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

2018. április 10-től 2018. május 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Április 9. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 9. 15.30 óra Kártya klub

Április 9. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér, kis épület

Április 11. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 11. 17 óra Városi költészet napi sza-
valóverseny
– Döntő és gálaműsor

Április 13. 17 óra „Mi, nők”
– ,,HELP – A segítség” c. ameri kai–in -
diai–Emirátusok-beli filmdráma vetítése,
társadalmi szempontú kritikai elemzése,
értelmezése, mindez kötetlen, baráti hangu-
latú beszélgetés formájában

Április 14. 9 óra Balatonfűzfői Horgász
Egyesület
– küldöttgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 17. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Április 18. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 18. 17.30 óra VEGASZ Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 20. 17 óra Bélyegkiállítás
– a városi jubileumi emlékévhez kapcsolódva
A kiállítást megnyitja Marton Béla polgár-
mester

Április 21. ,,Óvjuk, védjük környezetünket
és Földünket!” 
– 14 óra környezetvédelmi előadás
– 15 óra rajzpályázat eredményhirdetése a
Föld napja alkalmából
– 16 óra szemétszedés, virágültetés
a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében

Április 22. 15 óra Magyar népviselet napja
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Tánc klub főszervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 23. 15.30 óra Kártya klub

Április 23. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás

Április 25. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 27. 9.30–16.30 óra Véradás
– a Fűzfőgyártelepi Véradó Csoport szerve-
zésében

Április 27. 10 óra Megemlékezés az ipari
robbanások áldozataira
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Memento emlékmű

Április 27. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– képzőművészek bemutatkozása

Április 28. 10 óra Járási ulti verseny
– nevezni lehet a művelődési központ
elérhetőségein:
88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
Helyszín: Nike étterem

Április 28. Balatonfűzfői Horgász Egyesület
– évadnyitó horgászverseny – felnőttek és
gyerekek részére
Helyszín: Horgásztanya

Április 28. 17 óra Fényes Lóránd amatőr
csillagász előadása
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Április 29. 10 órától Tobruki majális
– a Tobrukért Baráti Társaság szervezésében
– 10–18 óra Gyermekprogramok, ingye-
nes ugrálóvár
– 10–14 óra Főzőverseny
– 20–01 óra Bakelit parti
Helyszín: Tobruki Strand

Április 30. 18 óra „Tavaszi zsongás” szín-
házbérlet III. előadás
– Maurice Hennequin–Pierre Veber–Nádas
Gábor: Elvámolt nászéjszaka – zenés vígjá-
ték
További információ és jegyvásárlás a művelő-
dési központ irodájában (88/451-056)

Májusi előzetes

Május 1. Vidám május 1.
– kirakodóvásár, vidámpark, büfé
– 15 órától színpadi programok
Helyszín: Városi stadionnal szemközti parkoló

Május 2. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 4. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör ze -
tének Mozgássérültek Csoportja
- 14 óra fogadóóra
- 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 7. 15.30 óra Kártya klub

Május 7. 18 óra Jókai Közszíntér Kézműves
Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér, kis épület
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 2018. március 20-án tar-
totta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek, a teljesség
igénye nélkül:

– A testület a 2018/2019. nevelési évre törté-
nő óvodai beiratkozás időpontját az alábbi ak
szerint határozza meg:

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde balatonfűz-
fői tagintézményeiben (Balatonfűzfő, Bu -
gyo  góforrás u. 15., Balatonfűzfő Árpád u.
36., Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.)
2018. április 24-től 2018. április 26-ig 8–16 óra
papkeszi tagintézményében (Papkeszi, Fő u.
46.)
2018. április 24-től 2018. április 26-ig 9–15 óra

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Ku l -

túrközpont épületére fordított beruházás
értékét a Balatonfűzfői Vállal ko zások és
Civil Szerveződések Közhasznú Egye -
sülettől (a továbbiakban VÁCISZ) –
a pályázat szerinti 5 éves fenntartási idő-
szak lejártával – a 2018. március 31-i
könyv szerinti értéken térítésmentesen
átveszi,

2. a 77/2013. (03. 19.) számú KT határozat
alapján a VÁCISZ beszámolójában és
értékcsökkenés kimutatásában szereplő
eszközöket ajándékozással a 2018. március
31-i könyv szerinti értéken átveszi,

3. a VÁCISZ beszámolójában és érték -
csökke nés kimutatásában szereplő, megvá-
sárlásra felajánlott eszközöket bruttó
3 000 000 Ft összegben megvásárolja,

4. a csillagvizsgáló 2019. január 1-jétől törté-
nő üzemeltetését a 2018. novemberi ülé-
sén tárgyalja.

– A testület megtárgyalta a Balaton Sport
Klub Kft. – balatonfűzfői 351/3 hrsz.-ú, a
parti sétány és a Sirály utcai lakóházak közöt-
ti ingatlanra tervezett – strandröplabda köz-
pont létrehozásával és üzemeltetésével kap-
csolatos kérelmét, melyet elviekben támogat.

Az ütemezetten megvalósuló beruházás
egyes ütemeit, a pályák ingatlanon belüli
elhelyezését, a működésükhöz szükséges
infrastruktúra (parkolók, közművek, illem-
helyek…) kialakítását a képviselő-testület
azok megvalósítása előtt külön tárgyalja.

Nyertes pályázat esetén a támogatási szer-
ződés/megállapodás megkötéséig az ön -
kor mányzat külön döntése szükséges a fej-
lesztéssel érintett önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan igénybevételét/használatát
megalapozó jogi konstrukcióra, a terület
igénybevételének időtartamára és ellenér-
téke összegének, valamint a fenntartás és
üzemeltetés módjára vonatkozóan.

Jelen elvi hozzájárulás TAO pályázaton
való részvételre jogosítja fel a Balaton
Sport Klub Kft.-t.

– A képviselők elfogadták a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári
intézményegységének 2017. évi beszámoló-
ját és 2018. évi munkatervét.

– A testület a Tobruki Strand kiszolgáló
főépületének tetőtér-beépítéses emeletráépí-
téssel történő bővítése megvalósításának for-
májára, a kötelezettségek meghatározására,
valamint a rendelkezési jogok kijelölésére
vonatkozóan a következő döntést hozta:

A képviselő-testület a Balatonfűzfő 1024/24
hrsz. alatti, Tobruki Strand ingatlan főépüle-
tének emeletráépítése érdekében ráépítést
engedélyez a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.
(továbbiakban: Kft.), mint vagyonkezelői
jogokkal rendelkező részére. A Kft. vagyon-
kezelői jogát biztosító „Vagyonkezelői szer-
ződés” V. fejezet 3. pontjában foglaltak alap-
ján az emeletráépítés megvalósítása, annak
konstrukciója és formája, finanszírozása,
vagy finanszíroztatása a Kft. joga és kötele-
zettsége. A Kft. a megvalósításba bevonásra
kerülő, a 24/2018. (02. 20.) Kt. határozat-
ban megjelölt gazdasági társasággal az
Önkormányzat számára legelőnyösebb
szerző dést – a Felügyelő Bizottsággal törté-
nő egyeztetést és jóváhagyást követően –
köteles saját jogon megkötni.

A ráépítési engedélyes, mint leendő tulajdo-
nos köteles előírni, hogy
a) a bevonásra kerülő gazdasági társaság saját

forrásból (meglévő vagy hitel, vagy ve -

A képviselő-testületi ülésen történt

Május 8. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, anyák napi megemlékezés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 8. Csebszalto nyugdíjasklub 
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 9. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 10. 17 óra Diótörő bajnokság
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Május 11. 9 óra Madarak és fák napja
– a Balatonfűzfői Horgász Egyesület és a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár szervezésében
Helyszín: Horgásztanya

Május 12. 15 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 15. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

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.

