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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2017. július 10-től 2017. augusztus 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Július 12. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 13. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 14–15. 20 órától Utcazene fesztivál
Eredményhirdetés a Közösségi Házban
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és Béke
tér
A részletes műsort lásd a 4. oldalon!

Július 15. 10 órától Tobruki Családi
Olimpiai Játékok
– a Tobruki Baráti Társaság szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Július 17. 16 óra Kártya klub

Július 19. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 20. 18 óra Romkerti zenés esték
– Kövi Szabolcs fuvola- és zeneművész estje
Helyszín: Fűzfőfürdő, a Jézus Szíve Plébánia -
templom Kertje (Fűzfőfürdő, Jókai u. 43.)
A program díjtalan!
(Rossz idő esetén a Jézus Szíve Plébánia -
templom)

Július 21. 9.30–16.00 óra Véradás
– a Nike Véradó Csoport szervezésében

Július 21. 20 óra Kisbolygók
– Kocsis Antal előadása, jó idő esetén távcsö-
ves bemutató is
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Július 21. 17 óra Hímző Műhely
– kiállítás megnyitó
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Július 22. 20–23 óra Gesarol koncert
Helyszín: Tobruki Strand

Július 24. 15 órától Családi nap
– 15 óra Kézműves foglalkozás, játszóház
– 17 óra Réparetekmogyoró Duó inter -
aktív gyermekműsora sok zenével és tánccal
Helyszín: Tobruki Strand

Július 26. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 29. 19 órától I Love Retro Fesztivál
Helyszín: Retro Surf Beach (Szörfös terület,
Balatonfűzfő, Sirály u.)

Július 31. 16 óra Kártya klub

Augusztusi előzetes

Július 28-tól augusztus 6-ig IV. Arany -
kapu fesztivál

I. nap
Július 28. 19 óra Koncert
– a felújított 100 + 3 éves Hofmann és
Czerny harmóniumon a Liszt Ferenc Zene -
művészeti Egyetem Egyházzene Tanszé ké -
nek hallgatóival
Helyszín: Fűzfőfürdő, Református templom
(Balatonfűzfő, József Attila u. 4–6.)

II. nap
Július 29. 10 óra Kiállítás megnyitó
– a Balaton–Bakony Kocka Klub tagjainak
LEGO gyűjteményéből.
– Terepasztalok, vonatok, ritka készletek,
egye di építmények, bemutatók, játékos fel a da -
tok építősarok kicsiknek és nagyoknak
Nyitva tartás:
Július 29. 10–19 óra
Július 30. 10–19 óra
Július 31. 10–16 óra
Belépőjegyek: felnőtt 700 Ft, gyermek 500 Ft,
családi 2000 Ft
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

III. nap
Július 30. 20 óra Zenélő udvar
– fellép a Balatonfűzfői Fiatal Művészek tag-
jaival is kiegészülő P.O. Funk Unit és barátai
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

IV. nap
Július 31. 15 órától Családi nap
15 óra Kézműves foglalkozás, Szafari játék -
park: golyószállító, pénzeső, óriás darts,
csillám tetoválás, mászófal, lengőteke, trambulin
17 óra Ramazuri bábszínház: Itt a király,
hol a király interaktív bábjáték
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

V. nap
Augusztus 1. 20–23 óra Utcabál a Béke téren
– Fellép a Frisson zenekar
Helyszín: Fűzfőfürdő, a postával szemközti
parkoló

VI. nap
Augusztus 2. IV. Gasztro nap
15 óra Főzőverseny (a versenyen főzni fog
Gyurcsík Tibor énekes is)
16–17 óra Tangóharmonikás zene
17 óra Fellép a Balaton Dalkör
18 óra Eredményhirdetés
19 óra Gyurcsík Tibor, az X-faktorból meg-
ismert énekes fellépése
20–23 óra Bál a Bakonyvári Duóval
A főzőversenyen való részvételi szándékot a
Művelődési Központ elérhetőségeire várjuk,
88/451-056; muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
Helyszín: Fűzfőfürdő: Közösségi Ház

VII. nap
Augusztus 3. 17 óra Magyar Fotóművészek
Senior Alkotó Csoport
– kiállítás megnyitója ,,Visszatekintés” címmel
A kiállítást megnyitja Marton Béla polgármester
18 óra Grácia hegedűtrió fellépése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

VIII. nap
Augusztus 4. 19 óra Néptánc gála
– fellépnek: Fűzfő Hagyományőrző és
Nosz talgia Táncklub, Balatonalmádi Nép -
tánc mű hely, Gurgolya Tánccsoport, Kö -
kör csin Tánccsoport
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

IX. nap
Augusztus 5. XI. Gombócfesztivál
10–19 óra Fanyűvő játékpark
10.30–11.15 óra Réparetekmogyoró gyer-
mekműsor
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12 óra Mazsorett felvonulás
12.30 óra Megnyitó
12.45–13.15 óra ,,Balatonfűzfő legszebb
konyhakertjei” és a ,,Mi városunk” felnőtt
kategória díjak átadása
13.15–14.00 óra operett műsor Szeles József
és Módri Györgyi színművészek fellépésével
14 óra Aranygombóc-díj© átadása
14.15–15.00 óra Litéri Zöldág Tánc -
együttes műsora
15 óra Mazsorett- és citera csoport fellé-
pése (Nagycétény), Kadarka férfi éneklő-
csoport (Nagycétény) és a Balaton Dalkör
közös műsora
16 óra Los Andinos
17 óra Fűzfői Vidám Fiúk fellépése.
Tombolasorsolás
18.00–18.30 óra Sztárfellépő: Csordás
Tibor énekes, ex-Fiesta
18.30 órától Tánczene: Summer Band

Szünetben: Yildizlar Hastánccsoport
Egész nap városnéző kisvasút közlekedik!
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

X. nap
Augusztus 6. Veterán gépjárművek találko-
zója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand melletti
szabad terület

Augusztus 1. 18 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Augusztus 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 11. 18 óra Romkerti Zenés esték
– Fellép: a Recercarce Régizenei Műhely
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébánia -
templom kertje (Balatonfűzfő, Jókai u. 43.)
Rossz idő esetén a templomban.
A program díjtalan!

Augusztus 12. 20.30 órától Fűzfő Éjszakai
Körtúra
– a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében
Regisztráció, indulás, érkezés: Fűzfőfürdő,
Közösségi Ház

Augusztus 14. 16 óra Kártya klub

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

Az újságban megjelentetni kívánt szövegeket minden esetben doc kiterjesztéssel (nem odt és nem docx, főleg nem Excel) várjuk. 
A szövegeket formázni felesleges, esetleg dőlt és vastag kiemelést alkalmazzanak, de tabulálni – főleg a space billentyűvel – szigorúan tilos.

A szövegeket nyomdába adás előtt minden esetben ajánlatos stilisztikai és helyesírási szempontok szerint átnézni.
A képeket minél nagyobb méretben, jpg (esetleg tif ) formátumban várjuk. Nem alkalmas nyomdai feldolgozásra a Word-be
beapplikált kép. Mivel a nyomda nagy felbontással dolgozik, nem biztos, hogy a google keresőben elsőre felbukkanó kép jó lesz.

Képként leadott plakátokba belenyúlni nem tudunk, így mindenképpen érdemes jól átnézni, hogy lehetőleg ne maradjanak helyesírási hibák.
Bármilyen kérdés merül fel a leadni kívánt anyagokkal, írjanak e-mail-t a fuzfohirlap@gmail.com címre és segítünk.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2017. június 20-án tartotta
soron következő testületi ülését, melyen a
következő határozatok születtek a teljesség
igénye nélkül:

– A testület a Veszprémi Törvényszék előtt a
Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint
alperes és a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület, mint felperes között
5.P.21.747/2016. számon folyamatban lévő
perhez kapcsolódóan úgy döntött, mivel a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel
egyezséget nem köt, a per eredményeképpen
a bírósági döntést tekinti irányadónak.

– A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egye sü -
let Alapszabályában rögzített tevékenységre
tekintettel az Egyesület által a Hulladék ud -
var kerítésén elhelyezett 1 db molinó, vala-
mint a volt Jókai Mór Általános Iskola ingat-
lan kerítésén elhelyezett 1 db bemutatótábla
bérleti díjától az önkormányzat eltekint.

– Az önkormányzat a helyi önkormányzatok
közművelődési érdekeltségnövelő támogatá-
sára pályázatot nyújt be a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény
Balatonfűzfő, József Attila u. 12–13. szám
alatti telephelye (Közösségi Ház) színpad -
vilá gításának megvalósításához, melyhez
300 000 Ft önrészt biztosít az intézmény
2017. évi költségvetése terhére.

– A képviselő-testület a Balatonfűzfő Város
Önkormányzata és a Balatonfűzfő Szörf
Klub Sportegyesület között a balatonfűzfői
352/4 helyrajzi számú ingatlan területrésze
tárgyában létrejött bérleti szerződés II/9.
pontjában foglaltak alapján jóváhagyta a
bérelt ingatlanon megvalósuló Vízi-Sport
Centrum beruházás megépítése és üzemelte-
tése tárgyában Balatonfűzfő Város Ön kor -
mány zata, a Balatonfűzfő Szörf Klub Sport -
egyesület és a Surf Center Kft. között köten-
dő megállapodást.

– A testület a Fövenystrandfürdő főépülete
II. ütemű, emeletráépítéssel történő bővíté-
sének megvalósítására küldött vállalkozói
ajánlatot megtárgyalta és a következő dön-
tést hozta: 
A képviselő-testület elfogadja az önkor-
mányzat vagyongyarapodását is biztosító
vállalkozói ajánlatot a következő feltételek
mellett:

a) A vállalkozó saját forrásból (meglévő,
vagy hitel, vagy vegyes), önkormányzati
és/vagy kft. finanszírozási részvétele nél-
kül köteles az engedélyezési terveknek
megfelelően és az abban foglaltakat mara-
déktalanul kielégítően, a ma elvárható és a
frekventált hely által is megkövetelt igény-
szint maximális betartásával, valamennyi
apartmant azonos műszaki és tartalmi
színvonalon, kulcsrakészen megvalósítani
legkésőbb 2018. április 30. napjáig úgy,
hogy az építés alatt esetleg a strand terüle-
tén, épületében okozott károkat – beleért-
ve a zöldkárt is – ugyanezen időpontig
saját költségen helyreállítja.

b) A vállalkozó kizárólag az újként megvaló-
sított 5 db helyiségcsoportra szerezhet
tulaj donjogot, ahhoz nem társulhat sem-
minemű egyéb tulajdoni hányad.

c) A vállalkozó tulajdonába kerülő ingatlan-
résznek valamennyi közüzemi ellátását
(víz, gáz, elektromos energia) saját mérő-
vel kell ellátni. 

d) Vállalkozó köteles saját költségén viselni
valamennyi jogszabály által előírt szakha-
tósági, jogi és ingatlan-nyilvántartással,
illetékekkel összefüggő költséget.

A Fűzfői Vagyonkezelő Kft., mint a Föveny -
strandfürdő vagyonkezelői jogával megbí-
zott köteles a megvalósításra vonatkozó szer-
ződést a Felügyelő Bizottsággal egyeztetni és
jóváhagyatni.

– Az önkormányzat a Parti sétány Föveny -
strand melletti, a Sirály utca és a Parti sétány
közötti szakaszán automata forgalom gátló
berendezést telepíttet a berendezéshez minimá-
lisan szükséges szakasz térkövezésével együtt,
amely munkálatokra nettó 3 500 000 Ft keret-
összeget biztosít az útalap terhére.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete megállapította, hogy a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igaz -
gatóság 36990/465-56/2017. számú végzé-
sében előírt, Fűzfőgyártelep oltóvíz hálózat
működőképességének haladéktalan helyreál-
lítására és az előírt oltóvíz-mennyiség bizto-
sítására vonatkozó kötelezést önerőből
teljesí teni nem tudja.
1. Felkéri a polgármestert, hogy központi

költségvetési vagy pályázati források fel-
kutatásával segítse elő az előírt kötelezett-
ség teljesítését.

2. Ideiglenes intézkedésként a kiemelt intéz-
mények épületeinek környezetében átme-

neti tűzi víz tárolók elhelyezését kezdemé-
nyezi, melyek helyét és nagyságát a
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal egyezteti. 

– A Hegyalja utca teljes szakaszán a KRESZ
44. ábraszámú „20 tonna össztömeget meg-
haladó tehergépkocsival behajtani tilos” for-
galomkorlátozást vezeti be „kivéve engedély-
lyel” kiegészítő táblával ellátva. A Hegyalja
utca egyenetlen szakaszának felmaratására
árajánlatot kér be a hivatal úgy, hogy az sza-
kaszokra bontva – a Meggyes utcától az Árok
utcáig, valamint az Árok utcától a Hegyalja
utca elejéig – tartalmazza az árajánlatot.

