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

2019. április 10-től 2019. május 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Meridián torna minden kedden 18 óra
– Április 2., 9., 16., 23., 30.

Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Április 3., 10., 17.

Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Április 4., 11., 18., 25.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
– Április 3., 10., 17., 24.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 11. 17–20 óra Városi Költészet napi
szavalóverseny
– 17.15 óra Döntő és Gálaműsor
– 18.15 óra Csukárdi Sándor: Rímmese-
játék La Fontaine 3 meséjéből
– 19.00 óra Díjátadó

Április 12. 13–18 óra Balatonfűzfőért
Alapítvány
– 13 óra Helytörténeti séta gyerekeknek
Indulás a Városházától
– 13 óra Helytörténeti vetélkedő 
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár
– 15.30 óra Virágültetés
Helyszín: Tobruk, Szalmássy-telep, Fűzfő fürdő

Április 16. 17 óra Mi, Nők!
– klubfoglalkozás, Távol a világ zajától c.
amerikai-angol filmdráma vetítése

Április 17. 17–20 óra Húsvétolás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház, emeleti
kisterem

Április 20. 10–18 óra ,,GEO” Tojásfa
kalandnap
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai u. 17–19., volt
Klebelsberg iskola

Április 23. 17 óra Korom Gábor előadása –
,,Neked ugatok”
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai u. 17–19., volt
Klebelsberg iskola 

Április 24. 18 óra Magyar népviselet napja
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 26. 10 óra Ipari balesetben elhuny-
tak emléknapja
– megemlékezés és koszorúzás
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Memento emlékmű

Április 26. 9.30–16.00 óra Véradás
– a Fűzfőgyártelepi Véradó Csoport szerve-
zésében

Április 26. 18 óra Tánc világnapja
– gálaműsor Balatonfűzfő táncosainak fellé-
pésével

Április 27. 9 óra Járási ulti verseny
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Nike étterem külön-
terme

Április 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás

Májusi előzetes

Meridián torna minden kedden 18 óra
– Május 7., 14., 21., 28.
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Május 8., 15., 22., 29.
Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Május 2., 9., 16., 23., 30.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
– Május 8., 15., 22., 29.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 1. 10 órától Vidám május 1.
– Egész napos szabadtéri családi programok,
vidámpark, BÜFÉ
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Május 3. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 4. 9 óra XVI. Tobruki majális
Helyszín: Tobruk, Strand

Május 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör ze -
tének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 6. 15.30 óra Kártya klub

Május 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 7. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 7. „Közösségek hete” programsoro-
zat
– a VÁCISZ szervezésében

– Május 7. 17 óra „A kosár jó” – volt
kosarasok baráti beszélgetése
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló, LEADER
Kultúrközpont
– Május 8. 17 óra Nitrokémia volt Köz -
ponti Műhely dolgozóinak találkozója
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
– Május 9. 17 óra ,,Eszter néni óvodása
voltam”
Helyszín: Városi Könyvtár
– Május 10. 17 óra „Egészségben éld meg
az életed”
Meridián tornások, Örömtáncosok, Jógá -
sok találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház udva-
ra
– Május 11. 9 óra Fűzfő kiskörtúra
Indulás: Turista Bázispont

Május 10. 9 óra Madarak és fák napja
Helyszín: Horgásztanya
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 2019. március 19-én tar-
totta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek a teljesség
igénye nélkül:

– A képviselő-testület az Észak-Balatoni Tér -
ség Regionális Települési Szilárdhulladék
Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul
vette.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete felhatalmazta Marton
Béla polgármestert, amennyiben Balaton fűz -
fő Város területén ismételt bűzhatás jelenik
meg, úgy Balatonfűzfő Város Önkormányza-
ta kezdeményezzen polgári peres eljárást
a Királyszentistváni Regionális Hulladék -
kezelő Központ bezárása érdekében.

– Az Önkormányzat a 2019/2020. nevelési
évre történő óvodai beiratkozás időpontját
az alábbiak szerint határozza meg:

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde balaton-
fűzfői tagintézményeiben (Balatonfűzfő,
Bu gyo gó forrás u. 15., Balatonfűzfő, Árpád
u. 36., Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.) 2019.
május 6-tól 2018. május 8-ig  8–16 óra
papkeszi tagintézményében (Papkeszi, Fő
u. 46.) 2019. május 6-tól 2019. május 8-ig
9–15 óra.

– Elfogadták a Vágfalvi Ottó Művelődési
Köz pont és Könyvtár könyvtári intézmény-
egységének 2018. évi beszámolóját és 2019.
évi munkatervét.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. felkéri Marton Béla polgármestert, hogy

az MLSZ képviselőivel a Városi Stadion
együttes helyszíni megtekintése során

tájékozódjon a Megyei I. osztályba sorolt
labdarúgó-szakosztály működéséhez szük-
séges labdarúgópálya üzemeltetési/ infra -
strukturális feltételeiről. 

2. felkéri Marton Béla polgármestert,
dr. Varjú Lajost, a PTHB elnökét és
Erdősi Gábort, a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft. felügyelő bizottságának elnökét,
hogy az előterjesztés tartalmának megfele-
lően, illetve a TAO beruházásokra kiterje-
dően folytasson tárgyalást a Fűzfői
Atlétikai Klub elnökével/elnökségével
2019. március 26-án 16 óra 30 perckor
a Városháza hivatali helyiségében.  

3. szükség esetén újratárgyalja a „Javaslat a
Sportszálló épület FAK által használt
részének rendezésére” című napirendet. 

– A testület jóváhagyta az önkormányzat és
költségvetési szerveinek beszerzéseire vonat-
kozó 2019. évi összesített közbeszerzési ter-
vet, valamint felkérte a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2019. évi összesített közbe-
szerzési tervét haladéktalanul – a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
43. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt előírás-
nak eleget téve – a Közbeszerzési Hatóság ál -
tal működtetett Közbeszerzési Adat bá zisban
és a város hivatalos honlapján közzétegye.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete Bencze Istvánné balaton-
fűzfői és Róth András balatonfüredi lakosok
felajánlását – a balatonfűzfői 1800/2 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonukban lévő 4/18-ad részé-
nek önkormányzati tulajdonba adására –
köszönettel elfogadta.

– A testület úgy döntött, hogy Grzybovsky
Bianka balatonfűzfői lakos részére a ba -
latonfűz fői 027/46 hrsz.-ú ingatlant bruttó
1 900 000 Ft, a 027/48 hrsz.-ú ingatlant
bruttó 6 500 000 Ft vételáron értékesíti.
A közmű és az út építése a vevőt terheli. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete – a jelen határozat 1. és 2.
pontjában rögzített módosításokhoz szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek intézmény
részére történő biztosítása esetén – tudomá-
sul veszi az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentu-
ma alábbi módosításait:

1. A szakmai alapdokumentum kiegészítése
az autizmus spektrumzavarral küzdő tanu-
lók nevelése-oktatásával.

2. A maximálisan felvehető tanulók létszám-
növelése 258 főről 352 főre.

A képviselő-testület 
1. megtárgyalta és elfogadta dr. Takács

László jegyző – a balatonfűzfői 603 és 521
helyrajzi számú ingatlanok értékesítése
tárgyában lefolytatott pályázati eljárással
kapcsolatos beadványok tárgyú – előter-
jesztését, egyben felhatalmazza dr. Takács
László jegyzőt, hogy Behán Jánosnak,
a Behánsteel Kft. ügyvezetőjének és Luda
Ottónak, a Profiszolár Kft. ügyvezetőjé-
nek a 2019. február 28-i balatonfűzfői 603
és 521 helyrajzi számú ingatlanok értékesí-
tése tárgyában lefolytatott pályázati eljá-
rással kapcsolatos beadványaira az előter-
jesztésben szereplő indokok ismertetésével
válaszoljon.

2. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a ba -
latonfűzfői 603 helyrajzi számú ingatlan-
ban lévő bérlőknek, használóknak a jogvi-
szonyát megszüntesse szerződésszerű fel-
mondással vagy közös megegyezéssel.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a ha -
tározatokat városunk honlapján Önkormány-
zat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják. 
A következő testületi ülés 2019. április 16-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Május 11. 15 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– jubileumi közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tag -
jai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 18. 14 óra Katonadalos találkozó

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lő dési Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön
a 88/451-056-os telefonszámon.
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Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Laczi Biankát, Lingl Ádám Márkot, Horváth Nolen Pétert.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2019. februári lapzártától a 2019. márciusi lapzártáig:

Dolgos hónapot hagyunk magunk mögött. A volt Jókai iskola érté-
kesítésére kiírt pályázatra kettő ajánlat érkezett. A nyertes hetvenöt-
millió forintos ajánlatot tett. A cég vezérigazgatójával, kérésére a pá -
lyázati bontás után közösen megtekintettük az ingatlant. A találko-
zón bemutatta a csapatát, építészt, tervezőt, és a miniszterelnök-
helyettes kulturális attaséját. A vezérigazgató úr elmondta, hogy a pá -
lyázatra a munkatársai hívták fel a figyelmét, és igazából
a Klebelsberg iskolaépület keltette fel az érdeklődését legelőször.
Abban sokat időztünk, a padlástól a pincéig megtekintették. Érdek-
lődtek, hogy milyen rendezvényeket szoktak itt tartani a helyiek,
milyen munka folyt. Az épületet kulturális funkcióval kívánják
működtetni, de ahhoz jelentősen fel kell újítani. A tetőzetet ki kell
cserélni, mivel a szakemberei szerint hamarosan elfáradnak a geren-
dák. A nagy épületet megtekintve első ránézésre csak a bontás jöhet
szóba, mert a jelenlegi forma felújítása lényegesen többe kerülne,
mint egy új építése. A tornaterem lenne az étkező, a Zombor utcai kis
raktárépületeket el kívánják bontatni. Négycsillagos szállodát képzel-
tek el itt. A mai helyzet a következő. Az adásvételi szerződés aláírása
után ezt megküldjük a Magyar Állam vagyonkezelőjének, ahol har-
minc napon belül nyilatkoznak, hogy élnek-e az elővásárlási joguk-
kal, és megvalósítják-e a pályázatban foglaltakat. Amennyiben erről
lemondanak, akkor hatvan napon belül kell kifizetni a vételárat, és
megtörténik a birtokba adás.  Az ingatlanban lévők bérleti szerződé-
seit felmondtuk a testületi döntésnek megfelelően 2019. április 30-i
határidővel. Örülök, hogy ebből a fejlesztésből a városnak folyamatos
bevétele származik majd. Építményadó, ingatlanadó, idegenforgalmi
adó. Ha a kihasználtsága csak ötven százalékos lesz a szállodának,
akkor is nyolcvan fővel számolva is évente közel tizenhárom millió Ft
a bevétel állami támogatással együtt. És ez állandó bevételt jelent,
kockázatok nélkül. Higgyék el, a szálláshelyek bővítése nélkül nehe-
zen tudunk fejlődni. A pályázatok megjelenésében, elnyerésében is
vannak lehetőségek, de azok esetlegesek, nem mindig arra a célra
jelennek meg, amire szüksége van a településnek, azoknak is vannak
önrészei. Kellenek kész tervek, amelyek egyre drágábbak. És ezekhez
is források kellenek.  A források bővülésének a legnagyobb lehetősé-
ge a szálláshelyek létesítése.  Persze, az idegenforgalmi adót be is kell
szedni a vendégektől. Már most is sok szállásadó fogad munkásokat,
akik különböző cégeknél dolgoznak. Kérem, a szállásadók egyeztes-
senek munkatársaimmal a menetesség vonatkozásában. Nem minden
munkavégzés miatt itt töltött éjszaka mentes az idegenforgalmi adó
alól. De ezeket konkrétságukban kell megvizsgálni. Amennyiben
kétségük merül fel, akkor keressék a Hivatal adócsoportját a
+36-88/596-916-os telefonon, vagy írásban, e-mailen.  Minden ki -
nek a munkája, hozzájárulása kell, hogy a bevételeket realizáljuk. 

Nagyobb riadalmat keltett, hogy Fűzfőgyártelepen munkásszálló
épül a volt bérelszámoló helyén. Nem szerencsés, már-már riasztó
a Munkás Depo felirat, ennek módosítását a bérlővel egyeztetem.
A Nitrokémia, mint az állami vagyon kezelője, bérbe adta ezt az
ingatlant egy cégnek, amely 80–100 fős szálláshelyet alakít ki bárki-
nek, aki itt szeretne megszállni, de nem titkolva, hogy elsősorban a
helyi vállalkozások munkaerő gondját kívánja megoldani, de a közeli
településen lévő több éves beruházás is sok dolgozót igényel. Sokszor
hallom, hogy az önkormányzat miért nem teremt munkahelyeket.
Nem kell teremteni, mert munkaerőhiány van.  Cégek, vállalkozások,
szolgáltatások vezetői rendszeresen keresnek, hogy tudnék-e küldeni
dolgozókat a munkanélküliek közül. Nehezen találni már, akinek van
szabad kapacitása. 

Köszönöm a képviselő-testület nevében azt a rengeteg bíztatást, elis-
merést, amit ebben az időszakban kaptam. Érzékelhetően megnőttek
az épülő ingatlanok száma, az ingatlanpiacon megkezdődött a telepü-
lés felértékelése, rengetegen keresnek telkeket, sokan keresik a tele -
pülé si főmérnököt, főépítészt, tanácsot kérve a fejlesztésükhöz, épít-
kezéseikhez. Jó látni, hogy mind a négy településrészen nőnek ki az új
há zak, újulnak, bővülnek a régiek. Nyilván ebben szerepe van a kü -
lönféle állami támogatásoknak, kedvezményes hiteleknek is, de tény,
nem máshol, hanem itt akarnak egyre többen letelepedni. A népesség
növekedése létérdeke a városnak.