Szeretettel köszöntjük városunk
5 újszülöttjét, név szerint Závodi Dorkát,

Lőrincz Gábor Ákost, Kovács Lénát,
Lukács Zentét, Keszthelyi Gábort.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget
kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 10 elhunyt

balatonfűzfői lakostól. Részvétünket
fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az
alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a
2018. februári lapzártától a
2018. márciusi lapzártáig:
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A hónap legfontosabb eseménye, hogy a ki -
rályszentistváni hulladékkezelő bezárásáról
szóló elhatározás megszületett.
Az üzemeltető nem tudta megszüntetni
a hulladékkezelő okozta bűzhatást, ezért
a telephely bezárása mellett döntöttek.
Weingartner Balázs, a Nemzeti Hulladék -
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (NHKV) elnök-vezérigazgatójának
erről szóló tájékoztatását örömmel fogadtuk.
A környező települések polgármestereinek is
címzett tájékoztatásból kiderül, a tavaly
szeptemberi bejárás után több technológiai
változtatást is végrehajtott a társaság, azon-
ban a „technológia jellege és a telephely
kialakítása miatt” a bűzhatás újra és újra visz-
szatért. Az NHKV ezért a telephely bezárása
és „a hulladékkezelési folyamatok teljes
átszervezése mellett döntött”, olvasható a
levélben. Az elnök-vezérigazgató hozzáteszi,
a térség hulladékgazdálkodása a telephely
kiváltásával is megszervezhető. Örülök
ennek a döntésnek, mert a szeptemberi bejá-
ráson –  ahol a mellékelt levél címzettjein
kívül több, az érintett településekről érkezett
elégedetlen lakosok is jelen voltak – a megol-
dást keresve kimondtam, hogy az egyedüli
megoldás a telep bezárása lenne, mert ezt
kérik az itt élők.  
A Királyszentistvánon és a környező telepü-
léseken, így Vilonyán, Papkeszin, Litéren és
Balatonfűzfőn élők évek óta panaszkodtak
az orrfacsaró bűzre, amely tavasztól őszig
rendszeresen megkeserítette a lakók életét.
Az utóbbi években az üzemeltető ellen több
hatósági eljárás is indult. A lerakóban közel
160 település lakossági kommunális hulladé-

kát dolgozzák fel, évente mintegy 100 ezer
tonnát. Remélhetőleg minél előbb megtud-
hatjuk a döntést követő konkrét lépéseket is
határidőkkel. Nagyon bízom abban, hogy
végérvényesen megszűnik a korábban ta -
pasztalt, egyre fokozódó zavaró bűzhatás.

Fűzfőfürdőn bevonásra került a Béke téri
üveges gyűjtőkonténer, a település más sze-
lektív gyűjtőszigetén lett elhelyezve. Ennek
indoka, hogy a tél elmúltával a megélénkülő
forgalom miatt nem üveggyűjtő konténer-
ként funkcionált, hanem illegális szemétlera-
kóként. Nemcsak a konténerbe kerültek bele
kommunális és egyéb hulladékok, hanem a
konténer köré is.  A terület rendbetétele után
fokozott ellenőrzés, megfigyelés alá kerül a
tér, az illegális szemetelők súlyos büntetésre
számíthatnak.

Ismételten kiírásra került a volt Jókai iskola
értékesítésére pályázat. Több kérdést kap-
tam, kritikát, hogy miért kell eladni azt az
ingatlant, ahol rengetegen tanultak koráb-
ban, érzelmileg nagyon kötődnek hozzá.
Éppen tőlem, az iskola bezáratásáig ott dol-
gozó igazgatótól mást várnának el az ember-
ek. Valóban, harminc évet töltöttem az isko-
la falai között, eddigi fél életemet. Rengeteg
emlék, történés, élmény, ami odaköt örökre.
És nemcsak engem, hanem sokunkat. De az
emlékekből, érzelmi kötődésből nem lehet
fenntartani az épületegyüttest. Romlik az
állapota, csak a temperáló fűtése is közel egy-
millió Ft-ba kerül évente. A kisépület köz-
színtere nem kihasznált, a Közösségi Ház
mellett a közszínteret csak kevesen és igen

kevésszer, rendszertelenül látogatják. Az in -
gatlan fejlesztésére saját forrásaink nincse-
nek. Reményeink szerint olyan beruházás
fog ott megvalósulni, ami állandó bevételt
jelent majd a városnak. Egyrészt az ingatlan -
adó, másrészt az idegenforgalmi adó folya-
matos bevétellel gyarapítja majd a költségve-
tést, másrészt megjelenésével, funkcióival
vonzóbbá fogja tenni a települést. Re mél -
hetőleg a következő lapszámban már sokkal
több információt tudok adni erről a fejlesz-
tésről.

A kerékpárút melletti ingatlan fejlesztése
elindult a tereprendezéssel. A fák kivágása és
a közművek kiépítése elkezdődött. Az ottani
terület elővásárlási jogáról a Magyar Állam
lemondott. Indokai között szerepelt, hogy a
terület állapotát figyelembe véve az önkor-
mányzat által meghirdetett árat túlzónak
tartotta. Az állam a saját területeiből az
önkormányzat által megadott áron értékesí-
tett területet a fejlesztéshez. A szerződés sze-
rint kell az ottani lakópark beruházásnak
megvalósulnia két éven belül.

A Sirálytól induló parti sétány mellett egy új
kerékpárút is meg fog valósulni, mintegy ket-
tőszáz millió forintból. Az elnyert pályázat
parkoló építést is tartalmaz a strand, vala-
mint a Sirály melletti területen. Ezek a mun-
kálatok várhatóan a szezon után kezdődnek
majd.  A sétány fenntartására a településüze-
meltető egy állandó személyzetet fog biztosí-
tani. Neki csak a sétány karbantartása lesz
a feladat. Így biztosan gondozottabb lesz
a terület, közelít az elvárásokhoz.

A kilencvenegyedik hónap a városházán

gyes) önkormányzati és/vagy Kft. finan-
szírozási részvétele nélkül köteles a szerke-
zet megválasztása alapján az engedélyezési
tervek elkészíttetésére a ma elvárható
igényszint maximális érvényesítésére, vala-
mennyi apartman azonos műszaki és tar-
talmi színvonalú megvalósítására és 2019.
április 30. napjáig történő kulcsrakész álla-
potú befejezésére;

b) az építés alatt esetleg a strand területén,
épületében okozott károkat – beleértve a
zöldkárt is – a vállalkozó köteles saját
költségén helyreállítani;

c) a vállalkozó gazdasági társaság tulajdon-
szerzése esetén kizárólag a tulajdonába
kerülő épületrészre szerezhet tulajdonjo-

got, ahhoz nem társulhat semminemű
egyéb osztatlan tulajdoni hányad;

d) a vállalkozó gazdasági társaság tulajdoná-
ba kerülő ingatlanrészek valamennyi köz-
üzemi ellátását saját mérővel kell ellátnia;

e) a vállalkozó gazdasági társaság köteles
saját költségen viselni valamennyi jogsza-
bály által előírt szakhatósági, jogi, ingat-
lan-nyilvántartási, társasház-alapítási, ille-
tékkiszabási kiadást.

A Kft. köteles gondoskodni arról, hogy a
megvalósulást követően a használatba-vételi
engedély jogerőre emelkedéséig társasház
alapító okirat készüljön és az újonnan meg-
valósuló épületrészekre önálló albetétekben

lejegyzett tulajdonjogok kerüljenek az ingat-
lan-nyilvántartásba felvezetésre.

– Módosult a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelet.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a
határozatokat városunk honlapján Önkor-
mányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashat-
ják.
A következő testületi ülés 2018. április 17-én
lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS
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Felvetődött a kérdés, hogy miért ennyi
kerékpárutat építünk, amikor a belterületi
útjaink állapota katasztrofális. Sajnos, a bel-
területi utak építéséhez, karbantartásához
nincsenek pályázati források. A meglevő for-
rásaink csak kis lépések megtételére ad lehe-
tőséget. Minden évben a kátyúzás, apróbb
javítások, utcák megépítésnek megtervezése,
annak megépítése. 

Éppúgy a szezon után indul majd a tobruki
strand tetejének a beépítése szálláshelyekkel,
a Fövenyfürdőn már készülőhöz hasonlóan.
A korábbi koncepcióban itt kapott volna he -
lyet a CSEBSZALTO nyugdíjasklub, amely
kinőtte a Radnóti úti óvodában a helyet.
Sürgős feladat lesz számukra megfelelő nagy-
ságú klubhelyiség kialakítása Tobrukban.