– Az önkormányzat
1. Megrendeli a Hungária-Justitia Igazság -

ügyi Szakértői Iroda Kft.-től a településen
is érzékelhető bűzszennyezés forrásának
feltárásához szükséges szakértői és műsza-
ki tevékenység elvégzését, a határozat mel-
lékletét képező vállalkozási szerződésben
foglalt tartalommal.

2. A vállalkozási szerződésben foglalt
2 600 000 Ft + áfa vállalkozói díj forrása a
2017. évi költségvetésben a Föveny stran -
don gyermekpancsoló kialakítására bizto-
sított előirányzat.

3. Felkéri a polgármestert az érintett telepü-
lések polgármestereivel vegye fel a kapcso-
latot a vállalkozói díj közös finanszírozása
érdekében.

– A testület elfogadta Balatonfűzfő város
önkormányzata képviselő-testületének 2017.
II. félévi munkatervét az alábbiak szerint:

2017. július ülésezési szünet

2017. augusztus 29. 16.00 óra
Napirend
1. Vegyes ügyek

2017. szeptember 19. 16.00 óra
Napirend
1. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Tájékoztató a folyamatban lévő pályáza-
tokról
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
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2017. október 17. 16.00 óra
Napirend
1. Idegenforgalmi szezon értékelése
Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2017. november 21. 16.00 óra
Napirend
1. 2017. évi költségvetés I–III. negyedévi tel-
jesítése
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. 2018. évi költségvetési koncepció
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2017. december 14. 16.00 óra
Napirend
1. Beszámoló a Művelődési Központ és
Könyvtár 2017. évi munkájáról. 
Beterjesztő: Intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018.
évi belső ellenőrzési munkatervének elfoga-
dása
Beterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. 2018. I. félévi munkaterv megtárgyalása
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

– A testület megbízta a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft.-t az 1519 hrsz.-ú, közművesíthető1332 m2

térmértékű, beépítetlen terület, minimálisan

bruttó 3 500 000 Ft értékben történő értékesí-
tésére.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy néhai
Korbacsics János részére a posztumusz
„BALATONFŰZFŐ DÍSZPOLGÁRA”, 
Szilágyi Schaffer Bernadett részére pedig a
„BALATONFŰZFŐÉRT” kitüntető címet
adományozza.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a
határozatokat városunk honlapján Önkor-
mányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashat-
ják. 
A következő testületi ülés 2017. augusztus
29-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A nyári időszakban a megnövekedett vendég-
számmal együtt nőtt a lakosság terhelése is
városunkban. A nyaralni érkezők sokkal fel-
szabadultabban viselkednek, mint otthon,
tovább maradnak fenn, hangosabbak, csopor-
tosan közlekednek általában gyalogosan az
éjszakában, nem egyszer kéretlen szerenáddal
is köszöntik az útjukba eső házak lakóit. Aztán
vannak a rendezvények, amelyek a megszo-
kottnál nagyobb tömegeket vonzanak, a ren-
dezvények szintén nagyobb zajterhelést jelen-
tenek a településnek. Ezek a nem kívánatos
jelenségek a nyári hónapokban próbára teszik
a munkába járók, a folyamatos műszakban
dolgozók türelmét, sőt, még magukat a nyara-
lókat is. Sokakat zavar a boltok körüli hajnali
pakolás, az áruszállító járművek berregése,
a pakolással járó hang. A korai munkába indu-
ló szomszéd autójának túl nagy gázadása, az
ablakok alatt játszó idegen gyerekek ricsajozá-
sa. Városunkban sokan foglalkoznak szálláski-
adással, vendéglátással, megélhetésük attól
függ, mennyi vendéget tudnak fogadni. A vá -
rosnak idegenforgalmi bevétele is ebből szár-
mazik, tehát létérdek, hogy érkezzenek hoz-

zánk vendégek, minél többen. A szálláshelyek
bővülésével még többen is lesznek remélhető-
leg. Nekik programok kellenek, események,
rendezvények, amelyek itt tartják őket. Az itt
lakók többsége megérti, elfogadja, hogy a nya-
rak mozgalmasabbak, mint az azt megelőző
hosszú hónapok. De a kirívóan bántó viselke-
dések ellen fel kell lépni. 

Nagyon örülök, hogy Tobrukért Baráti Tár -
saság sikeres rendezvényen van túl. Az új veze-
téssel, segítő csapatukkal példát mutattak,
hogyan kell egy országos méretű rendezvényt
profi módon megszervezni. Köszönet érte.

Túl vagyunk a magas színvonalon megrende-
zett ötödik Beach Fesztiválon. Igazán bejára-
tottá, ismertté tette városunk nevét nemcsak
a fesztiválozók körében, hanem a vízi sportot
kedvelők körében is, hiszen a kísérő rendez-
vényei is sok látogatót vonzott Fűzfőre.
Köszönöm, hogy azon dolgoznak, hogy
minél vonzóbb település legyen városunk.
Változik ebben a hónapban a szelektív hulla-
dékgyűjtés rendszere.

,,A szolgáltató 2017 júliusától Balatonfűzfő
városban a tartozásmentes állandó lakosként
nyil vántartott ügyfelei körében kibővíti a
ház hoz menő szelektív (papír-, műanyag-,
fém-, csomagolási hulladék) hulladékgyűj-
tést. A házhoz menő szelektív csomagolási
hulladékgyűjtési szolgáltatáshoz a szolgál-
tató térítésmentesen 240 l-es zárt szabvány
hulladékgyűjtő edényt biztosít (a gyűj tő -
edények a jogszabályoknak megfelelő,
a szolgáltatásra jellemző legfontosabb infor-
mációkat tartalmazó feliratozásáról a szolgál-
tató gondoskodik, azonban ennek egyszeri
gyártási költsége, bruttó 500 Ft, Önt terheli).
A házhoz menő szelektív (papír-, műanyag-,
fém-, csomagolási hulladék) hulladékgyűjtés
egész évben, havonta egyszer, minden hónap
első csütörtökjén történik.
A szelektív hulladékgyűjtő edény át -
vételére Balatonfűzfőn a Közösségi Ház -
ban (Balatonfűzfő, József Attila u. 12.) és
Társaságunk Ügyfélszolgálatán nyitva
tartási időben van lehetősége.
A szelektív hulladékgyűjtő edény igénybe-
vételére kizárólag a szolgáltatóhoz intézett

A nyolcvankettedik hónap a városházán

Szeretettel köszöntjük városunk 7 újszülöttjét, név szerint Veldi Liliánát, Daruka Leventét, Molnár Bendegúzt, Ticz Dorkát,
Czimondor Maját, Székely Nándort, Marosvölgyi Dénest. Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 12 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. áprilisi lapzártától a 2017. májusi lapzártáig:
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írásbeli bejelentés után van lehetőség.
Az átvett szelektív hulladékgyűjtő edény-
be az alábbiak szerint szíveskedjen a hulla-
dékot helyezni:
• egész évben havonta egyszer, minden

hónap első csütörtökjén: papír-, műanyag-
és fém csomagolási hulladékok: műanyag
palackok (üdítő, ásványvíz), italos karton
(Tetra-Pak), reklámzacskók, fóliák, tejfölös,
joghurtos poharak, margarinos dobozok,
tisztítószeres flakonok, alumínium italos
dobozok (sör, üdítő), konzerves dobozok.

Kérjük, a szelektív hulladékgyűjtő edénybe
kizárólag a fenti hulladékokat szíveskedjen
helyezni. Amennyiben a szelektív edénybe más
hulladék (pl.: háztartási hulladék) keveredik,
úgy azt Társaságunknak elszállítani nem áll
módjában. A nem megfelelően használt sze-
lektív edényeket – annak használója – köteles
visszaszolgáltatni. Továbbá a szelektív hulla-
dékgyűjtő edény átvételével az átvevő vállalja,
hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényébe
szelektív hulladék nem kerül elhelyezésre.
Amennyiben a háztartási hulladékgyűjtő
edény szelektív hulladékot tartalmaz, úgy azt
Társaságunknak elszállítani nem áll módjá-
ban. Felhívjuk figyelmét, hogy az edény átvé-
telével, mint az edény használója, vállalja az
edény szükségszerű tisztítását, fertőtlenítését.
Amennyiben  a felajánlott zárt szelektív
hulladékgyűjtő edényre nem tart igényt
valaki, úgy a továbbiakban kizárólag a társa-
ság által forgalmazott 120 l-es átlátszó emb-
lémázott szabvány hulladékgyűjtő zsákkal
tudja igénybe venni a házhoz menő szelektív
csomagolási hulladékgyűjtési szolgáltatást.
Az említett szabvány hulladékgyűjtő zsákot
a BALKOM Ügyfélszolgálatán tudja meg -
vásá rolni bruttó 25 Ft/db áron, évente maxi-
mum 26 db-ot.
A házhoz menő biológiailag lebomló kerti
zöld hulladékgyűjtés ősszel a 41. 43. 45. 47.

héten történik. A kévékbe kötött (nem
dróttal) ágakat, ágnyesedékeket (max.
5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak),
valamint az átlátszó zsákokba kihelyezett
fűkaszálékot, falombot elszállítják. A zsá-
kolást úgy végezzék, hogy az kibírja a kézi
emelést. Amennyiben a zöldhulladék közé
kommunális hulladék jellegű egyéb anyag
kerül, a kevert anyag komposztálásra
alkalmatlanná válik, így a gyűjtő autó nem
szállítja el, az illegális hulladéknak minősül.

Szelektív szigetek átcsoportosítása
Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy évek
óta folyamatosan visszatérő probléma a tele-
pülésen működő szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környezetének tarthatatlan állapota,
annak ellenére, hogy mind az Önkormány-
zat, mind a Szolgáltató számos intézkedést
hozott ezek enyhítésére.
Fentiek, illetve a térségi Közszolgáltatóval és
az Önkormányzattal történő egyeztetésnek
megfelelően a kihelyezett szelektív szigetek
átcsoportosítása mellett döntöttünk, mely az
alábbiak szerint valósul meg:
• a következő pontokon kihelyezett cso -

mago lási papír, műanyag és fém hulladék-
gyűjtésére szolgáló szelektív edény meg-
szűnik: Széchenyi tér, Aradi u.–Vasút köz,
Hóvirág u., Máma-tető, Hegyalja u., Zrí nyi
u. Bolt, Sirály u.

• a következő pontokon kihelyezett egy, az
üveg hulladék gyűjtésére szolgáló edény
továbbra is használható: Széchenyi tér,
Irinyi u., Aradi u.–Vasút köz, Munkás tér,
Fűzfő tér, Bugyogóforrás u. 23.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szelektív
szigeteken megszüntetendő csomagolási
papír, műanyag és fém hulladék frakciókat
a házhoz menő csomagolási szelektív
hulla dékgyűjtés keretében továbbra is
gyűjtjük.

A szelektív szigetek átcsoportosításának célja
a vonzóbb városkép kialakítása, a begyűjtött
szelektív hulladék tisztaságának növelése.”

Kérem, minél többen vegyék igénybe a ház-
hoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

A gépkocsimban a vezető felőli napellenző-
ben megbújik egy kép. Hogy miért került
oda, annak a következő a története.
Valamikor mesélte az egyik ismerősöm, hogy
fiatal korában egy Wartburg autóval
közleked tek. Havas, jeges volt az út, és vala-
miért a kocsi megpördült, fölborult, és szin-
te a felismer hetetlenségig összetörött. De a
kocsiból mindenki sértetlenül kiszállt, szinte
karcolás nélkül megúszták a balesetet.
Hazaérve a kocsi tulajdonosának az édesany-
ja mindenképpen látni akarta a roncsot, nem
tudták lebeszélni róla, pedig nem lehetett
szép látvány, főleg tudva, hogy a gyermeke
vezette a kocsit. Határozottan odament a
roncshoz, a vezető melletti oszlop alá
benyúlva kivett egy Szűz Mária képet, és
megnyugvással tette el azt. Nem történt más,
csak tette a dolgát, amire ő kérte. Nekem úgy
két éve lehet a kocsiban ez a kép. Plébános úr
köszöntötte karácsonykor az embereket egy
ilyen képpel, és nem volt kétséges, hol lesz a
legjobb helyen. Eddig még sikerrel teszi a
dolgát az én autómban is. Köszönöm. 