Nem hagyományos eseménynek adott otthont a balatonfűzfői
önkormányzat nagyterme ebben a hónapban. Szakmai és személyes
kapcsolataim segítettek abban, hogy egy amerikai székhelyű intéz-
mény gazdaságtudományi felsőfokú képzésén részt vett magyar hall-
gatóinak diplomaátadója nálunk lehetett. A Közép-Európában vizs-
gaközponttal eddig csak Pozsonyban rendelkező Maddison Intézet
a jövőben Magyarországon is szeretne egy központot létrehozni.
A tervek között Balatonfűzfő szerepel ennek helyszínéül. 

A képviselő-testület döntött, hogy ha a hulladékkezelőben végrehaj-
tott technológiai változtatások miatt is lesz kellemetlen szaghatás,
akkor a bíróságot fogjuk kérni, hogy tiltsa el a céget a további tevé-
kenységtől.  Lássuk a változásokat.
A Társulási Tanács által támogatott változat, amit üzemeltető a ható-
ság által a kísérleti üzemre vonatkozó hozzájárulás kiadásának idő-
pontjától az alábbiak szerint fog folytatni: • Királyszentistvánra csak
Veszprém, Balatonfüred, Balatonalmádi gyűjtőkörzetből, közvetlen
ráhordással érkezik lakossági kommunális hulladék. • Az ajkai, a pá -
pai és tapolcai gyűjtőkörzet hulladéka nem kerül Király szentistvánra,

Százharmadik hónap a városházán
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az itt begyűjtött hulladékot más hulladékkezelő létesítménybe szállít-
ja az üzemeltető. Más hulladékkezelő létesítmény első sorban a Part -
ner Depónia inotai telepe − itt a befogadó engedélye alapján az elhe-
lyezett hulladék hasznosításnak minősül – és az NHSZ Csobánc Kft.
zalahalápi lerakója. Ezeken kívül számításba jöhet még a Somi
Regionális Hulladékkezelő Központ és a STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. cséri
telepe. • A királyszentistváni mechanikai kezelés során leválasztott
biológiai frakció további kezelés nélkül átszállításra kerül más hulla-
dékkezelő telepre. Üzemeltető a kísérleti üzem lezártát követően a
kísérleti üzem tapasztalatait is magában foglaló felülvizsgálat eredmé-
nyeként módosított Egységes Környezethasználati Engedélyben fog-
laltaknak megfelelően fogja üzemeltetni.  A Társulás és Üzemeltető
Közszolgáltató az engedélyben foglaltaknak megfelelően módosítja a
Közszolgáltatási szerződést. A módosulással érintett önkormányzato-
kat külön fogjuk tájékoztatni, kérve a módosulás önkormányzati ren-
deletekben való átvezetését. 

A királyszentistváni telepen az eddigi intézkedések fenntartása: 
• folyamatos depóniatakarás 
• permetezés (ködpára képzés) a szagmolekulák megkötése érdekében 
• depóniagáz ártalmatlanítására kísérleti jelleggel kiépített fáklyázó

rendszer üzemeltetése 
• csurgalékvíz átadása a szomszédos szennyvíztisztítónak a kiépített

hálózaton keresztül, a depónia testre való visszalocsolás mellőzése.

A királyszentistváni telepen szükséges fejlesztések, amiket a
KEHOP3.2.1-15-2017-00014 azonosító számú projekt keretében
szükséges megvalósítani: 
• fogadócsarnok növelés (építés) 
• fogadó- és a mechanikai kezelő csarnokban (szagmegkötő céllal)

ködösítő rendszer kiépítése 
• mechanikai csarnok légtechnika (elszívó rendszer) kiépítése 
• technológiai gépek beszerzése (mobil előaprító és utóaprító) 
• mobil betonelemek beszerzése (bálatárolón bokszok kialakításához) 

• depóniagáz ártalmatlanítására fáklyázó rendszer kiépítése
• csurgalékvíz medence befedése 

• telepfenntartó munkagépek beszerzése 
• szállítójárművek beszerzése. 

A Társulási Tanács meg van győződve arról, hogy az általa támogatott
– engedélynek megfelelő − változat szerinti üzemeltetés során, az
eddigi intézkedések fenntartásával és a szükséges fejlesztések megva-
lósulásával a telep működésének környező településeken élő lakoso-
kat zavaró hatásai minimalizálhatók.  Szerettem volna azt hallani és
olvasni, hogy a zavaró hatások megszűnnek. 

Megrendelésre került a Radnóti utcát a Kazinczy utcát összekötő út
terve, mert ez volt a tobruki fórum egyik prioritása.

Egyik szemem sír, a másik nevet. Sír, mert rengeteg szemetet találtak a
településen az önkéntes szemétszedők. Nevet, mert soha nem tapasz-
talt számban jelentek meg idősek, fiatalok, közösségek a Bala ton -
fűzfőért Alapítvány mozgósítására. Köszönet mindenkinek a munká -
jáért. Kérek mindenkit, hogy a szemetet a megfelelő helyre tegye.

Itt köszönöm meg annak a pár embernek, akik a Közösségi Ház mel-
letti ételdobozba adományokat helyeznek el.  Szendvicseket készíte-
nek, főtt ételeket tesznek bele, adományokat gyűjtenek, iskolásokat
mozgósítanak. Ebben a munkában kiemelt köszönet Kontics
Monikának, aki kezébe vette a szervezést, és adományaival élen jár.
Meg kell említeni Kontics Ferencnét, Gál Andreát, Menyhártné
Ponyhart Anitát, Dr. Cseperegi Györgyit, akik nélkül nem működne
a rendszer. Köszönet a buszmegállói pékség támogatását, és minden-
kiét. Buzdítok mindenkit, hogy ha teheti, segítsen.

Legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019. április 18. 17 óra Fűzfő -
fürdő, Közösségi Ház, emeleti kisterem. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Köszöntő
Isten éltesse 90 éves születésnapja

alkalmából, jó egészséget kívánunk
NAGYIDAI MIKLÓSNÉNAK!

Isten éltesse 90 éves születésnapja
alkalmából, jó egészséget kívánunk

HORVÁTH LÁSZLÓNAK!

Isten éltesse 90 éves születésnapja
alkalmából, jó egészséget kívánunk
ILLYÉS FLOAREA ILONÁNAK!

Isten éltesse 90 éves születésnapja
alkalmából, jó egészséget kívánunk

SINKA KÁLMÁNNÉNAK!
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A balatonfűzfői és a papkeszi óvodákba a
gyermekeket a 2019/2020. nevelési évre
2019. május  6–7–8. (hétfő–kedd–szerda)
napokon az alább közölt helyeken és idő-
pontban lehet beíratni:

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Telefon: 88/451-872 • 8.00–16.00 óra
Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Telefon: 88/451-651 • 8.00–16.00 óra
Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Telefon: 88/451-860 • 8.00–16.00 óra
Papkeszi, Fő u. 46.
Telefon: 88/484-183 • 9.00–15.00 óra

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
– a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy

személyi igazolványt) és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá
– a szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványát
– a sajátos nevelési igényű gyermekeket ne -
velő óvodába való felvételhez a szakértői és
rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

2019. szeptember 1-jétől a 2019/2020.
nevelési évben az óvodába az a gyermek
vehető fel, aki

– a 3. életévét betöltötte,
– a 3. életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a telepü-
lésen lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.

A hároméves kortól kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezése szerint a gyer-
meknek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre
vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak óvodába.

SALAMON TAMÁSNÉ

INTÉZMÉNYVEZETŐ

A 2019/2020. nevelési évre történő ÓVODAI beiratkozás rendjéről

A hosszú téli álom után lassan ébredezik
a természet. A kopár, szomorkás tájat újra a
virágok káprázatos szépsége tölti meg. A fák
kizöldülnek, itt a tavasz. Már régóta vártuk…
Az élet győzelme a tavaszi rügyfakadás!
A farsangi vidám hangulatot hamvazószer-
dával felváltja a visszafogott, csendes készület
időszaka. Nagyböjtben eleink nem tartottak
mulatságokat, lakodalmat. A Húsvét előtti
szent negyven nap jó alkalom számunkra is,
hogy önmagunkba nézve, cselekedeteinket
mérlegre téve, lelkiismeret vizsgálatot tart-
sunk. Ezt a szív csendességében tudjuk meg-
tenni, kizárva minden zajt, minden külső
hatást, amely elvonná figyelmünket. Miben
kell változnunk, milyen az Istennel és ember-
társaimmal a kapcsolatom? Van-e harago-
som, megbántottam netán valakit? Ezeket a
kérdéseket időről időre fel kell tennünk
magunknak, persze csak akkor, ha tényleg
jobb emberek szeretnénk lenni. A nagyböjti
készület nemcsak arról szól, hogy megtart-
juk a böjti napok étkezési parancsait. Most
kell rendezni az elvarratlan szálakat, most
kell megbocsájtani, vagy bocsánatot kérni.
Mindannyian tapasztaljuk, milyen gyorsan
váltják a napok, hetek egymást. Az idő kere-
két pedig nem lehet visszafordítani. A harag-
gal csak elpazaroljuk azt az időt, amit szere-
tetben tudnánk megélni. A döntés a mi
kezünkben van! Megmaradunk a téli kopár,
szomorkás állapotban, vagy elindulunk a ta -

vaszi rügyfakadást hozó élet felé. Isten szere-
tete nap, mint nap kiárad felénk, Krisztus
keresztáldozata erre a bizonyíték. Meghalt
értünk, hogy általa éljünk. Miért olyan
nehéz hinni ebben? Feltámadt a halálból,
hogy mi sem maradjunk a halál rabságában.
Ebben a földi életben csak akkor van értelme
mindennek, ha hiszünk a folytatásban,
az örök életben. Ott találkozhatunk azokkal
is, akiktől egykor búcsút kellett vennünk,
akik előttünk távoztak a földi életből, s akik-
re szeretettel emlékezünk. Sőt, nem csupán
emlékezünk, hanem érezzük irántuk tovább-
ra is azt a szeretet, amely szeretet képes volt
a halál fölött is diadalmaskodni.
Szívből kívánom minden olvasónak, hozza el
a Húsvét ünnepe a tavaszi rügyfakadást,
az örök életbe vetett hit erősödését, és a sze-
retet győzelmét!

KEGYELMEKBEN GAZDAG,
ÁLDOTT ÜNNEPET KÍVÁNOK, SZERETETTEL:

NORBERT ATYA

„Feltámadt a halottak közül…” Ünnepi miserend:

Április 14. Virágvasárnap
(barkaszentelés)

Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 11.00

Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László
templom 18.00

Április 18. Nagycsütörtök
Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 19.00

Április 19. Nagypéntek
Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 15.00

(keresztút, majd nagypénteki szertartás)

Április 20. Nagyszombat
Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 19:00

(jó idő esetén a szentmise után
feltámadási körmenet!)

A feltámadási körmenet után
ételszentelés.

Április 21. Húsvétvasárnap
Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 11.00
Balatonfűzfő-Gyártelep,

Szent László templom 18.00

Április 22. Húsvéthétfő
Balatonfűzfő, Jézus Szíve
plébániatemplom 11.00
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Húsvéti üzenet, üdvözlet, hírlevél

A 2019. esztendő vezérigéjével köszöntjük
mindazokat, akik – bármilyen módon is –
a ba latonfűzfői református gyülekezethez
tartoznak: „Az Úr gondoskodik. Ma ezt
mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.”
(1Mózes 22,14) Természetesen a fűzfői re -
for mátusok családja ezekkel a sorokkal kö -
szönti a testvéregyházakat, és Balaton fűzfő
városának minden lakóját.
Ez a húsvétra kiemelt igevers, a Biblia első
könyvé ből, egy nagyon nehéz, szinte re -
mény telen helyzetben szólal meg. 
Ábrahámot súlyos próbával „látogatja meg”
az Isten. Ábrahám maga sem érti az Istent, de
engedelmesen kitart a maga helyén, teszi
a dolgát, azzal az utolsó pillanatig kitartó hit-
tel, amely még a reménytelenségben is remé-
li, hogy az Úr a „végén” bizonyosan megold-
ja szorongatott helyzetét. 
Igen, nekünk „csak” engedelmesen végezni
kell az Istentől ránk szabott feladatunkat,
legjobb tudásunk szerint, a magunk helyén:
Isten gondoskodik rólunk, maradéktalanul
„megoldja” életünk nehéz helyzeteit. 
Az Isten gondviselő szeretete a legtökélete-
sebben Jézus Krisztus halálában és feltáma-
dásában mutatkozott meg. Jézus Krisztus
meghalt a Golgota hegyén, és feltámadott
a halálból, hogy ezáltal az Isten megmutassa:
minden szorult helyzetben megsegít, végül
minden szorult helyzetből kisegít bennün-
ket, az örök életre. 
Ez földi életünk minden öröme és értelme! 
Áldott húsvéti ünneplést kívánunk!
Hálásak vagyunk az Úrnak gyülekezetün-
kért: mindenkiért, akivel valamilyen formá-
ban is kapcsolatot tarthatunk. 
Hálásak vagyunk azért, hogy gyülekeze-
tünkben számos alkalom kínálkozik hitünk
gyakorlására. Ezeket az alkalmakat a honla-

punkon olvashatják, minden aktuális hírrel
együtt: a heti rendszeres alkalmakat ugyan-
úgy, mint a kiemelt alkalmat. 
Néhány tavaszi alkalomra hadd hívjam fel
a figyelmet: április végén gyülekezeti kirán-
dulást szervezünk az újpesti testvérgyüleke-
zetünk meglátogatására; a nyári vakáció első
hetében hittanos napközis tábort tartunk;
közvetlenül utána pedig gyülekezeti tábort
Monoszlón; augusztusra szervezzük a bala-
tonalmádi-balatonfűzfői református nyara-
lók újabb találkozóját; gyülekezeti filmklu-
bunkban Kieslowski Tízparancsolat soroza-
tát vetítjük…
Heti alkalmaink: istentisztelet; gyülekezeti
bibliaóra; hittanórák óvodákban, iskolában.
Hálásak vagyunk a hitoktatásban ránk bízott,
egyre több gyermekért, a szülők bizalmáért.
Ez a jövőt illetően is bizakodásra ad okot.
Gyülekezetünkben nyaranta az egész ország-
ból és a Kárpát-medencéből érkező hittano-
sok, fiatalok, családok nyaralnak, és hitük-
ben erősödnek. 
Köszönjük a táboroztatásban nyújtott segít-
séget, valamint minden testvér önzetlen
segítségét, akik szolgálatunkat tevékeny sze-
retettel is támogatják.
Mi tudjuk és reméljük, hogy Balatonfűzfő
városa és minden itt lakó számára is segítsé-
get és áldást jelent – valamilyen formában –
a jelenlétünk, a szolgálatunk.

