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

2019. május 10-től 2019. június15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Meridián torna minden kedden 18 óra
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
Jóga minden csütörtökön 18 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

– Május 10. 17 óra „Egészségben éld meg
az életed”
Meridián tornások, Örömtáncosok, Jógások
találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház udvara

Május 10. 9 óra Madarak és fák napja
Helyszín: Horgásztanya

Május 11. 9 óra Fűzfő kiskörtúra
Indulás: Turista Bázispont
Érkezés: 12 óra Közösségi Ház udvara

Május 11. 13 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– jubileumi közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Május 16. 17 óra Mi, nők! 
– klubfoglalkozás – a Cake – Boldogság
bármi áron (2014) amerikai film vetítése,
majd kötetlen hangulatú baráti beszélgetés

Május 18. 14 óra Katonadalos találkozó

Május 18. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– bemutatkozik a klub új tagja: Németh
Györgyi (papír hímzés)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Május 19. 9 órától Hősök vasárnapja
– a részletes programot lásd 9. oldalon
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plé bánia -
temp lom

Május 20. 15.30 óra Kártya Klub

Május 23. 10 óra „Életet az éveknek!”
– úszóverseny
Helyszín: Balaton uszoda, Balaton Csillag -
vizsgáló LEADER Kultúrközpont

Május 24. 9 óra Vágfalvi Ottó rajzverseny
– az Irinyi Iskola és a Művelődési Központ
szervezésében
Helyszín: rajzverseny: Irinyi Iskola
Eredményhirdetés: 15.30 óra Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár

Május 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi Nyug -
díjas klub
– klubfoglalkozás – borospince látogatás
Simon Bélánál

Május 28. 10 óra Pegazus bábszínház műsora
– belépőjegyes előadás

Május 30. 17 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– 25 éves jubileumi ünnepség
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 31. 17 óra Pedagógusnap
– Köszöntőt mond: Marton Béla polgár-
mester
– Ünnepi műsor: Halas Adelaida, a veszp-
rémi Petőfi Színház színművészének és Nagy
Miklós gitárművésznek fellépése

Júniusi előzetes

Meridián torna minden kedden 18 óra
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
Jóga minden csütörtökön 18 óra
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 1. 9 óra „Generációk együtt” –
MOL pályázat alapján Családi, Baráti
Sportnap
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Városi Stadion és Balaton Csilla g -
vizsgáló LEADER Kultúrközpont

Június 1. 10 óra XVI. Hagyományőrző
Diáktalálkozó és Rendkívüli Pedagó gus -
nap
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, Jókai
u. 19.

Június 2. 15 órától Városi gyermeknap
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló
Rossz idő esetén: Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme

Június 3–9. Ünnepi Könyvhét programjai

Június 3. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 3. 15.30 óra Kártya klub

Június 3. 17 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Június 4. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, kirándulás szervezése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 4. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Június 5. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

A műsor- és időpont
változtatás jogát
fenn  tartja!
A prog ra mok ról
érdeklődjön
a 88/451-056-os
telefonszámon.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
április 16-án tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követke-
ző határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
1. a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére – az önkor-

mányzat és az egyesület között 2018. évben létrejött megállapodás-
ban meghatározott egyes turisztikai feladatok, illetve az egyesület
2019. évi költségvetésében Balatonfűzfő tekintetében részletezett
feladatok ellátása céljából – 2 000 000 Ft támogatást biztosít
a 2019. évi költségvetési tartalék terhére, az előterjesztésben meg-
határozott ütemezés és elszámolás szerint. Felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására. 

2. a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület kérelmében szereplő
további 2 000 000 Ft támogatás biztosítását az Önkormányzat
aktuális költségvetési helyzete, valamint az igényelt többlettámo-
gatás tervezett felhasználásának részletes kimunkálása ismeretében
az októberi képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja. 

3. felkéri a Balatonfűzfői Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a Balaton
Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel történő folyamatos egyeztetésre. 

A testület jóváhagyta a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület
Balatonfűzfő város részére készített 2019. évi turisztikai marketing-
és akciótervét.

– Az önkormányzat a Fűzliget sétány–Kalóz köz–Kikötő ut ca–
Vitorlaház köz által határolt tömböt Üü1 építési övezetből Üü2 épí-
tési övezetbe kívánja átsorolni. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete nem
támogatta azt a javaslatot, mely szerint a Papkeszi utca–Kilátó

utca–Diófa utca által határolt tömb Lke5 építési övezetben marad-
jon. (Az átsorolás a beépíthetőséget és az épület magasságot érinti.)

– Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu
Program keretében az „Orvosi rendelő” című alprogramhoz meghir-
detett, MFP-HOR/2019 kódszámú pályázati kiírás keretében
„Az egészségügyi alapellátás racionalizálása Balatonfűzfőn a fűzfő-
fürdői Egészségház megépítésével” tárgyú projektjére.
A képviselő-testület a projekthez a pályázat keretében bruttó
100 000 000 Ft vissza nem térítendő hazai támogatást igényel.

– Az önkormányzat megvizsgálja Tourinform Iroda kialakításának
a lehetőségét a Közösségi Házban. 

– A testület döntése szerint ebben az évben Józsa Balázs c. tű. ftőrm.
úr érdemelte ki az „Év Tűzoltója” díjat.

– A rendeletek közül a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
8/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosult, valamint a telepü-
léskép védelméről szóló 23/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata kezdődött el.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés 2019. május 21-én lesz.

TARI EDIT

POLGÁRMESTERI REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Legelőször köszönetet kell mondanom az állampolgároknak, vállal-
kozásoknak, adózóknak, akik az önkormányzati adókat fegyelmezet-
ten megfizetik. A kint- lévőségek behajtása is egyre sikeresebb. Több
esetben kellett inkasszóval  élnünk, felszólítani, hogy az önkormány-
zat elöl eltitkolt tulajdona után járó adónemeket vallja be és fizesse
meg. Remélhetőleg a későbbiekben nem fognak erről megfeledkezni.  

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy a befolyt idegenforgalmi
adó a szálláshely-fejlesztéseknek, az ellenőrzéseknek, és nem utolsó-
sorban az adózók fegyelmezettségének, önkéntes jogkövetésének
köszönhetően az előző évben 7 939 000 Ft volt. 

Összehasonlító adatok:
2014.  5 003 000 Ft
2015.  6 317 000 Ft
2016.  5 844 000 Ft 
2017.  5 272 000 Ft
2018.  7 939 000 Ft

Remélhetőleg a folyamatban lévő építkezések, szálláshelyfejlesztések
ebben az évben is további bevételeket hoznak a városnak. Ezekhez

a bevételekhez hozzá kell adni még az állami támogatást, ami ezzel
szinte megegyező nagyságú.

Megvizsgáljuk a Közösségi Házban egy Tourinform iroda létesítését,
amelyet az önkormányzat üzemeltetne. Itt a szükséges információkat
hiteles forrásból kaphatnák az érdeklődők. Ettől is azt reméljük, hogy
a vendégek zökkenő- mentesebben tudnak szálláshelyhez jutni, infor-
mációkat kapni a helyi rendezvényekről, attrakciókról. Örömteli,
hogy a helyi ingatlanpiac erősödése miatt is egy ingatlanforgalmi
iroda létesült a város központi helyén, ahol ezen szolgáltatásokon
kívül jelentős számú szálláshely is várja a vendégeit. 

A volt Jókai iskola pályázatának nyertese nem kívánta az adásvételi
szerződést a rendelkezésre álló időben megkötni, és a vételárat a biz -
to sítékkal együtt megfizetni, így elállt a vételtől. A megfizetett ötmil-
lió forint nem kerül visszautalásra, az az önkormányzatnál marad.
A második helyen végzett pályázónak nyilatkoznia kell, hogy fenn-
tartja-e az ajánlatát. Ha igen, akkor fizesse be a bánatpénzt, és azt
követően nyolc napra rá fizesse meg a vételárat. Május közepéig az
önkormányzat számláján kell lennie a vételárnak és a pályázatban
meghatározott pénzügyi letétet, ami tizenötmillió forint. Ezután

A száznegyedik hónap a városházán
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Szeretettel köszöntjük városunk
2 újszülöttjét, név szerint

Pintér Olivér Hunort és Bodnár Zoét.
Gratulálunk a családoknak,

és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta
a 2019. márciusi

lapzártától
a 2019. áprilisi

lapzártáig:

kerül az adásvételi szerződés megküldésre a Magyar Államnak. Élhet
az elővásárlási jogával, amely a vételár, a pénzügyi letét megfizetése.
Ezen kívül a pályázatban megfogalmazott fejlesztések határidőre való
megvalósítása is az állam feladata lesz, amennyiben élni fog az elővá-
sárlási jogával. 

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében pályázat benyúj-
tásáról döntött a házi orvosi rendelő építésére, valamint közművelő-
dési szakember egy éves bérére. 

A nyári szezonra való felkészülés zajlik. Programok lebonyolítására
a Balatonfűzfőért Alapítvány pályázatokat írt ki, kérem a civileket,
szervezeteket, közösségeket, éljenek a lehetőséggel, pályázzanak.

Nagy összefogással zajlott le a településszépítés. Virágok kerületek
a közterületekre, szemetek a zsákokba. Fák a parti sétányra. Több szá-
zan serénykedtek, hogy szépítsék a lakóhelyüket. 