A Közösségi Ház melletti háziorvosi rendelő
tervei készülnek, ahol helyet kap majd a
gyermekorvos és a védőnői szolgálat is. Ezt a
lakópark projektből befolyó telekeladásból
kívánjuk megvalósítani. 

Az önkormányzat döntött arról, hogy a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kul túr -
központ működtetését 2018. április 1-jétől ez
év december 31-ig a VÁCISZ fogja végezni.
A működtetésre, fenntartásra kötött szerző-

dés lejárt, így azt rendezni kellett egy újabb
megállapodással. A szerződés lejárta előtt a
további működtetésről az év vége előtt dön-
tés születik. Itt is megköszönöm a VÁCISZ
vezetőségének, tagjainak a hat éves munkát,
amely idő alatt meghatározó intézménnyé
tette a megújult Csillagvizsgálót, ideális hely-
színt biztosítva kisebb közösségek munkálko-
dásához, programok sokaságát adták az itt
élőknek, ide látogatóknak. Kö szönet Kontics
Ferencné elnök asszonynak, hogy sikerült egy
aktív magot kialakítani, élükön Pintér
Istvánnal és feleségével, Eszterrel. 

A helyi katolikus egyház és a Balatonfűzfőért
Alapítvány közösen elnyert EFOP pályázat
kapcsán közös programokat szervezett eddig
is már az év folyamán, és még számos rendez-
vény, megmozdulás, program lesz, melynek
legfontosabb célja a közösségünk fejlesztése.
Kérem, kísérjék figyelemmel a rendezvények
időpontjait, és csatlakozzanak a megmozdu-
lásokhoz, lehetőleg családjukkal, barátaikkal.
Higgyék el, többek lesznek általuk.  Itt
köszönöm meg Laposa Norbert plébániai
kormányzó és Gál Andrea alapítványi elnök-
nek a lelkes, eredményes munkájukat.

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati fel-
hívásokat tett közzé az alábbi területeken:

• kulturális programok támogatása
• sport/kultúra területén kialakított ifjúsági

együttműködések támogatására
• sport rendezvények, programok támogatá-

sára
• gyermektáborok szervezésének támogatá-

sára

Az egyes pályázati területekhez tartozó rész-
letes pályázati kiírások és adatlapok a
http://balatonfuzfo.hu/egyeb/palyazatok
címen érhetők el.

Kérem, minél többen éljenek a pályázat lehe-
tőségével.
A téli rezsicsökkentés tizenkettőezer forintos
jóváírását sok fával, szénnel fűtő kérte az
önkormányzattól. Eddigi információim sze-
rint számukra a kompenzáció módja hama-
rosan kidolgozásra kerül, az önkormányzat
nem rendelkezik erre vonatkozóan a sajtó-
ban megjelenteken kívül plusz információ-
val, sem pedig forrásokkal. Ahogy hivatalo-
san információnk van, azt azonnal közöljük
az érintettekkel.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018.
április 19. csütörtök, 17 óra, Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017.
augusztus 15-én támogatási kérelmet nyújtott
be a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ energetikai korszerű sí tésére, amely -
nek eredményeként 136 866 714 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert a
Széchenyi2020 Terület- és Tele pü lésfejlesztési
Operatív Program (TOP) „Ön kormányzati
épületek energetikai korsze rűsítése” című,
TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázatán.
A projekt keretében a Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Pokol
Club Presszó energetikai korszerűsítése való-
sul meg. A Pokol Club Presszó azért kerül
korszerűsítésre, mivel a Művelődési Központ
épületében található, azzal egy fűtési körön
van, tehát energetikai szempontból egy
egységként szükséges kezelni.
A projekt célja az épület hőtechnikai adott -
ságainak javítása (külső határoló szer kezetek
hőszigetelése: homlokzati és lapostető szi ge -
telése, külső nyílászárók cseréje, fűtéssza -

bályozás és légtechnika korszerűsítése, nap -
elemes rendszer telepítése, infokommuniká-
ciós akadálymentesítés), hogy csökkenjenek
a jelenlegi magas üzemeltetési költségek és
a károsanyag kibocsátás.

A beruházás keretében megvalósulnak az
alábbi tevékenységek:
– Külső oldali szigetelés:
A projekt keretében az épület külső homlokza-
ti fala 16 cm-es Grafitpor adalékos EPS hom-
lokzati hőszigetelést kap, valamint 12 cm-es
formahabosított lábazati hőszigetelést és 20 cm
grafitos EPS lapostető hőszigetelést.

– Külső nyílászárók cseréje:
A meglévő korszerűtlen egyesített szárnyú fa
nyílászárók cseréje korszerű, jó légzárású
műanyag nyílászárókra. A déli és nyugati ol da -
lon egyes ablakok árnyékolása történik meg a
nyári túlmelegedés elleni védelem érdekében.
– Napelemes rendszer telepítése.
– Fűtésszabályozás korszerűsítése.

– Légtechnika korszerűsítése.
– Infokommunikációs akadálymentesítés.

Az épület energetikai besorolása jelenleg DD
(Korszerűt megközelítő), a beruházás meg-
valósulásával az épület energetikai besorolása
BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó
követelményeknek megfelelő) lesz.
A projekt megvalósítása esetén az épület
hőtechnikai tulajdonságai javulnak, csökken
a fajlagos hőveszteség, kevesebb lesz az épü -
let fűtési energiafogyasztása. A kevesebb
fogyasztás kevesebb energiafelhasználást
jelent, ami kevesebb üzemeltetési költséggel
jár és csökken a károsanyag kibocsátás is.
A nap elemes rendszer telepítésével tovább
csökken a fosszilis energiafelhasználás.

NÓTI ATTILA, VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Sajtóközlemény

NYERTES EFOP PÁLYÁZAT 

KÖZEL NEGYED MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS A KISKÖZÖSSÉGEK ÉS A KISEBB NEMZETISÉGI CSOPORTOK
TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJA, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ LAKOSSÁG TÁMOGATÁSA, HELYZETÉNEK
ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN

A „Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy határtelepülésén” című, EFOP-
1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú pályázati projekt indulásáról.

Feladatunk az elfogadás erősítése a más népek kultúrája és hagyományai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és
mentori programokkal kívánjuk elérni, mondta Marton Béla polgármester. A projekten belül biztosítani és fejleszteni
szeretnénk a járásba tartozó települések, kultúrák, kisebbségi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért
összefogva az 5 települést – Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi – egységként kívánunk
együttműködni a megfogalmazott célok elérése érdekében.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, 2017. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a
város és további négy település humán szolgáltatásainak fejlesztésére, amelynek eredményeként 247 893 261 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2.-16 kódszámú pályázatán.
Az értesítést a támogatási kérelmünk támogatásáról 2017. december 5-én kaptuk. A Támogatási Szerződés 2018. már-
cius 5-én hatályba lépett. A pályázati összegből 138 472 754 Ft összegű támogatás érkezik közvetlenül Balatonfűzfő
Város Önkormányzatához.

A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebbségek helyzetének javítása, a társadalmi
beilleszkedésük segítsége felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán szolgáltatások fejlesztése. A pá -
lyázat elsődleges céljai közé tartozik a már meglévő kisközösségek társadalmi integrációja, a hátrányos helyzetű
lakosság támogatása, helyzetének előmozdítása. Célunk továbbá a kisebb nemzetiségi csoportok beilleszkedésének
segítése.

