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Emlékeztünk
Négy munkás halt meg, amikor 2006. júni -
usá ban a balatonfűzfői Nitrokémia Zrt. telep-

helyén felrobbant egy pirotechnikai raktár.
Az akkor 85 éves Nitrokémia-gyártelep törté-
netében nagyjából az volt a huszadik tragikus
kimenetelű detonáció. A pontos számot nem
tudni, ugyanis az egykori hadiipari üzem
dokumentációjának jelentős része elveszett.

Még abban az évben emlékművet állítottak
a munkahelyi balesetekben, azaz szinte kivé-
tel nélkül robbanásban elhunytak emléké-
nek. A Nitrokémia Zrt. Szilágyi Bernadett
Buda pesten élő szobrászművészt kérte fel az
emlékmű tervének kidolgozására és az alko-
tás elkészítésére. 

Az emlékmű a Memento nevet kapta, mely-
nél minden évben megemlékezést tart a
város, amit a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár szervezett. 

Április 26-án az Irinyi Fúvószenekar térzené-
jét, Battyányi-Nagy Annamária, a TIT Váci
Mihály Irodalmi Színpad tagjának előadása
követte, majd Polgárdy Imre, a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöké-
nek gondolatait hallhattuk.
A megyegyűlés elnöke kiemelte: életünk
jelentős hányadát a munkahelyünkön tölt-
jük, de ne felejtsük el, hogy ez sok esetben
veszéllyel is járhat. Kiemelt figyelmet kell for-
dítani a preventív munkára, hogy figyelmez-
tessük a munkáltatókat a biztonságos körül-
mények biztosítására, a munkabalesetek meg-
előzésének fontosságára, hiszen a baj gyorsan
megvan. A megemlékezést koszorúzás zárta.
Köszönjük Balatonfűzfő Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságának a közreműködést!

BÓNA VERONIKA

XI. Városi Költészet Napi Szavaló -
verseny – döntő és gálaműsor
A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik. A Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár a hagyományt folytat-
va ezen a napon rendezte meg a városi szava-
lóverseny döntőjét és egyben gálaműsorát.

A rendezvény fontos célkitűzése József Attila
születésnapjának, a Költészet Napjának mél -
tó megünneplése, valamint a versek és az
iroda lom megszerettetése, népszerűsítése. Ez
idén is megvalósult, sok érdeklődő kísérte
figyelemmel az elődöntők során kiválasztott
legjobb szavalatokat a Művelődési Központ
színháztermében.

A szebbnél-szebb versek el hangzása után,
míg a zsűri elvonult a döntéshozatalra,
a részt vevők és kísérőik Csukárdi Sándor:
Vad vacsorák című előadását tekinthették
meg. A szórakoztató és tanulságos mesejáté-
kok után a tartalmas délutánt az eredmény-
hirdetés koronázta meg. Hegedűs Józsefné, a
Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek
Csoportjának vezetője, a zsűri elnöke meleg
szavakkal értékelte és köszönte meg a szava-

lóknak és a felkészítő pedagógusoknak, szü-
lőknek a versenyen való részvételt. Kiemelte,
hogy a kiválóan felkészült versmondók
ebben az évben is nehéz helyzetbe hozták
a zsűrit, akinek – szerencsére – több megosz-
tott dobogós helyezést is ki kellett osztania.

Az eredmények a következőképpen alakultak: 
Óvodás kategóriában:
Ebben a kategóriában a zsűri nem állított fel
helyezési sorrendet, minden kis ovist jutal-
mazott, a remek produkciókért emléklap és
ajándékcsomag is járt.
Szavalók: Erdélyi-Müller Iván, Erdélyi-
Müller Zita, Hegedűs Kornél, Horváth
Rebeka Viktória, Kalocsai Csongor János,
Kázár Liliána, Lenner Lili, Sebestyén Áron,
Soltész Róza, Tamás Máté, Ujfalussy Ádám

Kisiskolás kategóriában:
1. helyezett: Kiss Zselyke
2. helyezett: Sebestyén Ábel
3. helyezett: Kalocsai Bíborka Izabella

Felső tagozatos kategóriában:
1. helyezett: Erdősi Janka
2. helyezett: Nagy-Zsugya Liliána
3. helyezett: Kovács Levente és Takács Adél

Középiskolás kategóriában:
Hárman is kiérdemelték az első helyet, még-
pedig: Bujáki Adrián, Bulyáki Gergely és
Horváth Dávid

Felnőtt kategóriában:
Szintén hárman értek el első helyezést:
Kothencz Jánosné, Molnár Eszter és Prepszent
János

A szorgalmas felkészülésért és részvételért
minden szavaló emléklapot és csokoládét
kapott, a helyezettek ezen felül oklevelet és
könyvjutalmat vehettek át Marton Béla pol-
gármester úrtól.