Az Irinyi Iskola igazgatójának tájékoztatása szerint az előző évekhez
képest növekedett a beírt tanulók száma, az előre jelzések szerint
jövőre ez jelentősebben fog növekedni. Örömteli, hogy az iskola meg-
indult egy rég várt úton. A helyiek bizalmát sikerült visszaszerezni,
a település életébe a korábbi passzivitás után sikeresen beépülni.
Az in tézményen belül létrejött egy kulturális egyesület is, amely
hamarosan be fog mutatkozni a nyilvánosság előtt. 

Hamarosan beindul a plébánia jelentős felújítása, megújulása,
az iskola bővítése, a Felsővillasor és a Fáy utca felújítása. Az ezekkel
járó rövid ideig tartó kellemetlenségekért megértésüket kérem. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsol-
va. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünne-
pélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri

Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső Anyák
Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztató-
jában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az
Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak
a napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május
első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet,
szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai,
jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzet-
nevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”

Szerencsés vagyok, hogy él még az édesanyám.  Szinte naponta meg
tudom látogatni, és meghallgatom a néha nehezen követhető törté-
neteket, visszaemlékezéseket. Mindig boldogan fogad, és elmondása
szerint rengeteget nézi az ablakot. Várja, hogy meglássa a kocsimat.
Néha csalódást okozok, mert a munkám miatt nem érek oda, de a te -
lefon akkor sem maradhat el. Ezzel a verssel köszöntöm őt, és minden
édesanyát.

Ámon Ágnes: Anyák napjára

Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett arany fénye leng jen.

Ébresztem a kertet, minden fának ágát,
Bontsa ki érette legszebbik virágát.

Ébresztem a rigót s a vidám cinegét,
dalolja mindegyik legszebbik énekét.

Ébresztem a szívem, forróbban dobog jon,
az én Édesanyám mindig mosolyog jon!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019. május 16., 17 óra,
Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Édesanyáknak
Édesanyánk kezét emeljük az égre,

Velük ölelkezve gondoljunk a szépre.
Nagyon szép volt, mit értünk tettek,

Amelyből sok-sok örömünk lett.
Fáradt kezét simogatva, álljunk elébe,

Szeressük ŐT, boruljunk ölébe.
A gyerekét szerető édesanya vár ránk,

Ne csak virággal adjunk neki hálát.
Ők mindig csak értünk éltek,

Hogy velünk mi lesz, mindig féltek.
Vigyázzunk rájuk ezen a szép napon,
Minden órában és ne csak egy napon.
Boldog anyák napját szívből kívánok,

Legyen egészséges és sok boldog órátok!

2019. 
SZIJJÁRTÓ JÓZSEF

NYUGDÍJAS
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Sajtóközlemény

Megkezdődött a turisztikai kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása Balatonfűzfőn
2019/04/01

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2017. augusztus 10-én támogatási kérelmet nyújtott be turisztikai kerékpárút
kiépítésére a parti sétány 2. szakaszán (a Sirály Vendéglő és a Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület kikötője között),
valamint parkolók kialakítására a fövenystrandi büfésor és a Szörf Centrum mentén, továbbá a Sirály Vendéglő mellet-
ti területen, amelynek eredményeként 199 136 743 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi
2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázatán.

A támogatási szerződés 2018. május 2-án lépett hatályba.

A kivitelezési munkálatok 2019. március 4-én kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadás-átvételének tervezett idő -
pontja 2019. július 26.

A projekt a 2007–2013-as programozási időszakban megvalósult, a „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisz -
tikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn” című KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázati pro-
jekt folytatását tartalmazza. Balatonfűzfő Város Önkormányzata európai uniós támogatásból 2015 decemberében
valósította meg eddigi legjelentősebb és a projekt által érintettek számára a legkívánatosabb beruházását, amelynek
keretében 1,1 km hosszú kerékpárút, 2,5 km hosszú sétány épült, valamint kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat nyújtó
Kerékpáros Információ Pont létesült.
A Balatonfűzfő város Balaton partjának teljes hosszában húzódó természetközeli parti sétány és kerékpárút tervei
2012-ben elkészültek, a település balatonkenesei oldalán található Fövenystrandtól, a város balatonalmádi oldalán lévő
Tobruki Strandjáig. Ezért is jelenik meg a projekt kiadványában a „Strandtól strandig a természetben Balatonfűzfőn”
elnevezés. A kerékpárút tervezett 4 (négy) [1., 4., 5. és 6. szakasz], majd a 2016. évben hozzátervezett 1 (egy) [2. sza-
kasz] szakaszából azonban – a maximálisan pályázható összegből – 3 (három) szakasz (4., 5. [gyalog-kerékpáros híd]
és a 6. szakasz) valósulhatott meg. A kerékpárúthoz és a parti sétányhoz kapcsolódó parkolók kiépítése sajnos már nem
fért a pályázatba.

Az elnyert támogatást a város Balaton partjának teljes szakaszát felölelő parti sétány és kerékpárút továbbfejlesztésére
fordítjuk, amely beruházás tartalmazza új kerékpárút (2/A szakasz) építését, parkolók (egyben eszközváltó helyek)
és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás kialakítását, az elektromos járművekhez szükséges töltőberendezés létesítését,
valamint a meglévő kerékpáros turisztikai szolgáltatások bővítését (kerékpártámaszok, szervizeszközök, pótalkatrészek
pótlási áron, nyereség nélküli biztosítása). A projektben megvalósítani kívánt összes projektelem a 2015. évben megvaló-
sult parti sétány és kerékpárút, mint önálló turisztikai vonzerőhöz csatlakozik, egyben felfűzi a part menti attrakciókat és
szolgáltatásokat. (Fövenyfürdő, Tó Vendéglő, Szörf Centrum, Balatonfűzfői Vízisport Centrum, Sirály Vendéglő,
3 vitorláskikötő, horgásztelep, Kerékpáros Információs Pont, Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping). A meglévő attrakciók
megközelítése és parkolási helyzetének kezelése érdekében nélkülözhetetlenek ezek az infrastrukturális beavat ko zások.
A parkolókat, kerékpártámaszokat nem kizárólag az attrakció látogatói, hanem bárki számára elérhetővé tesszük.

A projekt keretében a parti sétány 2. szakaszán (a Sirály Vendéglő és a Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület kikötő-
je között) turisztikai kerékpárút kiépítése, valamint a fövenystrandi büfésor és a Szörf Centrum mentén, továbbá
a Sirály Vendéglő melletti területen parkolók kialakítása valósul meg a 199,14 millió Ft európai uniós, vissza nem térí-
tendő támogatás segítségével.
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A fejlesztés az alábbi projektelemekből áll:
– KP-1/A1 szakasz: A Fövenyfürdő büfésora melletti út, amely a sétány 1. szakaszának, a Szörf Centrumnak és a Ba -

laton part elérését biztosítja. Az építendő 85 méter hosszú kiszolgálóút nemcsak az engedéllyel behajtó gépjár-
művek, hanem a gyalogosok és kerékpárosok kulturált közlekedését is biztosítja. A szakasz jelenlegi állapotában
rendkívül poros a nyári időszakban és azért fontos a megépítése, hogy így a strandról kifelé árusító 7 büfé vendégei
kulturált környezetben tudják elfogyasztani rendelésüket. Ezen a szakaszon 5 férőhelyes párhuzamos parkolót és
20 férőhelyes, 10 darab kerékpártámaszt tervezünk kialakítani.

– KP-1/A2 szakasz: Az itt kialakítandó 75 méter hosszú kiszolgálóút és 23 férőhelyes merőleges parkoló a Szörf
Parkba érkező sportolók, a sétányt látogatók kulturált parkolási lehetőségét szolgálja.

A Fövenystrand és a Sirály Vendéglő között megépült sétány alkalmas kerékpározásra is, hiszen az intenzívebb
igénybe vételű részeken térkőburkolattal, a természetközeli részeken kavics-fix burkolattal készült, ezáltal a kerékpáros
közlekedés folytonossága biztosított.
– KP-2/A szakasz: A Sirály Vendéglő és a Kalóz közben található Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület kikötője között

a megépült parti sétány nyomvonalával párhuzamosan tervezzük kialakítani a 749 méter hosszú turisztikai
kerékpárutat. A biztonságos közlekedés megteremtése érdekében azonban szükséges a Sirály utcától a Marina-
Fűzfő kikötőhöz biztosítani a bejárást (45 méter bejáróút), valamint a várhatóan megnövekvő turistaforgalom miatt
a parkolást 21 férőhelyes merőleges parkoló kialakításával, továbbá eszközváltó helyként a 22 férőhelyes,
11 darab kerékpártámasz létesítésével. Ezen a parkolóhelyen történik az elektromos járművek használatához
szükséges „A” típusú (normál) töltőberendezés telepítése oly módon, hogy két parkolóhelyen biztosítjuk az
elektro mos gépkocsi-töltési lehetőséget.

A Kalóz köztől 100 métert haladva a vasútállomással szemben, a Fűzfő Motel területén álló épületben hoztuk létre a ke -
rék páros turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Kerékpáros Információs Pontot, ahol a korábbi nyertes pályázatnak
köszönhetően számos gyermek-, család- és kerékpárosbarát szolgáltatás került kialakításra:
– gyalogos és kerékpáros pihenőhely, mosdó, kerékpártámasz, ivókút, pad, hulladékgyűjtő, BIKEINFO tábla, napelemes

térvilágítás,
– kerékpárosoknak szóló információszolgáltatás (kerékpáros térkép, attrakció térkép, kiadványok, leporellók, informá-

ciós füzetek, kérdőív, Internet stb.),
– gyermek- és családbarát szolgáltatások: vandálbiztos pelenkázó asztal, etetőszék, bébiétel melegítő, szabadtéri gyer-

mekjátszó,
– kerékpárosbarát szolgáltatások: alapvető szerviz egységcsomag, amelynek tartalma fék, váltó, gumi szereléséhez

szükséges szerszámok, gumijavító szett, kerékpár pumpa, elsősegély doboz. A szervizszolgáltatást egy Balatonfűzfőn
és egy Balatonalmádiban működő vállalkozással kötött megállapodás alapján biztosítjuk,

– nyitva tartás: minden nap 8 órától 20 óráig.