A márciusi Balatonfűzfői Hírlapban beszámoltunk a Balatonfűzfő
Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap pályázati lehetősé-
geiről. Az áprilisi hírlap megjelenésének időpontjáig, április 10-ig
lehet pályázatokat benyújtani Balatonfűzfőn megvalósuló sport és
kulturális rendezvények támogatására. A gyermektábor szervezés és
az ifjúsági együttműködés pályázati célokra továbbra is várjuk a helyi
civil szervezetek és szerveződések pályázatait. A pályázat benyújtás
május 31-ig lehetséges, postai úton. 
A kuratórium februári döntése alapján a Civil Alapból 2018. évben is

gyermekenként 5000 Ft táborozási támogatást nyújt a Balatonfűzfői
Önkormányzat az alapítvány közreműködésével. A felhívás, ami a ki -
fizetés részleteit tartalmazza, május végén jelenik meg a város és az
alapítvány honlapján. 
2018. március 19-én Civil Fórumot rendeztünk a balatonfűzfői
Művelődési Házban, hogy tájékoztassuk a helyi civileket az idei
pályázati lehetőségekről. A rendezvényt megelőző kuratórium ülésen
döntöttünk az alapítvány saját forrásából támogatható pályázati
célokról.

„Új év – új távlatok” – A Balatonfűzfőért Alapítvány hírei
PÁLYÁZATOK, programok
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Az alábbiakban olvasható a 2018. április 6-án megjelenő pályázati
felhívások rövid kivonata.

A Balatonfűzfőért Alapítvány saját forrásból támogatott 2018. évi
pályázati felhívásai
1. Helyi kultúra és értékmegőrzés támogatása
Támogatási összeg: Max. 50 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás
A támogatás felhasználható balatonfűzfői művészeti együttesek, cso-
portok, egyéni alkotók működésének támogatására.
2. Nyugdíjasklubok támogatása
Támogatási összeg: Max. 50 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás
A támogatás felhasználható nyugdíjasklubok összejöveteleire, prog-
ramjaira, eszközbeszerzésére.
3. Fiatal tehetségek (sportolók/művészek) támogatása
Támogatási összeg: Max. 30 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás
Sportolók esetén a támogatás felhasználható edzőtábor vagy kiemelt
versenyen való részvétel költségeire, míg művészek esetén a művésze-
ti tevékenységhez szükséges felszerelés, eszköz vásárlására, művészeti
képzésre, táborra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 05. 08. 
A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város (www.balatonfuzfo.hu) és a Balatonfűzfőért Alapítvány
(www.balatonfuzfoert.blogspot.hu) honlapjáról, illetve átvehetők a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gál Andreától személyesen,
2018. 04. 06-tól. 
A „Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balatonfűzfőn”
című, EFOP-1.3.7-17 pályázat keretein belül az alapítvány
Városszépítő akciót hirdet 2018. április 21-re, szombatra. A Föld
világnapja alkalmából egy 14 órakor kezdődő környezetvédelmi elő-
adásra hívjuk az érdeklődőket a Művelődési Házba, majd 15 órától
a márciusban meghirdetett környezetvédelmi rajzpályázatunk ered-
ményhirdetése és a művek kiállítása lesz. 16 órakor kezdődik a város-
szépítő akció, ami szemétszedésből és virágosításból áll. Kérem, hogy
aki szebbnek és tisztábbnak szeretné látni városunkat, csatlakozzon
a segítőkhöz! A felhívást és a további információkat megtalálják
a város és az alapítvány honlapján, illetve a facebook-on. 

GÁL ANDREA

Állásajánlat!
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár állást ajánl könyvtáros végzettséggel, 3 hónapos próbaidővel,

közalkalmazotti jogviszonyban.  A közalkalmazotti jogviszony május 1-jétől határozatlan időre szól.
Jelentkezés, bővebb felvilágosítás Kiss Irén könyvtárvezetőnél személyesen vagy a 20/319-0975-ös telefonon.

A balatonfűzfői és a papkeszi óvodákba a gyermekeket a
2018/2019. nevelési évre

2018. április 24–25–26. 
(kedd–szerda–csütörtök)

napokon az alább közölt helyeken és  időpontban lehet beíratni:

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Tel: 88/451-872

8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Árpád u. 36. 
Tel: 88/451-651      

8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Tel: 88/451-860

8.00–16.00-ig

Papkeszi, Fő u. 46.
Tel: 88/484-183

9.00–15.00-ig

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anya-

könyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát

• A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvé-
telhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. 

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvo-
dába az a gyermek vehető fel, aki
• a 3. életévét betöltötte,
• a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,

hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés: A nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség
azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt szü-
lettek, és még nem járnak óvodába.

SALAMON TAMÁSNÉ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

A 2018/2019. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás rendjéről
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Évet értékeltek a balatonalmádi rendőrök
A 2017. év rendőri tevékenységet értékelő és a 2018. évi feladatokat
meghatározó állománygyűlést 2018. március 21-én 14 órakor tartot-
ták a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.

Dr. Linczmayer László rendőr alezredes, kapitányságvezető úr bűn -
ügyi és közbiztonsági adatokkal alátámasztott, részletes beszá-
molójában elemezte a turisztikai időszakban és azon kívül végrehaj-
tott feladatokat, azok eredményességét, a „látható rendőrség” hatását
a közbiztonságra. Kiemelte, hogy a települések vezetőitől és a la -
kosságától érkező visszajelzések legalább olyan fontosak, mint a szak-
mai mutatóknak történő megfelelés.

A kapitányságvezető tájékoztatója után a Veszprémi Járási Hivatal
megbízott vezetője, Suha Annamária értékelte a rendőrség és hivatal
együttműködését. Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok úr,
a Veszp  rém megyei adatok ismertetésével adott átfogó képet a
rendőr  ség tevékenységéről, amelynek szerves részét képezi a balaton -
almádi rendőrök munkája is. 2018. évben is elvárás a lakosság szub-
jektív biztonságérzetének megőrzése, a jó közbiztonság fenn tartása.
Civil hozzászólóként Keszey János, Balatonalmádi Város polgár -
mestere köszönte meg a rendőrök munkáját pohárköszöntőjében.
Hangsúlyozta, hogy a lakosság visszajelzése nem- csak a város, hanem
a járás jó közbiztonságát is tükrözi.

Áldozatok a mindennapokban
Közeledik a tavasz, a nyár, pezsdül az élet a kertben, a lakásban, az
interneten, az utakon, útra indulnak a bűnözők is. Nemcsak a
környezetünkben megjelenő idegenekre kell figyelnünk, hiszen a
csalás egyik népszerű formája a telefonon történő hamis ígéret. 

Az elmúlt időszakban országosan előfordult a trükkös csalások egy már
jól ismert elkövetési módja a telefonos hívásokhoz kapcsolódik.

Lényege, hogy ismeretlen személyek – többnyire számkijelzés nélkül
– telefonon felhívják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik telefontár-
saság, vagy gazdasági cég által meghirdetett nyereményjátékban
pénzösszeget, vagy nagy értékű tárgyat nyert a hívott fél. A nye re -
mény átvételének feltételeként a telefonáló udvarias, nyájas hangon
arra kéri a sértettet, hogy telefon egyenlegfeltöltést hajtson végre.
A lakóhelyéhez közeli ATM automatához irányítják a kiszemelt
áldozatot, és ott lediktálják neki, hogy milyen tranzakciót hajtson
végre. A jóhiszemű és gyanútlan sértett, reménykedve az ígért több
százezres, de akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy nagy értékű
tárgy elnyerése reményében eleget tesz a felszólításnak, és 15 ezertől
akár 180 ezer forint nagyságig a csaló által diktált számsorra pénzt
tölt fel a saját számlájáról. A nyereményeső persze elmarad!
A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek elkerülésének érdekében
kezeljék fenntartással az ilyen hívásokat, különösen, ha nem is ját-
szottak! Kérjenek egy visszahívható számot! A bankkártya PIN kód-
ját illetékteleneknek soha ne adják meg!

Amennyiben hasonló jellegű bűncselekmény áldozatává váltak
jelentkezzenek az ingyenesen hívható 06-80/555-111-es

,,Telefontanú” zöld számán, a 107 vagy a 112 központi telefon-
számok valamelyikén. 
A csalók az emberek jóhiszeműségére építenek. Mindenki szeret jó
üzletet kötni! De, ha egy ajánlat nagyon jónak tűnik, nagyot nyer-
hetünk vele, mindig gyanút kell fogni! Abban mindig van valami
trükk, mert nem ajánlana üzletet az illető, ha neki nem volna belőle
haszna. A házalók, árubemutatók, telefonos ajánlatok által kínált ter-
mék sokszor nem megfelelő minőségű, gyakorlatilag használhatatlan,
lehet, nincs is rá szükségünk, különösen, ha az érte elkért összeget is
figyelembe vesszük. 
Tanácsom, hogy mindig olyan helyen vásároljanak, ahova esetleges
reklamációval vissza tudnak menni, ahol szabályos számlát kap-
nak a megvásárolt termékről. 