Külön hálára indítanak bennünket az
alábbiak:
Épületeink felújításának harmadik üteme az
őszi időszakban valósul meg, és reménység
szerint az év végén elkészül. Most az előké-
szítő szakaszban vagyunk. Bízunk abban,
hogy sor kerülhet: a templom megújulása
után, a templomfűtés megoldására; teljesen
felújítjuk a tábor központi épületét és az
alvóházainkat, megnagyobbítva a nyári

fedett étkezőt; valamint a gyülekezeti ház
épületének még elmaradt munkálatait sze-
retnénk befejezni. Ezzel az ütemmel szeret-
nénk végre lezárni épületeink teljes felújítá-
sát, noha az építőiparban jelentkező hatal-
mas áremelkedések komoly forráshiányt
mutatnak, már az előkészítő fázisban. Ennek
ellenére arra törekszünk, hogy minden fon-
tos felújítás megtörténjék. 
Nagy ajándék számunkra, hogy elnyerhettük
az egyházak számára kiírt óvodaprogramot.
A balatonfűzfői testvérek számára is öröm-
mel adjuk hírül, hogy a tervek szerint a refor-
mátus fenntartású óvoda, legkorábban 2021
őszén indulhat Balatonalmádiban, nyitottan
mindenki felé, aki keresztyén értékek szerint
akarja nevelni gyermekét. Az Úr vezetése-
ként éltük meg azt is, hogy a mostani hely-
zetben Balatonalmádi város szívében tud-
tunk megfelelő telket vásárolni.
Kérjük, imádkozzanak azért, hogy az Úr
áldása legyen mindezeken a munkálatokon,
és minden szolgálatainkon, az Úr dicsőségé-
re a ránk bízottak és sokak javára. Az Úr
„áldott, biztos irányba tartó síneken” vezet
bennünket! Nagy távlatokat nyit nekünk az
Úr. Adja az Úr, hogy jól tudjunk élni az Ő
ajándékaival. Adjon nekünk az Úr mennyei,
krisztusi, húsvéti „panorámát”!

ÉLETÜKRE AZ ÚR ÁLDÁSÁT KÉRI:
STEINBACH JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ ÉS

VANKÓ VIKTOR GONDNOK, A GYÜLEKEZET

PRESBITÉRIUMA NEVÉBEN.

Mi, balatonfűzfői reformátusok

Húsvét

2019. Szijjártó József nyugdíjas

Álmodik a kis nyúl,
Jön a húsvét.
Miért álmodom, miért?
Mert festeni szeretnék,
Csak sok-sok tojás kell.

Sietek, hogy ne késsek el.
Örüljön neki a sok apróság,
Teljen meg vele a tarisznyád.
Örülj a tavasznak, jön a nyár, 
A rossz időt követi a napsugár.
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A kuratórium döntése értelmében idén is támogatjuk a Közösségek
hete rendez vénysorozathoz csatlakozó civileket. Kérem, hogy az
április 12-i regisztrációs határidőig jelezzék az alapítvány felé a rész -
vételi szándékot, majd küldjék el a plakátot is.

Az Alapítvány következő rendezvénye a Városszépítő nap április 12-én
lesz 13 órai kezdéssel helytörténeti versenyt szervezünk, majd 15.30
órától a város kiemelt helyszínein virágokat ültetünk.
Egy-egy közösség jelentkezését várjuk, egy örökbe fogadni kívánt
terület megnevezésével, amit a közösség virágokkal ültetne tele és az

év során rendben tartana. Az ültetéshez szükséges igényeket (föld,
növények stb.) április 1-ig várjuk. A nö vényeket, földet az alapítvány
biztosítja. A közösség feladata a munka megszervezése április 12-re,
majd az ültetés és gondozás. Várom az együttműködők jelentkezését.
Pályázatokkal kapcsolatban is nyugodtan kereshetnek kérdéseikkel.

ÜDVÖZLETTEL:
GÁL ANDREA

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

TEL.: 30/377-4262

Balatonfűzfőért Alapítvány hírei

A márciusi Balatonfűzfői Hírlapban beszámoltunk a Balatonfűzfő
Város Önkormányzata által biztosított Civil Alap pá lyázati
lehetőségek első üteméről. Március 31-ig lehetett pályázatokat
benyújtani Balatonfűzfőn megvalósuló 2019. évi rendezvények
támogatására. Az ifjúsági együtt működés pályázati célra továbbra is
várjuk a helyi civil szervezetek és szerveződések pályázatait. A pá -
lyázat benyújtás április 30-ig lehetséges, postai úton. 
A kuratórium februári döntése alapján a Civil Alapból 2019. évben is
gyerme ken ként 5000 Ft táborozási támogatást nyújt a Balatonfűzfői
Önkormányzat az alapítvány közreműködésével. A felhívás, ami a
kifizetés részleteit tartalmazza, május végén jelenik meg a város és az
alapítvány honlapján. 
2019. március 18-án Civil Fórumot rendez tünk 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.
Az alábbiakban olvasható a 2019. április 1-jén megjelenő pályázati
felhívások rövid kivonata.

A Balatonfűzfőért Alapítvány 2019. évi pályázati felhívásai,
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Civil Alapjának fel-

használásával

3. Gyermektáborok támogatása
Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő támo-
gatás
A támogatás nyári gyermektábor szer ve zé sé nek költségeire
fordítható. Pályázatot nyújt hatnak be Balatonfűzfő területén
működő civil szervezetek, szerveződések, sportegyesületek, egyházak
és egyéni alkotók. A tá mogatás további feltétele, hogy a Ba laton -
fűzfőn megrendezésre kerülő gyermektábor minimum 5 munkanap
időtartamú legyen és résztvevői között legalább 5 Balatonfűzfőn élő
óvodás vagy iskoláskorú gyermek legyen. A létszám teljesítése
érdekében, a gyermektábort Balatonfűzfő oktatási intéz mé nyei ben
meg kell hirdetni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. 05. 31., 
az elbírálás határideje: 2019. 06. 15.

A Balatonfűzfőért Alapítvány saját forrásból támogatott
2019. 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. Nyugdíjas klubok támogatása
Támogatási összeg: Max. 50 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás
A támogatás felhasználható nyugdíjas klubok 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 művészeti
tevékenységhez szükséges felszerelés, eszköz vásárlására, művészeti
képzés re, táborra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. 05. 08., 
az elbírálás határideje: 2019. 05. 15.

A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város (www.balatonfuzfo.hu) és a Balatonfűzfőért Alapít vány
(www.balatonfuzfoert.blogspot.hu) honlapjáról, illetve átvehetők
a Polgár mesteri Hivatal Titkárságán vagy Gál Andreától személye-
sen, 2019. április 1-től. 

A „Közösségfejlesztő tevékenységek megvalósítása Balaton -
fűzfőn”című, EFOP-1.3.7-17 pályázat keretein belül az alapítvány
Város szépítő akciót hirdet 2019. április 12-re, péntekre,
„Lakóhelyünk, Balatonfűzfő” címmel. Helytörténeti vetélkedőt és
sétát szervezünk 13 órai kezdettel, majd 16 órakor kezdődik
a városszépítő akció. A felhívást és a további információkat meg-
találják a város és az alapítvány honlapján, illetve a facebook-on.

GÁL ANDREA

BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei – Civil Alap támogatások 
és saját pályázatok, programok
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Lassan már megszokjuk, hogy hirtelen robban be a tavasz, szinte
nyári meleggel kicsalogatva az embereket a szabadba, a kertekbe, az
utakra… Megnő a forgalom a közutakon, különösen a hétvégeken.
A jó idő elsősorban a kerékpárral és motorral közlekedők észreve-
hetőbb jelenlétét hozza magával. 
A közlekedés veszélyes üzem!, ahogy azt hallhatják a médiából is. Azt
azonban nem mindenki veszi tudomásul, hogy minden szereplője –
legyen az gyalogos vagy kamionos – egyenrangú résztvevője. Ez per-
sze felelősséggel is jár. Nemcsak a gépjárművezetőknek, hanem
a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is ismerni kell a közlekedési
szabályokat. És nemcsak azokat, amelyek előnnyel járnak! Bizony elő-
fordul, hogy a gyalogos magatartása okozza a baleset bekövetkeztét...
Előfordul az is, hogy a kerékpárosokra nem vonatkozó „zéró toleran-
cia” eredményeképpen a kerékpáros ittas állapotban elesik, és akár
súlyos sérülést is szenvedhet. Fontosnak tartom kiemelni, hogy
a kerékpárutakat azért építették ki, hogy védett útvonalon, bizton-
ságban lehessen közlekedni, és pontosan ezért kötelező is az igény-
bevétele, ahol van.
Ha már ittas vezetésről esett szó, felhívom a figyelmet a húsvéti locsolás
alkalmával gyakrabban előforduló alkoholfogyasztásra, és arra, hogy
készül a rendőrség is a közlekedésbiztonság megőrzése érdekében egy,
az egész országra kiterjesztett ellenőrzéssel!
Előfordul, hogy az ittas vezető sérülés nélküli baleset okozásakor, de
különösen, ha személyi sérülés is történik, elhagyja a helyszínt, hogy
ne derüljön ki, ittasan vezetett. Pedig a helyszín elhagyása jóval
súlyosabb következményeket von maga után, mint amivel az ittas
vezetés jár! A médiából tudhatják, minden esetben előkerül a cser-

benhagyó, hiszen a rendőrség kiemelt ügyként kezeli a közhangulatot
jelentősen befolyásoló ilyen eseteket, amelyek felderítésében a lakos -
ság is messzemenőkig támogatja.
A közlekedés résztvevőinek minden esetben arra kell törekedni,
hogy a baleseteket megelőzzék, ha kell az elsőbbségi jogról való
lemondással, ha kell a másik haladásának elősegítésével, udvariasság-
gal, lassítással, megállással…, de főleg a szabályok betartásával.  

A KRESZ alapelve, hogy mindenki bízik, bízhat a többi
közlekedő szabálykövetésében!

Eddig a közlekedésben résztvevő emberekről volt szó. Most beszéljünk
a járművekről. A kerékpár is jármű! A kerékpárra is vonatkozik, mint
minden járműre, hogy a közlekedésben megfelelő műszaki állapot-
ban vehet részt. És ez a megfelelő állapot a gépjárműveknél nem- csak
a műszaki vizsgán ellenőrzött, a gépjármű működését biztosító műsza-
ki egységekre, dolgokra vonatkozik. A KRESZ pontosan meghatároz-
za, hogy a jármű okmányai, azonosítását szolgáló rendszáma is legyen
rendben (tiszta, olvasható, valódi legyen).
A közlekedés az életünknek az a területe, amely együttműködés,
tolerancia, fegyelem, figyelem és udvariasság nélkül nem működik
zökkenőmentesen.
Balesetmentes közlekedést kívánok Kollégáim nevében is az év
minden szakában!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Itt a tavasz, fut a tél…

A balatonfűzfői Szivárvány Óvodába látogattak a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság rendőrei 2019. március 5-én.
A foglalkozás során a gyerekek megismerkedhettek a rendőri hivatás
sokszínűségével, a rendőrök felszerelésével, kipróbálhatták a bilin -
cselés adta izgalmakat, majd játékos formában elkészíthették saját
ujjnyomatukat is. A prevenciós előadássorozat célja a gyermekek biz-
tonságérzetének erősítése, és annak megértetése, hogy szükség esetén
tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől. 
Az egyenruhában érkező rendőrök megjelenése és határozott maga-
tartása mellett a kedves mosolyuk is bizalmat ébresztő volt a gyer-
mekeknek, így szívesen működtek közre a tevékenységekben.