A Kerékpáros Információs Pontunk 2 éve működik és az a tapasztalat, hogy jelentős igény mutatkozik a kerékpározók
részéről a szervizszolgáltatásra, amely hatékonyabbá és gyorsabbá válhat jelen projektnek köszönhetően, amennyiben
a szervizeszközöket és a pótalkatrészeket közvetlenül az iroda biztosíthatná a kerékpárosok számára pótlási
áron, nyereség nélkül. Ezzel kívánjuk a Kerékpáros Információs Pontunk szolgáltatását bővíteni és szerepét a szer -
vizszolgáltatás terén erősíteni.

A 2015. évben megvalósult parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások – valamint jelen fejlesztés
is – valójában első állomásai egy nagyszabású, több milliárd forintos beruházásnak, „A balatonfűzfői Öböl Park
kialakítása – ÉLMÉNY, TERMÉSZETESEN” című projektnek, amit az önkormányzat vagy szakaszokra bontva, vagy
egy nagy projektként kíván megvalósítani. Az Öböl Park Balatonfűzfő projekt olyan hiánypótló, természetközeli
fejlesztés a Balaton kapujában, ami képes lendületet adni a régió turizmusának. A projekt tartalma röviden: ökoház,
kilátó, tanösvények, erdei rönkjátszótér, sportpályák, jóga sziget, Hálópont Fagyizó kilátóponttal és csúszdával, új parti
sétány szakaszok, csónakkölcsönző, lombkorona ösvény, fürdőházas stég, Szirom Park, jóga, slackline (kötél egyen -
súlyo zás), vízipiac.

A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkormányzat/Projektek oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Nóti Attila, városfejlesztési referens

Telefon: +36-88/596-921, Mobil: +36-20/478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete államala-
pító Szent István királyunk ünnepén „Balatonfűzfő Díszpolgára” és
„Balatonfűzfőért” elismerő címet adományoz. A kitüntetések átadása
a 2019. augusztus 20-i városi ünnepségen lesz. Kérem a civil szerveze-

tek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a kitüntető
címek adományozására javaslataikat 2017. június 5-ig indoklással jut-
tassák el a hivatalba.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Felhívás augusztus 20-i kitüntetésre

Az áprilisi Balatonfűzfői Hírlapban beszámoltunk a Balatonfűzfőért
Alapítvány saját pályázatairól, illetve a Civil Alapból pályázható
Táborszervezés pályázatról. A májusi hírlap megjelenésének időpont-
jára lezárul a kulturális tevékenységet végző civil szerveződések, egyé-
ni alkotók, fiatal sportolók és művészek, valamint a nyugdíjas klubok
által benyújtható, alapítványi saját pályázatok beadásának időszaka.
Ezeket a pályázatokat május 8-ig kell postára adni és a Kuratórium
várhatóan május 15-én dönt a támogatásokról.  A Balatonfűzfő Város
Önkormányzata által biztosított Civil Alapból továbbra is lehet még
pályázni gyermektábor szervezés pályázati célra. A pályázat benyújtás
május 31-ig lehetséges, postai úton. 

A kuratórium februári döntése alapján a Civil Alapból 2019. évben is
gyermekenként 5000 Ft táborozási támogatást nyújt a Balatonfűzfői
Önkormányzat az alapítvány közreműködésével. A felhívás, ami a ki -
fizetés részleteit tartalmazza, május végén jelenik meg a város és az
alapítvány honlapján. 

2019. április 10-én, illetve 24-én döntött a Kuratórium a helyi érde-
keltségű és turisztikai vonzerőt képviselő rendezvények támogatására
kiírt pályázatokról. 29 db pályázat érkezett, összesen 4 325e Ft támo-
gatási összegre, míg a rendelkezésre álló forrás max. 3 000e Ft volt.
A Kuratórium döntéseiről a júniusi Balatonfűzfői Hírlapban számo-
lunk be.

Újabb pályázati felhívást jelentetett meg az alapítvány április 25-én.
Az alábbiakban a felhívás rövid kivonata olvasható.

A Balatonfűzfőért Alapítvány 2019. évi pályázati felhívása vissza-
térítendő támogatás biztosítására

1. TAO támogatásban részesülő sportegyesületek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, 2019–2020.
évre TAO sportfejlesztési programmal rendelkező sportegyesület,
szakosztály

Támogatási összeg: A jóváhagyott sportfejlesztési program alapján
lehívható TAO Utánpótlás nevelési támogatás max. 10%-a lehet,
szakosztályonként max. 1,5 M Ft. 
Visszafizetés határideje: 2020. január 31.
2. Vállalkozások, egyéni vállalkozók pályázati fejlesztéseinek
támo gatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fej-
lesztését célzó támogatási szerződéssel rendelkező vállalkozás, egyéni
vállalkozó
Támogatási összeg: A támogatási szerződésben/határozatban meg-
ítélt támogatás max. 20%-a lehet, max. 1,5 M Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított egy év.
3. Civil szervezetek, egyesületek, egyházak pályázati fejlesztései-
nek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, pályázati fej -
lesz tést megvalósító civil szervezet, egyház
Támogatási összeg: A támogatási szerződésben/határozatban meg-
ítélt támogatás max. 10%-a lehet, max. 3 M Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított egy év.
4. Vállalkozások, egyéni vállalkozók saját finanszírozású
fejleszté seinek támogatása
Pályázat beadására jogosult: Balatonfűzfőn működő, vállalkozása fej-
lesztését saját forrásból finanszírozó vállalkozás, egyéni vállalkozó
Támogatási összeg: Max. 500e Ft. 
Visszafizetés határideje: A folyósítástól számított két év.

A pályázatok benyújtása 2019. 04. 25-től legkésőbb 2019. 12. 01-ig
lehetséges!
A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város (www.balatonfuzfo.hu) és a Balatonfűzfőért Alapítvány
(www.balatonfuzfoert.blogspot.hu) honlapjáról, illetve átvehetők
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gál Andreától személye-
sen, 2019. 04. 26-tól. 

GÁL ANDREA, BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei

A szép idő meghozza a lehetőséget, a kedvet, hogy kimozduljunk
a ház ból, lakásból, hogy sétáljunk, kertészkedjünk. A jobb idő hat
azon ban a bűnelkövetési szándékkal útra kelőkre is. A hosszabb nap-
palok több időt adnak a terepszemlére, szándékuk megvalósítására. 

A tavaszi munkálatok a kertben, a szomszédba „átlépek”, a napsugarat
hívogató nyitott ablak, nyitott ajtó szinte vonzza a besurranókat,
akik pillanatok alatt fordulnak meg a lakás helyiségeiben, hogy a ha -

za érkezéskor letett táskát, pénztárcát, asztalon heverő mobiltelefont,
laptopot magukhoz vegyék nem kis bosszúságot, de főleg kárt okoz-
va nekünk ezzel. Az este kivilágított lakás ablakain át jól követhető
a benntartózkodók mozgása, a besurranásra alkalmas pillanat kivá-
lasztása. 
Hogyan előzhetjük meg, hogy besurranás áldozatává váljunk?
Zárjuk a kertkaput, a lakás, a ház ajtaját akkor is, ha benn
tartózkodunk!

Alkalom szüli a bűnelkövetőt! ….
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Hősök Vasárnapján, 2019. május 19-én a Balatonfűzfői Jézus Szíve
Plébániatemplom külső falán elhelyezett hősi emlékműnél tartandó
megemlékezés programja:
9.00 Haditechnikai bemutató (MH 3. TÉK, MATASZ VME)
10.00 Szentmise a hősök lelkiüdvéért a templomromnál (rossz idő
esetén a plébániatemplomban)
Celebrálja: Laposa Norbert plébános
11.00 Megemlékezés a hősökről az emlékmű előtt: 
Himnusz, Vers
Köszöntő beszéd: Marton Béla polgármester
Ünnepi beszéd: Lamos Imre ny. dandártábornok
Katonai tiszteletadással történő koszorúzás
Szózat, Takarodó

14.00 óráig Haditechnikai bemutató folytatása (MH 3. TÉK,
MATASZ VME)
A megemlékezésen közreműködik a Magyar Honvédség Légierő
zenekara.

A megemlékezés után mindenkit szeretetvendégségre várunk a temp-
lom kertjébe.

Szeretettel várjuk Önt és családját!