Drága nagyanyám mondatai jutottak eszem-
be. Akinek nincsen hite, azt sodorja a sors,
akinek van, azt vezeti. Kívánom, hogy soku-
kat vezesse a sors arra az útra, amin végig kell
járniuk.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017.
július 13. csütörtök, Tobruk, Radnóti úti óvoda.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Ebben az esztendőben is folytatja Fűzodú programját a Városvédő és Fürdő Egyesület a Balatonfűzfői
Hírlappal közösen.
Egy kis emlékeztető: a tavalyi évben elhatároztuk, hogy a város négy pontjára kihelyezünk kis fűzodúkat.
Célunk az volt, hogy megszólítsuk az idelátogató vendégeket, főleg a gyerekeket, nyaralókat, városlakókat.
Mottónk az volt, hogy ,,Rajzolj egy szépet, írj egy kedvességet!”. A négy odúból csak egy maradt meg, a
másik hármat ellopták. A tettesek ismeretlenek! Az egyetlen megmaradt kis odút a Tobruki strandra tesz-
szük ki, bízva abban, hogy ez megmarad.
Kérjük a strandra látogatókat, főleg a gyerekeket, hogy kis rajzaikkal, versikékkel töltsék meg idén is a kis
odút, melyet kéthetente kiürítünk, és a legjobbakat a Balatonfűzfői Hírlapban leközöljük. Köszönjük!

SZERKESZTŐSÉG

FŰZODÚ program
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Nyertes pályázat a balatonfűzfői Fövenyfürdő fejlesztésére
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
május 2-án támogatási kérelmet nyújtott be
a balatonfűzfői Fövenyfürdő fejlesztésére,
amelynek eredményeként 32 000 000 Ft
összegű 100%-os támogatási intenzitású,
vissza nem térítendő támogatást nyert a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Bala -
toni strandok fejlesztése” című, BTSP-
1.1-2016 kódszámú pályázatán.

A kivitelezési munkálatok kezdete 2017. júni-
us 9. A beruházás tervezett műszaki átadás-
átvételének időpontja 2017. október 31.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek
valósulnak meg:
Építési beruházás:

– Fövenystrandi gyermekpancsoló kialakí-
tása – új szolgáltatás!

– Térkövezés: a strand gazdasági bejáratá-
nak és a trambulin alatti terület felújítá-
sa, valamint a strandi büfékhez vezető
3 közlekedő felújítása, padok és páraka-
puk alatti térkövezés

– Meglévő padok cseréje, hiányzó hulla-
dékgyűjtők telepítése

– Napozó-, pihenő-, ülőkő a játszótérre –
új szolgáltatás!

– Párakapuk telepítése – új szolgáltatás!
– Meglévő kerítés cseréje

Eszközbeszerzés:
– Beléptető rendszer kialakítása – új szol-

gáltatás!
– Strandlépcsők cseréje.

Fövenystrandi gyermekpancsoló: Önkor-
mányzatunk a gyermekpancsolót már a
korábbi években is szerette volna megvalósí-
tani, pályázaton is indult, de sajnos nem
támogatták a projektet. Rendkívül népszerű
a kisgyermekes családok körében, sokan az
alapján hozzák meg döntésüket, hogy melyik
strandra látogassanak, ahol már létezik ilyen
gyerek-, illetve családbarát szolgáltatás.
Tekintettel arra, hogy a kelet felől (Budapest,
Székesfehérvár) érkezők számára Balaton -
fűzfő strandjai a leggyorsabban elérhetők,
bízunk abban, hogy ezzel az új szolgáltatással
még több turistát tudunk „megállítani” és az
itt-tartózkodásukat színesebbé tenni.
A 290 m2 nagyságú gyermekpancsoló a kis-
gyermekes családok, kisgyerekek számára
teremt – a strand legújabb szolgáltatásaként
– szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget.
A pancsoló határán akácfa cölöpök lesznek

elhelyezve. A föld kitermelését követően
tükör kialakítás történik, amelyre durva
szemcséjű homok réteg kerül. A cölöpsor
pancsolóval ellentétes oldalán egy 1,5 m szé-
les térkő burkolatú sétány épül. A tervezett
pancsoló köré 4 db árnyékot nyújtó fa ülteté-
sét irányoztuk elő.
Térkövezés: Az önkormányzat az előző évek-
ben részlegesen felújította a strandi közleke-
dőket, a gazdasági bejárat és a trambulin alat-
ti terület térkövezése azonban elmaradt.
Térkőbur ko latra helyezzük a projekt kereté-
ben kicserélendő padokat és a felállítandó
párakapukat is. Ez összesen 411 m2-nyi terület
burkolását jelenti.
Miután az elmúlt években sikerült a strand
járdáit részlegesen felújítani, a vendégek elége-
dettsége jelentősen nőtt. Sokkal könnyebbé
vált a közlekedés a kerekesszékkel közlekedők,
a babakocsival érkezők és az idősek számára is.
Az elmaradt közlekedők térkőburkolását
mindenképpen el kell végezni, nem csupán
esztétikai szempontból, hanem a teljes körű
akadálymentesítés feltételeinek való megfele-
lés szempontjából is rendkívül fontos. A teljes
összhang megteremtése érdekében a korábbi
években lerakott térkővel megegyező követ
alkalmazunk az elmaradt részeken.
Padok cseréje, hulladékgyűjtők telepítése:
Sem a padok, sem a hulladékgyűjtők nem
felelnek meg a mai kor követelményeinek,
rossz állapotúak, nem praktikusak, színük
nem odaillő, egyszóval cseréjük már nagyon
régóta esedékes. A szemetesek szintén régiek,
rozsdásak és nagyon kevés van belőlük. Külön
figyelmet fordítunk arra, hogy minden pad
mellett legyen egy hulladékgyűjtő. A strand
partszakaszán lévő padok alá térkőburkolat
kerül, így a látogatók rossz idő után is kultu-
ráltan (nem a sárban taposva) le tudnak ülni.
Padból 10 darab Ódon kültéri pad és 15
darab kör alakú kültéri, csikktartóval ellátott
hulladékgyűjtőt kívánunk telepíteni.
Napozó-, pihenő-, ülőkövek: Új szolgálta-
tásként jelenik meg strandunkon, a játszóté-
ren elhelyezendő 6 darab napozókő, vagy
hívhatjuk pihenő-, illetve ülőkőnek is. A csi-
szolt, fehér színű kövek látványosak, esztéti-
kusak és a gyermekek örömére játszásra,
mászásra is kiválóan alkalmasak.
A pihenőkövek rendkívül közkedveltek nap-
jainkban a tereken, sétányokon, parkokban,
ezért bízunk abban, hogy a strandunkon is
megkedvelik a látogatók, elsősorban a gyer-
mekek.

Párakapuk telepítése: A népszerű és sokak
által kedvelt párakapu is új szolgáltatás lesz
strandunkon, az egyiket a bejárati főépület
közelében, a másikat a büfésor felé vezető jár-
dánál kívánjuk elhelyezni. Előreláthatóan
nagyon fogja kedvelni minden vendég, főként
akkor, ha a nagy forróságban a kapun átsétálva
lehűtheti szervezetét. Egészségügyi szempont-
ból is fontos szerepet tölthetnek be a páraka-
puk, elkerülhetők a hőségben a rosszullétek.
Meglévő kerítés cseréje: Az önkormányzat
2013-ban felújította a strand kerítését, kivé-
ve a kerítés Tó Vendéglő melletti szakaszát
(64 fm), amelyet jelen projekt keretében
kíván kicserélni. A teljes összhang megte-
remtése érdekében a már kicserélt kerítéssel
megegyezőt építünk az elmaradt szakaszon.
Beléptető rendszer kialakítása: A belépte-
tő rendszer nagyon régi vágya az önkor-
mányzatnak, már többféle tervet készíttetett
a rendszer kialakítására, de forráshiány miatt
saját erőből eddig nem sikerült megvalósíta-
ni. A beléptető rendszer kialakításával a
blicce lők számának csökkentése és a bevétel-
növekedés elérése az elsődleges cél. Az új
szolgáltatás lehetővé teszi a hatékonyabb
pénzkezelést, a gyorsabb jegyértékesítést,
valamint a vendégek egyszerűbb be- és kilép-
tetését strandunkon.
Strandlépcsők cseréje: A kánikulai időszak-
ban mindig gondot okoz az, hogy kevés a
strandlépcső, elhasználódott, csúnya és csú-
szós. Mindenképpen olyan lépcsőket igényel-
nek vendégeink, amelyek csúszásmentesek.
Az önkormányzat számára fontos szempont
még az is, hogy időjárásállók legyenek, ezért
szeretnénk horganyzott lépcsőket beszerezni.

Összességében elmondható, hogy az elma-
radt felújítások megvalósításával és a négy új
szolgáltatás bevezetésével még vonzóbbá,
színvonalasabbá és kedveltebbé válik a
Fövenystrand és bízunk abban, hogy stran-
dunk látogatottsága és ezáltal az önkormány-
zat saját bevételei is növekedni fognak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Nyertes pályázat a balatonfűzfői Tobruki Strand fejlesztésére
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
május 2-án támogatási kérelmet nyújtott be
a balatonfűzfői Tobruki Strand fejlesztésére,
amelynek eredményeként 29 778 347 Ft
összegű, 100%-os támogatási intenzitású,
vissza nem térítendő támogatást nyert a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. „Bala -
toni strandok fejlesztése” című, BTSP-
1.1-2016 kódszámú pályázatán.

A kivitelezési munkálatok kezdete 2017.
június 9. A beruházás tervezett műszaki
átadás-átvételének időpontja 2017. október
31.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek
valósulnak meg:
Építési beruházás:

– Gyermekpancsoló homokozása
– Térkövezés: a strand egyetlen közleke-

dőjének felújítása, padok és a párakapu
alatti térkövezés

– Betonalap elbontása és füvesítés
– Meglévő térvilágítás cseréje, korszerűsí-

tése
– Meglévő padok cseréje, hiányzó hulla-

dékgyűjtők telepítése
– Párakapu telepítése – új szolgáltatás!
– Ivókút, kültéri zuhanyzó felújítása
– Meglévő sportpálya elbontása, áthelye-

zése, új labdarúgó- és strandröplabda
pálya kialakítása – új szolgáltatás!

Eszközbeszerzés:
– Beléptető rendszer kialakítása – új szol-

gáltatás!
– Térfigyelő kamera rendszer kialakítása –

új szolgáltatás!
– Strandlépcsők cseréje

Gyermekpancsoló homokozása: A meglé-
vő gyermekpancsoló a kisgyermekes csalá-
dok, kisgyerekek számára kiváló szórakozási
és kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A pan -
csoló az évek során azonban feliszapolódott,
a homok cseréjét és a fövenyesítést el kell
végezni. A gyermekpancsoló rendkívül nép-
szerű a kisgyermekes családok körében, sokan
az alapján hozzák meg döntésüket, hogy
melyik strandra látogassanak, ahol már léte-
zik ilyen gyerek-, illetve családbarát szolgálta-
tás. Tekintettel arra, hogy a kelet felől
(Budapest, Székesfehérvár) érkezők számára
Balatonfűzfő strandjai a leggyorsabban elér-
hetők, bízunk abban, hogy a pancsoló meg-
újításával még több turistát tudunk „megállí-

tani” és az itt-tartózkodásukat színesebbé
tenni.
Térkövezés: A strand területén egy járda
húzódik a strand bejáratától a Balaton part-
jáig, azonban jelenlegi, murvás állapotában
nem esztétikus, burkolása szükséges. Tér -
kőburkolatra helyezzük a projekt keretében
kicserélendő padokat és a felállítandó pára-
kaput is. Ez összesen 581 m2-nyi terület bur-
kolását jelenti.
A kavicsos burkolatú közlekedővel kapcso-
latban többszöri jelzést kaptunk vendégeink-
től, hogy igényt tartanának annak felújításá-
ra, mert sokkal könnyebbé válna a közleke-
dés a kerekesszékkel közlekedők, a babako-
csival érkezők és az idősek számára is. A tér-
kőburkolást mielőbb el kell végezni, nem
csupán esztétikai szempontból, hanem a tel-
jes körű akadálymentesítés feltételeinek való
megfelelés szempontjából is rendkívül fon-
tos.
Betonalap elbontása, gyepesítés: A strandi
büfék melletti területen a korábbi büfék
betonalapja található, amelynek elbontása
esztétikai és biztonsági szempontból elen-
gedhetetlen. A bontás utáni gyepesítés által a
strand füves felülete megnő.
Térvilágítás cseréje, korszerűsítése: A strand
világítását biztosító kandeláberek régiek,
elavultak, rontják a strand összképét, ezért új,
korszerű térvilágítás kialakítását tervezzük.
Padok cseréje, hulladékgyűjtők telepítése:
Sem a padok, sem a hulladékgyűjtők nem
felelnek meg a mai kor követelményeinek,
rossz állapotúak, nem praktikusak, színük
nem odaillő, egyszóval cseréjük már nagyon
régóta esedékes. A szemetesek szintén régiek,
rozsdásak és nagyon kevés van belőlük.
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy min-
den pad mellett legyen egy hulladékgyűjtő.
A strand partszakaszán lévő padok alá térkő-
burkolat kerül, így a látogatók rossz idő után
is kulturáltan (nem a sárban taposva) le tud-
nak ülni.
Padból 8 darab Ódon kültéri pad és 10 darab
kör alakú kültéri, csikktartóval ellátott hulla-
dékgyűjtőt kívánunk telepíteni.
Párakapu telepítése: A népszerű és sokak
által kedvelt párakapu új szolgáltatás lesz
strandunkon, amelyet a meglévő ivókút, illet-
ve zuhanyzó melletti járdánál kívánunk elhe-
lyezni. Előreláthatóan nagyon fogja kedvelni
minden vendég ezt az új szolgáltatást, főként
akkor, ha a nagy forróságban a kapun átsétál-
va lehűtheti szervezetét. Egészségügyi szem-