Interaktív foglalkozás a balatonfűzfői
óvodában

Prevenciós beszélgetésen vettek részt a Balatonalmádi Rendőr -
kapitányság munkatársai a balatonfűzfői nyugdíjasklubban.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársa tartott bűn-
megelőzési, vagyonvédelmi témájú előadást a Balaton nyugdíjasklub
Nőnapi rendezvényén Balatonfűzfőn 2019. március 5-én. 
Az interaktív előadáson a lakásbetörések, trükkös lopások, a házalók
által elkövetett csalások elleni védekezés lehetőségeiről kaptak
tájékoztatást a nyugdíjasok. 
Az előadó felhívta az idősek figyelmét arra, hogy óvják, védjék
értékeiket, szereltessenek fel minősített zárakat, hevederzárat,
riasztóberendezést. Ne tartsanak otthon nagyobb összegű pénzt,
értékpapírt, ékszereket. Házuk, lakásuk ajtaját, a kapukat se hagyják
nyitva akkor sem, amikor otthon vannak. Ha gyanúsnak tűnő tele-
fonhívást kapnak valakitől, aki rokonnak adja ki magát, és pénzt kér,
egy telefonhívással visszaellenőrizhetik, hogy az a rokon tényleg
bajba került-e, és valóban szüksége van segítségre. Beszéljenek
rokonokkal, egyedül ne döntsenek, ha házalóktól, vagy ismeretlen
faárustól kívánnak vásárolni!

Az előadás célja, hogy az idős emberekkel is megismertessék a vagyon
elleni bűncselekmények elkövetési módszereit, ezzel segítve az áldozattá
válás megelőzését. Hangsúlyozták, pénzt csak a postás visz!

Az idősekre is figyelnek
Balatonalmádiban
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Közgyűlést tartott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. Beszámoltak az elmúlt
év eredményeiről, a jövő év feladatairól, megválasztották a küldötteket az április 13-i tatai
küldöttgyűlésükre.

A csoport, melynek létrejöttét Korsós Károlyné Pálma és Kelemen Imréné Margó kezde -
ményezte, a Jókai utca 19-ben fogad és oszt adományokat minden szerdán 14–16 óra között.

TÖLTÉSI ERZSÉBET

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1. hír:  0,7%-kal csökkent a szálláshelyek
vendégforgalma – KSH gyorsjelentés 
2019. januárban a külföldi vendégek által
eltöltött éjszakák száma 1,2, a belföldi vendé-
gek által eltöltötteké 0,1%-kal csökkent az
előző év azonos időszakához képest. A keres-

kedelmi szálláshelyek – folyó áron számolt – összes bruttó árbe-
vétele 9,4%-kal emelkedett, a magasabb szobaárak, illetve a ven-
déglátó tevékenységből származó növekvő bevétel hatására.

2. hír: Interaktív online marketing eszköz a Balaton keleti
öblében
Egyesületünk legújabb partnere a debreceni székhelyű Meligen
3D Zrt., akik 3D-s technológiával mérik fel az épületek belsejét.
Az erős piaci versenyben ez az online marketingeszköz a konku-
renciák elé repíti az Ön vállalkozását. 
A szolgáltatás vendéglátóegységek, szállásadók, önkormányzatok,
egyházi felekezetek, múzeumok és attrakciók számára kínál lehetősé-
get egy új innovatív vendég megközelítésre. Egyesületünk tagjai szá-
mára a felmérés árából 30% kedvezményt biztosít a Meligen 3D.
Az épületszkennelés árai az egyesületünk tagjainak nettó 406 Ft/m2

ártól kezdődnek.
További lehetőségeinkről érdeklődjenek irodánkban, illetve a ba -
latonkenese@tourinform.hu címen.

3. hír: Kisgyermeket nevelők munka erő -
piaci visszatérésének támogatása
A Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visz-

szatérésének támogatása, GINOP-5.3.11-18
kódjelű pályázat pályázati felületének megnyi-
tása, a pályázati kérelmek beadásának kezdete
2019 júliusában várható.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
alapján a Magyar Államkincstár a GINOP-5.3.11-18 Kisgyermeket
nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása pályázati felhívás
keretében a támogatási kérelem benyújtására jogosultként beadta
támogatási kérelmét a GINOP Irányító Hatóságához.
A kérelem elbírálása során pozitív döntés született, a GINOP-5.3.11-
18-2018-00001 azonosítószámmal nyilvántartott Támogatási szerző-
dés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket a Magyar Államkincstár
az előírtaknak megfelelően teljesítette. A Támogatási szerződésben

foglaltak alapján, a Támogatási szerző dés
2018. december 27-én hatályba lépett.
A felhívás értelmében a Kincstár feladata a
projektből származó forrás továbbadott
támogatásként történő kihelyezése, az ezzel
összefüggő ellenőrzési feladatok ellátása.
A fentiekkel összefüggésben a Kincstárban zajlik az említett projekt
végrehajtására történő felkészülés, a hatékony és gyors eljárást bizto-
sító informatikai környezet kiépítése.
Fel kívánjuk hívni a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az alábbi lin-
ken elérhető dokumentum alapvetően a Magyar Államkincstár, mint
pályázó számára irányadó. Azonban a továbbadott támogatás igény-
lését tervező személyeknek a felhívás 3.4.1.1 pont a)-b) alpontjai az
egyes, a továbbadott támogatás igénylésével összefüggő jogosultsági,
illetve egyéb feltételek tekintetében már tájékoztatásul szolgálhat-
nak: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5311-18-kisgyermeket-
nevelk-munkaerpiaci-visszatrsnek-tmogatsa 

A projekt szabályszerű végrehajtása érdekében 2019 júliusa során vár-
ható a pályázati felület megnyitása, a kérelmek benyújtásának kezde-
te. A Kincstár honlapjára kihelyezett tájékoztató, illetve közlemény
útján részletes információkat fog nyújtani arról, hogy pontosan
milyen feltételek mellett és milyen módon adhatók be a kérelmek.
Készüljenek fel a pályázat megnyitására!

KANÁSZ PETRA

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei

3-1-2 Meridián torna
Bemelegítés 

3 akupunktúrás pontot aktiválunk; 1 hasi légzés; 2 lábak aktiválása.
Levezetés, erőteljes paskolás

100 határozott lépés
Napi 18 perc meridián tornával olyan fizikai állapotba tudjuk

hozni testünket, mintha rendszeresen sportolnánk. Erről
a rendkívül hasznos és egészséges tornáról beszél Dr. Eőry Ajándok

orvos, természetgyógyász. A Közösségi Házban mindenkit
szeretettel várunk keddenként este 6 órakor. Vezető: Hegedűs

Istvánné Ica

KONTICS FERENCNÉ
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Városi Retro Farsang
A farsangi időszak kezdete minden évben
január 6-a, vízkereszt napja, a vége viszont
évről-évre változik, utolsó napja a húsvétot
megelőző nagyböjt kezdetét jelentő hamva-
zószerda. Hagyományosan a farsang a merev
társadalmi szerepekből való átmeneti kilen-
gések, és a lánykérések időszaka is volt.
Idén a késői húsvét eredményeképpen hosszú
farsangi időszakot tudhatunk magunk mö -
gött, melynek utolsó szombatján, március
2-án rendezte meg a Balatonfűzfői Ven dég -
váró és Gasztronómiai Egyesület Bala tonfűzfő
Város Önkormányzatával összefogva farsangi
programját. A készülődést és a díszítést már
napokkal előbb megkezdtük, és bíztunk

benne, hogy a régi iskolai farsangok hangulata
mindenkit ugyanúgy megmozgat, mint ben-
nünket. Nem kellett csalódnunk: sorban
érkeztek az ötletes jelmezekbe bújt vendégek.
Kalózok, rajzfilmfigurák, cowboyok, indiánok
és más ötletes figurák jelentek meg az ajtóban
Hopp mesterünk vigyázó szemei előtt. 
A köszöntők és a finom vacsora után kezde-
tét vette a 70-es és 80-as évekből ismert
TyukiDii retro diszkója, melyet egy rövid
időre szakított meg Gyurcsík Tibor műsora.
A vendégeink által felajánlott tombolatár-
gyak kisorsolása után szinte kifulladásig foly-
tatódott a tánc. 
Megköszönjük a rendezvény előkészítésé-
ben, lebonyolításában közreműködőknek a

segítséget, köszönjük a részvételt vendé -
geink nek, akik nélkül nem valósulhatott
volna meg ez a fantasztikus este. 
Reméljük, hogy Egyesületünknek sikerül
egy újabb hagyományt teremteni városunk-
ban, és találkozunk 2020. farsangjának utol-
só szombatján, egy ugyanilyen jó hangulatú
farsangon. 

MOLNÁR ESZTER

A vendéglátás a ,,Humán szolgáltatások fej-
lesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy
háttértelepülésén” című EFOP-1.5.2-16-
2017-00015 azonosítós számú projekt kereté-
ben valósult meg.

Nőnapi ünnepség
„A női lélek nem alkot, hanem megért, nem
okoskodik, hanem megérez, nem tud, hanem
megsejt.” Csáth Géza
A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az
egyszerű, de mégis történelmet alakító nők
napja, az, ami a nők évszázados küzdelmét
eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és
lehetőségekért vívtak.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár rendezvényének hölgyeit március
8-án Marton Béla polgármester úr köszön-
tötte, aki kiemelte, hogy számos eredményt
értek el a hölgyek az egyenjogúság terén, de
van még adóssága Európának ezen a téren, és
Magyarországnak is van lemaradása. Ezt

követően Fésűs Nelly és Szomor György szí-
nészek adtak ünnepi műsort, amit a balaton-
fűzfői Vidám Fiúk fellépése követett. A prog-
ram zárásaként minden hölgyet egy-egy szál
virággal köszöntöttek.

BÓNA VERONIKA

Márciusban történt

Nőnapra
A tavasz köszöntése a nőnap 

A virág után mit hoz a holnap
Légy mindig igazi nő

A férfiaknál ez mindig nyerő 
A virágnak víz kell
A férfiaknak nő kell

Keressük meg, milyen a bájuk
A nőnap egyszer van, de várjuk 
A nőket szeretni , imádni jó

Ezt érzi ez a levél író 

2019. Március 8. 

Szíjjártó József nyugdíjas
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Báró Wesselényi Miklós Alapítványi
Iskola
Márciusi családi napunk alkalmával nemzeti
ünnepünkre emlékeztünk. A már megszo-
kott módon a nap megnyitásaként 48-as
dalokat énekeltünk közösen, majd egy törté-

nelmi előadás keretében átfogó képet kap-
hattunk a szabadságharcról.

Ezt követően a büfében gyűjthettünk erőt az
ezt követő kertrendezéshez, virágültetéshez.
A munkakedv fokozásához hegedűvel kísért

magyar népdalokat énekeltünk. A progra-
mok ideje alatt iskolánkban ásványvásár zaj-
lott, ahonnan az érdeklődők útravalót is
vihettek haza magukkal.

SEBESTYÉN–TÓTH ORSOLYA

Március 15-i városi megemlékezés
1848. március 15-én robbant ki Pesten az
ifjúság által vezetett forradalom, amely nyitá-
nyát adta Magyarország másfél éves szabad-
ságküzdelmének. 
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár által szervezett város ünnepi meg-
emlékezését a Himnusz elhangzása után
a Szivárvány óvoda gyermekeinek műsora
nyitotta meg, akik versekkel, dalokkal ked-
veskedtek a közönség számára. Ezt követően
Balatonfűzfő táncosainak fellépését tekint-

hettük meg, amit az ünnepi alkalomnak
megfelelő, színvonalas koreográfia tett felejt-
hetetlenné. Marton Béla polgármester úr be -
szédét követően Dézsenyi Zsófia és
Körmendi Richárd „Talpra magyar” című
összeállítását láthattuk. 
A megemlékezést koszorúzás zárta, melyen a
helyi intézmények és civil szervezetek mel-
lett a nagycétényi testvérváros is képviseltet-
te magát.

BÓNA VERONIKA

Közösségi fejlesztési program
az EFOP projekt keretében
Huszárok, lovaskocsikázás Bala -
ton fűzfőn 2019. március 15-én

5 település (Balatonfűzfő, Csajág, Király -
szentistván, Küngös és Papkeszi) részvételé-
vel, konzorciumi formában valósul meg
a „Humán szolgáltatások fejlesztése Bala -
ton fűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttér-
településén” című, EFOP-1.5.2-16-2017-
00015 azonosító számú pályázati projekt.
A közösségi fejlesztési programok között
szerepelt a március 15-i rendezvény, amely-
nek keretében színes programokkal várták az

érdeklődőket a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár épülete melletti terüle-
ten a délelőtti városi ünnepséget követően.

A regisztrációt követően trikolor színű lufik
közül választhattak a gyerkőcök. Nagyon
nép szerű volt a hagyományőrző huszárok
bemutatója (a szombathelyi 11-es Huszár Ha -
gyományőrző Egyesület közreműködésével),
a lovaskocsikázás, a népi ügyességi játékok és
volt ünnepi kézműves foglalkozás is. Két szín-
művész, Módri Györgyi és Kádár Szabolcs
János rendhagyó módon, egy lovaskocsi tete-
jén tartották meg ünnepi műsorukat. A prog-
ramok mellett ingyenes gulyáslevessel és

finom túrós rétessel, üdítővel kínálták a csalá-
di nap résztvevőit. A regisztrációs pult mellett
egészséges ételeket is lehetett kóstolni.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

A vendéglátás a fenti pályázati program kere-
tében valósult meg.



Eltelt három hónap és ismét egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi, miért és hogyan történik városunk egyes
részein.

A téli hónapok a beruházások szempontjából az elõkészületek idõszaka. Terveztettünk, engedélyez-
tettünk, közbeszereztettünk.

Az Öböl Park projekt részeként megindult egy újabb kerékpárút építése a Sirály étteremtõl a Kalóz
közig, végig a korábban megépült sétány mentén. Parkolók épülnek a Fövenystrandi büfésor mellett és a Sirály
utcai házak alatt, egyidejûleg kiépül a kiszolgáló út a büfésor mellett a Balatonig. A kerékpárút nyomvonalán fa -
kivágás várható.