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS

SIMON-JÓJÁRT SÁNDOR JÁNOS MATASZ VME ELNÖK

MARTON BÉLA BALATONFŰZFŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Hősök vasárnapja

Az idősek ellen elkövetett trükkös lopások még mindig slágertéma.
A bevásárló szatyrot előzékenyen haza segítő idegen mellett a legújabb
és egyre többször előforduló történet az „unokás” csalás. A telefon-
könyvből, az utcán járva, a házig, lakásig követve választják ki az áldo-
zatot, akit a vonalas telefonon hívnak fel. Unokaként jelentkeznek
a „mamánál” esetleg „papánál”, elpanaszolják, hogy bajba kerültek.
Ha a mama nem ismeri fel a hangot, és rákérdez betegségre, rossz
vonalra hivatkoznak. Balesetre, gépkocsi javíttatására, kórházi keze-
lésre, betegségre kérnek pénzt, ami persze azonnal kellene, de nem
tudnak elmenni érte, így egy ismerősüket küldik el. El is mondják,
hogy néz ki a „jóbarát”, aki szinte perceken belül már csenget is az ajtón.
A „jóbarát” a spórolt vagy az automatából kivett pénzt átvéve aztán
gyorsan kereket old, még az aggódó kérdésekre sincs ideje válaszolni.
Amikor az idős ember eleget tett a kérésnek lelkiismeretének megfe-
lelve, el kezd gondolkodni, utána járni, valójában mi is történt szere-
tett családtagjával. És akkor derül ki a turpisság!
Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb, pénz
átadás előtt ellenőrizzük vissza a hívást! 
Keressük az unokát telefonon. Ha nem érjük el, akkor a szüleit (gyer-
mekünket), testvérét, barátot, ismerőst. Nincs olyan vészhelyzet,
amiben olyan gyorsan kell fizetni, hogy ne legyen időnk utána járni,
mi is történt valójában, és milyen segítségre van szüksége a bajba
jutott családtagnak. A kórházban, a szerelőnél nem kell előre fizetni!

Ebben a trükkben kevés a kockázat, alapja a jóhiszeműséggel való
visszaélés, és legtöbbször biztosra mennek az otthon tartott pénz
miatt.

A trükkös lopások, csalások áldozatai nemcsak az idősebb korosztály-
ból kerülnek ki. Az emberek szeretnek jó üzletet kötni, hasznot
húzni. Potosan ezt a vágyat használják ki csalások elkövetői. Nagy
nyeremény, nyereség reményében nem veszik észre – sokszor csak
napok múlva –, hogy becsapták őket. Az óvatlanság eredménye
a rossz minőségű, használhatatlan, valójában szükségtelen termék
megvásárlása lesz. A csalások jelentős része manapság az internetes
vásárlásokhoz kötődik. A megállapodás szerint előre kifizetett áru
vagy nem érkezik meg, vagy jóval rosszabb minőségű, esetleg teljesen
más dolgot kapunk a pénzünkért cserébe.
Hogyan előzhetjük meg az ilyen eseteket? Legfontosabb lenne, hogy
utánvéttel fizessünk! Akkor is érhet bennünket csalódás, de már
ke zünkben van a bizonyíték, amely a bűncselekmény elkövetési szán-
dékot mutatja.
Nem lehet elégszer elmondani, óvatossággal, egy kis bizalmatlan -
sággal megelőzhetjük, hogy bűncselekmény áldozatává váljunk.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

„KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGÉRT”: Szemétszüret, Hely tör -
téneti séta és vetélkedő, városszépítés

Beszámoló a Balatonfűzfőért Alapítvány márciusban és
áprilisban megvalósult rendezvényeiről

Tevékenyen és sikeresen kezdte az alapítvány a tavaszi idényt: két hét
leforgása alatt két alkalommal is mozgósítottuk a lakosságot, váro-
sunk tisztasága és szépsége érdekében.

Március 29-én pénteken volt a 2019-es év első szemétszedési akciója
62 felnőtt és 19 gyerek részvételével. 110 zsák szemét és a fák közé
kidobált autógumik, bútorok, egyéb hulladékok lettek elszállítva

április első napjaiban a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. és Balatonfűzfő
Város Önkormányzata jóvoltából. 

Szép létszámmal, jó hangulatban dolgoztunk: kis- és nagygyerekes
családok, fiatalok és kicsit régebb óta fiatalok... Igazi közösségi össze-
fogás jött létre, hiszen több felajánlást és segítséget is kaptunk
az akció hoz. Király-Bándli Petra a környezettudatosság jegyében az
általa varrt textil zsákokkal ajándékozta meg az előzetesen regisztráló-
kat. Köszönet a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesületnek
(Kontics Monika) a további textil bevásárló táskákért, amivel kiegé-
szült az ajándékok sora. Polyák István és Polyák Polett nagylelkű fel-
ajánlásként pogácsával kínálták a munkába indulókat mind a négy
településrészen. Hálás köszönet Lajkó Frigyesnek, hogy munka

Áprilisban történt
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közben pogácsát és frissítőt hozott a fűzfőfürdői városrészben segí-
tőknek. A tobruki Gazdabolt (Fűzfő-Coop Kft.) zsákokkal és kötöző
zsineggel támogatta a rendezvényünket. Nagyon köszönjük az önzet-
len felajánlást! 

Köszönöm, hogy több balatonfűzfői szervezet (Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület, VÁCISZ, VEGASZ, Balaton nyugdíjasklub,

Csebszalto nyugdíjasklub) képviseltette magát a Balatonfűzfőért
Alapítvány által indított akción. Az alapítvány tag jai mindig ezt hir-
detik: Segítsük egymást, fog junk össze és eredményesebbek lehetünk! 

Igaz, kis időre, de tisztább lett Fűzfő! Hálás köszönet minden részt-
vevőknek, tenni akarónak. Remélem, az őszi akción még többen
leszünk…!

Két héttel később, április 12-én a „Közösségfejlesztő tevékenységek
megvalósítása Balatonfűzfőn” című, EFOP-1.3.7-17 pályázat kerete-
in belül az alapítvány Helytörténeti és városszépítő napot szerve-
zett, „Lakóhelyünk, Balatonfűzfő” címmel. 

13 órai kezdettel helytörténeti séta indult a Polgármesteri Hivataltól,
amit városunk egyik díszpolgára, Gyuricza László vezetett. Az egy
órás program keretében Laci bácsi részletesen bemutatta a jelenlegi
Polgármesteri Hivatalt és a város további emblematikus pontjait
a résztvevő általános iskolás diákoknak. 
Ezzel egyidőben Helytörténeti vetélkedőn tehették próbára tudá -
sukat a vállalkozó kedvűek. A játékos vetélkedő a Közösségi Házban

került megrendezésre, Pintér István kurátor és Pintér Istvánné játékve-
zetése mellett. Hat lelkes, három fős csapat kétórás, nyolc fordulóból
álló versenyen küzdött meg egymással és a saját korlátaival. A felada-
tok sikeres megoldásához elengedhetetlen volt a város történetének,
múltjának és a jelenlegi helyzetének ismerete. 

Eredmények: 1. helyezés: Pethő Béláné, Németh Gáborné, Németh
Gábor (Csebszalto  nyugdíjasklub); 2. helyezés: Gyurkovics Ágnes,
Boa Éva, Vágfalvi Katalin (Csebszalto nyugdíjasklub); 3. helyezés:
Csomai Katalin, Papp József, Farkas Sándor (Balaton nyugdíjasklub)

Hála és köszönet minden résztvevőnek, gratuláció a helyezetteknek!

A délután ismét az aktív munka jegyében telt.  70–80 ember részvé-
telével, több helyszínen is kemény, „városszépítő” munka folyt
15.30-tól egészen sötétedésig. Megszépült az óvodák, bölcsőde, isko-
la udvara, a művelődési és közösségi ház környezete, a Polgármesteri
hivatal, a Csillagvizsgáló, a Tobruki Harangláb, turista pihenőpont,
a Széchenyi tér, Szalmássy-telep buszmegállója, a fűzfőfürdői katoli-

kus templom és plébánia udvara, a Jókai utcai park, a fűzfőfürdői
és gyártelepi játszótér, és a ,,kistenisz pálya”. Köszönet a segítségért és
a felelősségteljes gondolkodásért minden résztvevőnek!

GÁL ANDREA

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

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

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

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

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

BÓNA VERONIKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek!

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

KISS IRÉN

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

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

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

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

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

SZENDI PÉTER

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

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

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

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

SZENDI PÉTER

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

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!

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

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

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

RÉZMÜVES MIKLÓS
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Tojásfa Kalandnap Balatonfűzfőn
Nagy köszönet jár újból a balatonfűzfői civileknek és vállalkozóknak!
Köszönjük a húsvét szombatján megjelent családoknak, hogy
vidámabbá tették és élettel telítették a Klebelsberg iskola parkját.
Nélkülük nem lehet volna sikeres ez a rendezvény sem!
Ezen a napon a Klebelsberg iskola udvarán húsvéti kalandnapot
szervezett a Balaton fűz fő–Litér Turisztikai Egyesület. Országos
médiák harangozták be rendezvényünket, szerepeltünk a rádióban, írt
rólunk a Napló újság. Geocachinges játékkal bővített rendezvényünkre
az ország számos pontjáról jöttek megkeresni a geoládát. Volt állatsi-
mogató és kalandtúra is. A balatonfűzfői kéz művesek játszóházzal
várták a gyermekeket. A Klebelsberg iskolát is sokan megtekintették.
Erre a hétre húsvéti családi szabaduló szobákat építettünk. A Tojásfát
is rengetegen megkeresték és tettek fel idei tojásokat is.
Ez a rendezvény is a település összefogásának köszönhető. 
Köszönjük a BACHL Kft.-nek a rengeteg és óriási dekorációkat, a
Bob pályának és a Csillag vizsgálónak az ingyen jegyeket, a Nike
étterem pizzáit, GeoCaching Országos Szövetség támogatását, a Serpa
Kalandpark, Szitakötő étterem, Fűzfa vendéglő kedvezményjegyeit!
Köszönjük a támogatásokat, Bagaméri fagyisnak, Zenit-8 Kft.-nek,
Szabó Tündének, Szanyi Józsefnének, a Balatonfűzfői Önkormányzat
Balatonfűzfői Alapítványon ke resztüli Civil pályázatának!
Köszönjük az önkéntesek és civil szervezetek segítségét: Fűzfőfürdői
Öregdiákok és Ta ná rok Baráti köre, Fűzfői kézművesek, Bala tonfűzfői
Mozgáskorlátozott Egyesület, VÁCISZ, Fűzfői Fotósok Klubjának,
Szederliget, dr. Makra Ernőné, Hegedűs Józsefné, Kaics Júlia, Mészáros
Éva, Kiss Ferenc, Karácsony Júlia, Csernáné Csiker Ibolya, Papp
Józsefné, Szanyi Józsefné, Szabó Lajos, Jánka Anikó, Virág Zita, Boros
Péter, Balikó Balázs, és az önkéntes középiskolásoknak. 