pontból is fontos szerepet tölthet be a pára-
kapu, elkerülhetők a hőségben a rosszullétek.
Ivókút, kültéri zuhanyzó felújítása: A stran -
don található egyetlen egy kültéri zuhanyzó és
ivókút nagyon régi, állapotuk rossz, ezért fel-
újításukat irányoztuk elő. A térburkoláshoz
használt téglakő felhasználásával alakítjuk ki
és alkalmassá válik arra, hogy egyszerre akár
négy vendég is használni tudja a kültéri ivó -
kutat és zuhanyzót.
Meglévő sportpálya elbontása, áthelyezése,
új labdarúgó- és strandröplabda pálya
kialakítása: A régi – a strand területén kívül
található – homok borítású pálya elbontásra
kerül. A strand területén meglévő lábtengó
pályának az átalakítását az aktív pihenést
kereső vendégeink számára szeretnénk meg-
valósítani. A megépítendő 20 x 40 méteres,
kvarchomokkal borított labdarúgó- és
strand röplabda pálya új szolgáltatásként jele-
nik meg a strand kínálatában és sportesemé-
nyek rendezéséhez is alkalmassá válik. A pá -
lyát új kézilabda méretű kapuval és strand-
röplabda hálóval szereljük fel.
Beléptető rendszer kialakítása: A belépte-
tő rendszer nagyon régi vágya az önkor-
mányzatnak, már többféle tervet készíttetett
a rendszer kialakítására, de forráshiány miatt
saját erőből eddig nem sikerült megvalósíta-
ni. A beléptető rendszer kialakításával a
blicce lők számának csökkentése és a bevétel-
növekedés elérése az elsődleges cél. Az új
szolgáltatás lehetővé teszi a hatékonyabb
pénzkezelést, a gyorsabb jegyértékesítést,
valamint a vendégek egyszerűbb be- és kilép-
tetését strandunkon.
Térfigyelő kamera rendszer kialakítása:
A Fövenystrandon elkészült térfigyelő kame-
ra rendszer kiválóan alkalmas bűnmegelőzés-
re, ezért a Tobruki Strandon is elodázhatat-
lan a rendszer kiépítése 6 db kültéri kamerá-
val. Az önkormányzat elhatározott szándé-
ka, hogy ezen a strandon is kiépüljön – új
szolgáltatásként – a térfigyelő kamera rend-
szer az önkormányzat bűnmegelőzési tevé-
kenységének támogatására.
Strandlépcsők cseréje: A kánikulai idő-
szakban mindig gondot okoz az, hogy kevés
a strandlépcső, elhasználódott, csúnya és csú-
szós. Mindenképpen olyan lépcsőket
igényel nek vendégeink, amelyek csúszás-
mentesek. Az önkormányzat számára fontos
szempont még az is, hogy időjárásállók
legyenek, ezért szeretnénk horganyzott lép-
csőket beszerezni.
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Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdáinak felújítása II. ütem
Újabb belterületi út újul meg saját forrásból

Balatonfűzfő város önkormányzata a 2015.
évben döntött arról, hogy saját forrásból
megkezdi a város belterületi utcáinak és jár-
dáinak felújítására vonatkozó tervek elké-
szíttetését, II. ütemben a Zombor-köz felújí-
tásának tervezését. A tervek 2017 február -
jáig elkészültek. A kivitelező kiválasztására
vonatkozó beszerzési eljárás 2017. június
8-án eredményesen zárult. Az építési beru-
házás összköltsége 12 094 059 Ft.
A kivitelezési munkálatok 2017. június
26-án kezdődtek meg. A beruházás tervezett

műszaki átadás-átvételének időpontja 2017.
október 16.
A projekt keretében Balatonfűzfő város,
Fűzfőfürdő városrész, Zombor-köz aszfal-
tos felújítása megkezdődött.
Az út- és járdafelújításokkal az önkormány-
zat célja, hogy a helyi lakosság és az ide láto-
gató turisták számára a helyi közterületeken
kulturáltabb, kedvezőbb és fenntarthatóbb
közlekedési feltételeket biztosítson.
A belterületi utak és járdák korszerűsítésé-
nek tervezése tovább folytatódik és az

önkormányzat saját forrásából a 2018. évben
újabb utcák (pl. Hegyalja út, Nike körút
salakgyári porta előtti kanyarulata, Radnóti
utca összekötése a Kazinczy utcával,
Kazinczy utca, valamint a Rákóczi utca–
Kazinczy utca becsatlakozásától a Tobruki
Strandig vezető útszakasz, stb.) újulhatnak
meg Balatonfűzfőn.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Összességében elmondható, hogy az elma-
radt felújítások megvalósításával és a négy új
szolgáltatás bevezetésével még vonzóbbá,
színvonalasabbá és kedveltebbé válik a
Tobruki Strand és bízunk abban, hogy stran-

dunk látogatottsága és ezáltal az önkormány-
zat saját bevételei is növekedni fognak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

2016 novemberében Veszprémben rendezték
meg az I. Mobil eszközök az oktatásban kon-
ferenciát, amely az év egyik legjelentősebb
oktatásinformatikai rendezvénye volt, több
mint 110 érdeklődő résztvevővel. Az őszi
konferencia célja az volt, hogy lehetőséget
teremtsen az oktatás különböző területein
dolgozó gyakorló pedagógusok és a témakör-
rel foglalkozó kutatók, PhD-hallgatók párbe-
szédére és tapasztalatcseréjére. A konferencia
szervezői Balatonfűzfőn élnek, ezúton is sze-
retnének bemutatkozni a lap olvasóinak.

Az IKT MasterMinds Kutatócsoport 2 éve
működik, létrehozói Dr. Fehér Péter és
Aknai Dóra Orsolya. A kutatócsoport tagjai
tapasztalt, innovatív pedagógusok, akik
közös, az iskolai IKT alkalmazásokkal kap-
csolatos kutatásokban vesznek részt. Olyan
középiskolai tanárok, gyógypedagógusok,
általános iskolai tanárok, tanítók, akik az
ország különböző pontjain teljes állásban
tanítanak, így a tanulókkal napi kapcsolat-
ban vannak. A csoportba meghívással lehet
bekerülni és a tagság próbaidőhöz kötött.

A kutatócsoport tagjai jelenleg is több,
érdekes kutatási témán dolgoznak: digitális
történetmesélés, virtuális valóság (VR) és
kiterjesztett valóság (AR) alkalmazása az
oktatásban, robotika-kódolás robotméhecs-
kével SNI tanulókkal és más elméleti
témákkal is.
A tagok szinte mindegyike büszkén mond-
hatja el magáról, hogy a Microsoft Innovatív
Oktatási Szakértő címmel rendelkezik.
Rendszeresen adnak elő hazai és nemzetközi
neveléstudományi konferenciákon.

Fűzfői ,,mesterelmék”
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Aknai Dóra Orsolya, gyógypedagógus, mes-
terpedagógus, lassan tíz éve él Balaton -
fűzfőn. Fejlesztő munkája során találkozott
már szinte minden fajta SNI-s gyermekkel.
Jelenleg Várpalotán dolgozik, ahol értelmi
sérült autista gyermekeket tanít. Elsők
között volt az országban, aki interaktív táb-
lát és táblagépet használt a súlyosan-halmo-
zottan sérült gyermekek fejlesztésében,
melyről több publikációja is megjelent.
Blogjában (https://sniikt.wordpress.com/)
is rendszeresen beszámol munkája tapaszta-
latairól. Az SNI-s gyermekek fejlesztésében
a legnagyobb kihívás számára a témák,
témakörök tanítványaira szabása, a nekik
megfelelő interaktív tananyag megalkotása
jelenti. Folyamatosan keresi az új IKT alapú
fejlesztő eszközöket és módszereket, a sérült

gyermekek számára is használható appliká-
ciókat. Ennek kapcsán álmodta meg, majd a
Balázs Diák Kft. segítségével fejlesztették ki
két új SNI szoftvert (később mobil appliká-
ció), melyek a Környezetünk hangjai és a
Rejtőzködő állatok címet kapta.
A kutatócsoport vezetője Fehér Péter, a ne -
veléstudományok doktora, aki egyúttal nagy
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szak-
ember. Korábban az ELTE TTK-n és BTK-n,
valamint a Pannon Egyetemen dolgozott és
kutatott, számos publikációja jelent meg
magyar és angol nyelven. 
A csapat ez év augusztusában Balatonfűzfőn
tartja éves kutatótáborát, és novemberben a
II. Mobil eszközök az oktatásban konferen-
cia várja a témakör iránt érdeklődőket…
Lehet, hogy már Balatonfűzfőn?

Végül egy kis játékra hívjuk az olvasókat: ha
letöltik az Aurasma nevű mobil applikációt
Androidos vagy iOS okoseszközre, a logóra
mutatva az eszközzel még egy kis érdekessé-
get láthatnak…
Ezúton is köszönjük Marton Béla polgár-
mester úr bíztatását és támogatását!

AKNAI DÓRA ORSOLYA

FEHÉR PÉTER PHD

Tisztelt önzetlenül segíteni szándékozó és
tudó, lányok, asszonyok, férfiak és fiatal
emberek!
A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület
elnöksége felhívással fordul a Tisztelt meg-
szólítottakhoz, hogy önkéntes munkájukkal
támogassák a 11. alkalommal, 2017.
augusztus hó 5-én, szombaton megrende-
zendő Gombócfesztivált!

A férfinépet sátrak felállítására és elbontásá-
ra, sörpadok és asztalok kihelyezésére kér-
nénk fel.
A lányokat és asszonyokat házi gombóc
készítésére biztatjuk, s nagy segítséget jelen-
tene, ha részt vállalnának gombóc főzésében
és árusításában is. Várjuk a pénztárakban
munkát vállalók és tombolajegy árusítók
jelentkezését is!

Egyesületünk a közreműködők részére gom-
bócfesztiválos pólót, valamint egyszeri étel-
ital ellátást biztosít!
A jelentkezőket várjuk: a 06-20/924-2768,
06-20/915-7861 és 06-30/822-7673 számú
telefonokon!

A VEGASZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

NEVÉBEN: DR. VARJÚ LAJOS ELNÖK

Felhívás

Kezdő és gyakorlott háziasszonyok és urak! Várjuk a 11. Gombóc -
fesztiválra, augusztus 5-én reggel, a finom, házi készítésű gombócokat!
Aki szívesen felajánl legalább ötvenet, részt vesz az
ARANYGOMBÓC-DÍJ©  megmérettetésen! Legyen Ön is bátran
részese ennek a gasztronómiai csodának! Mutassuk meg a fesztiválo-
zóknak, milyen sokrétű ízvilágot rejtenek a gombócok!

A DÍJ ALAPÍTÓI

Guruljatok gombócok, viduljatok fesztiválozók!

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő ipari

tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ – mint kéményseprő ipari szerv –, 2017. augusztus 14. és

szeptember 8. közötti időszakra ütemezte Balatonfűzfő közigazgatási területén a kéményseprő ipari sormunka végzését. 
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján –

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el. 

SZEKERES PÉTER, MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
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2017. augusztus 6-án (vasárnap) a Sirály Sétány árnyas fái adnak újra
otthont a VII. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozónak. A szerve-
ző egyesület szeretettel várja kiállítóként a veterán jármű tulajdono-
sokat, valamint a veterán járművek iránt érdeklődő kicsiket és nagyo-
kat!
Ízelítő programkínálatunkból: 2, 3 és 4 kerekű járművek kiállítása,
járműbemutató, veterán jármű felvonulás, a felvonulást felvezeti, a
közönséget szórakoztatja a Marching Jazz Band, ebéd gulyáságyúból,
ismerd meg Balatonfűzfőt, a nosztalgikus „faros” IKARUS 55 autó-
buszon utazva.
2017. év újdonsága a stabilmotor indítása és a legendás HOFFER
traktor bemutatása, tombola értékes nyereményekkel.
A TOMBOLA FŐDÍJA AZ ADRIATIQ ISLANDS GROUP
FELAJÁNLÁSÁVAL: 2 FŐ RÉSZÉRE SZÓLÓ 1 HÉT ALL
INCLUSIVE NYARALÁS A DALMÁT TENGERPARTON
A PRIMOŠTENI HOTEL ZORÁBAN

Részletes programmal kapcsolatban keresse a Balatonfűzfői „Kreitli
Ferenc” Veterán Autós és Motoros Egyesületet a Facebookon.