Mi történik Balatonfûzfõn?

Az Öböl Park projekt prezentációja megtekinthetõ az alábbi weboldalon: https://prezi.com/view/WGns7s6He1QwYWHQXqjV/

Nagy port kavartak a vegetációs idõszak kezdete elõtti fakivágások, melyek gyakorlatilag három terü-
letet érintenek.
1. Az elõbbiekben említett kerékpárút mentén az ingatlan-nyilvántartás szerint erdõként jegyzett, Natura 2000

oltalom alatt álló terület tulajdonosa a Magyar Állam, kezelõje a Vízügyi Igazgatóság. Ezen területen az ingat-
lan kezelõje természetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik meghatározott fák kivágására és az aljnövény-
zet irtására. A Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint csúcsszáraz, valamint invazív növényként számon tar-
tott fák kivágása és az aljnövényzet irtása valósul meg.

2. Az Öböl Park projekt részeként a strand és a Sirály kikötõ közötti területen a képviselõ-testület döntése alap-
ján strandröplabda pályák fognak épülni pályázati forrásból. A terület tudomásunk szerint nem áll Natura 2000
védelem alatt, mert a tulajdoni lapon nem szerepel, és  az önkormányzat tulajdona, a sportpályák megépülte
után is az marad.



Mindkét érintett szakaszon, tehát végig a Fövenystrandtól egészen a Kalóz közig folytatódnak a képviselõ-testü-
let által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark kialakítások. Természetesen a tervek tartalmazzák a szük-
séges, nemesebb fajtákból összeállított fapótlásokat is a megfelelõ helyen, az elõírt mennyiségben.

3. Jelentõsebb fakivágások az önkormányzat által korábban értékesített, a Bringakörút alatti, a Kalóz köz mellet-
ti területen történtek, amely 30 éve beépítésre szánt terület. Itt a mellette lévõ, már jól láthatóan épülõ lakásokat
tartalmazó épületekhez hasonló beruházás megvalósítása kezdõdött el, amely a lakásokon felül üzleteket és ven-
déglátó egységeket is tartalmaz majd.

Elkezdõdött a Vágfalvi Ottó Mûvelõdési
Központ ablakainak cseréje és homlokza-
ti hõszigetelése. Az így megújuló külsõ
remélhetõleg ugyanúgy kiváltja a bala-
tonfûzfõiek tetszését, mint az a Város -
háza esetében történt.



  A fûzfõfürdõi orvosi rendelõt a Közösségi
Ház melletti területre tervezzük. Az orvosi
rendelõn kívül a védõnõi tanácsadásnak is
helyet biztosítunk. Megépítése az elsõ félév-
ben megkezdõdik és fakivágással is jár.

Terveink között továbbra is szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyûjtõút felújítása.
Az ehhez szükséges tervek nagy része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses.

Még az idén önkormányzati beruházás keretében megújítjuk a Felsõvillasor egy szakaszának burkolatát,
valamint a Fáy András utcát a vasúti átjárótól.

A Tobruki Strand fõépületének tetején a Fövenystrandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el.



Keressük a lehetõséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására.

Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülõ út alatti aluljárón
keresztül kerékpárút vezethessen Fûzfõgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonsá-
gosan eljuthassanak az iskolába, illetve a lakótelepen élõk gond nélkül közelíthessék meg a fûzfõfürdõi telepü-
lésrészt, a strandot és a temetõt is.

Információink szerint Szabadbattyán�Balatonfüred között kiépítésre kerül a vasúti felsõvezeték-hálózat,
továbbá megújul a vasútállomás is. Ennek tervezési munkái most zajlanak.

Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezetõ rendszer problémáinak megoldása a le -
romlott mûszaki állapotra, a megváltozott idõjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének megemelésére is tekin-
tettel. A kisebb beavatkozások megterveztetésére ebben az évben sor kerül.

Hasonló nagyságrendû feladat az útjaink állapotának még a fenntartása is, nem beszélve azok felújí-
tásáról.

Ezen problémákat elõrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésrõl
lépésre sikeresen megoldani.

Marton Béla
polgármester
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Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Puskorics Jánosné 

Szeretni, alkotni és továbbadni
Puskorics Jánosné vagy, ahogyan mindenki
becézi Cuni, Balatonfűzfőn született. Édesany-
ját korán elveszítette. Édesapja nem nősült újra,
lányát az anyai nagymamával közösen, nagy
szeretetben és egyetértésben nevelte. Pápán,
a Közgazdasági Techni kum ban szerzett érettsé-
git. Néhány évre rá annak rendje és módja sze-
rint férjével szerelembe esett, házasságuk két
gyermekük születésével teljesedett ki. 
A kézművesség iránti szeretetét és tudását
nagynénje hagyta rá örökségül. Tőle tanulta
meg a csipke horgolás fortélyait. Ez a mester-
ség nagy türelmet és odafigyelést igényel, ezer
apró lépésnek kell összhangban lennie, hogy
minden szem a helyére kerülhessen. Ez a csa-
ládi örökség egész életében elkísérte és az évek

alatt a kézművességek köre egyre csak szélese-
dett. Néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Mű -
velődési Intézet által meghirdetett „Újra
öltünk és örökítünk” programjára jelentke-
zett. Vezetője Szuper Miklósné Bohus Judit
népi iparművész volt. Itt sokféle öltéstechni-
kával ismerkedett meg, miközben különféle
tájegységek népművészetébe nyerhetett bete-
kintést. Képzeletét és alkotói szenvedélyét
leginkább a Balaton-felvidék gazdag világa és
hímző kultúrája ragadta meg. Láthatunk Tőle
mandala horgolásokat, palóc, beregi, Balaton-
felvidéki keresztszemes hímzéseket, valamint
szintén keresztszemes hímzéssel készülő árny-
képeket is, de már a csipkeverést is kipróbálta. 
Vallja, hogy a kézművesség amellett, hogy az
alkotás örömével ajándékozza meg, szuper
kikapcsolódás is. Családja mindenben támo-
gatja, ami nem is csoda, hiszen amellett,
hogy szemet gyönyörködtető alkotások
kerülnek ki a kezei közül, szeretteit csodála-
tos ajándékokkal látja el. Három unokájának
például fantasztikus technikával készült,
amigurumi szuper édes figurákat horgolt.
Legnagyobb szerencsékre alkotásait már szám-
talan kiállításon tette közkinccsé. Mun káit lát-
hattuk Balatonfűzfőn, Pap keszin, Vilonyán és
Nagycétényben rendezett kiállításokon.
Cuni számára nagyon fontos, hogy a Hímző
Műhely tagjaként egy olyan alkotói közösség-

nek lehet a részese, akik felismerték, hogy
választott mesterségük több mint hobby. Egy
olyan adomány és érték, melynek széles körű
megismertetése és tovább örökítése nemcsak
fontos feladat, hanem egy misszió. Ahogy ez
a missziókkal lenni szokott, a hivatás betelje-
sítése nem könnyű. Rohanó világunk gyak-
ran átsiklik a kézzel alkotott csodákon, és
inkább a múlt nélküli, szalagon gyártott érté-
keket részesíti előnyben. Többek között ezért
is fontos, hogy tudjuk kik élnek körülöttünk.
A szomszéd kapuját kitárva talán az alkotói
világ csodájába léphetünk be.
Ha szerencsések vagyunk, életünk során elő-
fordulhat, hogy szeretteink egy óvatlan pilla-
natban olyan tudást hagyhatnak ránk örök-
ségül, mely a jövőben lényünket is meghatá-
rozza. Így volt ez Cunival is. Nagynénje indí-
totta el az alkotás útján. Azon az úton, amin
ma is jár, és azon dolgozik, hogy tudását,
szenvedélyét Ő is tovább adja.
Végül pedig álljon itt egy idézet, amit Ő vá -
lasztott Nekünk, és amiben az alkotás iránti
hitvallásán túl szíve és lelke is benne van.
„Az a hagyomány, melyet őseinktől örököl-
tünk, és mi joggal birtokolunk, az egész embe-
riség számára kincs. A vele való bánás az szol-
gálat.”  (Papp Gábor)

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület 2012 már-
ciusában nyitotta meg a felújított Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontot
a nagyközönség előtt. 
Egyesületünk a LEADER pályázat fenn -
tartási időszakában (7 év) állami-önkor -
mányzati támogatás nélkül működtette az
intézményt. Biztosítottuk programokkal
való megtöltését, folyamatos látogatható -
ságát. A működtetést a csillagvizsgáló be vé -
teleiből, egyesületi tagdíjakból, pályázati for-
rásokból és adományokból fedeztük. Az el -
múlt hét év alatt az egyesület elnöksége,
tagsága, a csillagász kollégák anyagi és
erkölcsi erőfeszítései tették lehetővé, hogy az
intézmény országos hírnévre tegyen szert, az
ország egész területéről voltak látogatóink.
Az írott és elektronikus sajtóban is rend -
szeresen szerepeltünk.
Jelenleg kettő fő amatőr csillagász, három fő
közfoglalkoztatott látja el a külső környezet

rendben tartását, a parkosítást, belső taka -
rítást, a vendégek regisztrálását, fogadását.
Előző években a Parti Sétány végén található
„zöld sziget” ápolását is végeztük.
Bejelentkezés alapján a Balaton Csillag -
vizsgáló egész évben látogatható.
Kulturális, ismeretterjesztő előadások, kiállí -
tások, távcsöves bemutatók szerepelnek prog -
ramjainkban. Idén már nappali távcsövezésre is
lesz lehetőség, mert vásároltunk egy naptáv -
csövet. Hatodik éve szervezzük a Kaland tábort
gyermekeknek, amelynek már hagyo mánya van.
„Kávéházi esték a csillagos ég alatt” címmel
meghirdetett zenés, esteket szer vezünk és
szerveztünk a teraszon, nagy sikerrel.
2017-ben 2002 fő, 2018-ban 2194 fő láto-
gatónk volt.
A csillagvizsgáló üzemeltetése mellett
VÁCISZ rendezvény a Fűzfői Kis Körtúra,
Babakocsis túra nemcsak babakocsival, Új -
szülöttek köszöntése. Ezek ugyanúgy már ha -

gyo mányos rendezvények, mint a több mint
10 éve szervezett madárodú és madáretető
készítő barkácsolás a gyermekeknek.
Május 7–12-ig a „Közösségek Hete” alkal -
mával – idén harmadik alkalommal – több
rendezvényünk is lesz.
VÁCISZ új rendezvénysorozatot indít
„Egészségben éld végig az életed” címmel. Első
ren dezvény április 11-én a Közösségi Ház ban
Hegyi József méhész, apiterapeuta előadása
lesz. (Plakátokon és a honlapunkon lehet
ezekről a rendezvényekről tájékozódni.)

Elérhetőségek:
info@balatoncsillagvizsgalo.hu
www.balatoncsillagvizsgalo.hu
Hofstadterné Johanidesz Anita

+36-30/524-8709

KONTICS FERENCNÉ, ELNÖK

BALATONFŰZFŐI VÁCISZ EGYESÜLET

VÁCISZ hírek 
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A pályázó szervezet programja is várja a szavazatokat a MOL
töltőállomásán a szomszédban!

Április 1–22-ig lehet szavazni Balatonalmádiban a MOL töltőál-
lomásán a     Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egye sülete „VÁCISZ” Együtt, Egymásért, Magunkért prog -
ramjára. A tét félmillió forint, melyet a nyertes szervezet vihet haza. 

A MOL Alapítvány a helyi civil szervezetek, kezdeményezések támo-
gatására összesen 20 millió forintos kerettel hozta létre 2018 őszén
a MOL Helyi Érték Programot. A második fordulóba jutott projek-
tek között közönségszavazás dönti el, kik nyerik el a félmillió forintos
támogatást.
Április 1–22. között országszerte 40 körzetben, körzetenként két
vagy három civil szervezetre lehet szavazni a kijelölt MOL töltőállo -
másokon. 
A pályázó szervezet is várja a szavazatokat alábbi projektjére:
BALATONFŰZFŐI VÁLLALKOZÁSOK ÉS CIVIL SZER VEZŐ -
DÉSEK EGYESÜLETE – EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, MA -
GUNKÉRT!
Programsorozatunk minden korosztálynak szól, elsősorban a helyi
lakosokat várjuk és számítunk más helyi civil szervezetek
közreműködésére is. Településünk újszülöttjeinek köszöntőt
szervezünk, az ünnepségen helyi óvodásaink is közreműködnek.
Minden újszülött kap egy névvel és születési dátummal ellátott
gravírozott lakatot, ami a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont melletti lakatfára kerül! „Babakocsis túra, nemcsak
babakocsival” c. hangulatos városi sétára hívjuk a családokat, a gya -
logtúra  útvonala érint minden fűzfői településrészt. Játékos
vetélkedőt és rajzversenyt szervezünk a gyerekeknek, melynek témája
a Balaton és környezetünk védelme. Családi-Baráti Sportnapunkon
játékos sportversenyek, előadások lesznek, többféle sportágat ki is
lehet próbálni.
A szavazatokat Balatonalmádi MOL töltőállomásán lehet leadni.
A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
nevével ellátott kupont le kell tépni a szórólapról, és azt az üzletben
található „A Te szavazatod is számít! Helyi Érték Program”
feliratú gyűjtőurnákba kell bedobni. 