Köszönet a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület dolgozóinak, akik
hetek óta lelkiismeretesen dolgoztak azért, hogy a ven dé gek jól érezzék
magukat! Antal Anett, Szabó Tünde, Segesdi Fanny, Kalászi Krisztián.

SZANYI SZILVIA ELNÖK

NEKED UGATOK Korom Gábor előadásában
Korom Gábor, a Népszigeti Kutyasuli vezetője, a Tükör módszer
alapítója tartotta az előadását a volt Klebelsberg iskolában.
Elgondolkodtató és egyben a közönséget magával ragadó előadása
után másképpen értelmezik a jelenlévő felelős kutyatartók az
állataikkal való kapcsolatukat. Balaton fűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület fontosnak tartja a színvonala, tudományos, ismeretterjesztő
előadásokat, ezért hívunk meg különböző témákban előadókat.
Az előadás után lehetőség volt kérdések feltevésére, melyekre egy
olyan szakember válaszolt, aki egész életét a kutyanevelésnek szentelte.
Érdekes párhuzamot vont a kutya- és gyermeknevelés közé.
Elmagyarázta, hogy me lyek azok az alapvető viselkedés problémák,
melyek kiküszöbölésével harmonikus kapcsolat alakulhat ki gazda és
háziállata között. Mindezt szórakoztató formában. 
A rendezvényhez támogatást adott a Balatonfűzfői Önkormányzat a
Civil alapon keresztül. A fennmaradó részt a Balaton Secreto
Szabaduló szobák bevételéből finanszíroztuk. 

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Turisztikai híreink

Képek készítője: Boros Péter
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Többféle, az érdeklődési körükhöz igazodó programokat kínálunk
időseinknek, hogy minél tartalmasabban teljenek a hétköznapjaik.
Az ismeretterjesztő előadások, az éneklős vagy zenehallgatós délutá-
nok, a filmvetítések, a kézműves foglalkozások, a szellemi vetélkedők,
a mindennapos tornák mellett szinte minden hétre jut egy-egy
nagyobb eseményünk. Áprilisban sem volt ez másként, a magyar köl-
tészet napja alkalmából például két rendezvénnyel is megörvendez-
tettük az irodalmat kedvelő lakóinkat. Az egyiken a lakók és dolgo-
zók adták elő a magyar líra kiemelkedő alkotásaiból a nekik tetsző
darabokat, az énekkarunk pedig két megzenésített verssel színesítette
az eseményt.
Az emléknaphoz kapcsolódóan az időseinkből álló Irodalmi Kör
önálló délutáni programmal készült, Janikovszky Éva humoros fejeze-

teiből és Márai Sándor örök érvényű
üze neteiből mutattak be néhányat. 
A hó végi születésnapi ünnepségünkön is
visszaköszönt a költészet napja, hiszen a 17
év fordulós lakónkat két – a városi szavalóverse-
nyen előkelő helyezést elért – helyi általános iskolás kisdiák örven-
deztette meg egy-egy vidám vers előadásával.
Az év legjelentősebb egyházi ünnepére, a húsvétra időseinkkel közö-
sen hangolódtunk: kézműves foglalkozásainkon többféle, az alka-
lomhoz illő alkotások születtek, de ajtódísz készítésében segítségünk-
re voltak a fűzfői Hímzőkör tagjai is. A díszes hímes tojások nagy
része az intézmény parkjában lévő tojásfát színesítik. Együtt elevení-
tettük fel az ünnepkör jeles napjait, a hozzá kapcsolódó hagyomá-
nyokkal, szokásokkal, énekekkel. A római katolikus szentmisén pedig
a vallásukat gyakorló lakóinknak volt lehetősége lelkileg felkészülni
az ünnepre. 
Természetesen megemlékeztünk a Föld napjáról is, beszélgettünk
arról, hogy mit tehetünk a bolygónk megóvásáért, egy dokumentum-
film bemutatásával pedig a szelektív hulladékgyűjtésbe, főleg az üveg
újrahasznosításának lehetőségeibe, módjaiba kaptak betekintést a té -
ma iránt érdeklődők.
A következő hetekben sem megyünk el az ünnepi alkalmak mellett,
hiszen készülünk a majálisra, az anyák napjára, a sportos Kihívás nap-
jára és még megannyi másra.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő
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Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak –
Papp Józsefné Judit 

Az értékek továbbörökítése
Azt hiszem, nem tévedek, amikor azt írom,
hogy Papp Józsefnét, Juditot a városban min-
denki úgy ismeri, mint a kézművesség ezer-
mesterét. Keze nyomán minden arannyá
válik, legyen szó horgolásról, foltvarrásról,
subázásról, kötésről, varrásról vagy akár
a hím zésről. Na, de ne szaladjunk ennyire
előre. Ismerjük meg Papp Józsefnét, született
Hantó Juditot. 
A törzsgyökeresen balatonfüredi kislány
Veszprémben született és Balatonfüreden
végezte általános- és középiskoláit. Ezt köve-
tően egészen Sopronig vitte az útja, ahol óvó-
női diplomát szerzett, majd szakmájában, egy
tihanyi óvodában helyezkedett el. Életének
egyik lenyűgöző részlete, hogy férjével, Papp
Józseffel már gyermekkoruk óta ismerték
egymást. Házasságkötésüket két gyermekük,
Judit és Miklós születése koronázta meg.
A Papp család nagy szeretetben élte az akkori
családok hétköznapjait. Judit óvónőként,
József a Veszprém megyei Tűz oltó parancs-
nokságon dolgozott. Balaton füredről Veszp -
rémbe majd Balatonfűzfőre költöztek.
Judit gyermekkora óta élénken érdeklődött a

kézművesség lényegében minden nemű vál-
faja iránt és ez a kíváncsiság felnőttként sem
hagyott alább, sőt. Óvónőként folyamatosan
kutatta azokat a tevékenységeket, melyekkel
a gyerekek figyelmét fel lehet kelteni.
Eközben bukkant rá a ,,Néphagyományőrzés
az óvodában” című könyvre. Kolléganőivel
ennek nyomán tudatosan alakították ki az
óvodai foglalkozásokat, melyekben helyet
kaptak a jeles napokhoz, évszakokhoz kap-
csolódó tematikus foglalkozások, mint pél-
dául a húsvéti tojásfestés, írókázás, berzselés,
szövés-fonás, karácsonyi készülődés, télbú-
csúztatás, kiszebáb készítés, tökfaragás,
mézeskalács-sütés vagy a nemezelés, agyago-
zás, de például a Márton-napi libázás is beke-
rült a programba. Munkája mellett megsze-
rezte a Népi Játszóházvezető és Kis mes -
terségek Szakoktatója másoddiplomát is.  
A patchwork, foltvarrás technikájával
1994-ben ismerkedett meg és nagyon meg-
szerette ezt az alkotói tevékenységet. Ahogy
arra már a portré elején is utaltam, Judit igazi
ezermester a kézművesség világában. Saját
elmondása szerint, nem is tudná kiválasztani
kedvenc tevékenységét, mert mindegyiket
szereti, és mindig éppen azzal foglalkozik,
amelyikhez kedve támad.
Az évek hosszú sora alatt rengeteg csodálatos
alkotása született, melyeket első ízben
2002- ben láthatott kiállítva a közönség
Balaton fűzfőn, a Művelődési Házban. Judit
tagja a Balatonfűzfői Kézműves Klubnak,
munkáival a klub hagyományos őszi kiállítá-
sán is találkozhatunk. A 2015-ben útjára
indult az „Újra öltünk, öltögetünk” prog-
ram, melynek keretében újabb hímzési tech-
nikákat sajátított el. Az ott összeszokott csa-
pat elhatározta, hogy megalapítja a „Hímző
Műhely”-t, melynek Judit lett a vezetője.

Sikeres és széleskörű munkáját, nemcsak
a család, barátok és a közönség ismeri el. Évek
óta nagy sikerrel vesz részt ,,A Magyar
Kézművességért Alapítvány” (AMKA) nyári
és ,,Betlehemi Jászol” pályázatán. Alkotásait
a szakmai zsűri rendre beválogatja budapesti
kiállításaira, horgolt angyalkáival, patch-
work technikával készült gömbjeivel és szi-
vecskés ablakdíszével a díjazottak között
tudhatjuk Őt. A Veszprém Megyei Köz -
gyűlés elnökétől, Polgárdy Imrétől „A kéz-
műves hagyományok megőrzésében végzett
kiemelkedő tevékenységéért” elismerő em -
léklapot és értékes tárgyjutalmat kapott. Két
évvel ezelőtt pedig „Balatonfűzfő kultúrájá-
ért” címet ítélte meg számára városunk.
Azt mondják, ha az ember megtalálja a sors
által neki rendelt hivatását, élete útján elkísé-
ri. Judit szerencsés. Gyermekként édesanyjá-
tól és nagymamájától, majd felnőttként férje
édesanyjától tanulhatta el a kézművesség
alapjait, fortélyait. Ez a tevékenység egész
életében elkísérte és kíséri ma is. Az óvodá-
sok mindennapjait negyven éven keresztül
színesítette kézműves foglalkozásaival és
talán sokakat indított el az alkotás útján.
Napjainkban, ha épp nem alkot, kiállít, vagy
egy pályázatra készül, akkor igyekszik min-
den percét szeretteivel tölteni. Judit valóban
nagyon sokoldalú és kreatív személyiség, aki
állandó alkotásban és mozgásban van. A róla
írt portrét férje által megfogalmazott jellem-
zésével szeretném befejezni.