Az áldozattá válás megelőzése nekem, a rendőrnek különösen
kiskorúak, gyermekek esetében szívügyem.

Az 1997. óta hatályos Magyarországon a Gyermekvédelmi törvény,
amely a szülőt, törvényes képviselőt hatalmazza fel és teszi felelőssé
a gyermekek neveléséért. Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket
kötelezi a szülőkkel, nevelőkkel történő együttműködésre a saját
egészséges fejlődésük érdekében.
Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden elvárás
nélkül anyagi javakkal halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a tár-
sadalom által elfogadott alapvető viselkedési normákra, nem is gon-
dol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas,
és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív viselkedési
minta. Már egészen kis korban meg kell kezdeni egyfajta korlátok
felállítását, amelyek valójában kapaszkodók is a gyerekeknek, hogy
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felnőttként eligazodjanak a társadalmi útvesztőben. Szabad, és kell is
a gyerekek követelőzésére nemet mondani! A „neveletlenség” a
későbbiek során gyakran vezet viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási
eredményekhez, a mások és a szülők iránti tisztelet hiányához, és
végül törvénybe ütköző cselekedetekhez.
Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárásokat
támasztunk a gyermekünk elé, amelyeknek esetenként éppen azért
nem tud megfelelni, mert állandó kritikában, szidásban, leszólásban
van része. Ha egy gyermek nem kap elég dicséretet, biztatást, szeretet-
teljes odafigyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése, amely min-
denképpen rossz hatással van a teljesítőképességére, személyiségének
fejlődésére.
Megvisel, amikor azt látom, hogy a szülők magatartása, a visel ke dé -
sük példája veszélyezteti a gyermekek életét, fejlődését. Az ag resszív
viselkedés, a bántalmazás félelmet kelt a kiszolgáltatott emberkékben,
akik nem tudják, kihez forduljanak segítségért. Bizony nem is olyan

ritka az olyan eset, amikor éppen a szülőktől kell megvédeni gyer-
mekeiket. A gyermekvédelmi rendszer célja a veszélyeztetettség
megállapítása, és segítség nyújtás a védtelen kiskorúaknak.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és köte-
lessége is. Vajon, amikor a szülők az óvodát, az iskolát, más
intézményeket, a médiát teszik felelőssé a gyermekeik viselkedése
miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. És,
amikor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések száma,
érzik-e felelősségüket?

A gyermekvédelmi jelzés minden felnőtt felelőssége, nemcsak
a jelző rendszer tag jaié, hiszen a jövő generációja a mi jövőnk is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Tavaszi szakmai nap az Övegesben
Március 7-én a Diszlexiás munkaközösség – az őszi folytatásaként –
újabb szakmai napot szervezett. A program két részből állt: a délelőtt
során szakmai kerekasztal-beszélgetés folyt a diszes gyerekeket és a
velük foglalkozó tanárokat, gyógypedagógusokat és pszichológu-
sokat érintő fontos kérdésekről, nehézségekről. Az együttműködés
elmélyítése mellett a diskurzus fő tanulságaként a résztvevők megfo-
galmazták, hogy az egész rendszer problémáinak kiküszöbölését csak
egy szemléletváltáson keresztül lehet elkezdeni. Erre minden szinten
szükség van.
A nap második felében 11 órától Gyarmathy Éva pszichológus,
a Diszlexia Központ és a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő
Tanács megalapítója, MTA TTK Kognitív Idegtudományi és
Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE PPK, az
Óbudai Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatójának előadásán vehet-
tünk részt. Itt szó esett az oktatás jelenlegi helyzetéről is, de a fő téma
a neurológiai alapú teljesítményzavarok, valamint a figyelemzavar
illetve az autizmus spektrumzavar volt. Elgondolása szerint a 20.
századi követelmények és a gyerekek felfogása közötti szakadék
csökkentésére paradigmaváltásra van szükség: ,,Változni nehéz, nem
változtatni végzetes.” Gyarmathy szerint a ,,kulcs” a 21. századi
gyerekhez három dolog: egyértelmű határok, tiszta szabályok megal -
kotása; a türelem, mert a kevesebb több; és az értelmes tevékenység-
ben tartás. Előadásmódját dinamikus személyisége határozta meg,
mellyel a közönségnek is át tudta adni a téma iránti lelkesedését.

Az elméleti bevezető után csoportos konzultációban is részt vehetett
a konferenciára látogató. Az érintett témák: a diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia típusai, az atipikus agy és tehetség, a digitális korszak
eszközeinek alkalmazása az oktatásban, a differenciálás lehetőségei és
a csoporton belüli egyéni fejlesztés lehetőségei voltak. Közelebbről is
megismerhettük a diszlexiás diákok gondolkodásmódját, miként
képezik le a világot, és milyen neurológiai különbségeik vannak.
Felhívta a figyelmet arra is, hányféle szinten sérülhet az írás-olvasás-
számolás képessége és ezeket hogyan tudjuk fejleszteni, hogyan
adhatjuk át a tananyagot a számukra leghatékonyabb módon. Sok
egyszerű példával hívta fel a közönség figyelmét magától értetődő,
mégis újszerű gondolatokra, együtt csodálkozhattunk rá lényeges
összefüggésekre. Gyarmathy a diszlexiás diákokkal való eredménye-
sebb munka elérését a szemléletformálásban, a diákok és az osztályok
egyéni megismerésében és a hozzájuk igazított tanításban látta.
Bátorította a pedagógusokat, hogy éljenek egyéni szabadságukkal,
kreativitásukkal a tanórákon.

Gyarmathy Éva hiteles személyisége és a témában való jártassága meg-
győző volt arra nézve, hogy érdemes változtatni, kísérletezni, mert
vannak használható, jó megoldások, és új, járható utak nyílhatnak.
Az Övegesben nekünk is ezeket kell szem előtt tartani és megkeresni.

DISZLEXIÁS MUNKAKÖZÖSSÉG

Fotók: Hódy Tibor
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Tehetséggondozás az Irinyiben
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola kezdetektől fogva nagy gondot fordít kiemelkedő diákjainak
tehetséggondozására. Számos területen – matematika, anyanyelv, iro-
dalom, olvasás, helyesírás, angol, német, testnevelés, technika, ter-
mészettudomány, informatika, közlekedés, zene, képzőművészet,
pénzügy, katasztrófavédelem stb. – készítik fel a tanítók, tanárok a
diákjaikat a területi, megyei, regionális és országos versenyekre,
illetve pályázatokra.
Ebben a tanévben új megmérettetés indult, az „Ismerem a technikai
környezetemet” – Technika, Életvitel és Gyakorlat Tantárgyi
Dunántúli Verseny, melynek Veszprém megyei fordulója 2018.
február 15-én volt a Veszprémi Báthory Iskolában. A versenyen mint-
egy hatvan perces tesztlap kitöltésére került sor, amely tartalmazott
feltalálókat, találmányokat, közlekedési szabályokat, táblákat stb.
Iskolánkból az 5–6. korosztályban Erdősi Janka (5. oszt.) harmadik,
Marx Bernadett (6. b) ötödik, Kiss Rebeka (6. a) hatodik helyezést
érte el, így az összesítésben az iskola az első helyen végzett. A 7–8.

korcsoportban Hudra Eszter (7. oszt.) a kilencedik, Harta Bettina
(7. oszt.) a tizennegyedik, Marton Regina (7. oszt.) a huszadik helyen
végzett. Gratulálunk, nagyon ügyesek voltak!
2018. március 26-án volt a Technikatanárok Országos Egyesülete
által rendezett XVIII. Országos Életvitel és Gyakorlati ismeretek
verseny Veszprém megyei fordulója a veszprémi Kossuth Iskolában.
A megmérettetésen egy hétoldalas tesztlap egyéni kitöltésére került
sor a Hungarikumok témakörben, majd a háromfős csapatnak egy-
egy szép munkadarabot kellett elkészíteni 90 perc alatt a tervezéstől
a kivitelezésig. A versenyt az Irinyi csapata megnyerte, így májusban
ők képviselik a megyét Kaposváron, az országos versenyen.
Csapattagok: Harta Bettina, Hudra Eszter, Marton Regina hetedik
osztályos ta nulók.
Az iskolai közösség nevében gratulálunk és drukkolunk az országos
versenyen! Felkészítő tanár: Horváth Irén (Inci néni).