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!

A díjak, a mesejáték és a rendezvény utáni
vendégfogadás a „Humán szolgáltatások
fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-
Balaton négy háttértelepülésén” című
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító
számú projekt keretén belül valósult meg.

KISS IRÉN

Nagy sikert aratott a tánc világnapja
Balatonfűzfőn – több korosztály is
képviseltette magát
Négy év után ismét megrendezték a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár szín-
háztermében a Tánc Világnapját, a Fűzfő

Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub
szervezésében. 
Fűzfő táncosai, több korosztályban, sokféle
tánccal mutatták meg a nagyérdeműnek a
magyar virtust, a tánc iránti szeretetüket.
A Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub és

a Csipet Csapat nyitótánca után a Kenderfűz
Néptánccsoport lépett fel, akik 2018 őszén
alakultak, szinte teljesen kezdő, táncolni
vágyó felnőttekből, azzal a céllal, hogy meg-
ismertessék a Kárpát-medence táncait,
dalait, viseletét, népszokásait. Őket követte
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a Conestoga Country tánccsoport, akik az
idei Fejér Kupa Országos Táncművészeti
Feszti vá lon country kategóriában aranymi-
nősítést kaptak. 
A Wifi tánccsoport helyi férfiakból állt össze
2010-ben, először csak egy nőnapi műsor
erejéig. A hatalmas sikernek köszönhetően
úgy döntöttek, folytatják a táncot, és azóta
minden évben fellépnek. Ismét bebizonyoso-
dott, hogy nemcsak a húszéveseké a világ,
köszönhető a Balatonfűzfő Senior Örömtánc
Körnek. A szenior tánc egy forradalmi új
közösségi táncforma, speciális koreográfiák-

kal, ami kifejezetten az idősebb korosztály
sajátosságaira épül. A nyugdíjas tánccsopor-
tot a Csipetcsapat formáció követte, tagjai,
5 és 11 év közötti fiúk és lányok, főleg show
jelle gű táncokat láthattunk tőlük. A Yildiz -
lar hastánccsoport idén ünnepli 10 éves fenn-
állásukat.  A szekció tagjaiban közös a tánc
szeretete, hisznek annak személyiségfejlesz-
tő, közösségteremtő és egészségmegőrző sze-
repében. Őket követte a Kid Rock and Roll
tánccsoport, fő profiljuk az akrobatikus rock
and roll, emellett foglalkoznak színpadi lát-
ványtánc, pom-pom és musical tánccal is.

Legvégül a Fűzfő Hagyományőrző és Nosz -
talgia Táncklub lépett fel, a klub 2016-ban
volt 40 éves, a NIKE Táncegyüttes utóda-
ként működik. Az addig csak néptánccal
foglalkozó tánccsoport repertoárja, szalon-
és modern táncokkal bővült, népünk táncha-
gyományait őrzik, ápolják, és a nagyközön-
ségnek bemutatják mindazt.
A nagy sikert aratott táncgála moldvai tánc -
házzal zárult, így a közönség is együtt táncolt
a fellépőkkel. 

SZENDI PÉTER

 Közöségformáló ereje van a kártyázás-
nak
Negyedik alkalommal tartotta meg a Nike
étteremben a Fűzfői Kártya Klub a járási
ultibajnokságot. Évente két alkalommal ren-
deznek kártyapartit, tavasszal és ősszel. Idén
tizenkét versenyző ült az asztalok mögé,
három fordulóban mérkőztek meg egymás-
sal a játékosok. Farkas Sándor, a klub vezető-
je szerint az ulti a legbonyolultabb kártyajá-
tékok egyike, a szerencsén kívül nagy szerep
jut a gondolkodásnak is.

A versenyzőket Marton Béla polgármester
köszöntötte, aki elmondta, hogy korábban ő is
ultizott. Szerinte a kártya egy jó játék, hiszen
közösségformáló ereje van. A versenyt végül
Schwalm Antal nyerte meg, megelőzve
Szendrey Gábort és Hegedűs Mihályt. Az első
három helyezett a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár jóvoltából kupával és
oklevéllel térhetett haza, míg Lajkó Frigyes, az
étterem tulajdonosa pénzjutalomban részesítet-
te a képzeletbeli dobogón végzett kártyásokat. 