SZERVEZŐK

Újra benzingőzben úszik Balatonfűzfő!

Az Európai Unió területén 1991. óta működik az egységes 112-es
ingyenes segélyhívó szám. A 112 bevezetésével Magyarországon
a nemzeti segélyhívószámok nem szűntek meg. A nemzeti segélyhí-
vószámokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelem (tűzoltók) és
107 rendőrség) és az egységes európai segélyhívószámon (112) kez-
deményezett hívásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci
Hívásfogadó Központokban kezelik.
2014. március 13. és 2017. március 31. között a hívásfogadó köz-
pontok több mint 14 millió hívást kezeltek, amelyből 

• 3 milliónál kevesebb volt a valós segélyhívások, 
• 1,5 millió az információt kérő hívások, 
• 94 ezer a rosszindulatú hívások, 
• csaknem 10 millió pedig az egyéb, intézkedést nem igénylő hívá-

sok száma. 
Vagyis a segélyhívásokat fogadó központokba érkező hívások közel
70% nem igényel azonnali intézkedést.

A SEGÉLYHÍVÓ számok csak és kizárólag emberi életet, anyagi
javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben hívha-
tók, amikor a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség
beavatkozására van szükség. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a
rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készen-
léti szervek segítségére szorulnak! 

Csak valóban indokolt esetben hívják a segélyhívó számokat!
Én úgy gondolom, ma az állampolgárok, még a fiatalok és gyermekek
is jól mérik fel a valódi vészhelyzetek kialakulását, fennállását. Nem
hiszem, hogy aki csak információt szeretne, vagy egy ügyében kíván
érdeklődni, nem mérné fel, mennyire hátráltatja a valódi veszélyben
lévők segítségkérési lehetőségét. A rosszindulatú, szórakozásból törté-
nő, hamis információt tartalmazó hívásokról nem is beszélve! 

Tudom, itt mindig, gyorsan felveszik a telefont, és ráadásul ingyen
lehet beszélni, de pontosan a nem idevaló hívásokkal akadályozzuk meg
a valóban segítségre szorulókkal történő, minél gyorsabb beszélgetést.

Mi a teendő segélyhívás kezdeményezésekor?

A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világo-
san, érthetően el kell mondani, hogy mi történt. Fontos, hogy a beje-
lentő megőrizze a nyugalmát, és elmondja a nevét, címét, visszahív-
ható telefonszámát.
Az operátornak az esemény típusától függően – annak érdekében,
hogy egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti szerv beavatkozására
van szükség – további információkat kell kérdeznie az állampolgártól.
Az operátor által feltett kérdésekre, a minél gyorsabb segítségnyújtás
érdekében, egyértelmű, lényegre törő válaszokat adjanak. Fontos,
hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető legpontosabban
határozza meg az esemény helyszínét, egyértelmű cím hiányában
annak megközelítési módját.

Pontosan a segélyhívó számok feladatának védelmére született meg a
törvény, amely
• a segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevételét
• vészhelyzetről vagy rendzavarásról tett valótlan bejelentést, sza-

bálysértésnek minősítette.

Minden telefonról (tikosított, kártyás, SIM nélküli) érkező szabálysértő
hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen készülékről indí-
tották a hívást. Ebben az esetben is van lehetőség a szabálysértési eljárás
lefolytatására. A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és
a valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül, ami akár százötven -
ezer forintig terjedő pénzbírságot, a valótlan bejelentés akár elzárást
is vonhat maga után!

Kérem, mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja
a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Amit a segélyhívókról tudni kell!
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A 88. Ünnepi Könyvhét és a 16. Gyermek -
könyvnapok alkalmából szervezett program-
sorozatot könyv és folyóirat börzével nyitot-
tuk meg a balatonfűzfői Városi Könyv tár -
ban. Ezen a napon kicsik és nagyok régi, már
elolvasott vagy megunt köteteiket, folyóira-
taikat cserélhették el egymással. Másnap zaj-
lott le a „Kedvenc könyvem” rendezvényünk,

ahol olvasóinké volt a főszerep. A résztvevők
bemutatták kedvenc olvasmányaikat és
elmondták, hogy miért ajánlják azt mások-
nak is. A jó hangulatú bemutatók könyvba-
rát közössége sok új elolvasandó könyv ötle-
tével gazdagodott. Június 8-án Szabó
Erzsébet tanárnő közreműködésével Köny -
ves játszóházba hívtuk a gyerekeket.

A Könyvhét idején az olvasók kedvezménye-
sen válogathattak a Szalay Könyvek gazdag
kínálatából. 
Ez a könyvünnep remek alkalom volt arra,
hogy rohanó világunkban felhívjuk a figyel-
met az olvasás fontosságára, és megosszuk,
népszerűsítsük az olvasás élményét.

KISS IRÉN

Ünnepi Könyvhét

Ünnepi könyvhét, amikor az alkotni vágyó gyerekek is meghívót kapnak a KÖNYVTÁRBA.
Már-már hagyománynak mondható, hogy a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

az Ünnepi könyvhét programjának összeállításakor külön figyelmet fordít arra, hogy minél több
gyermek vegyen részt az eseményen. Így kreatív, alkotó munkára hívták idén is az érdeklődőket.

Természetesen készültek az olvasáshoz nélkülözhetetlen „segédeszközök”, azaz könyvjelzők.
Az egyszerű kis kartoncsodákat a bölcsesség jelképe, a bagoly díszítette.

A vidámság és játékosság érdekében egy kedves ügyességi
játékot is alkothattak a résztvevők.

SZABÓ ERZSÉBET

Szeretettel búcsúztak 2017. június 17-én a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos
tanulói tanáraiktól, diáktársaiktól és szere-
tett iskolájuktól.

A szívük mélyén örökre Irinyis diákok
maradnak.

8. a
Osztályfőnök: Liszákné Bocskay Zsuzsanna
Buda Bence, Farkas Roland, Fekete Fruzsina,
Ficsor Csenge, Gáspár Áron, Hegedűs Kristóf,
Klemencz Attila, Klemencz Marietta, Orosz
Erzsébet Zsuzsanna, Tóvári Zsolt Gábor,
Vörös Ádám

8. b
Osztályfőnök: Dénesné Barat Marianna
Benkő Sándor Dominik, Forgács Kata,  Göcsei
Kristóf, Hajdu Péter, Héninger Emese, Király
Boglárka, Nagy Anna, Rigó Balázs Attila,
Rupp Bálint, Szabolcs Bálint Kristóf,
Szanykovics András, Szőczi Veronika
Marianna, Vasas Márk, Zongor Zétény

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi Iskola kedves,
volt tanítványait, Balatonfűzfő város pedig
leendő választópolgárait.

POLYÁK ISTVÁN

IGAZGATÓ

Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…
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Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület hírei

NYERJ EGY BALATONFŰZFŐI
ÉLMÉNYT

A balatonfűzfői turisztikai vállalkozások
összefogásának köszönhetően egyesületünk
egy sikeres facebook-os kampányt szervezett,
aminek célja május hónapban a település
népszerűsítése volt. Rövid reklámfilmünk
bemutatta azt a nyereménycsomagot, melyet
a megosztók között kisorsoltunk. A hétvégi,
három főre szóló családi élmény nyertese
Korcsmáros Sándorné volt, aki el sem hitte,
hogy sike rül, hiszen épp ezen a hétvégén
ünnepelte a születésnapját. El mondta, hogy
rokoni kötődése van Fűzfőhöz, Litérhez és
Pap keszihez, mert családja innen származik.
Boldog volt, hogy sok-sok év után újból
vissza került szülőföldjére és elhozhatta
családját is. 
Hálás volt a különleges élményekért, a cso -
dás kiszolgálásért. A Mandel házban tölthet-
tek két éjszakát, ahol egy különleges kiállítás
részesei is lehettek. Első éjszakai programjuk
a Csillag vizsgálóban volt, másnap reggel a
Balaton Paintball pályát próbálhatták ki,
utána a Bob pályát, majd a Balaton Secreto
Szabadulószobát. A 71-es étteremben
fogyasztották el ebédjüket, amit családláto-
gatás követett. Másnap a Kék Öböl étterem
remek konyháját élvezhették, majd egy
csodás vitorlázásban lehetett részük Szalai
Istvánnak köszönhetően. Ezután beba -
rangolták parti sétányunk fűzőfürdői részét,
ami elvarázsolta vendégeinket. Végül a
Fövenystrandon a VIPATZO-ban elfogyasz-
tott szülinapi torta után megismerkedhettek
az ötletgazdával, az egyik főtámogatóval,
Jánka Anikóval, aki a turisztikai egyesület
elnökhelyettese.
A kampány sikerességét egyrészt számokkal
tudjuk alátámasztani,
• 5281-en nézték meg a videót
• 581-en osztották meg
• 395-en szóltak hozzá,

másrészt a szálláshelyek iránti érdeklődéssel.
Sajnos (vagy nem saj nos), de jóval több a
szá l lás igény, mint a férőhely. Ráadásul a na -
gyobb létszámú 40–100 fős igényeket sem-
milyen módon nem tudjuk kielégíteni.
Emellett megnőtt az igény a munkavégzés
céljából szállást keresők részéről is.

STRANDMOZI BALATONFŰZFŐN
A TOBRUKI STRANDON

A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
kapcsolatainak köszönhetően a Balaton par-
ton egyedülálló  élményben lehet része ven -
dé geinknek és a település lakóinak idén is.
Hangulatos kör nye zetben, horgászszéken,
nyugágyon, takarókon ülve vagy fekve él vez -
hetik az előadásokat.
Az országos médiákban is megemlítik a
strand mozinkat, melyben júliusban és
augusztusban csütörtökönként 21 órakor
magyar filmeket fogunk vetíteni, a Magyar
Mozik támogatásának jóvoltából. Az első
előadásunk július 6-án egy vidám, családi
film lesz a „Berosált a rezesbanda”.
A filmekről a mellékelt moziműsorból
tájékozódhatnak!

FŰZFŐ TURIZMUS KÁRTYA VÁLTO -
ZATLAN FELTÉTELEKKEL

2017-ben is a Balatonfűzfőn nyaraló IFÁ-t
(idegenforgalmi adót) fizető vendégek
50%-os kedvezményt kapnak strandbelépő -
jük ből, a helyi szolgáltatók (éttermek, tu -

risztikai attrakciók, üzletek) kedvezményei
mellett. A kedvezménykártyához az iro -
dánk ban lehet hozzájutni.

ÚJ IRODÁNK VÁRJA ÖNÖKET A VOLT
JÓKAI ISKOLÁBAN

Rengeteg önkéntes munka eredményeképpen
elkészült és berendeztük az új turisztikai
irodánkat a volt Jókai iskola emeletén.
Köszönet a segítségért Felber Gábor nak/István -
nak, Karancsi Gábornak/ Réká nak/Szonjának,
Meiczinger Mihály nak/Mihálynénak/Marcell -
nak, Nagy Ferencnek, Németh Gábornak,
Németh Lászlónénak, Szanyi Józsefnének, Szabó
Lajosnak!

Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Balatonfűzfő, Jókai utca 21. (volt Jókai iskola)
Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
tel.: 00-36-20/341-5504

SZANYI SZILVIA ELNÖK
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Csodálatos nyári időjárás és nyitott kapuk
fogadták az idén XX. alkalommal megszer-
vezett Cseberei Juniális közönségét június
24-én a Tobruki Strandon a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár szervezé-
sében. 

A hagyományoknak megfelelően a délelőtti
időszakban a kispályás labdarúgó tornáé és a
gulyásfőző versenyé volt a főszerep, ahol
mindkét eseményre 7–7 csapat jelentkezett.
A déli időszakban a színpadon jó ebédhez
szólt a nóta Tóth Istvánnal, majd nagy izga-

lommal vártuk az eredményhirdetéseket.
A grundfoci első helyezettje a Sasok lettek,
míg a második helyezést a Fűzfői Bikák
vihették el. Harmadik helyen végzett a
Fűzfői Öregfiúk csapata. Itt szeretnénk meg-
köszönni Csempesz Attila segítségét, aki
minden évben gondoskodik a csapatok
összeállításáról, és a labdarúgó torna szabá-
lyos, szakszerű levezetéséről.
A gulyásfőző verseny eredményhirdetését
Béres Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap főszer-
kesztője tartotta, aki a zsűri elnöki szerepét is
betöltötte. Mellette a zsűriben köszönthet-

tük még dr. Takács László jegyző urat, vala-
mint Légrádi Csabát, aki – mivel eredeti
szakmája szakács – a zsűri szakmai részét
képviselhette. Első helyezést ért el a Horgász
csapat, második helyen a Balatonalmádiból
érkezett Földiek végeztek, a harmadik helyet
a Balatoni Sellők érdemelték ki. Szívből gra-
tulálunk mindenkinek!
A színpadi programok egészen késő estig tar-
tottak. A fellépők között szerepelt a Mé zen -
gúzok gyermekzenekar, a Kid Rock and Roll
SE, a Yildizlar hastánccsoport és a Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub is.