„Feleségemnek az a mániája, hogy vesz egy
nagydarab anyagot, azt felszeli apróra, majd
újra összevarrja azokat. Így készülnek a taka-
rók, párnák és egyéb alkotások.”

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Thomas Hardy regénye nyomán filmvászonra
vitt, Távol a világ zajától című amerikai-brit
drámát néztük meg a Mi, nők filmklub leg-
utóbbi találkozóján. Az író nemcsak egy mély
szerelmi történetet írt meg, de az 1800-as évek
végen megteremtette azt a női alakot, akit ma
ismerünk. Egy erős, függetlenségre vágyó és
azt megélni képes nőt. A mű azon a vékony
mezsgyén mozog, amely a társadalom által

konstruált konvenciók betartása és a belső
vágyak megélése között található. A könnyed-
nek tűnő téma mögött szemtanúi lehetünk
annak, ahogyan a női főhős öröksége mentén
megteremti és fent is tartja függetlenségét,
mely nem- csak anyagi természetű. Ő maga
határozza meg társaságát és kapcsolatait. 
A 19. századi Angliában, a viktoriánus kor
alatt uralkodó társadalmi normák szerint

bukott nőnek számított az, aki nem ment
férjhez, szabadon élte és vállalta szexualitá-
sát.  A 18–19. századi gondolkodásmód sze-
rint a férfi és nő társadalmi szerepét biológiai
funkciók szerint határozták meg. Ennek
megfelelően a férfi, erős testfelépítése és
racio nalitása valamint természetesnek vélt
agresszivitása által vált alkalmassá arra, hogy
a nyilvános szférában, mint a politika, gazda-

Távol a világ zajától
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ság területén megállja a helyét. Ezzel szem-
ben a női szerepek az otthon körüli feladatok
ellátására, de legfőképpen a gyermeknevelés-
re, az anyaságra összpontosultak. Talán
ennek ismeretében már érthető, hogy a kor
ideális nőalakja az „otthon angyala” és a ki -
rálynő volt. Előbbit Coventry Patmore ver-
sének köszönhetjük. A vers nagyon népszerű
volt az angol és az amerikai közép- és felsőbb
osztályok körében. A megírt angyal mítikus
alakká nőtte ki magát és a viktoriánus kor
női ideájának legfőbb jellemvonásait hatá-
rozta meg. Az önfeláldozó már, már önálló
személyiségjegyekkel nem rendelkező ideális
nő szimbóluma lett. Számtalan példán
keresztül lehetne bemutatni, a kor társadal-
mát meghatározó, nemekre vonatkozó nor-
mákat. Csupán egyetlen példával szeretnék
még élni. Sarah Stickney Ellistől származik

az Anglia lányai című konzervatív értékeket
valló nevelési kézikönyv. Legfőbb mondani-
valója szerint a gyengébbik nem képviselői-
nek meg kell elégedniük a férfiakkal szembe-
ni alsóbbrendűségükkel. Míg a férfiak birto-
kolják a tudás erényét, addig a nők legfonto-
sabb jellemvonásának az erkölcsiségnek kell
lennie. Mindez szintén igazolja a fenti idea-
képet.
E kis társadalomtudományi kitérő után visz-
szatérve a film rövid bemutatására, talán
érzékelhetővé vált, miért is hordoz az alap-
mű nagyon fontos üzenetet. Főhősnőnk
a társadalmi konvenciókkal dacolva igyek-
szik azzá a nővé válni, akit belső világában
őrizget. Mindezek ellenére mégsem egy
rebellis filmet láthattunk. Csupán betekin-
tést nyerhettünk a kor szellemiségébe és
megismerhettük egy nő életét, aki fekete volt

a fehér bárányok között. Főhősnőnk tanulva
saját hibáiból, végül kettős győzelmet aratott
az élet és a társadalom felett. Anyagi függet-
lenségét fenntartva maga választotta meg
társát. Levonva a konklúziót, elmondhatjuk,
bár biológiai adottságai révén a női „kasztba”
tartozott, mégis érvényt és erényt szerzett
magának a nyilvános szférában.
Találkozzunk legközelebb május 16-án,
a Vág  falvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárban, amikor a Cake – Boldogság
bármi áron (2014) című amerikai filmet néz-
hetjük meg.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Forrás: http://www.rubicon.hu/magyar/
oldalak/a_bukott_no_a_viktorianus_kepze-
letvilagban  

Városunk történetének legizgalmasabb és
kimeríthetetlen fejezete a XX. században
történt események láncolata. Íme, egy igen
gazdag múltra visszatekintő egyesület,
elmúlt huszonöt évének rövid áttekintője.
1926-ban alakult a Balatonfűzfői Fürdőtelep
Egyesület, a jelenlegi Városvédő és Fürdő
Egyesület őselődje. A terület komoly fejlő-
désnek indult, a Fürdőtelep és Fürdő egye -
sület kialakulásával párhuzamosan a Nitro -
kémia Ipartelep létrejöttével. A II. világhá-
ború befejezése után 1948-ban a Fürdő -
egyesület – a többi civil szervezettel együtt –
központi határozatra megszűnt. Több mint
40 évet kellett várni, hogy az egyesületek
újból létrejöjjenek. Ez Balatonfűzfőn 1994
júliusában történt és innen számítjuk az
egyesület új életkorát. Hogy is volt?
Pillantsunk be a múlt történéseibe! 

Tudta-e, hogy
– 1994. július 30-i dátummal alapította meg

Detrich Tibor, Jobbágy Ákos, Polniczky
József, Maurer Konrád, Barlai Elemér,
Nagy István elnök vezetésével a mai,
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egye -
sületet?

– 1997-ben az egyesület nevét – dr. Varjú
Lajos javaslatára – Balatonfűzfői Faluvédő
és Fürdő Egyesületre változtatta, majd
2000-ben, a várossá váláskor Városvédővé? 

– 1997-ben ehhez új vezetőséget is választot-
tak, ekkortól egészen 2013-ig Detrich
Tibor volt az elnök?

– már az 1995-ös évben az egyesület felvál-
lalta és lebonyolította az aláírásgyűjtő
mozgalmat, amely a Papírgyár által eladott
tobruki strand visszaszerzésére irányult,
s hosszas levelezések, alkudozások, bírósá-
gi tárgyalások után 2001. május 17-én
az önkormányzat tulajdonába került?

– 1995-ben az egyesület kezdeményezésére
indult meg a 71-es út tehermentesítésére
irányuló törekvés, s a hosszas, fáradhatat-
lan munka eredményeként 2003-ban meg-
történt a 71-es út felújítása a 71-es büfétől
az Árpád utca torkolatáig, majd a 710-es,
Balatonfűzfőt elkerülő út megépítése
és átadása?

– 1997-től 2002-ig dolgozott az egyesület a
Fűz csatornában, a kikötő engedélyezteté-
séért, kiépítéséért, hogy egyként szolgálja a
helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok
érdekeit, a szabadidő egészséges eltöltését?  

– 2013-ban Detrich Tibor betegsége miatt –
akinek múlhatatlan érdemei voltak –
elnökváltás történt, s az új elnök Béres
Istvánné lett? (Forrás: Detrich Tibor:
Múltunk és jelenünk)

Azóta sok új kezdeményezése volt a vezető-
ségnek, aktívan bekapcsolódtak a város éle té -
be. Ötödik éve csatlakoztak a Magyarország
legszebb konyhakertjei versenyhez, melynek
helyi versenyeit szervezik, bonyolítják.
Harmadszor hirdetik meg Balatonfűzfő leg-
szebb virágoskertjei versenyt. Sikeresen pá -
lyáztak a Szerencsejáték Nonprofit Kft.-hez

a mindenki karácsonyfája díszkivilágítására,
s hagyományosan, négy éve díszítik a Tob -
rukban lévő fenyőfát. A Balatonfűzfőért
Alapítványtól támogatást kaptak a graffiti
pályázatukra, s a Parti sétány hídjának hídlá-
bai így kerültek kifestésre 2018-ban. Részt
vesznek a városképi fejlesztések partneri
egyeztetésein, támogatják az önkormányza-
tot fejlesztési elképzeléseiben, a projektek
megvalósításában. A kikötő zavartalan
működésének biztosítása egyik fő feladatuk.
A tagság részére házi horgászversenyeket,
vitorlásversenyeket, gulyáspartit szerveznek. 
Kívánunk a tagságnak további sikeres mun-
kát, jó egészséget az elkövetkező sok-sok
évre, köszönjük a fáradhatatlan munkát,
s gratulálunk a jubileumhoz! (Forrás: Béres
Istvánné: Egyesületünk régmúltjáról és az elmúlt
25 évről)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?