HORVÁTH IRÉN

József Attila: Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, susogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő – 
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

1934. október
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Nőnapi ünnepség
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifeje -
zésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden
év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világ-
napok közt tartja számon. A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az
egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszáza-
dos küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és le he -
tőségekért vívtak.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényének
hölgyeit március 8-án Marton Béla polgármester úr köszöntötte, aki

többek között elmondta, hogy minden, amit a nők visznek a vállukon,
a lelkükben és a szívükben, az generációkat határoznak meg. Ennek
megbecsülése nagyon fontos jelentőségű és nemcsak nőnap alkalmával. 
Ezt követően Polgár Peti humorista adott jó hangulatú, zenés
szórakoztató műsort, amit a balatonfűzfői Vidám Fiúk fellépése
követett, majd a program zárásaként minden hölgyet egy-egy szál
virággal köszöntöttek.

BÓNA VERONIKA

Március 15-i városi megemlékezés
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik
alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója,

harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as
európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül
jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja
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Balatonfűzfői Fiatal Művészek a komolyzene bűvöletében
Március 23-án tartotta a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja soron következő estjét a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében, aminek során többek
között olyan komolyzenei remekműveket hallhatott a közönség, mint Händel: C-dúr fuvola -
szonáta, Reitz: G-moll klarinétverseny, Frank Martin: Ballada fuvolára és zongorára. 
Fuvolán közreműködött Unghváry Eliza, aki 2017 óta BFMK tag, a Szombathelyi Művészeti
Szakgimnázium tanulója. Jelenleg felvételire készül, hiszen érettségi után a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem hallgatója szeretne lenni. 
Horváth Eszter klarinétjátékát különböző városi, kulturális rendezvényeken már több
alkalom mal sikerült meghallgatnunk. Eszti szinte a kezdetektől, 2015 óta klubtag, aki a győri
Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézetének másodéves művésztanári
hallgatója. Rajkán tanít, nemzetközi versenyekre készül és országos versenyek különdíjasa. 
Az este folyamán Kiss Márton zongorával „helyettesítette” a zene kart, amely nemcsak kíséret-
nek, de egyenrangú partnernek is bizonyult. 
A műsort szerkesztette és moderálta Varga Áron, a klub vezetője. 
Fiatal művészekkel legközelebb április 27-én pénteken, 17 órai kezdettel találkozhatnak,
amikor az új tagok képzőművészeti alkotásokon keresztül mutatkoznak majd be.

BÓNA VERONIKA

jobban, mint hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett
legyőzni, amelynek soha ekkora hadserege addig nem járt még
külföldön. 
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett
város ünnepi megemlékezését a Himnusz elhangzása után a
Szivárvány óvoda gyermekeinek műsora nyitotta meg, akik versekkel,
dalokkal kedveskedtek a közönségnek. Ezt követően a művelődési
központ tánccsoportjának fellépését tekinthettük meg, amit gyönyörű
jelmezek és az ünnepi alkalomnak megfelelő, színvonalas koreográfia

tett felejthetetlenné. Schucha Ádám honvéd százados ünnepi
beszédét követően Halas Adelaida színművésznő „Március, te csil-
lag” című összeállítását láthattuk. Gitáron közreműködött Nagy
Miklós. 
A megemlékezést koszorúzás zárta, melyen a helyi intézmények és
civil szervezetek között a nagycétényi testvértelepülés is képviseltette
magát.

BÓNA VERONIKA
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„Robotinvázió” a Könyvtárban
2018. március 19-én robotok népesítették be a balatonfűzfői
könyvtárat! Az IKT MasterMinds Kutatócsoport képviseletében
Aknai Dóra Orsolya és dr. Fehér Péter hívta robotika bemutatóra az
érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Nagy örömükre szolgált, hogy
nem csak fűzfői vendégeik voltak, hanem a környező településekről is
érkeztek gyerekek a szüleikkel.
A rendezvényen elsősorban kisebbeknek való robotokat (Blue-Bot,
Cyber Robot és Caddy robotok) láthattak és próbálhattak ki a
kíváncsi diákok, ezen kívül próbát tehettek a kódolás területén is,
amikor az előadók a közelmúlt egyik nagysikerű eszközét, az
Angliából származó Micro:bit-et mutatták be. A gyufásskatulya
méretű áramköri lapkát 2016-ban egymillió angol hetedikes kapta
meg ingyen az angol államtól, azzal a céllal, hogy az eszköz segítséget
nyújtson a kreativitás fejlesztésében és a kódolás alapjainak
elsajátításában. Hazánkban sajnos még nincs ilyen központi program,
ezért jelenleg az ARM (aki a Micro:bit processzorát gyártja) és az
ELTE TTK T@T laborja vállal vezető szerepet az eszköz és a hoz-
zákapcsolódó tudás szélesebb körben történő terjesztésében, amiben
szintén közreműködnek a Kutatócsoport tagjai is.
A rendezvény egyik célja az volt, hogy bemutassa a robotika és kódolás
tanulásban betöltött szerepét és lehetőségeit, illetve lehetőséget adjon
az érdeklődő tanulóknak a Kutatócsoport által szervezett szakkör

munkájába való bekapcsolódásra! A szakköri foglalkozások április ele-
jén indulnak a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban, a
szervezők várják továbbra is a diákok jelentkezését a következő e-mail
címen: iktmasterminds2016@gmail.com, vagy telefonszámon:
+36-20/457-6952!

AKNAI DÓRA ORSOLYA – FEHÉR PÉTER PHD
IKT MASTERMINDS KUTATÓCSOPORT

Ismét jó formában a fűzfői karatéka!
Mindig felemelő érzés számomra, ha tanítványaim sikereiről írhatok, hiszen egy tanárnak a legfontosabb a
diákjai boldogulása. Különös boldogság önti el a szívemet, amikor Kiss Maja 6. a osztályos tanuló sportsike -
reiről írok, hiszen Maját elsős kora óta ismerem és tanítom, s nagyon értékelem azt az alázatot, kitartást, és
elszántságot, amit a karate sportban végzett tevékenysége tükröz. Beindult a 2018-as sportszezon, és a
karatékások versenynaptára is gőzerővel berobbant. Mindjárt 2018. március 3-án hetedik alkalommal ren-
dezték meg az ajkai SUN-DOME kupát. A versenyre 20 egyesület érkezett. Maja korosztályában nem
indult versenyszám, ezért a tőle idősebbekkel kellett összemérnie tudását. De a „Kistigris” ismét bizonyított
és formagyakorlat (kata) versenyszámban az első helyet szerezte meg. A legeredményesebb csapatnak járó
kupát is az Ajkai Sun-Dome SE nyerte. 2018. március 24 én Szekszárdon rendezték meg a XXIII. Széki Kupa
Országos WKF versenyt, amelyen 45 egyesület 520 karatékája vett részt. A szokásosnál magasabb színvonalú volt
a megmérettetés. Itt Maja a saját korosztályában a 3. helyen végzett, a 14–15 éves korosztályban a 4. helyet szerezte
meg. Nagyon szép eredményekkel nyitotta Maja a 2018-as szezont, drukkolunk, hogy a folytatás is ilyen ered-
ményes legyen! Gratulálunk!