BALATONFŰZFŐI VÁCISZ EGYESÜLET

Sajtóközlemény

FAK Természetbarát Szakosztály április havi túraterve
• Április 13. Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont–A bicikliúton Litér,
temető, Bódi Mária Magdolna sírja (10.00 óra)–Temetőből az Álta-
lános iskolához (mise)–Turista Bázispont
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 13 km
Túravezető: Risányi Mária
• Április 22. Locsoló túra
Balatonarács–Koloska-völgy–Sándor-hegy–Lóczy barlang–Bala ton -
füred 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30
óra Balatonarács 7.55 óra Táv: 10 km

Túravezető: Polgár Benő
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• Április 27. Balatonkenese, MÁV áll.–Temető–Soós-hegy, emlék-
mű–Sándor-hegy, Mámai dűlő–Balatonfűzfő, MÁV áll.
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.45 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
• Május 4. Balatonalmádi–Káptalanfüred–Köcsi tó–Halacs–Bala -
ton almádi, Volán pu.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra, Balatonalmádi, Volán
pu.,8.10 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Május 11. Városlőd–Szentgál 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 9.00 óra Táv: 13 km,
Szint: 231 m
Túravezető: Papp Iván  

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

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

A tavasz első hónapja bővelkedik jeles napokban, így minden héten
szerveztünk 1–2 nagyobb rendezvényt a kiscsoportos foglalkozások
mellett.
Ünnepi műsorral és virággal köszöntöttük hölgy lakóinkat nőnap
alkalmából. Az Irodalmi Körünk férfi tagjai verssel, míg a veszprémi
Petőfi Színházban is játszó, 17 éves Pató Bálint operett slágerekkel
örvendeztette meg az ünnepelteket. A fiatal énekes érett hangjával,
kedves előadásmódjával belopta magát a közönség szívébe, igazi
élménnyé téve ezt az alkalmat. Rendezvényünk végén minden hölgy
virágot kapott, de nem feledkeztünk meg azokról sem, akik nem láto-
gattak el programunkra, őket a szobájukban ajándékoztuk meg.

Az 1848/49-es Forradalom és Sza bad -
ságharc Emléknapján ismét szerepet ka -
pott az Irodalmi Kör, és az Énekkarunk-
kal közösen adtak ünnepi műsort. A versek-
kel, dalokkal színesített visszaemlékezés felidézte
a „márciusi ifjak” által indított történelmi időszakot.
A Víz Világnapján egy rövidfilmekkel kiegészített előadás során hall-
hattak tényeket és érdekességeket a vízről a téma iránt érdeklődők, de
beszélgettünk a környezetünk megóvásának fontosságáról is.
Kézműves jellegű foglalkozásokon már a tavaszi-húsvéti dekorációt
készítjük, hogy az ünnepre az alkalomhoz illő díszbe öltöztessük az
Otthont.
Vidám, ünnepi programmal szórakoztattuk az év első három hónap-
jának névnaposait, ahol finom süteménnyel és zenei kívánságműsor-
ral igyekeztünk a kedvükre tenni időseinknek.
Két lakónkat is köszöntötte a hónap végén Marton Béla,
Balatonfűzfő polgármestere 90. születésnapja alkalmából. Ica néni és
Marika néni szívesen fogadta a kedves gesztust, az örömteli pillana-
tokban néhány családtagjuk is osztozott. Mindketten aktívan töltik a
mindennapjaikat intézményünkben, szívesen vesznek részt program-
jainkon és lelkes tagjai az énekkarunknak is. Isten éltesse szeretetben,
egészségben Őket!

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő
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A „Te cirkuszod” elnevezésű, országos
Szitakötő pályázaton első helyezést ért el az
Irinyi Iskola CUKORFELHŐ Bábcsoportja.
A pályázatban a jövő cirkuszát kellett
megtervezni, s lerajzolni. A bá bosok a jövő
MEGAHOLOCIRKUSZÁT álmodták
meg, amit az iskola Szitakötő faliújságán
megtekinthetnek az érdeklődők. A pályázat
készítői: Takács Adél Gyöngyi 6., Orosz
Amanda 6., Takács Nóra 4., Nagy Gréta 4.,
Varga Dóra 3. a, Kovács Hanna 3. a
Nyereményük a Fővárosi Nagycirkuszba
szóló jegy. A bábszakkör szakmai vezetője:
Horváth Irén (Inci néni). 
„Ismerem a technikai környezetemet” –
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi
dunántúli verseny Veszprém megyei dön-
tőjében (Téma: ÉPÍTETT TÉR) kiváló
szak mai siker született: 5–6. korosztályban:

Erdősi Janka 6. – 1. hely; Perényi Hanna 5. a
– 3. hely; Takács Adél Gyöngyi 6. – 8. hely
a 7–8. korcsoport: Kiss Rebeka 7. a – 1. hely;
Hudra Eszter 8. – 6. hely; Marton Regina 8.
– 10. hely.
Az 5–6. korosztályban a megye legjobb isko-
lai eredményét, a 7–8. korosztályban a me -
gye második legjobb iskolai eredményét érte
el az Irinyi Iskola. Erdősi Janka 6. és Kiss
Rebeka 7. a osztályos tanulók képviselik
Veszprém megyét a döntőben, az ELTE
Savaria Egyetemi Központjában, Szom -
bathelyen, 2019. április 11-én.
A VESZPRÉM MEGYEI ÉRTÉKTÁR
verseny döntőjében, 2019. március 22-én az
is kola csapata negyedik helyezést ért el.
Csapattagok: Marton Regina 8., Takács Adél
Gyöngyi 6., Ódor Laura és Perényi Hanna
5. a. A megmérettetésen szerepeltek

Veszprém megye (a Megyei Értéktárban) re -
gisztrált értékei, a hungarikumok, a magyar
építészeti és zenei hagyományok egyaránt.
Gratulál a szép sikerhez az Irinyi iskolai
közössége és a felkészítő tanára, Horváth Irén
(Inci néni)! 

HORVÁTH IRÉN

Irinyis sikerek – gratulálunk!

2015. február 25. és március 1. között került
sor, immár az ötödik, jubileumi PÉNZ7 prog -
ram sikeres megvalósítására a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában. A prog  ramhoz 2015-ben
mintegy 660 iskola, és ezáltal közel 90 ezer diák
csatlakozott. 2019-ben már több mint 1235
iskola és több mint 205 ezer diák részvételével
zajlott a pénzügyi és vállalkozói témahét. 
A Pénz7 pénzügyi témája 2019-ben:
Okosan a befektetésekről. Emellett idén is
a Pénz7 részét képezte egy vállalkozói kom-
petenciafejlesztő témakör is. A diákok, 3–8.
évfolyamig szakmailag gondosan elő ké -

szített, gyakorlat-orientált, interaktív techni-
ka, életvitel és gyakorlat tanórákon vettek
részt. A játékos órák nagyban hozzájárultak
a diákok pénzügyi tudatosságának és vállal -
kozói ismereteinek fejlesztéséhez.

2019. március 18–22. az Irinyi Iskolában a fő
projekttéma a VÍZ volt. Technika, életvitel és
gyakorlat tanórákon a Fenntarthatósági
Téma hét: Egy csepp vízből címmel, jól
megszervezett foglalkozásain vízvizsgálatot,
víztakarékosságot, a Föld vízkészletének
modellezését végezték a diákok 3–8. év fo -
lyamig. Ezen a héten „Ha szomjas vagy, vizet
igyál!” mottóval a Happy-hét keretén belül
az ebédszünetben a diákok vízivóbázist ren-
deztek be az iskola bejáratánál, s kínálták
a tár saikat egy pohár finom csapvízzel.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a fo lya dék -
pótlás legegészségesebb módja a víz ivás.
A Happy-hét idén tíz éves, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi

Intézet (OGYÉI) nemzetközileg elismert,
országos, vízfogyasztást népsze rűsítő prog -
ramja. 
S szintén a hét során, március 22-én ünne-
pelték világszerte a VÍZ VILÁG NAPJÁT.
Erre az alkalomra azt a célt tűzték ki a tanu -
lók, hogy felhívják a figyelmet az élővizek
tisztaságának megőrzésére. Külön a felsősök
és külön az alsósok egy óriás faliújságot
készítettek, amelyre mindenki elkészíthette
kedvenc tengeri állatát – újrahasz no sítva
a mű anyag flakonok kupakjait – és felragasz-
totta a tiszta tenger hullámaiba. A kézműves
foglalkozásokat a lelkes környezetvédő szak -
körösök szervezték és bonyolították le, pél-
damutató módon. 
A hét során a vízzel – mely nélkül nincs élet
– minőségileg foglalkoztak a gyerekek,
remélve, hogy kincsként kezelik otthonuk-
ban is a vizet.

HORVÁTH IRÉN

Témahetek, projektnapok az Irinyiben
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Az elmúlt évek energetikai fejlesztései tették
lehetővé, hogy az idén pályázzunk a Virtuális
Erőmű Program keretében az Energia haté -
kony Iskola címre. Mi fejlődött az Öveges-
ben? Mind két kollégiumi épület külső
hőszigetelést kapott és teljes nyílászáró cse -
rén esett át. Ezzel egyidőben az iskola tan-
műhelyének tetejére napelemes rendszer
került telepítésre. A fejlesztés a Veszprémi
Szakképzési Centrum pályázatainak köszön-
hetően valósult meg. Előbbi a KEHOP-
5.2.10-16-2016-00018 „Veszprémi SZC
Öveges József Szakképző Iskolája és Kollé -
giumának épületenergetikai fejlesz tése”,
utóbbi a KEHOP-5.2.11-16-2016-00064
„Fotovoltaikus rendszerek kiépítése a Veszp -
rémi Szakképzési Centrum épületein” kere -
tében került kiépítésre. A pályázat bírálóit
meggyőzték az energiahatékonyság növelő
intézkedések következtében elért eredmé -

nyek, így iskolánk büszkén viselheti a tanú -
sítvány által igazolt címet.
A tanúsítványok átadására március 6-án,
az Energiahatékonyság Nemzetközi Napján,
Budapesten, a Parlament felsőházi üléster-
mében rendezett ünnepség keretében került
sor. Az ünnepi beszédet Áder János köztár-
sasági elnök úr tartotta. Felhívta a figyel -
mün ket arra, hogy a környezettudatos gon-
dolkodás formálása a mi kezünkben van,
nekünk kell a következő nemzedékeket erre
nevelnünk. Amint ez több díjazottól is
elhangzott: A nevelés egyik kiváló eszköze
a példamutatás. Mi is erre törekedünk.

TÓTH LAJOS PÉTER

Energiahatékonyság – A Virtuális Erőmű Program
tanúsítványát a Parlamentben vehettük át

Balatonfűzfői TOJÁSFA programok
Hagyomány jelleggel, immár hatodik alka -
lom  mal hirdeti meg a Balaton fűz fő–Litér
Turisztikai Egyesület a Tojásfa programját,
melynek nyitó rendezvényét a Tojásfa
díszítését április 4-én (csütörtökön) 16
órától kezdjük a fűzfőfürdői Béke téren a
posta mellett. Várunk minden kedves
Önkéntest, aki segít a fa feldíszítésében! A kö -
zépiskolás fiataloknak az érettségihez szük-
séges igazolást tudunk kiadni a közösségi
szolgálatról. Ezen a napon az előző évek „ter-
mését” tesszük fel, de várjuk az újabb tojá-
sokat is az elkövetkező időszakban! Szívesen
vesszük tojásfás képeiket a Balatonfűzfői
Tojásfa facebook oldalon. Kérjük, küldjék el
vagy #geotojasfa megjelöléssel lássák el a face-
bookon, instagramon!

„GEO” TOJÁSFA KALANDNAP 
Időpont: 2019. április 20. (szombat)
10–18 óráig
Helyszín: volt Klebelsberg iskola
Balatonfűzfő, Jókai u. 17–19.
Az elmúlt évek országos média (M1, M2,
TV2, Balaton TV) publicitásának köszön-
hetően zarándokhellyé vált a Tojásfánk.
Visszajáró vendégeink is vannak az ország
számos pontjáról, de még külföldről is

érkeztek tojások. A fűzfői tojások külön-
legessége, hogy sokan ráírják nevüket, dátu-
mot és a település nevét, ahonnan érkeztek.
Sokan leutánozták kezdeményezésünket, de
turisztikai egyesületünk kreatív és mindig
újabb ötletekkel áll elő, így ebben az évben
geocachinges játékkal, állatsimogatóval,
kézműves játszóházzal, kalandversennyel,
túrával és a Klebelsberg iskola bemutatásával
tesszük érdekesebbé és látogatottabbá a
településünket. A Geocaching Országos
Szövetsége ládát is fog kihelyezni erre a

napra, így akik megtalálják ezt a ládát, egy
újabb élménnyel lesznek gazdagabbak.
A Geocachinges játék lényege, hogy GPS
koordináták alapján lehet megtalálni
helyeket. Ezek a kifejezések már ismertek
lehetnek azok számára, akik használtak
a telefonos vagy a GPS autós térképeket.
(Szélesség: N 47° 3,653' Hosszúság (lon):
E 18° 2,661') Senki ne ijedjen meg, aki nem
érti ezeket a kifejezéseket, hiszen minden
más program okostelefon nélkül is élvez -
hető!