SZENDI PÉTER
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Sikeres helyi vállalkozók mutatkoztak be
AZ EFOP pályázat keretén belül a Közösségi Házba három vállalko-
zót hívtak meg a szervezők, akik az elmúlt évek során bebizonyítot-
ták, hogy Balatonfűzfőn is lehet sikereket elérni, ráadásul hírük
országosan is elismert.
Legelőször egy kerekasztal beszélgetés volt, melyen részt vett Kontics
Ferencné, az ÖTLET-ADÓ Kft.-től, Királyné Váradi Zsuzsa, a Váradi
Caravan Kft.-től és Varga András a Bachl Kft.-től. A kötetlen beszél-
getés jó hangulatban zajlott, elmondták, hogy mióta létezik a vállal-
kozásuk, milyen a kötődésük Balatonfűzfőhöz, egyáltalán hogyan
lehet sikeresnek lenni. Szívesen megosztották egy-egy kedves emlékü-

ket az érdeklődőkkel, mely a munkájuk terén érte őket, egyben vázol-
ták jövőbeni elképzeléseiket is. 
Utána Fa Kinga pénzügyi szakértő tartott egy felettébb érdekes elő-
adást, melynek címe Családi költségvetés okosan volt. A közönség-
nek mindenképp tartalmas volt mindez, hiszen hasznos tanácsokat
kaptak a pénzügyi vonalon. Legvégül, de nem utolsósorban Soóky
Andrea írásszakértő az íráselemzés titkaira hívta fel a figyelmet,
bevonva az érdeklődőket is, így még inkább interaktívvá vált az elő-
adás. Szó esett a grafológiai és az írásszakértői szakvélemények elké-
szítéséről, az írásazonosításról, a kézeredet megállapításáról, a techni-
kai és szabad kézi hamisítás kiszűréséről, valamint az igazságügyi
szakértői véleményről. Az előadás végén a leggyorsabban helyesen
válaszolók könyvjutalomban részesültek. 
A program ideje alatt húsvéti játszóház várta a gyerekeket, így olykor
gyerekzsivajtól volt hangos a Közösségi Ház, ráadásul a felnőtt érdek-
lődők ajándékcsomagokat is kaptak. Mindent összevetve, hasznos
volt a délután, hiszen a programok sokrétűek és változatosak voltak,
több korosztályt megszólítva. 
A vendégfogadás a ,,Humán szolgáltatások fejlesztése Bala -
tonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú projekt keretén
belül valósult meg.

SZENDI PÉTER

FAK Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• Május 11. Városlőd–Szentgál
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 9.00 óra Táv: 13 km,
Szint: 231 m
Túravezető: Papp Iván
• Május 18. Badacsonytördemic–Kuruc körút–Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Május 25. Bakonybél–Witt kilátó–Odvaskő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 8.20 óra Táv: 10 km,
Szint: 314 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Június 1. Buszos túra (nagy busz) Tata
Tata vára, Angolpark
Tatai Fényes Tanösvény (belépőjegyes), Ágostyáni arborétum
(belépőjegyes)
Előzetes jelentkezés folyamatosan! Fizetés szerinti részvétel. Fizetési
határidő: május 20.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion parkoló, 7.00 óra; Tesco
buszmegálló 7.20 óra
Túravezető: Horváth István
• Június 8. Nemesvámos–Veszprémfajsz–Kálvária–Baláca puszta–
Nemesvámos
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!

Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com

Túravezetők elérhetősége:
Horváth István, Balatonfűzfő, +36-30/277-6433, +36-30/310-6721 
Király István, Veszprém, +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő, +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém, +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém, +36-30/540-6388, 88/325-966
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő, +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém, +36-30/979-8629
Simon Károly, Balatonfűzfő, +36-70/423-8414

Shotokan Karate sikerek
Szombathelyi Klaudia, balatonfűzfői lakos, a Balatonalmádi
Shotokan Karate-Do Sportegyesület női csapatának tagjaként
nagyszerűen versenyzett, aranyérmet nyert az Ajka városában
megrendezett országos WKF Sun-Dome Kupán.

RÉZMÜVES MIKLÓS