XX. Cseberei Juniális

Mozgással kezdtük a nyár első hónapját,
hiszen egy gyönyörű napsütéses délelőttön
tartottuk meg idei sportnapunkat az intéz-
mény parkjában. A közös torna után az idő-
seinkre adoptált tűz-víz- repülő játékot ját-
szottuk, majd különböző ügyességi felada-
tokban próbálhatták ki magukat a lakóink.
A testmozgás után mindenkinek jól esett a
finom, friss gyümölcs: eperből, meggyből,
almából, banánból, körtéből válogathattak
maguknak a lakóink.
Idén második alkalommal rendeztünk meg
a Családi Napunkat, amelyre nagy szeretet-
tel vár tuk lakóink hozzátartozóit az egyik
szo m bat délután. Vellai–Nemes Nikoletta
intézményvezető a családtagoknak tartott
egy előadást arról, hogy mint hozzátartozók
mit tehetnek azért, hogy az idős rokonaik-
nak egy intézménybe való beilleszkedését
megkönnyítsék. Ezután az énekkarunk és
színjátszó körünk mutatkozott be, dalcso-
korral és két humoros jelenettel örvendez-
tették meg a közönséget. Kézműves foglal-
kozásainkból is nyújtottunk ízelítőt, az
érdeklődő közönség pedig egyik-másikat ki
is próbálhatta segítségünkkel. A vendéglá-
táshoz felszolgált linzerkarika a sütni-főzni

szerető időseink keze munká ját dicséri,
egész biztosan ízlett mindenkinek, hiszen
egy morzsányi sem maradt belőle.
Kiss Ferenc lakónkat nagy megtiszteltetés érte,
hiszen 90. születésnapja alkalmából gobelin
képeit kiállították a helyi Közösségi Házban.
A több hétig megtekinthető kiállításon Feri
bácsi összes képe megtekinthető volt: csend -
életek, portrék, tájképek és vallási témájúak
egyaránt. Nagyon büszkék va gyunk rá, továb-
bi sok sikert kívánunk a munkájához!
A napsütéses idő miatt több foglalkozásun-
kat tarthatjuk az intézmény kertjében, amely
most teljes nyári pompájában díszeleg. A la -
kóink által művelt kiskertekben a színes
virágok törik meg a hűsítő árnyékot adó
lombkoronák zöldjét. Az előkertben nyíló
fehér és lila levendulabokrok egy részét már
leszüretelhettük az időseinkkel közösen,
később illatzsákot fogunk belőlük készíteni.
Lakóink közül sokan választják délelőtti és
délutáni sziesztázásra a parkot, ahol kedves
madárcsicsergés mellett sétálgathatnak,
üldögélhetnek, beszélgethetnek.
Több ünnepségre is készülünk a következő
hetekben: köszöntjük az időseinket névnap-
juk, illetve születésnapjuk alkalmából.

Lelkesen készülünk már az intézmény ének-
és színjátszó körével a július elején tartandó,
intézmény fennállásának 11. évfordulója
alkalmából rendezett ceremóniára, melyre
ők adják a műsort. Természetesen ezekről az
alkalmakról is beszámolunk Önöknek, addig
kellemes nyarat kívánunk mindannyiuknak!

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS

TÁMASZ hírek – Visszatekintő
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Nem is zárhatott volna méltóbban egy sikeres
színházi évadot idén sem más, mint az a zenei
gálaműsor, amit június 23-án tekinthetett
meg a balatonfűzfői közönség a Kö zös ségi
Ház szabadtéri színpadán a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár szervezésé-
ben. A bérlet negyedik előadása igazi nyári

hangulatot varázsolt a publikum elé, a nagy-
szerűen felépített műsor repertoárja pedig
bővelkedett ismertebbnél ismertebb dalla-
mokkal, operett- és musical részletekkel.
Füredi Nikolett, Teremi Trixi, Buch Tibor,
Kiss Zoltán és Dósa Mátyás mellett Szeles
József színművészt is a színpadon köszönthet-

tük. Az eddigi sikerre való tekintettel bízunk
abban, hogy színházi bérletes előadásaink
hamarosan folytatódhatnak, hiszen mint
ahogy azt eddig is már megtapasztalhattuk, a
fűzfőiek lelkes színházrajongók.

BÓNA VERONIKA

Nyáresti zenei gálaműsor

A Balatonalmádi Néptáncműhely, a Kökör -
csin Tánccsoport és a Gurgolya Tánccsoport
másodszor tartotta meg éves gálaestjét a
Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjának
keretében a Vágfalvi Ottó Művelődési Köz -
pontban.
Színes táncestünkben a Kárpát-medence szá-
mos tájegységéről elhoztuk a hagyományos
táncokat, melyeket némelyik esetében a mo -
dern kor technikájával is kiegészítettünk,
megbolondítottunk.
A „Maglódi hangulatok” című koreográfiá-
ban színes fényeket, míg a „Mér hitögetsz, ha
igazán nem szeretsz?” című kalocsai lánytán-
cokban füstgépet vettünk kölcsön a XXI.
századtól. Ezeken a táncokon kívül még széki
és magyarpalatkai táncok illetve szászcsávási

cigánytáncot láthatott tőlünk a szépszámú
közönség. 
A gyerekek is kivették a részüket a közönség
szórakoztatásában: először hévízgyörki játé-
kokat mutattak be, majd moldvai táncokat,
hajdúsági játékokat és táncokat, illetve
mátyusföldi játékokat és polgári táncokat
láthattunk a kicsiktől és a nagyobbaktól.
A műsort Szollár Szilvia, Kreutz Károly és
Váradi Bence állította össze.
Rövid összefoglalóm végén ismételten sze-
retném megköszönni a táncosok nevében a
BFMK-nak, és a klubnak otthont adó
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak, hogy létrejöhetett az előadás,
és mindenkinek, aki akár a műsorban, akár a
háttérmunkában (varrás, hímzés, vasalás,

hajfonás, gyerekek terelgetése) vett részt.
Rövid pihenő után szeptembertől indulnak
újra próbáink, melyre szeretettel várunk
kicsiket, nagyokat, kezdőket, vagy akár hala-
dókat. 

MOLNÁR ESZTER

Tetten ért idő

A szolnoki Szigligeti Színház művészei Made
in Hungária címmel lendületes rock and roll
party-t varázsolt a színpadra, akiket a
Conestoga Country Linedance követett. Varga

Viktor énekest is sokan várták, de szép számú
közönség örülhetett a programokat záró, és a
kistérségben igen nagy népszerűségnek
örvendő zenész család tánczenéjének, Németh

Patrícia és Németh Tamás fellépésével.
Találkozzunk jövőre is!

BÓNA VERONIKA
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A fenti idézetet Lajkó Frigyes önkormányzati
képviselő használta fel abban a beszédben,
ami Kiss Ferenc gobelin kiállítás megnyitóján
hangzott el június 3-án a Közösségi Ház
nagytermében. Jubileumi kiállítására 40 al -
kotását hozta el a közönségnek, akik között
szép számmal voltak jelen családtagok és
barátok is. Feri bácsi 90 évesen aktív tagja a
Balaton fűzfői Mozgássérültek Csoport já nak,
az öregdiákok és tanárok baráti körének és a
helyi kulturális életnek, valamint 2015-ben
átvehette Balatonfűzfő Kultúrájáért kitünte-
tő címet. 

De vajon mi lehet a titka a mindig mosoly-
gós, aktív és lendületes alkotónak, aki rész-
letgazdag, finom kivitelezésű képeivel kívánt
üzenni a tárlat látogatóinak? Amikor erről
faggattuk, nemes egyszerűséggel azt válaszol-
ta: nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy a
legnehezebb élethelyzetekben is meg tudta
őrizni benső derűjét.
Szívből kívánjuk, hogy Feri bácsi további jó
egészségben, ilyen vidáman és fiatalosan jár-
jon előttünk.

BÓNA VERONIKA

„Minden festmény utazás egy szent kikötő felé” (Giotto)

A Balaton Dalkör ez évben is megrendezte a
már szokásos Dalos Találkozóját.
2017. június 10-én vidám daloló társaság
találkozott Balatonfűzfőn, a Vágfalvi Ottó
Mű velődési Központ és Könyvtár épületé-
ben. 
A Balaton Dalkör rendezvénye évente ismét-
lődik, de mindig más dalos csapatok a meg-
hívottak. Célja, hogy a népdalkörök, dalkö-
rök jobban megismerjék egymást, egymástól
tanuljanak, tapasztalatokat és dalokat cserél-
jenek, valamint fő cél, hogy ápolják a népda-

lok, dalok és nóták hagyományát és azt
továbbadják az utódoknak.
Ez évben a meghívást elfogadták: Balaton -
kenesei Szivárvány Népdalkör, Veszprémi Őszi-
rózsa Tánc Csoport, Vilonyai Népdalkör és a
Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub.
Természetesen fellépett a Balaton Dalkör is.
A rendezvény a Művelődési Központ, az
Önkormányzat és Lajkó Frigyes vállalkozó
támogatásával jött létre. Köszönjük! 

FARKAS SÁNDOR DALKÖRVEZETŐ

Népdalkörök találkozója

Élet, erő, egészség! Ezzel a közhellyel kezdem
soraimat, ami sohasem fog elévülni.
A Nyugdíjas Klubok és Idősek, Életet az
Éveknek Országos Szövetsége által kiírt
sportrendezvényt a Fejér megyei Szövetség és
a Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület 2017.
június 8-án rendezte meg Mór bel-, illetve
külterületén. 
Az évről-évre ismétlődő megyei és regionális
természetkedvelőknek rendezett túrát min-
den évben más-más területen rendezzük meg. 
Célja, hogy az idősebb emberek is élhessenek

a koruknak megfelelő sportolási lehetőség-
gel. (Sokszor a fiatalokat megszégyenítő tel-
jesítménnyel.) 
A verseny során ismerkedhetünk a természet-
tel, a táj szépségeivel, valamint az egymást
nem ismerő klubok kapcsolatokat teremte-
nek egymással. Nem utolsósorban fontos a
rangsor és az egészséges testmozgás is.
A túrán dunántúli, Pest megyei és budapesti
klubok vettek részt 5–5 fős csapatokkal. 
17 csapat 70 év alatti és 8 csapat 70 év feletti
korosztályból állt össze. A kijelölt pálya 6,5

km távolságú volt 80 méteres szinteltéréssel.  
Minden csapat teljesítette a kijelölt felada-
tot. Balatonfűzfőről részt vettek: a Cseb -
szalto és a Balaton nyugdíjasklubok. 
Ez esetben az aranyérmet a Balaton nyugdí-
jasklub hozta el.

FARKAS SÁNDOR

BALATON NYUGDÍJASKLUB

A Szerkesztőség szívből gratulál a szép teljesít-
ményhez!

Túra a szépkorúaknak
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Nagyon kedves ünnepséggel kezdődött a június havi találkozó. Kiss
Ferencet, a gobelin készítés mesterét kilencvenedik születésnapján
köszöntötte fel a mozgássérültek csoportja.
Június 3-ától június 24-ig látható Kiss Ferenc 90 éves jubileumi gobe-
lin kiállítása Fűzfőfürdőn, a Közösségi Házban. Lajkó Frigyes kép -
viselő úr mondta az ünnepi beszédet a megnyitón.
Feri bácsi a mai napig aktív tagként részt vesz minden eseményen. Lelkes
és hálás azért, hogy Balatonfűzfő városa befogadta a „mesz szi ről” jött
embert. Minden napját a Támasz Idősek Otthonában tölti, de a Fűzfőn
zajló művészeti és egyéb megmozdulások felejthetetlenné teszik napjait. 
Az ünnepi köszöntő után közösen énekeltük el a „Boldog születésna-
pot”, majd következett a meglepetés, egyik csoporttagunk, Sipos János
cukrász egy remek csoki tortát készített az ünnepeltnek.
Feri bácsi lázasan állt neki a szeletelésnek és közben egy mókás viccet
elejtve számolgatta még hány szeletet is kell kiosztania.
Elnök asszony kiosztotta az okleveleket, amiket május 27-én
Celldömölkön, egy országos kulturális fesztiválon a csoport tagjai a  sze-
replésükért a zsűri különdíját kapták. Jenei István képviselő urat, a „fel-
készítőt”, külön méltatásban részesítette kiemelkedő munkájáért, ha ő
nem lenne, ezeket az eredményeket nem is érhették volna el. Sok város-
ba kaptak már felkérést, hogy vidám zenés műsorukkal lépjenek fel.
Majd Hegedűs Józsefné elnök asszony ismertette a tagokkal a nyári
programokat. Igen mozgalmas nyár elé nézve sok jobbnál jobb ren -
dez vényre invitálta a jelenlevőket.
Elsőként a vasárnapi június 16-i játékos ügyességi vetélkedő lesz
Ajkán, ahova egy négyfős csoport fogja képviselni a Fűzfői
Mozgáskorlátozottakat.