18. oldal 2019. május

Az Öveges iskolában az április hónap szokatlanul sok programot tar-
talmazott. A digitális témahét keretében számos órát tartottunk, az
igazi mozgalmasságot azonban az Öveges versenyek napja hozta.
Három területen, informatikában, kereskedelemben és idegen nyel-
vekben mérték össze tudásukat a diákok. Előbbi kettőben az általá-
nos iskolások, a német és angol nyelvben a szakgimnáziumi középis-
kolások vetélkedtek. Az iskolába érkező diákok száma elérte a 200-at.
A nap végére mindenki tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodott
és a legjobbak értékes díjakban is részesültek a Veszprémi Szakképzési
Centrum és a támogató céges partnereinknek köszönhetően.
A pihenés helyett kollégáinkkal együtt a Szakmák éjszakáját rendez-
tük meg nagy sikerrel. Ezen az áprilisi estén a diákokat és szülőket
vártuk az összes érdeklődővel együtt, hogy a képzési kínálatunk sze-

rinti valamennyi szakma fortélyait megmutatva kedvet csináljunk
a továbbtanulás előtt állóknak. A távolabbi iskolákból szervezetten
busszal érkeztek a csoportok, de egyéni látogatóból sem volt hiány.
Azért, hogy a való élethez minél közelebb kerülhessenek az érdeklő-
dők, három cég, az E.ON Villamosüzletág, E.ON Gázüzletág
Veszprém, DENSO Gyártó Magyarország Kft. tevékenységét is
a gyakorlatban ismerhették meg a diákok. A látogatás végén senki
sem távozott üres kézzel, mert az élményeken kívül kis ajándékokkal
is készültünk. Ha úgy érzed, hogy most lemaradtál, akkor készülj
az őszi időszakra, mert a Szakképzés Európai Hete alkalmából ismét
programokkal jelentkezünk és tavasszal ismét Szakmák éjszakája!

TÓTH LAJOS PÉTER

Mozgalmas hónap az április

Fotók: Bódis Attila

A kilencvenes évektől napjainkig az Irinyi
Iskola kiváló közösségi élete a hagyományaik-
ra épülnek, ilyen az iskola névadója tiszteleté-
re emlékezve, immár több évtizedes tradíciók-
kal rendelkező Irinyi Napok. A 2018–2019-es
tanévben, április 15–17-ig rendezték meg az
iskola tanítói, tanárai a várva várt napok
különleges programjait. 
A megnyitó az elsősök polgárrá avató ünnepé-
lye volt, ahol a hagyományoknak megfelelően
az iskola, a polgárai közé fogadta a kisdiáko-
kat. A vicces műsor után a nyolcadikosoktól
megkapták az Irinyis nyakkendőket az iskola
jelképeként, Dudás Zsolt igazgató úrtól és
a Fűzlurkó kabalától a szerencsehozó mini
Fűzlurkókat.
A három napban mintegy harmincöt versenyen mérhették össze
tudásukat a diákok, többek között természettudományos, magyar,
matematika, rajz, környezetismeret, történelem, versmondó, játékos
idegen nyelvi, zenei, helyesírási, sakk, malom, marokkó, tojásfestő és
játékos vetélkedőn. 
Az 5–6-os diákok hímző körben megtanulták a különféle öltésfajtá-
kat, s szép ruhadíszeket hímeztek Varga Jánosné Marika minta -
szponzo rálásával, amit ezúton is nagyon köszönünk. 

Az 5. a és 5. b osztályosok tehetségfelmérésben
is részt vettek. A 7. a és 7. b osztályosok
a Magyar Államkincstár Veszprém megyei
kirendeltségén tettek látogatást, ahol játéko-
san, de a digitális technika felhasználásával
megismerték az államkincstár működését,
köszönettel    szülőnek. 
A Szitakötő projektnap keretében Szitakötő
kalandtúrán elrejtett, játékos feladatokat
kerestek a 4– 5-es csapatok. A vicces csapat-
névhez, vicces négysoros versikét írtak, s így
vágtak neki a kétórás kalandtúrának. A felfe-
dezett feladatok a Szitakötő 45. számához kap-
csolódtak, amelyek sikeres megoldásához kivá-
ló csapatmunkára, leleményességre, ügyességre

és tudásra volt szükség. Az Irinyi  Napokat végül az ünnepélyes ered-
ményhirdetés zárta, ahol sok-sok oklevél, édesség és jutalom talált
gazdára.

A program elérte célját, méltán emlékezett Irinyi Jánosra, a zajtalan,
biztonsági gyufa feltalálójára, feledhetetlenné téve az együtt töltött
játékos és hasznos időt. Jövőre folytatjuk!       

HORVÁTH IRÉN

Irinyi Napok, névadónk tiszteletére
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Címmel hirdetett második alkalommal,
országos, egyéni, alkotói pályázatot a Ba la ton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúr köz pont,
a Technikatanárok Országos Egye sü lete
(TOE) és a Balatonfűzfői Vállal kozások és
Civil Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
2018 októberében. 
A közös munka 2016. augusztusában
kezdődött el, amikor a TOE XXI. konferen-
ciáját szervezte a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola itt, Balatonfűzfőn – TÉGY A MA -
GYAR MŰSZAKI MŰVELTSÉGÉRT
avagy Technika, életvitel és gyakorlat  tan -
tárgy a magyar műszaki műveltségért cím-
mel.  A konferencián (2016. október 7–8.)
a VÁCISZ felejthetetlen, szabadidős esti
prog ramot biztosított a konferencia részt -
vevőinek. Ekkor sikerült egy gyümölcsöző
kapcsolatot kiépíteni a két szervezet között,
így került sor az országos alkotói pályázat
kiírására „IRÁNY A CSILLAGOS ÉG!”
címmel 2017-ben, majd 2018-ban.
A pályázat keretében olyan fantáziadús, tér-
beli alkotásokat, maketteket, modelleket vár-
tak a diákoktól, amelyek az égbolt jelen-
ségeit, a Tejút rendszert, a bolygók világát, az
emberi űrtevékenységet, az űrkutatás
fejlődését, jövőjét jeleníti meg. 
2019. április 18-án, a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban ennek a gyü -
mölcsöző munkának az eredményét élhették
át a pályázó diákok, szüleik, felkészítő
tanáraik, a meghirdető szervezetek kép -
viselői a pályázat ünnepélyes eredményhirde-
tésén.  
Az ünnepi alkalmat Horváth Irén, a TOE
szakmódszertani lapjának szerkesztője,
a projekt szervezője nyitotta meg, majd
Kontics Ferencné, a Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesülete elnökének és Dudás Zsolt,
az Irinyi Iskola igazgatójának köszöntője
követte. Simon Rebeka Dorina furulyaszóló-
ja, Perényi Hanna csengő fuvolajátéka majd
Ratter Roland pergő szaxofon száma –

a fűzfői Irinyi Iskola művészeti iskolás nö -
vendékei – köszöntötte az ünneplőket.
A pályaművek pontos, alapos szakmai érté -
kelését Velner András, a TOE elnöke, a Ka -
posvári Egyetem főiskolai docense, a zsűri
elnöke, vidám lelkesítéssel és köszönettel
tette meg az izgatott pályázók és kísérőik
felé. Összesen tizenhárom remek pálya -
művet tekintettek meg a mini tárlatvezetés-
sel egybekötött kiállításon az érdeklődők,
a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr -
központ legnagyobb büszkeségére. 

A legjobb pályaművek alkotói serleget,
oklevelet, ajándékcsomagot, könyvjutalmat
vettek át a rendező egyesületek elnökeitől:
– LEGFANTÁZIADÚSABB MODELL –
Kovács Márton 6. b –  Szupergalaktikus
növénytermesztő állomás modellje (Móra
Ferenc Ált. Isk., Budapest – Felkészítő:
Csépes Beatrix)
– LEGÖTLETESEBB MODELL – Perényi
Hanna 5. a – „Holdturiszt” – Élmény köz -
pont modellje (Balatonfűzfői Irinyi János Ált.
Isk. és A.M.I. – Felkészítő: Horváth Irén)
– LEGPRECÍZEBB MODELL – Erdősi
Janka 6. – Műholdas televíziózás modellje
(Balatonfűzfői Irinyi János Ált. Isk. és A.M.I.
– Felkészítő: Horváth Irén)
– LEGÉLETHŰBB MODELL – Ódor
Laura 5. a – Newton távcsöve modellje
(Balatonfűzfői Irinyi János Ált. Isk. és A.M.I.
– Felkészítő: Horváth Irén)
– LEGKREATÍVABB MODELL – Kiss
Rebeka 7. a – Égi kísérőnk a Hold modellje
(Balatonfűzfői Irinyi János Ált. Isk. és A.M.I.
– Felkészítő: Horváth Irén) 
– LEGÖSSZETETTEBB MODELL –
Romhány Péter 6. d – P 73 Bolygó modellje
(Eötvös József Ált. Isk. Budapest –
Felkészítő: Bakóné Bartolák Ildikó)
– LEGSZÍNESEBB MODELL – Varga
Dóra 3. a – Szaturnusz modellje (Balaton -
fűzfői Irinyi János Ált. Isk. és A.M.I. –
Felkészítő: Horváth Irén)

– LEGFUTURISZTIKUSABB MODELL
– Polt István 6. b – Űrlopakodó modellje
(Ujhelyi Imre Ált. Isk., Mosonmagyaróvár –
Felkészítő: Sólyom Mária)
– LEGÜGYESEBB MODELL – Hudra
Eszter 8. – Éltetőnk a Napunk modellje
(Bala tonfűzfői Irinyi János Ált. Isk. és A.M.I.
– Felkészítő: Horváth Irén) 

Emléklapot vett át: Holényi Levente 5. b
(Ujhelyi Imre Ált. Isk., Mosonmagyaróvár),
Takács Adél Gyöngyi 6., Slavonics Bendegúz
5. a, Marton Regina 8. (B.fűzfői Irinyi Iskola
és A.M.I.) A felkészítő tanárok munkáját
emlékplakettel, Balaton könyvvel és tollal
köszönték meg az elnökök. 
De a legnagyobb díj átadása, az Élményprog -
ram-csomag Balatonfűzfőn – minden pályázó
és kísérője részére – csak ezután kezdődött.
A szép tavaszi időben bobozás, a Balaton-
parti sétával egybekötött Bolygó-kalandtúra,
Csillagkvíz és vacsora követett. A nap meg -
koronázása Kocsis Antal tanár úr, a Magyar
Csillagászati Egyesület – Bala tonfűzfő szak-
macsoport vezetője különleges, vetítéssel egy-
bekötött csillagelőadása, a kupolalátogatás és
az éjszakai távcsöves csillagnézés volt.
A pályázat elérte célját: igényes alkotások
születtek, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontot szakmai, gyermekprogram
töltötte meg és sikerült Balatonfűzfő jó hírét
népszerűsíteni az országban. Köszönjük a tá -
mogatást a Balatoni Bob Szabadidő parknak,
a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.-nek, a Ma -
gyar Csillagászati Egyesület Balaton fűzfői
szak macsoportjának. 
Gratulálunk a diákoknak, felkészítőiknek,
a pályázat szervezőinek! Bízunk a folytatásban!