Turisztikai híreink
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BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft.-
nek köszönhetően húsvéti fotózkodós tér-
plasztika is lesz kihelyezve. 
A település vállalkozói 20–100%-ig terjedő
kedvezménykuponokkal teszik még vonzób-
bá ezt a rendezvényt, amit a helyszínen
fogunk osztogatni a KALANDTÚRA in -
duló pontjáról, a Balaton Secreto Sza ba -
dulószobáknál (volt Jókai iskolánál).
Mivel nincs gazdasági, vállalkozói tevé -
kenységből származó bevételünk, így az
Alapszabályunkban szerepelő szaba duló -
szobákból származó közhasznú be vé -
telünk az, amiből a településért végzett
munkák költségeit, rendezvényeinket,
kiadványainkat, irodánk fenntartását
finanszírozzuk. Ezért köszönjük minden -
kinek, aki ezeket a szolgáltatásokat igénybe
veszi! 
Április 15-től április 25-ig a BALATON
SECRETO-ban egyedi „tojáskeresős” csalá-
di szabadulószobát  alakítunk ki! Ebben az
időpontban kedvezményesen lehet ezekben
a játékokban részt venni. Időpont egyeztetés
szükséges! 06-20/318-9870

„NEKED UGATOK” Korom Gábor
előadásában
A tavaszi szünetben még egy izgalmas

ismeretterjesztő programmal várja Önöket a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület.
Korom Gábor, a Népszigeti Kutyasuli ve ze -
tője, a Tükör módszer alapítója tartja elő -
adását Balatonfűzfőn.
Időpont: 2019. április 23. (kedd) 17 óra
Helyszín: volt Klebelsberg iskola,
Balatonfűzfő, Jókai u. 17–19.
Ajánljuk minden kutyásnak és azoknak is,
akiknek nincs.
Elgondolkodtató és egyben a közönséget
magával ragadó előadása után másképpen
fogjuk kutyánkkal való kapcsolatunkat
értelmezni.
Gábor hosszú utat járt be. Egykori sportku-
tyásként a csapatai fényes trófeákat gyűjtöt-
tek, de egyszer nagyot fordult vele a világ.
Onnantól kezdve munkatársaival az ember

és a kutya kapcsolatát kutatják, azokat
a mód szereket, amelyek a mindennapokban
is könnyen alkalmazhatók, s általuk harmo -
nikussá tehetjük a viszonyunkat a ku -
tyánkkal. Erről írt egy könyvet, melynek
címe: Neked ugatok. A szerző egy új oktatói
generáció kinevelésén fáradozik, e könyve
azonban nekünk szól: azoknak a gazdáknak,
akik többet várunk magunktól az etető,
simogató, sétáltató személyzet szerepénél.
Akik szeretnék megérteni, hogy a kutya mit
miért csinál, hogy egyszer s mindenkorra fel-
hagyjunk a parki kutyakergetéssel, a lakás
romjainak eltakarításával.
Ne hagyják ki ezt a programot sem!
Addig is örömteli húsvéti készülődést kívá-
nunk minden kedves olvasónak, tag-
jainknak, érdeklődőnek!
Keressenek bennünket az alábbi elér he -
tőségeinken: info@balatonfuzfoinfo.hu,
06-20/341-5504, a Balatonfűzfői Tojásfa és a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület face-
bookos oldalunkon. Köszönjük mindenki
segítségét, aki programjainkban részt vesz,
támogatja. Egyesületünk továbbra is Önökkel,
Önkért dolgozik.

SZANYI SZILVIA

ELNÖK

Az ez évi, februári lapszámunkban meghir -
dettük a 25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK! ak -
ción kat, szándékunk szerint, hogy együtt
tegyük BALATONFŰZFŐT a FŰZFÁK
VÁRO SÁVÁ!
De miért pont a fűzfa? Egyszerű a válasz,
hiszen jelképünk, címerünk fontos alap -
eleme. Városunk neve is a fűz szóra utal. De
hogyan is? Járjunk kicsit utána!
A Fűzfő név (etimológiai jelentése: a Fűz
patak forrásterülete) először, mint Szár -
berényhez tartozó birtoknév (dűlőnév)
szerepel a Veszprém-völgyi apácamonostor
alapító okmányában Fűzfő alakban, majd
a 12–14. századból fennmaradt perek
okmányaiban helynévként, így például egy
1270-bem keletkezett okmányban: ,,…in
loco Fyusfyu existentia…” szövegkör -
nyezetben olvasható. 
Egy 1617-ben kelt okirat, a Veszprém-völgyi
apácáknak a Fűz-patak hídjára vonatkozó
egykori vámszedő jogát említi. A vámszedő
jogot – ,,mivel az országút hídját is karban kell
tartani” – a jezsuiták győri rektora is kéri és

Lipót császártól meg is kapja. Egy 1701-ben
keletkezett számadáskönyvben szerepel is
a vámház, mintegy 40 Ft-os jövedelmével.
1702-ben és 1753-ban vendégfogadóhely ként
említik a korabeli iratok Fűzfe, illetve Fűszfeő
néven. Egy 1757-ből származó vörösberényi
népesség-összeírás szerint Fűzfő pusztán
Szeifrid János korcsmáros lakik családjával,
vendégfogadósként. 
A Fűzfő nevet a birtok-helynéven kívül az
1960-ig meglévő Fűzfő-puszta őrizte meg és
adta át a mai településnek. 
Balatonfűzfő címere: álló, háromszögű pajzs
ezüstmezejének – három (2-1) négyágú csil-
laggal ékesített – zöld, lapos tetejű halmából
fekete, gyökérzetével a domb széleibe
kapaszkodó fűzfa növekszik, melynek vissza-
metszett négyes törzskoronájából szim-
metrikusan tizenkét leveles zöld ág hajt ki.
Maga a halom jelképezi a természeti tájat, az
erdős és szőlővel beültetett dombokat,
hegyeket, s lábaiknál a parti fövenyt arany-
homokjával. Rajta a fűzfa a település nevére
mutat: eredetileg a part mentében honos

fafajta volt, s az általa benőtt területen eredő
kis patak is – a korabeli magyar névadási
gyakorlat szerint – tőle nyerte az elnevezését,
és mivel a középkorban a források egyik
lehetséges elnevezése a '-fő' (caput rivuli vagy
fluentis), így alakult ki végül a ,,Fűzfő”
névalak. (Források: internetes utalások)
Szándékunk szerint, tehát ezt az őshonos
fajtát ültetnénk el városszerte, az itt lakók és
ide látogatók legnagyobb örömére, em -
lékezetessé téve a fűzfát. Köszönjük az eddi-
gi jelentkezőket, várjuk továbbra is családok,
társaságok, egyesületek, magánszemélyek
stb. jelzését, hogy ők is részesei szeretnének
lenni a nemes szándéknak. Miután megvan
a kellő jelentkező szám, megszervezzük az
ültetés részleteit (ár, időpont, megfelelő hely
stb.), kérünk mindenkit a türelemre, a pon-
tos értesítést időben fogjuk küldeni.

Méltán fog juk itt hagyni fűzjegyünket kedves
városunkban, Balatonfűzfőn, ha célunkat
elérjük!

SZERKESZTŐSÉG

„Fűszfeő” = Fűzfő = Balatonfűzfő
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Szerkesztőségünk kérésére Tóth Csaba, a Ba laton Sport Klub Kft. igaz-
gatója elküldte a több hírportálnak adott nyilatkozatát. Célunk, hogy
Olvasóink megismerhessék fej lesztési elképzeléseiket – melynek munká -
latai már megkezdődtek –, ami a Parti Sétány mellett egy újabb, sok
látogatót vonzó lát ványossággal gazdagítja városunkat. 
A pár éve megvalósult Balaton-parti Sétányt környező, eddig
elhanyagolt állapotban lévő területek fejlesztése zajlik Bala -
tonfűzfőn. A strand melletti eddig bokros, elöregedett fás területen
a tervek szerint homokos sportpályák, fitneszpark, rönkjátszótér,
jógasziget valamint kutyás pihenő és kutyafürdető hely kerül
kialakításra – nyilatkozta Tóth Csaba, a Balaton Sport Klub Kft.
igazgatója.
A fejlesztést egy helyi sportszervezet, a Balaton Sport Klub Kft. végzi.
A beruházás közel 100 millió forintba fog kerülni, amit a sport -
szervezet a saját maga által elő teremtett forrásokból biztosít. A meg-
valósuló létesítmény pedig Balatonfűzfő Önkormányzata tulajdonába
kerül. A sportpályák strandröplabda, strandkézi és strandfoci játékra is
alkalmasak lesznek. A pályák minősége és kialakítása lehetővé teszi,
hogy ezekben a sportágakban országos és nemzetközi jelentőségű
események is megrendezésre kerüljenek. 
A terület előkészítési munkálatok során több elöregedett és veszélyes
fát is ki kellett vágni. Minden az előírások és engedélyek szerint történt.
Ennek pótlására és a part védelmére a sportszervezet és az Önkor-
mányzat 80 db fa ültetését kezdte meg a napokban. Ezenkívül pedig
mesterséges madár és mókus odúk is kihelyezésre kerülnek. 
Ezzel párhuzamosan a parkoló és a be kötőút burkolatának felújítása
is folyamatban van.
A beruházás megvalósítása után egy olyan egyedülálló partszakasz jön
létre Bala tonfűzfőn, ahol az aktív kikapcsolódást kedvelők, valamint
kutyabarátok is jól érezhetik majd magukat és értékesen tölt hetik el az
idejüket.
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy azok a ,,nyaralótulajdonosok”,
akik a terület mellett rendelkeznek ingatlannal, és Ba latonfűzfőt csak
egy nyaralóhelynek tekintik, képesek mindent elkövetni  azért, hogy a
kert végében levő (amúgy közpark besorolás alatti) rész ne fejlőd-
hessen, az ne lehessen hasznos része a település életének. Úgy tekintik,
mintha az a saját telkük lenne és zavarja őket, hogy a Balaton és telkük
közötti részt mások is használják. Ebben sajnos pár helyi, politikailag
érdekelt személy is segíti Őket. Céljuk érdekében attól sem riadnak
vissza, hogy valótlan tényekkel a médián keresztül félretájékoztassák
a lakosságot, és befolyásolják a közhangulatot. 
A sajtóhíresztelésekkel ellentétben a kép viselő-testület által több alka-
lommal is megszavazott sportpark építése nem a sajtó által hivatkozott

351/5 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, hanem a 351/3-as
helyrajzi számú területen. A valótlan állításokkal szemben a valós tény
az, hogy a sajtóban hivatkozott 351/5 hrsz. területen nem történt
favágás és munkavégzés sem. A hivatal által kiadott favágási engedély
a korábbi testületi döntéseknek megfelelően a 351/3 hrsz.-ú területre
szóltak, és a tényleges munkavégzés, a veszélyes fák kivágása is ezen a
területen történt az engedélyeknek megfelelően. Ez a terület sem
Natura 2000-es besorolású!
A Naturás 2000-es védett területeket jogsza bály (14/2010 (V. 11.)
KvVM rendelet) és annak mellékletei határozzák meg.  Balatonfűzfőn
az ebben regisztrált, így hivatalosan Natura 2000-es besorolású
területek az alábbi helyrajzi számúak: 352/5, 353 és 354/2. (Link:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000014.KVV )
Ebből is tisztán kideríthető lett volna (ha valakit érdekel), hogy ez
nem naturás terület, és nem áll védettség alatt sem. Ráadásul erdőről
szó sem volt, csak veszélyes, öreg fákat vágtak ki a szakemberek.
Termé szetesen a beruházás megvalósítása során minden előírást be
fogunk tartani – nyilatkozott Tóth Csaba.

Sportpark, játszótér és kutyafürdető hely Balatonfűzfőn

Korábbi lapszámunkban írtam néhány érdekességet, nem közismert
információkat a katolikus és a református egyházi élet helytörténeti
vonatkozásairól. Mivel a XX. század elején-közepén a keresztény
fele kezetek eléggé el különülve élték hitéletüket, ezért a református
és evangélikus hívek Fűzfő gyártelepen, a „tiszti kaszinó” egyik ter-
mében kaptak lehe tő séget az istentisz te letek végzésére. Most pil-
lantsunk be az evan gé likus vallásgyakorlás múltjába!

Tudta-e, hogy
– az evangélikus hívek egyházi élete kezdetben a Veszprémi Evan -

gélikus Egyház szór ványaként indult?
– 1928-tól száz fő lélekszámmal, kilenctagú presbitériummal fiók-

egyházzá alakultak?
– a hit- és erkölcstantanítást Hering János veszprémi lelkész

végezte?
– a fiókegyház felügyelői: Hellwig Ede, a Nitrokémia igazgatója,

majd Baj csy-Zsilinszky Gábor vezérigazgatók voltak?
– gyülekezeti gondnok volt 1943-ig Győrk Sándor főmérnök,

majd Lázár Károly műszaki tisztviselő élete végéig?
– az evangélikus hívek – a kis létszámuk miatt – önálló imaterem-

ben nem végez hették a lelki gyakorlatokat, hanem a református
egyházzal közös imateremben, templomban?

– manapság a hívőközösség kis létszáma miatt ismét a Veszprémi
Evangélikus Egyház szórvány-egyházaként működnek a balaton-
fűzfői evangélikusok?  

A lelkészek: Isó Zoltán és Isó Dorottya, a felügyelő: Bereczky
Gyula. Az evangélikus hívők minden hónap első vasárnapján isten-
tiszteleten, karácsony, pünkösd ünnepén 14.30-kor úrvacsorai
istentiszteleten vehetnek részt a református templomban.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből
és a http://veszprem.lutheran.hu  honlapon)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
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Felhívás Balatonfűzfő legszebb virágoskertjei versenyre
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
és a Balatonfűzfői Hírlap meg hirdeti a
„Virágos Balatonfűzfőért” versenyt.
Célunk, hogy tegyük szebbé városunkat,
bíztassunk mindenkit, hogy virágokkal
díszítsék kertjeiket, erkélyeiket, ablakaikat,
közterületeinket. A verseny tavasztól őszig
tart. Várjuk a helyi lakosok, közösségek, tár-
sasházak, intézmények, vállalkozások jelent -
kezését. Szívesen fogadjuk az üdülőtulaj-

donosok jelent kezését is. A pályázók a ne ve -
zésük leadása után folyamatosan küldhetik
a virágokról készült fotóikat a
fuzfohirlap@gmail.com email címre.