Balatonakarattyán augusztus 2-án tartják a Honvéd Üdülőben a nagy-
szabású rendezvényt, a Veszprém Megyei Mozgássérültek Napját.
Ezt követően augusztus 18-tól 20-ig irány Borgáta, a Mozgássérültek
üdülőjébe, ahol a tagok az egész éves „gőzt” kiengedhetik.

Hegedűsné Julika, a csoport vezetője egy finom estebédre invitálta a
jelenlevőket, hogy méltón ünnepelhessen a „nagy csapat” Feri bácsi
szülinapján.
Minden csoporttag örömmel tett eleget e kérésnek.

HEGYI ILONA

Júniusi események és nyári programok a Csoportban

A FÖDTBK immár tizennegyedik alkalommal tartotta hagyomá-
nyos diáktalálkozóját, egybekötve a rendkívüli pedagógusnap meg-
ünneplésével.
A hajdani Klebelsberg-iskola kertjében, az emléktáblák előtt
a Himnusz hangjaival kezdődött a találkozó.
Dr. Makra Ernőné, a FÖDTBK képviselője köszöntötte a megjelen-
teket, hangsúlyozta, hogy a hagyomány megőrzése milyen fontos szá-
mukra.
M. Mészáros Éva ,,Tisztelgés” című versének felolvasása után
Gyurkovics Ágnes, a Balatonfűzfőért Alapítvány elnöke mondta el

köszöntő gondolatait, megköszönve azt az áldozatos munkát, amit a
régi iskola fennmaradásáért tettek.
Majd sorban Szanyi Szilvia, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület elnöke, Bándi László tanár, a Veszprém Megyei
Honismereti Egyesület elnöke, dr. Tölgyesi József tanár,  MTA VEAB
Neveléstörténeti Munkabizottság titkára, Bogdán László tanár, öreg-
diák, Szűcs György együttműködő partner, a Dorogi Ipartestület
elnökének köszöntője következett.
Dr. Makra Ernőné virágcsokorral köszöntötte a FÖDTBK tisztelet-
beli elnökét és a jelenlévő legidősebb öregdiákot.
A koszorúzás és a Szózat hangjaival ért véget a megemlékezés.
Délután tudományos emléküléssel, a kézművesek kiállításának meg-
nyitásával folytatódott a program.
A Tudományos emlékülés elnöke dr. Tölgyesi József volt. 
Előadások hangzottak el, hogy 90 éve lett tagja a Balatoni Szö -
vetségnek Fűzfő-Fürdőtelep, Balatonfűzfő-villatelep, -üdülőhely.
Megemlékezés hangzott el Cséplő Ernőről. Évfordulós megemléke-
zés a példás kezdetekről és a Balaton, mint az őt körülvevő kistérsé-
gek fejlesztési központja.
Megkoszorúzták Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerző szülőházá-
nak falán lévő emléktáblát.
Az egész napos rendezvény jó hangulatú beszélgetéssel zárult.

BÉRES ISTVÁNNÉ

A hagyomány szerint…
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Július 8. Kilátó túra
Balatongyörök, Szép kilátó–Garga nyereg–Bél Mátyás kilátó–Bélap-
völgy pihenőhely–Pele tanösvény–Bise-kő tető–Batsányi kilátó– visz-
sza a pihenőhelyhez–Balatongyörök 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 8–9 km
Túravezető: Papp Iván

• Július 15. Kolontár, új lakóházak–Szt.-kút–Devecser, új lakóházak,
kápolna–Eszterházy Várkastély
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezető: Risányi Mária

• Július 22. Aszófő–Apáti templomrom–Külső-tó–Szélmarta szik-
lák–Barátlakások–Tihany
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 8 km
Túravezetők: Király István, Horváth István

• Július 29. Monostorapáti–Almádi monostor romjai–Boncsos–
Kávás-kút–Kálomisz-tó–Alsó-erdő–Király-kő–Kapolcs 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Horváth István

• Július 29. Diszel–Csobánc (375 m)–Gyulakeszi–Ta pol ca–Veszprém, busszal
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 6.50 óra Táv: 8 km
Túravezető: Risányi Mária

• Augusztus 5. Vinye–Porva-Csesznek–Zirc
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 13,5 km
Túravezető: Papp Iván

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com

  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Hogy is volt? Tudta-e?
A sport jelentős szerepet játszott, játszik ma is településünk életében,
így ma is sokféle sportágat lehet űzni. Lehet vitorlázni, szörfözni,
úszni, vízilabdázni, focizni, kosarazni, lőni stb. Már óvodás korban
megismerik a különféle sportokat a gyerekek, majd az általános
iskolában beépülnek a mindennapjaikba, hogy egészséges, sportoló
felnőttekké váljanak. Az élsport is képviselteti magát, hiszen évről
évre kerülnek tanítványaink az utánpótlás égisze alatt élcsapatokhoz,
vagy a nagy versenyek közelébe. 
Nem a teljesség igényével, de ismerjük meg egy kicsit közelebbről,
kiknek a nevét rejti az OLIMPIKONJAINK tábla a Városháza
aulájában!

Tudta-e, hogy 
– Holényi Imre vitorlázó (vegyészmérnök) a NIKE Fűzfői AK

sportolójaként vett részt 1960-ban a római olimpián, ahol
Molnár Albinnal párosban, a Balaton nevű hajóval a repülő hollan-
di versenyeken vett részt és a 13. helyen végzett? 

– Kucserka Mária atléta, (vegyésztechnikus, tanár, majd éveken át
Csepel rendőrkapitánya volt) 1971-ben a helsinki Európa-bajnok-
ságon 7., 1972-ben a müncheni olimpián 10., 1975-ben a római
Universiadén 6. helyen végzett gerelyhajításban, az Újpesti Dózsa
versenyzőjeként háromszor nyert országos bajnokságot?

– Grúber György olimpikon (1954–2009. Veszprém) 1976-ban
Montrealban képviselte hazánkat traplövészetben?

– Putz István tizennyolc magyar bajnoki cím tulajdonosa, a moszk-
vai olimpia 9. helyezettje, a barcelonai ötkarikás játékok részt -
vevője, többszörös világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes
koronglövő? 

– Putz István negyven év versenyzés után 2010-ben, az országos
bajnokság megnyerésével tette le a fegyvert, s Gerebics Roland
olimpikonnal is ő szerettette meg a lövészetet? 

– Gerebics Roland két olimpián is képviselte hazánkat dupla
traplövészetben, 2000-ben, Sydneyben (9. hely), 2008-ban
Pekingben?

– Gerebics Roland junior és felnőtt világ- és Európa-bajnoki ezüst-,
illetve bronzérmes sportlövő?

E nagyszerű teljesítményeket méltán állíthatjuk példaképként spor -
to ló fiataljaink elé. Reméljük a névsorunk tovább fog gyarapodni.
Ehhez azonban nagyon sokat kell dolgozni, edzeni, hittel, reménnyel
telve minden nap. 
Büszkék vagyunk városunk olimpikonjaira! Köszönjük! 

HORVÁTH IRÉN

Új rovat
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Május végén a Nike étteremben találkoztunk az osztálytársakkal és
osztályfőnökünkkel, Czimer Lajosnéval. Családosan harmincan
jelentünk meg, nyolcan sajnos elhunytak, a többiek beteget jelentet-
tek a valaha 38 fős gárdából.
Mindenki ismertette életútját, majd következett az ebéd, utána kötetlen
beszélgetés, fotózás, a találkozó jó hangulatban zajlott egész késő estig.
Minden megjelentnek köszönöm, hogy eljöttek, a következő osz-
tálytalálkozót 2019. május utolsó hétvégéjére tervezzük Fűzfő-
Gyártelepen, 13 órakor.

PONGRÁCZ ISTVÁN OSZTÁLYTÁRS

Az 52. osztálytalálkozó Fűzfő-Gyártelepen
Májusi cikkem óta elindult a nyári, balatoni főszezon. Akkor elég
lesújtó állapotokról tudósítottam, nézzük, most mi a helyzet váro-
sunkban az idegen szemével. 
Nagyon büszkék vagyunk az elkészült Parti sétányunkra. Igazán szép
és az itt nyaralóknak is üde színfoltot jelent egy szép sétány.
Na, de tényleg így van?
A minap egyik kedves ismerősömnek ajánlottam, hogy ha még nem
voltak, sétáljanak végig rajta. El is mentek, majd amikor újra találkoz-
tunk, rákérdeztem, hogy tetszett? A válasz mély csend volt.
Rákérdeztem még egyszer, de csak ennyit kaptam. Hát..., Te mikor
voltál a sétányon? Be kell vallanom, hogy a tobruki szakaszon több-
ször voltam, s nekem nagyon tetszett, de a többi részén még nem vol-
tam (aktív, dolgozó emberként, nem mindenre jut idő!). Így elhatároz-
tam, hogy most megteszem. Izgatottan indultam el a Fövenystrandtól,
de pár lépés után nagy csalódást okoztak a jelenlegi állapotok.
Mindjárt az elején, jobb oldalt a nagy földhalmok, a rég használt,
kidobott stégek, a fejre állított tábla, az elszáradt növények. A balolda-
lon a szép kertet (melyet fűzfőiek adományából, társadalmi munká-
ban ültettek fűzfőiek) alig látni, teljesen benőtte a gaz. Tovább bandu-
kolva, a víz felőli látvány nekem kicsit hátborzongató volt: a hullámzás
a parti fák gyökereit elég alaposan kimosta, többek megdőltek, vagy
kidőltek, nekem kissé veszélyesnek tűntek. Úgy érzékeltem, hogy a víz,
nemsokára (másfél méter) eléri a sétány igen szépen elkészített murvás
felületét. A jobb oldalon több helyen az elszáradt növényi maradvá-
nyok csúfították a természet szépségeit, az ember által tervezett és épí-
tett igen impozáns sétányt, ahol a padokon megpihenhet a „vándor”. 
Rögtön megértettem, miért nem válaszoltak egyértelműen a barátaim.
Nem akartak megbántani, hiszen látták rajtam, hogy igen büszkén aján-
lom ezt a nagyberuházású, jó lehetőséget. Folytattam a sétámat a második
szakaszon, ami az élő nádas világát hozza hozzánk közelebb. Az elején az
útra benőtt bokrokat, a két oldalon felhalmozott elszáradt növények hal-
mait találtam, de szerencsére a fahídon túl nagyon szép látvány fogadott.
S bevallom, a tobruki rész továbbra is igen szép és rendezett volt. 
A tanulság egyértelmű: ha beavatkoztunk a természetbe, s gyönyör-
ködni, megpihenni szeretnénk szépségeiben, akkor nagyon oda kell
figyelnünk, s időt kell szánnunk a kímélő gondozására is. Így lesz egy
igazán felejthetetlen sétány. 

HORVÁTH IRÉN

Az idegen szemével

Táborozni jó!
A tanév bezárása a legjobb hír a gyerekeknek. Végre megszűnnek az
iskolai kötöttségek, s a szórakozásé, a nyaralásé lesz a főszerep.
Egyúttal a szülői gondok is megnőnek, ügyes logisztikával megindul
a családi tervezés, a csemete elhelyezése, hasznos szórakoztatása ügyé-
ben. Ebben nemcsak a kedves nagyszülők, keresztanyák, nagynénik
kapják meg a lehetőséget egy kis nevelésre, hanem igénybe veszik
a táboroztatást, mint érdeklődési körnek, pénztárcának megfelelő
kiváló programot. Balatonfűzfőn például sport-, kosaras, tánc-, vitor-
lás-, szörfös, kézműves, napközis tábor stb. található.
Harmadik alkalommal, az idei nyáron is megrendeztük az 5 ÚT – 5
ALKOTÁS tábort is a fűzfői Irinyi Iskolában. A résztvevő diákok
naponta a környékbeli városokba: Balatonalmádiba, Veszprémbe
utaz tak, ahol a délelőttöt szép helyeken töltötték (Pl.: Kolostorok

völgye csúszdapark, Magyar népmese játszótér, játszóház) vagy 3D-és
mozifilmen szórakoztak. 
A helyszíneken kreatív kézműves programokon is ügyeskedtek a nyara-
ló diákok, így az öt nap végére, öt alkotás boldog tulajdonosaivá váltak:
készítettek virág fényképtartót, repülő hőlégballonos macit, Forma 1-es
versenyautót gumihajtóművel, nemezelt képet, korongszövést, kabalát.
Izgalmas, egyedi alkotások keletkeztek, hiszen mindenki a saját egyé-
niségét, ötletét, kreativitását fejezte ki a tárgyak készítése során.
Közben sok-sok játékkal folyt a Tábori Olimpia, szép nyereményekkel.
Az együtt töltött idő sok játékkal, fagyizással, filmnézéssel, krém -
kehely készítéssel, szórakozással tette örömteli, felejthetetlen élmény-
nyé a tábort. Reméljük, jövőre újra találkozunk!