HORVÁTH IRÉN
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FAK Természetbarát Szakosztály áprilisi túraterve

• Április 14. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábra-
hámhegy 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Április 14. Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont–Bicikli úton Litér,
temető, Bódi Mária Magdolna sírja (10 óra)–Temetőből az Általános
iskola, itt mise–Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.10 óra Táv: 13 km
Túravezető: Risányi Mária
• Április 21. Bakonybél–Odvaskő-hotel–Gyilkos-tó–Huszárok elő -
puszta
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Április 28. Balatonkenese–Balatonfűzfő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.45 óra
Túravezető: Király István
• Május 5. Veszprém–Keszthely–Rezi-vár (418 m) várjátékok
Vissza busszal: Rezi 15.16–15.40 óra), Keszthely (17.05 óra),
Veszprém (18.40 óra)
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 6.50 óra Táv: 9 km
Túravezető: Risányi Mária 

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:
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
Pappné Puskás Valéria, Veszprém +36-30/540-6388
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30/979-8629, 88/426-857
Simon Károly, Balatonfűzfő +36-70/423-8414, +36-20/235-2522 

Óvodások az iskolapadban
2018. március 21-én izgatott nagycsoportosok vették birtokba a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola padjait. A SULI-OVI
program keretében délelőtt a szülők a Nyílt Nap adta lehetőséggel éltek, és sokan
látogatták meg az alsós évfolyamok tanóráit. 
Délután a nagycsoportos ovisok először játékos sport-, majd kézműves foglalkozá-
son vettek részt. Nagy lendülettel készítettek Fűzlurkós sulijelvényt, majd
Tapsifüles nyuszibábot, amivel fantasztikus mini bábelőadást rendeztek. A precíz és
kitartó munkát, felhőtlen falatozás zárta egy kis pogácsával és teával.
Míg a kicsik boldogan tevékenykedtek az iskolapadokban, addig a szülők megis-
merték az iskolában folyó pedagógiai munkát, s az áprilisi beiratkozás részleteit.
Kiváló napot töltöttek el óvodások, iskolások, szülők, tanítók, tanárok együtt az
Irinyiben.
Szeretettel várjuk a szülőket, gyermekeket a beiratkozáson iskolánkban!

HORVÁTH IRÉN
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Játékos vetélkedővel indítottuk a hónapot, melyre
szép számmal érkeztek vállalkozó kedvű lakók.
Már az eseményt megelőző napokban meg -
alakul tak a csapatok, és tapogatóztak a szerve-
zőktől, hogy milyen feladatokra is számítsa-
nak. A változatos programon a szellemi totó
mellett a kreativitásra is szükség volt a szóal-
kotásnál, a mesterségek elmutogatásánál, illet-
ve a sokakat elbátortalanító rajzolós feladatnál.
De nem hiába mondják, hogy bátraké a szerencse, az
egy-egy önként jelentkező ötletesen oldotta meg a sokszor
nem egyszerű feladványokat. Volt dalfelismerés csak dallam alapján,
és bizony megtapasztalták a játékosok, hogy a sokszor hallott meló-
dia címe is időnként csak nehezen „ugrik be”. A vidám, jó hangulatú
agytorna végül jól összekovácsolta a csapattagokat és a nyereményül
kapott édesség mellett még egy kicsit el is beszélgettek.
Március 8-án a nőket köszöntöttük. Az Öveges Középiskola két
önkéntes diákja mellett verssel készültek férfi lakóink is a nagy nap
alkalmából. A helyi Vidám Fiúk csapata humoros zenés-táncos
produk ciójával igazán feldobta a hangulatot, nevükhöz méltón.
Az ünnepség végén minden hölgyet egy-egy szál szép virággal lepték
meg a férfi társaik.
Az 1848-as márciusi eseményekre színjátszó körös lakóink műsorával
emlékeztünk meg. A korabeli utcai jelenetben elhangoztak Petőfi
Sándor legszebb forradalmi versei. A nemzeti ünnepek különösen
fontosak időseink számára, melyet jól jelez, hogy ezeken az alkalma-
kon mindig megtelik a nézőtér.

Az év egyik legfontosabb vallási ünnepére is készül-
tünk. A fűzfői Hímző Műhely tagjai látogattak

meg  bennünket, és segítségükkel csodaszép
húsvéti díszeket készítettünk, melyeket a
közösségi terekben helyeztünk el mindenki
nagy örömére. A vasárnapi ökumenikus isten-
tisztelet mellett pedig nagyhéten Laposa

Norbert római katolikus plébániai kormányzó
tette lehetővé, hogy a vallásukat gyakorlók az

ünnepre lélekben is méltón felkészülhessenek.
A hónap zárásaként pedig a születésnaposokat ünnepel-

tük, 17 lakónkat köszönthettünk ebből az alkalomból, köztük két
90 év feletti nénit is!

NAGY VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS

Tavaszköszöntő

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as nap-
tári évben. Minden lapszámunkban a színes borítók egyikén elhe-
lyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá egy kérdést,
mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy e-mailen fuzfohirlap@gmail.com,
vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorsol-
unk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2018-ban!

A negyedik, áprilisi kép kérdése: Hol található?
A 2018. márciusi képrejtvény helyes megfejtése:
Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u. 19. –  Lánykollégium (a volt
Vendégház)
Meglepetés csomagot nyert: Vas Sándor balatonfűzfői olvasónk.

SZERKESZTŐSÉG

Új rovat
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Hogy is volt? Tudta-e?
Az 1960-as években kezdett enyhülni az egyesülési tilalom, de to -
vábbra is a párt ellenőrzése alatt, valamely működő intézmény
keretében lehetett valamilyen csoportosulást létrehozni. Ilyen
körülmények között alakultak a nyugdíjasklubok a településünkön,
egészség-megőrzési és szórakozási lehetőség biztosítása célokkal. 

Tudta-e, hogy
– 1959. október 26-án alakult, Wekerle Gyula vezetésével a

Fűzfőgyártelepi Nyugdíjas Klub, a Vegyipari Dolgozók Szabad
Szakszervezete által fenntartott Beloiannisz Kultúrházban (ma:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő)?

– a Balaton nyugdíjasklub (egykori néven: Balatonfűzfői Nyugdíjas
Klub) 1973-ban alakult, s húsz éven át Pandúr József vezette? 

– 1994-ben alakult meg a CsebSzalTo Nyugdíjas Klub, melynek neve
a Csebere – Szalmássy-telep – Tobruk kezdőbetű  kombinációból
állt össze, Smátrola Sándorné szervezésével? 

– 1991-ben, Haramia Jenőné vezetésével alakult meg a Pedagógus
Nyugdíjas Klub, és sajnos, több mint két évtizedes, aktív és tartal-
mas működés után 2017-ben megszűnt? 

– a tűzoltóság nyugállományban lévő tagjai 2003. évben közös
akarattal úgy határoztak, hogy – a mindannyiukat érintő és a min-
dennapok során felmerülő problémák egyeztetése és megoldása, a
kölcsönös segítségnyújtás lehetőségének megteremtése érdekében
– létrehozzák a balatonfűzfői Tűzoltó Nyugdíjas Klubot?

– a városi, Adventi koszorút a nyugdíjasok díszítik fel és a település-
részeken működő nyugdíjasklubok fogadják évről-évre, ünnepélyes
keretek között? 

– hogy elsősorban a Balaton nyugdíjasklub tagságából szerveződött
2000-ben a Balaton Népdalkör, mai nevén Balaton Dalkör?

Működésüket főleg a tagdíjakból biztosítják, de néhányan a VÁCISZ
tagjaként, közreműködésével sikeresen pályáznak programjaik meg-
valósításához. Manapság a nyugdíjasklubok aktívan kiveszik a részüket a
település életéből. Számos civil szervezettel együtt működve, rengeteg
rendezvényen képviselik aktív és tevékeny összefogásukat, több évtizedes
tapasztalataikat felhasználva, a városlakók örömére. Jó egészséget és
további hatékony működést kívánunk a fűzfői nyugdíjaskluboknak!  
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből és Civilek Balatonfűzfőn, Balatonfűzfői Honismereti
Füzetek 12. – MÁSKÉPP 2017.)