Nevezési határidő: 2019. május 31.
Nevezni lehet a mellékelt nevezési lappal
személyesen, telefonon, le vélben, E-mailben
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségében.
(Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és

Könyvtár, Bugyogóforrás u. 12. I. emelet,
06-20/925-4515. Levélcím: Balatonfűzfői
Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
Az eredményhirdetés és díjátadás október-
ben, az Országos Könyvtári Napok rendez -
vénysorozat keretében lesz.
Várjuk jelentkezésüket, hogy közösen szépít -
hessük városunkat!

A SZERVEZŐK NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ

JELENTKEZÉSI LAP
Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre

Név: Cím:

kert, előkert erkély, balkon ablak

Telefon: E-mail:

Dátum:

aláírás

Beküldendő 2019. május 31-ig, Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Rendhagyó és rendkívüli találkozón vehet-
tek részt, akik ellátogattak a Mi, Nők film -
klub márciusi alkalmára.
A 2017-ben útjára indított, társadalomkri-
tikával foglalkozó filmklub tervei között az
első pillanattól kezdve szerepelt az a
törekvés, hogy a filmvetítéseken túl olyan
előadásoknak is helyet tudjunk adni, melyek
társadalmunk minden rétegét érintő prob-
lémákat tárnak fel, szélesítik a hallgatóság
szemléletét, miközben lehetőséget kínálnak
az elgondolkodásra, a szemléletváltásra.
2019. március 28-án Vízhányó Katalin dip -
lomás balettmester és parapszichológus
tisztelt meg minket és fogadta el felkérésün-
ket. A délutáni találkozó célja az volt, hogy
egy jó hangulatú előadás és beszélgetés
keretében kicsit elgondolkodjunk azon,
mégis mit jelent az, megélni a nőiességünket.
Előadónk kérdéseinkre adott válaszain
keresztül világította meg számunkra az
önmagunkhoz vezető utat. Miután Katival
elkezdtük kibontani és feldolgozni a témát,
jöttünk csak rá, hogy milyen komoly mély -
ségeket tartogat számunkra. Rá mu ta tott

arra, hogy ahhoz, hogy megértsük, miben
rejlik a nőiesség megélése komolyan kell
foglalkoznunk azzal, hogy mint egyén
miként vagyunk, vagy nem vagyunk képesek
a jelenünket megélni. Szó volt a magunk ál -
tal bevonzott betegségekről, melyek egyfajta
státuszként jelennek meg az életünkben, a
magány feldolgozásáról és kezeléséről vagy
egyáltalán önmagunk elfogadásáról és
szeretetéről. Nemünk által életünk során egy
olyan szerepben élünk, melyet sokban be fo -
lyásolnak a társadalom által meghatározott
normák, elvárások. Tudjuk, mert nevelésünk
során megtanultuk, miként kell nőként vagy
férfiként élnünk, gondolkoznunk, viselked-
nünk. Ha az emberi életet diagramon le -
hetne ábrázolni, akkor a születés pillanatától
felfele ívelne, majd elérve maximumát, elkez-
dene süllyedni, míg elérkezik az eltávozás
ideje. Jó esetben ebbe belefér a teljes gyer-
mekkor, a fiatalkor, a felnőttkor, majd az
időskor. Az, hogy ezeket a szakaszokat ki
hogyan színesíti, éli meg, egyéni. Egy, a tár-
sadalmi normák szerint optimálisnak
nevezhető életben, az egyén képes ön ma -

gában kiteljesedni, lehetőséget kap a boldog
párkapcsolatra és a családalapításra. Életünk
aktív és dinamikus szakasza ez. Majd
elérkezik az az idő, amikor a gyerekek önálló
útra lépnek és fizikailag, de nyilván lelkileg is
némiképp eltávolodnak. Ez az az időszak,
amikor a párok újra fel kell, hogy fedezzék
egymást, annyi főállású szülői szerepben
eltelt év után ismét találkoznak valós
önmagukkal és egymással. Úgy érezhetik,
már nincs dolguk, feladatuk a világban. Az
évek elteltek, tapasztalásokat, nyomokat
hagyva maguk mögött. Hogyan lehetséges
ebből az új élethelyzetből kihozni azt a maxi -
mumot, ami a további életévek boldog
megéléséhez szükséges? Mindehhez ele-
gendő az, ha arra törekszünk, hogy megvál-
tozott, sokszor megviselt önmagunkat elfo-
gadjuk törekedve ezzel saját harmóniánkra?
Egy óra nem túl sok idő, ha szeretnénk
megérteni belső lényünket. Ez idő alatt
mégis olyan tudásanyagot kaptunk
előadónktól, mely elegendő ahhoz, hogy
elkezdhessünk dolgozni önmagunkkal, belső
vívódásainkkal, és ha mi is akarjuk, rátérjünk

Saját, belső világunk megismerése v
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ADÓ 1%
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni
tagságának és hozzátartozóiknak, hogy 2018-ban adójuk
1%-át Egye sületünk részére adták.
Kérjük, hogy tagságunk és hozzátartozóik, barátaik, pártoló
tagjaink 2019-ben is támogassák Egyesületünket adójuk
1%-ával.
Adószámunk: 18920594-1-19

KÖSZÖNJÜK!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

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

GÁL ANDREA, A KURATÓRIUM ELNÖKEA Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár idén 11. alkalom-
mal szervezte meg Városi költészet napi szavalóversenyét, amire ismét
nagy volt az érdeklődés. 
Az eddigieknek megfelelően 5 kategóriában volt lehetőség nevezni
(óvodás, kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás, felnőtt), amely
lehetőséggel 56 jelentkező élt. 
Az elődöntők március 20–21-én zajlottak az intézmény különter-
mében, amire a ver senyzőkön kívül családtagok is eljöttek.
A 4 tagú zsűri (a zsűri elnöke Hegedűs Józsefné – Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportjának vezetője; Pintér Istvánné
– nyugdíjas óvónő; Béres Istvánné – a Balatonfűzfői Hírlap főszer -
kesztője; Kiss Irén – a Művelődési Központ intézményvezető
helyettese) 10 pontig terjedő skálán értékelte a résztvevőket, majd a
zsűri elnöke rövid értékelések után ismertette a továbbjutók névsorát.
Szívből gratulálunk minden résztvevőnek, továbbjutónak, felkészítő
tanároknak és a szülőknek, hogy segítségükkel hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez.
Külön köszönjük az Öveges József Szak közép Iskola résztvevői mel-
lett a lelkes diáktársak részvételét!
A szavalóverseny döntőjét és gálaműsorát 2019. április 11-én,
csütörtökön 17 órakor tartjuk a Művelődési Központ színháztermében,
melyre sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

BÓNA VERONIKA

Költészet napi városi szavalóverseny – elődöntők

egy olyan útra, mely egy nyugodtabb, harmonikusabb, önmagunkkal
való békésebb élethez vezethet. Ha össze kell foglalnom, hogy mit
tanultam ezen a délutánon, akkor azt írom, hogy a jelenben élve és azt
elfogadva könnyebb kezelni a felmerülő problémákat. Meg kell élni és
fel kell dolgozni az élet mélységeit és magasságait, hogy tisztában
legyünk önmagunkkal és így a közvetlen és a globális világgal. Ezzel a
képességgel nem születünk. Az élet mindvégig tanít minket. 
Vízhányó Katalin életét végig kíséri a tánc művészete. Vallja, hogy a tánc
megtanít arra, hogy megértsük a testet és a lelket.  A táncon keresztül
érezni, érzékelni tanít minket és azt, hogyan figyeljük és ismerjük meg
önmagunkat. Évtizedek óta oktat balettot gyerekeknek több korosztály-
ban. Hozzánk legközelebb balatonalmádiban a Pannónia Kulturális
Központ és Könyvtárban tart órákat. Szerencsések azok a gyerekek, akik
tőle tanulhatnak. A táncórákon nem csupán a lépések sorát és
helyességét sajátítják el, hanem megtanulják azt is, hogyan fejezzék ki a
mozgás e csodálatos művészetén keresztül érzéseiket is. Egy ideje felnőt-
teket is oktat. Felnőtt balett és test tudat óráin visszavezet azokhoz az
ősi, rituális, dinamikán és zenei alapokon nyugvó mozdulatsorokhoz,
melyekkel kifejezhetővé és megérthetővé válik belső világunk. 
Az előadás alkalmával rengeteg tapasztalattal és tudásanyaggal
gazdagodtunk. Köszönjük Vízhányó Katalinnak, hogy elfogadta
meghívásunkat. Köszönjük az élményt, amelyben általa részesülhet-
tünk, a tudást, amit tőle kaptunk, a közvetlenségét és azt az őszin-
teséget, amellyel felénk fordult.
A Mi, Nők filmklub soron következő vetítése 2019. április 16-án lesz.
Ez alkalommal a Távol a világ zajától című amerikai-angol film-
drámát fog juk megnézni és megbeszélni. Mindenkit szeretettel várunk!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNESv
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad ide -
jüket 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 • 2018. Vas Veronika

De vajon kié lesz a 2019-es kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

2019. december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathor-
dozón (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, szomszé-
dot, 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 megnyerheti!
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
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Az év egyik első friss zöldsége a márciusban már termő hónapos
retek. Fontos szerepet a szervezet télen megcsappant tápanyagtarta -
lékainak pótlásában, valamint a természetes vitaminbevitel
fokozásában. Ráadásul a hónapos retek kiváló méregtelenítő és
féreghajtó, javítja az emésztést, fertőtlenít, csökkenti a gyulladásokat,
antibakteriális hatása révén akadályozza a gyomor- és a vastagbélrák
kialakulását. Sőt, a retek fogyókúrára is használható.
A hónapos retek a tavaszi zöldségek korai hírnöke, hiszen már már-
ciusban frissen lehet hozzájutni. Többféle fajtája létezik: lehet apróbb
vagy nagyobb, világos és sötétebb piros héjú, csípős, valamint éde-
sebb, de abban nincsen köztük különbség, hogy a hónapos retek
fajtától függetlenül számos jótékony, egészségvédő összetevőt tartal-
maz. Gazdag C-vitaminban és B-vitaminokban, valamint ásványi
sókban, vasban, kénben, káliumban, kalciumban és foszforban.
Kéntartalmának köszönhetően a hónapos retek beállítja a bőr meg -
felelő pH-értékét, valamint enyhíti a bőrgyulladást. Ösztönzi a szer -

vezetben zajló vértisztító folyamatokat, gátolja a vörösvérsejtek pusz-
tulását, eltávolítja a vérből a sárgaságot okozó felesleges bilirubint.
Kiváló méregtelenítő, a hónapos retek elsősorban a máj tisztításában
játszik kiemelkedő szerepet: ha szeretnénk megszabadulni a májban
felgyülemlett toxinoktól. Méregtelenítő hatásához járulnak hozzá
emészthetetlen növényi rostjai, melyek növelik a székletürítés gyako-
riságát, támogatják a bélrendszer megtisztítását, valamint megszün-
tetik a székrekedést és a hasmenést. A hónapos retek hidratálja
a szervezetet – a retek 95,7 százaléka víz –, fertőtlenítőként enyhíti
a húgyúti (vese) gyulladásokat és elősegíti a méreganyagok távozását.
Szintén javítja az emésztést a hónapos retek epe termelődést fokozó
hatása. Mivel alacsony a glikémiás-indexe, a hónapos retek fo gyasz -
tása csak minimálisan hat a vércukorszintre.
(Forrás: http://lenmagolaj.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – hónapos retek

Hozzávalók:
2 csokor hónapos retek, 2 ek  olaj, só, bors,
kakukkfű (ízlés szerint), 2–3 ek balzsamecet

Elkészítés:
A retket apró darabokra vágjuk. Egy serpenyőben felhevítjük
az olaj at, majd hozzáadjuk a feldarabolt retket.
(Ízlés szerint használhatunk mogyoróolaj at, olívaolajat vagy
éppen napraforgóolaj at is.) Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk
kakukkfűvel, majd meglocsoljuk 2 evőkanál balzsamecettel.
Alaposan összeforgatjuk, majd félig lefedve 10–15 percig
pároljuk, közben többször összeforgatjuk,
és ha szükséges, még ízesítjük.
Amikor a retek már kellően megpárolódott, levesszük
a fedőt, majd nagyobbra vesszük a hőfokot, és pár perc alatt
pirosra, ropogósra pirítjuk.
A sült fűszeres reteksalátát ízlés szerint kínálhatjuk
pl. sós kalácsok, húsok, pástétomok mellé.

Jó étvágyat a salátához!

http://www.mindmegette.hu/
sult-fuszeres-honapos-retek.recept/
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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: 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–Sz: 8.00–17.00 • V: 8.00–13.00

ÉVA varrónő Balatonfűzfő méretre igazítás, javítás
rövid határidővel •  Telefon: 06-70/545-2903

Hirdessen 2019-ben is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap 2019-ben is játékra hívja kedves olvasóit. Minden lapszámunkban a
színes borítók egyikén elhelyezünk 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 sorsolunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2019-ben is!
Az áprilisi kép kérdése: Hol található?
A 2019. márciusi képrejtvény helyes megfejtése: Balatonfűzfő, Tobruki Strand bejárata
Meglepetés csomagot nyert: Szabó Lajos

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Városi Retro Farsang

Fotók: Árvai László