HORVÁTH IRÉN
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Vágfalvi Ottó Képzőművészeti Emlékverseny, 2017. május 12.
Iskolánk, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a festő-
művész nevét viselő Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár rendezésében immáron
másodszor tartottuk településünk díszpolgárá-
nak emléke előtt tisztelegve a Vágfalvi Ottó
Képzőművészeti Emlék ver senyt.
A verseny két részből állt. Az első feladat bár-
mely Vágfalvi Ottó festmény átiratának,
parafrázisának elkészítése. Több mint 70
diák, 4 iskolából vállalkozott arra, hogy saját
képére formál egy Vágfalvi alkotást. A beér-
kezett munkák közül zsűrizés után a legszebb
27 képpel pályázó alkotó érkezett a döntőre,
akik 3 korcsoportban mérték össze tudásukat
2017. május 12-én az iskola Dísztermében. A
döntő feladatának ismertetése előtt iskolánk
Csengettyűs csoportja és igazgatója köszön-
tötte a versenyzőket. A Litéri Református
Általános Iskola, a jászfényszarui IV. Béla
Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a házigazda „irinyis” diá-
kok feladata egy választott képrészlet tovább-

gondolása, folytatása volt. A jó hangulatban
eltöltött közel kétórás alkotó munka után a
gyerekek ebédelni, majd bobozni indultak,
miközben a zsűri megkezdte munkáját. A
rendezvény fővédnöke, a névadó lánya,
Vág falvi Katalin mellett Jáger István és
Fábián László grafikus művészek vállalkoztak
arra, hogy az elkészült alkotásokat értékelték.
Mindhárman arra panaszkodtak, hogy nehéz
döntést kellett hozniuk, még akkor is, ha „csak”
a művészeti versenyeken alkalmazott arany,
ezüst és bronz ecsetdíj tulajdonosait kellett meg-
nevezniük. Délután 3 órakor a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ kiállítótermében volt az
eredményhirdetés, ahová már az érdeklődő szü-
lőket is szeretettel vártuk. A kiállító terem falait
a versenyen készült alkotások mellett eredeti
Vágfalvi képek díszítették, így az ifjú alkotók
még jobban megismerhették a verseny névadójá-
nak alkotásait. Vendégeinket Művészeti Isko -
lánk zenekara lepte meg egy kis műsorral, majd
Jáger István számolt be a zsűriben megfogalma-
zódott gondolatokról. Dicsérte az elkészült

munkák alaposságát, kidolgozottságát, a kreatív
ötleteket és a megvalósításhoz választott techni-
kákat egyaránt. Köszönete, és dicsérte a felkészí-
tő pedagógusok munkáját, valamint a támogató
szülői hozzáállást.
A verseny méltó emléket állít és segít megőrizni
Vágfalvi Ottó hagyatékát, megismertetve mun-
kásságát egyre több diákkal, és rajtuk keresztül
pedagógusokkal, szülőkkel. Lehetőséget ad a
képzőművészet terén tehetséges tanítványaink-
nak egy olyan megmérettetésre, amely nem csu-
pán a beküldött pályamunkák alapján hirdet
eredményt, hanem személyes megjelenést, helyi
alkotást is vár a versenyzőktől.
Szeretnénk a szervezők és résztvevők nevé-
ben köszönetet mondani a verseny támoga-
tóinak: Autamatizálunk.hu Kft., Vág falvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az „iri-
nyis” Szülői Munkaközösség, BalatoniBob
Szabadidőpark.
Végezetül gratulálunk a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és AMI diákjainak az
alábbi eredményekhez:
7–8. évfolyam
Forgács Kata 3. helyezett, Bronzecset díj
5–6. évfolyam
Kovács Levente 1. helyezett, Aranyecset díj
Papp Tamás 1. helyezett, Aranyecset díj
Ferenczy Bálint 2. helyezett, Ezüstecset díj
Szakonyi Mia 3. helyezett, Bronzecset díj
Horváth Virág 3. helyezett, Bronzecset díj
3–4. évfolyam
Erdősi Janka 1. helyezett, Aranyecset díj

SZABÓ ERZSÉBET
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Öböl kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
balatonfűzfői strandokra érvényes kedvez-
ménykártya igények befogadását az alábbi
helyszíneken és időpontokban végezzük:

Helye: Fövenystrand
Páros heteken:
– Péntek 16:00–19:00-ig
– Szombat 9:00–12:00-ig
Páratlan heteken:
– Szombat 9:00–12:00-ig
– Vasárnap 9:00–12:00-ig

Helye: Tobruk Strand
Páros heteken:
– Vasárnap 9:00–12:00-ig
Páratlan heteken: 
– Péntek 16:00–19:00-ig

Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit
Tel.: 06-30/245-8463

Kártyára jogosultak köre:
– Balatonfűzfői, litéri és papkeszi állandó

lakosok
– Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendel-

kező tulajdonosok, ingatlanonként 2 db
igényelhető

– Balatonkenesei állandó lakosok utcajegy-
zék szerint: Balaton körút páros oldalán
108-as házszámtól felfelé, páratlan oldalán
a 233-as házszámtól felfelé

– Balatonalmádi állandó lakosok utcajegyzék
szerint: Uszodai út, Hársas köz, Hársas utca,
Dráva utca, Bükkfa utca, Krisztina utca,
Gesztenye utca, Maros utca, Ipoly utca,
Körös utca, Rába utca, Duna utca Homok
utca, Bartók Béla utca (az Ipoly utcai keresz-
teződéstől Fűzfő irányába eső szakasza),
Erkel Ferenc utca (Rába utcai kereszteződés-
től Fűzfő irányába eső szakasza).

Fontos!
Meglévő Öböl kártya érvényesítése vízhat-
lan, öntapadós, hologrammal ellátott
matricával történik, amelyet a kártya
bemutatásával, a jogosultság igazolásával
és a kártya éves díjának befizetésével a
strandpénztárakban kezdeményezhetik.

Új kártya elkészítéséhez szükséges doku-
mentumok:
Felnőtt (3000 Ft) és Diák (2000 Ft):
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés

Gyermek (4–14 éves korig, 1000 Ft):
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés
– Felnőtt kíséret

Üdülőtulajdonosok (5000 Ft, ingatlanon-
ként két főre váltható ki)
– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Személyes megjelenés
– Önkormányzat adóosztályának igazolása

az adótartozás-mentességről
Az adóosztály elérhetősége: Balatonfűzfő,
Nike krt. 1. (Városháza)
Ügyfélfogadás: hétfő–szerda 8:00–12,
13:00–16:00, péntek: 8:00–12:00

Az elkészült kártyák az igénylés helyén
kerülnek kiszolgáltatásra.

Gyártási idő kb. 5 nap, ezen időszak alatt a
befizetésről kapott nyugta és a személyi
igazol vány együttes bemutatása jogosít a
strandra történő belépésre.

Kellemes időtöltést kívánunk!

FŰZFŐI VAGYONKEZELŐ KFT.

Ismerjük meg Cséplő Ernőt
A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) 2016.
szeptember 17–18. rendezvénysorozat 7.
Fűzfőfürdői rendezvénye Tudományos
Emlék ülésén és a 2017. június 10-én tartott
14. Diáktalálkozón elhangzott 

„Cséplő Ernő élete és munkássága” c. elő-
adás kivonata

1876. március 10-én született Fonón, tanul-
mányait Kaposváron és Budapesten végezte,
majd újságírói pályára lépett.
A Magyar Gazdaszövetségnél dolgozott,
amely több cikkét és könyvét megjelentette.
Már ekkor lelkesen munkálkodott a Balaton
környékének idegenforgalmi, gazdasági és
kulturális fejlesztésén. 1906-ban Siófokra
költözött, majd 1909-től haláláig Balaton -
füreden élt.
1908-tól szerkesztette a BALATON c.
folyóiratot.
1907-ben titkára, majd 1922-től a Balatoni
Szövetség igazgatója.

Minden munkáját a Balaton iránti szeretete,
önfeláldozása jellemezte. Lelkesedése és cél-
kitűzése, szorgalmas munkája megszerezte az
érdeklődést, bizalmat és az eredményességet.
A másik fanatikus rajongóval, dr. Óvári
Ferenccel olyan munkát végeztek a Balaton
fejlesztése érdekében, amit nem lehet és nem
szabad elfelejteni.

Cséplő Ernő indította el a Balaton-vidéki
gyümölcstermelést, ő szervezte a Balaton-
vidéki Villamos-műveket, a Balaton Élelme-
ző Szövetkezetet, a Balatoni Gazdák Szö -
vetkezetét. Az ő buzdítására létesültek szál-
lodák, panziók, új kikötők, a hajó és vasúti
közlekedéssel egyidejűleg új országutak,
bekötő és turisztikai utak. 
Ezzel egyidejűleg javult a gazdasági helyzet, a
kultúra is.

Az ő nevéhez fűződik a Szövetkezeti Üdülő-
ház felépítése is 1927-ben (a későbbi Arany
Csillag szálloda).

Az ő gondolata volt, hogy a Balatonért dol-
gozó nagy férfiak emlékművével kell behá-
lózni a tó környékét. Kezdeményezésére állí-
tották fel Széchenyi István szobrát.

Több mint három évtizeden át dolgozott
önzetlenül. Szerény volt és lelkes, aki áldo-
zott a közösségért munkáján kívül még
vagyont is, arra törekedett, hogy eltűnjenek
a hiányosságok.

Munkaképességének virágában 62 évesen
rövid betegségben 1938. jan. 27-én halt meg.
Sírja Balatonarácson található, emlékét utca-
név őrzi Balatonfüreden.

Tiszteletünket azzal bizonyíthatjuk a legjob-
ban, ha megőrizzük és továbbfejlesszük
mindazt, amit ez a kiváló férfi tervezett és
alkotott a Balatonért. 

M. Mészáros Éva
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Matematika és angol tárgyakból felzárkóztatást, korrepetálást vállalok általános iskolások részére.
Kérésre házhoz megyek. Tel.: 06-20/452-2572
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Júliusi rejtvény
Az júniusi keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
…legyen az ép testben
lelkünk naptól fényes!
(Balogh József: Vakáció)

Könyvet nyert: Csordás Anita balatonfűzfői
olvasó  nk.
Gratulálunk!

Júliusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2017. július 28.

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk (név-
vel, címmel, eset leg telefon számmal ellát va).
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.

Kevesen tudják, hogy az egészséges életvitel-
hez elengedhetetlen a megfelelő folyadék -
bevitel. Egy felnőtt embernek naponta
kb. 2–3 liter folyadékra van szüksége.
Az emberek többsége nem iszik elegendő
mennyiségű folyadékot. Pedig ha a szervezet
folyadékot veszít, a vízzel együtt ásványi sók
is távoznak a szervezetből, amit pótolni kell.
Amit csak vitaminokkal, ásványi sókkal,
nyomelemekkel és vizet egyaránt tartalmazó
változatos étrenddel és folyadékfogyasztással
biztosíthatjuk. A víz biztosítja a megfelelő
vérnyomást és vérkeringést. Részt vesz az
emésztési és felszívódási folyamatokban,

tápanyagok szállításában, salakanyagok ki vá -
lasztásában. Segít az egészséges sav-bázis
egyensúly megtartásában. Szabályozza a
testhőmérsékletet és a vizelet hígítását.
A folyadékfelvétel és -leadás az egészséges
szervezetben egyensúlyban van. Az egyen súlyi
állapotot számtalan tényező befolyásolja, mint
például nehéz fizikai megterhelés, életkor,
sporttevékenység, izzadás, éghajlat, külső
hőmérséklet, és bizonyos egészségügyi állapo-
tok. Az emberi test hatvan százaléka víz. Párol -
gással és kiválasztással naponta kb. 2,5 liter
folyadékot veszít a szervezet. Ahhoz, hogy
egészségesek maradjunk, ezt a mennyi séget

pótolni kell. Ha a vízháztartás egyensúlya meg-
billen a szervezet kiszárad. Kevesen tudják,
hogy már 2%-os folyadékvesztés esetén is
csökken a fizikai, és a szellemi teljesítő -
képesség, és megjelennek az első tünetek:
fejfájás, koncentrálóképesség csök kenése,
szomjúság. Kutatások kimutatták, hogy ha
testtömegünkből 5%-nyi folyadékot vesztünk,
akkor a munka képességünk akár 30%-kal is
csökkenhet. Mint láthatjuk nem minden eset-
ben tudható be a fejfájás a nehéz munkának.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNAákna

Tegyünk az egészségünkért – folyadékbevitel Új rovat
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

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.

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

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

Hirdessen 2017-ben is a
Balatonfűzfői Hírlapban!

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

Fotók: Strennerné Simon Veronika



Operettgála

Beach Fesztivál

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Fujsz Tamás