HORVÁTH IRÉN

ADÓ 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni
tagságának és hozzátartozóiknak, hogy 2017-ben adójuk
1%-át Egye sületünk részére adták.
Kérjük, hogy tagságunk és hozzátartozóik, barátaik, pártoló
tagjaink 2018-ban is támogassák Egyesületünket adójuk
1%-ával.
Adószámunk: 18920594-1-19

KÖSZÖNJÜK!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

„A Balatonfűzfői Angyal József Tenisz SE elnöksége kéri a
teniszkedvelőket, hogy sze mélyi jövedelemadójuk 1%-át az
egyesület 18933950-1-19 számú adószámra ajánlják fel!”

„ANGYAL JÓZSEF” TENISZ SE ELNÖKSÉGE

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Bala ton fűzfői Horgász egye -
sü le tet.
Adószám: 19901246-1-19

KÖSZÖNETTEL

KONTICS FERENC ELNÖK

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesületet.
Adószám: 19382058-1-19

KÖSZÖNETTEL

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Kérjük támogassák iskolánkat adójuk 1%-ával!
Adószám: 18915631-1-19

KÖSZÖNJÜK!
IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a Balatonfűzfőért
Alapítványt!
Adószám: 18915583-1-19
Bankszámlaszám: 11748083-20007140
Köszönjük!

GÁL ANDREA, A KURATÓRIUM ELNÖKE

A februári képrejtvény megfejtésének nyertese –
Vati Istvánné – kibontja a meglepetés csomagot



20. oldal 2018. április

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad -
idejüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre
fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a
kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna
2017. Szekeres Péter

De vajon kié lesz a 2018-as kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség,
húsz soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst, szom-
szédot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről, küldje el
tíz válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a díjra!
Szerezzünk örömet és meglepetést neki! A díjat ő is megnyer-
heti!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú független zsűri elbírálja. A díj alapítója
jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel
készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jog díjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük a
munká jukat abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet
majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com • 20/925-4515

A medvehagyma fiatal leveleit és hagymáját használják gyógyászati
célokra. A tavaszi hónapokban gyűjtik. Hagymáját a vörös hagy má -
hoz hasonlatosan tárolják. A medvehagyma levelét gyógynövény
boltokban is árusítják. A növény szerves kénvegyületeket (alkilcisz -
tein-szulfoxidokat) tartalmaz. Fokozza az étvágyat és az emész -
tőrendszer működését. Vérnyomáscsökkentő és vérzsír csökkentő
hatása ismert, C-vitamin tartalmának köszönhetően pedig javítja
a szervezet ellenálló-képességét.
A népi orvoslás a medvehagymát termesztett társához hasonlóan
felső légúti megbetegedések megelőzésére és a kialakult hurut
súlyosságának csökkentésére, továbbá bélfertőtlenítő, emésztést
javító tulajdonsága miatt egyes emésztési panaszok kezelésére alkal -
mazza.
Tudományos megfigyelések szerint vérnyomáscsökkentő hatású, lassít-
ja a koleszterin lerakódások kialakulását az érfalban, javítja a végtagok
keringését. A hagyma rendszeres fogyasztása a koleszterinszint
csökkentésének és így számos szív-érrendszeri megbetegedés meg -

előzésének természetes gyógymódja. Enyhe vérlemezke- (trombo cita-)
összecsapódást gátló aktivitással is rendelkezik. Vér alvadásgátló
szerekkel történő együttszedése nem javasolt, mert a vérzés létre-
jöttének kockázata fokozódhat. A megnövekedett vérzéshajlam
miatt nem szabad hagymát enni műtétek előtt, és csak orvosi felügyelet
mellett megengedett véralvadásgátlót, nem-szteroid gyulladás -
csökkentőt szedő betegek számára a rendszeres hagymafogyasztás.
Népi megfigyelés, hogy a hagyma bőrön történő külsődleges
használata (borogatásként, lemosásként) jótékony hatású egyes gom-
bás fertőzések kezelésében. Bár humán klinikai eredmények nem
támasztják alá a hagyma vércukorszintet és inzulin termelődést
befolyásoló hatását, ennek ellenére cukorbetegek esetében ajánlott
hagymakivonatot tartalmazó készítmények szedése esetén a vér -
cukor szint rendszeres ellenőrzése.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – medvehagyma
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Mona Lisa mosolya
2018. március 2-án 17 órai kezdettel megtartottuk első és egyben
alakuló ülésünket a balatonfűzfői filmklubbal.
A „Mi Nők” címet viselő klub célja egy olyan együtt gondolkodó
közösség kialakítása, akik társadalomkritikai gondolkodás mentén, a
bemutatott filmeken keresztül megvitatja a mindenkori társadal-
makat érintő problémákat, aktualitásokat.
Első összejövetelünk alkalmával a Mona Lisa mosolya, amerikai
romantikus filmdrámát vetítettük. A filmben az 1950-es évek
Amerikájának társadalma tárul a néző elő. Egy olyan kor társadalma,
mely szigorúan meghatározta a társadalmi nemek szerinti szerepeket.
A nőt és férfit meghatározó jegyek közötti átjárás elképzelhetetlen
volt. Bár a nőtől elvárt volt a tudományokban való jártasság, a patri-
archális hatalmi rend az otthon falai közé száműzte. Oda, ahol
például a művészettörténet mélyreható ismerete, bár tiszteletreméltó
tudásnak minősült, hasznára azonban nem vált a nőnek, akinek
szerepe szerint, melyre született, tökéletes feleségnek, háziasszony-
nak, anyának kellett lennie. Ezzel szemben a férfi, a társadalom nyil-
vános szférájában kapott helyet, ahol aktívan élhette nagyvilági
életét. Életvitele a társadalmi szabályok alól nagyfokú „rugalmassá-
got” engedett a férfi embernek, szemben a nővel.

A film, melyben Julia Roberts főszerepe szerint egy, a korának korlá-
tai ellen lázadó, nyitott és előre mutató gondolkodással bíró tanárnőt
alakít, a fent említett ellentétet boncolgatja. A film magában hordoz-
za a változás és változtatás lehetőségét, mely rávilágít arra, hogy a
nőnek ugyan úgy joga van meghozni egyéni élete feletti döntéseit,
ahogy férfi társának. 
Azt, hogy ki ért egyet azzal a kritikával, melyben a film, rámutat kora
elvárásainak szélsőségeire, mindenki döntse el maga. Abban azonban
egyetérthetünk, hogy a film a kritikai gondolkodásra való nevelés
mellett kellemes kikapcsolódást is biztosít.
Az első összejövetel sikerén felbuzdulva, elhatároztuk, hogy megtartjuk
második klub alkalmunkat is, melyre április 13-án, 17 órakor kerül sor
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.
Következő filmünk: HELP – Segítség című amerikai, Emirátusok-
beli filmdráma.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, gondolkodni és beszél-
getni vágyót!
Jöjjön el, ha szeretne jó társaságban megnézni egy jó filmet!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület meghirdeti
„A legszebb konyhakertek” programot 

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és
közösség jelentkezését! 

Jelentkezési határidő:  2018. június 15. 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Béres Istvánné (20/925-4515)
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége  
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, I. emelet 
8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12. 
Papp Józsefné (20/520-9428)
8175 Balatonfűzfő, Kölcsey u. 6. 

Nevezési kategóriák: 
Balkon: Erkélyen kialakított • Zártkert 1. – Zöldséges • Mini:
10–50 m2 • Zártkert 2. – Gyümölcsös • Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs) • Közösségi –
Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek 

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes
időpont egyeztetés alapján. 

Eredményhirdetés:  
2018. augusztus 4. – Gombócfesztivál 

BÉRES ISTVÁNNÉ

ELNÖK

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott  
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozva 



22. oldal 2018. április

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: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 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
2018-ban is a
Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást

kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon:
06-20/925-4515

ÉVA varrónő
Balatonfűzfő

méretre igazítás, javítás rövid
határidővel

Telefon: 06-70/545-2903



2018. április 23. oldal

Színház – Mágnás Miska

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Fotók: Szekeres Péter
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