HORVÁTH IRÉN

„Irány a csillagos ég!” 2019.
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Ebben a tanévben immár a nyolcadik alka-
lommal rendeztük meg a helyi általános
iskolában az Irinyi Makett- és Modellkészítő
Versenyt az Irinyi  Napok keretében.  A meg-
mérettetésre, az elmúlt évekhez hasonlóan
számos, különféle hulladék anyagból, kézzel
készített, igazán nívós alkotások érkeztek,
kemény fejtörést okozva a zsűrinek.  Az ered-
ményhirdetés során a résztvevők emléklap-
pal, a dobogósok érem jutalommal gaz -
dagodtak:
1. Kiss Rebeka 7. a – Égi kísérőnk a Hold
modelljével
2. Slavonics Bendegúz 5. a – Űrrepülőgép
modelljével
3. Takács Adél Gyöngyi 6. – Gagarin
leszálló kabinja modelljével

A legjobb makett készítője 2019-ben, aki
egy nagyon szép serleg büszke tulajdonosa

lett, a Műholdas televíziózás modell készítő-
je: Erdősi Janka 6. osztályos tanuló.
Köszönjük a kreatív és ügyes maketteket,
modelleket, gratulálunk, s boldogan bíz-
tatunk minden barkácsolni szerető tanulót,
hogy folytassa tevékenységét, mert a verseny
lesz jövőre is!

A VERSENY SZERVEZŐJE:
HORVÁTH IRÉN

Irinyi Makett- és Modellkészítő Verseny 2019.

Az Irinyi Iskola hagyományosan évről évre
részt vesz a Veszprémi Szakképzési Centrum
által szervezett Szakmák Éjszakája rendez -
vénysorozaton, lehetőséget nyújtva diák-
jainak, hogy mielőtt pályát választanak,
előtte széleskörűen tájékozódjanak a szak-
matanulásról. Ebben a tanévben, 2019.
április 12-én indult el a különbusz az iskola
elől, mintegy 48 kíváncsi diákkal, lelkes
szülővel és vidám tanárokkal, hogy megta-
pasztalják, valóban „EGY JÓ SZAKMA,
FELÉR EGY DIPLOMÁVAL!”.
A motivált résztvevők a késő délutánt
a Veszprémi SzC Táncsics iskolában kezdték,

az estét a Veszprémi SzC Jendrassik
középiskolában folytatták, és az éjszakát
(22.00-ig) a helyi, Veszprémi SzC Öveges-
ben fejezték be. 
Jól megszervezett szakmabemutatókon kiváló
gyakorlati feladatokkal, örömmel fedezték fel
a diáko, mintegy huszonegy szak ma szép-
ségét. Volt ott édesség- és pizzakészítés, volt
idegenforgalom, vendéglátás, kereskedelem,
szépészeti portál (fodrász, kozmetikus,
műkörmös), volt digitális építészet (építész,
asztalos, műemlékfenn tartó, magasépítési
technikus), volt rendfenn tartás, volt sokféle
szerelési lehetőség.

Na g y o n
köszönjük a
részvételi lehe tő -
séget a centrumnak, az iparkamarának a külön
buszt, a középiskoláknak a kitűnő szervezett -
séget, a bő kínálatot, az izgalmas tevé -
kenykedtetést.

HORVÁTH IRÉN

Szakmák Éjszakája 2019.

Az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny internetes fordulóján a 60-ból 55
pontot ért el az IRINYI csapata, így bejutot-

tak a legjobb nyolc csapat közé a Pétfürdőn
rendezendő  területi fordulóba.
Csapat tagok: Lenner Benedek László, Burger
Balázs Bendegúz 7. a, Kiss Marcell, Kiss
Ádám 6.

A területi fordulón, Pétfürdőn – 2019. április
10-én a gyakorlatban is megmutatta a csapat,
hogy ügyesen felkészültek a versenyre, így
a második helyezést érték el. 2019. április
16-án, a Veszprém megyei fordulóban
a kilencedik helyezést érték el, a versenyen
induló 106 csapat közül.

Hajrá Irinyisek!  Gratulálunk a szép sikerekhez!
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„Ismerem a technikai környezetemet” –
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi
dunántúli verseny döntője volt az ELTE
Savaria Egyetemi Központjában, Szombat -
helyen, 2019. április 11-én. Kiss Rebeka 7. a
osztályos tanuló a 7–8-os kategóriában
a kilencedik, míg Erdősi Janka 6. osztályos
tanuló az 5-6-os kategóriában a harmadik
helyezést érte el.

K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi
vetélkedő regionális középdöntőjében
(Veszprém–Vas–Zala megye) az Irinyi Iskola
csapata a 3. helyet érte el, 2019. április 9-én
Zalaegerszegen, a BGF Infocentrum, BGF-
Gazdálkodási Karán. Csapattagok: Hegedűs

Alexandra, Maurer–Bazsó Dávid, Takács
Nóra 4., Varga Dóra, Kovács Dominik 3. a.

2019. április 25-én  a XXVII. Kerékpáros
Iskola Kupa Veszprém megyei döntőjében,
Balatonfüreden, a fiúk kategóriájában Fejes
Milán Károly 5. a – megyei 3. helyet,
a lányok kategóriájában Kiss Rebeka 7. a –
megyei 3. helyet érték el.

Gratulál a szép sikerhez az Irinyi iskolai
közössége és a felkészítő tanár, Horváth Irén
(Inci néni)! 

HORVÁTH IRÉN

A legnépszerűbb bogyós gyümölcs, az eper
szezonja áprilistól júliusig tart. A jellegzetes
színű és formájú gyümölcsök, melyek piros
felszínét apró magvak pettyezik, rengeteg
vita mint és úgynevezett fitonutrienst tartal-
maznak, különösen jó forrásai a C-vitamin-
nak és a mangánnak, de jelentősebb meny -
nyiségű rost, jód, kálium, biotin, magnézi-
um és B6-vitamin is található bennük.
Mivel nagyon magas az antioxidáns-tartal-
ma, az eper igazi „szupergyümölcs”,
melyet érdemes rendszeresen fogyasztani,
hiszen a benne található vegyületek nemcsak
bizo nyos betegségeket segítenek megelőzni,
de az öregedést is lassítják.
Az eper hozzájárul a vércukorszint
normali zálásához, és megelőzi a vércukor -
szint hirtelen megug rását. Ez a hatása még

akkor is érvényesül, ha egyszerű szénhidrá-
tok elfogyasztása után eszünk epret! Az eper-
ben található fitonutrienseknek erőteljes
gyulladáscsökkentő hatása is van, ezzel pedig
a szervezetünkben található, krónikus gyul-
ladások ellen is jót tesz, ha rendszeresen
fo gyasztunk epret (vagy más bogyós
gyümölcsöt). A rendszeres eperfogyasztás
segítségével csökkenthető a koleszterinszint,
meg előzhető az érfalak károsodása is.
Az eper, gyulladáscsökkentő, antioxidáns
tápanyagainak a segítségével hozzájárulhat
bizonyos daganatos betegségek (emlő-,
méhtesti-, bélrendszeri és nyelőcsőrákok)
megelőzéséhez is.
(Forrás: www.hazipatika.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – eper

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár felújítása kapcsán a pince
takarítása, kirámolása közben egy ér de -
kes ,,leletre” bukkantak az intéz mény
dolgozói.

Úgy gondolta szerkesztőségünk, hogy
ezt megosztja Olvasóival.
Kérünk minden fűzfőit, akinek van
valami élménye, mondanivalója a fotón
látottakról, ossza meg velünk. Milyen
filmek voltak, hetente hányszor volt
filmvetítés, ki volt a mozigépész,
pénztáros, jegyszedő. Egyáltalán hogyan
működött, ezekre és minden másra
kíváncsiak vagyunk.

Erről az érdekes kordokumentumról
minél több írást szeretnénk megjelen-
tetni, hogy mindenki megismerhesse
múltunk egy darabját.

KÖSZÖNETTEL:
SZERKESZTŐSÉG

,,Régi idők mozija” –
jegyárak
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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 májusi kép kérdése: Hol található?
A 2019. áprilisi képrejtvény helyes megfejtése: Fűzfőfürdő, Kilátó u. 19.
Meglepetés csomagot nyert: sajnos nem érkezett helyes megfejtés

SZERKESZTŐSÉG



2019. május 23. oldal

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Irány a csillagos ég

Műholdas televíziózás – Erdősi Janka

Newton távcsöve – Ódor Laura

Éltető Napunk – Hudra Eszter

ELLOPTÁK! – KERESSÜK!



Memento

Fotók: Szekeres Péter
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