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

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

3-2-1 Meridián torna minden kedden 18 óra
– Március 5., 12., 19., 26.
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Március 6., 13., 20., 27.
Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Március 7., 14., 21., 28.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
– Március 6., 13., 20., 27.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 11. 15.30 óra Kártya klub

Március 12. 10 óra Pegazus Bábszínház
– belépőjegyes előadás

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
Nemzeti ünnep alkalmából
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla pol-
gármester
– Közreműködnek: Szivárvány óvoda,
Balatonfűzfő táncosai
– Koszorúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)
Rossz idő esetén: Művelődési Központ, szín-
házterem

Március 18. 17 óra Balatonfűzfőért
Alapítvány
– Civil Fórum – pályázati tájékoztató

Március 20. Városi Költészet napi szavaló-
verseny – Elődöntő I.
– 9 óra Óvodás kategória
– 13 óra Kisiskolás kategória
– 16 óra Felnőtt kategória

Március 21. Városi Költészet napi szavaló-
verseny – Elődöntő II.
– 13 óra Felső tagozatos kategória
– 15 óra Középiskolás kategória

Március 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

Március 23. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap – keresztszemes hímzés bemuta-
tása, Csernáné Csiker Ibolya
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Március 25. 15.30 óra Kártya klub

Március 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
– kötetlen beszélgetés Marton Béla polgár-
mester úrral

Március 29. 16.00–17.30 óra Balaton fűzfő -
ért Alapítvány
– szemétszedés a közterületen

Áprilisi előzetes

3-2-1 Meridián torna minden kedden 18 óra
– Április 2., 9., 16.
Senior örömtánc minden szerdán 17.30 óra
– Április 3., 10., 17.
Jóga minden csütörtökön 18 óra
– Április 4., 11., 18. 
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Április 1. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– klubfoglalkozás – Fiúk napja
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – tavaszi munkák megbe-
szélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 2. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

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

Április 8. 15.30 óra Kártya klub

Április 11. 17 óra Városi Költészet napi sza-
valóverseny
– Döntő és Gálaműsor

Április 12. 13–18 óra Balatonfűzfőért
Alapítvány
– Helytörténeti vetélkedő és virágültetés
(közterület)

Április 13. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap – készülődés a Húsvétra (húsvéti
figurák, nikecell tojások festése)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

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.

Szeretettel köszöntjük városunk
4 újszülöttjét, név szerint Csonkás

Zsombort, Székely Pannit, Somogyi Mirát,
Nagy Izabellát. Gratulálunk a családok-

nak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 9 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta
a 2019. januári lapzártától

a 2019. februári
lapzártáig:



4. oldal 2019. március

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
február 19-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követ-
kező határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfo-
gadta a Balatonfűzfőért Alapítványnak az önkormányzat által a civil
szervezetek támogatására átadott pénzeszköz felhasználásáról készí-
tett elszámolását, valamint a 2019. évi költségvetésben a civil szerve-
zetek támogatására tervezésre kerülő (civil alap) összeget átadja
a Bala tonfűzfőért Alapítvány részére. Felkérte a Balatonfűzfőért
Alapítványt, hogy a pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testüle-
tet 2019. augusztus 31. napjáig tájékoztassa. A civil szervezetek támo-
gatására kiírandó pályázati felhívásában rögzíteni kell, hogy a pályá-
zó a pályázata részeként köteles benyújtani igazolást arról, hogy
az önkormányzat felé nincs tartozása.

– A testület nem támogatta a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Humán Bizottság azon javaslatát, hogy a balatonfűzfői 603 helyrajzi
számú ingatlan (volt Jókai Mór Általános Iskola) értékesítése tárgyá-
ban kiírt pályázati felhívást 60 napra felfüggessze annak érdekében,
hogy tisztázódjon, a Magyar Falu Program pályázati rendszerében
milyen feltételekkel lehet pályázni.

– Az Önkormányzat elkészítteti a Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
szám, 1495/88/A/5 hrsz.-ú ingatlan részleges elbontásának és a gyer-
mekorvosi rendelő elé új szélfogó építésének költségvetését. Az épü-
letrész sorsáról az elkészült költségvetés ismeretében dönt.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Aká -
cos utca felújítását 2019-ben nem tervezi.

– Az Önkormányzat balatonfűzfői 027/46 és 027/48 hrsz.-ú ingatla-
nokat értékesíteni kívánja.
(Az ingatlanok a Víztorony u. végén, külterületen találhatók, közmű-
vesítés nélküliek, 1258 és 4411 m2-esek és az ingatlan-nyilvántartás
szerint rét művelési ágban vannak.)
Ennek érdekében elrendeli ingatlanforgalmi szakértői vélemény
készítését, melynek költsége a vevőt terheli. Az ingatlanforgalmi
szakértői vélemény elkészítése után a vételárról külön dönt.

– Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Az illegális hulladéklerakók felszámolá-

sa” című pályázata keretében „Az illegális hulladéklerakók felszámo-
lása Balatonfűzfőn” című projektjére. A képviselő-testület a projekt-
hez a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatást igényel és
mivel a pályázatban a támogatás mértéke 100%, ezért saját forrás nem
kerül bevonásra.

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy 

1. A 104/2018. (05. 15.) számú Kt. határozat 2. pontját hatályon
kívül helyezi.

2. a „K&A PÉKSÉG” Sütőipari és Kereskedelmi Kft. (8226
Alsóörs, Vasút utca 1.) részére a Balatonfűzfő 1495/134 hrsz.-ú
ingatlanon lévő épületet határozatlan időre bérbe adja az alábbi
feltételekkel:
a) a bérleti díj mértéke 70 000 Ft + áfa/hó, amely a KSH által

közölt előző évi infláció mértékével évente növekszik,
b) az épületet a bérlő pékáru és tejtermék kereskedelmi üzlet és

reggeliző céljára használhatja úgy, hogy az épület külső meg-
jelenése nem változhat,  

c) a bérlő vállalja az épület ablakcserét is tartalmazó homlokzati
felújításának az elvégzését, melyhez a települési főépítész elő-
zetes véleményét ki kell kérni,

d) további külső terasz, fogyasztótér használata külön közterü-
let-foglalási engedély és rendeletben meghatározott közterü-
let használati díj megfizetése alapján történhet.

– A testület nem járult hozzá Balatonfűzfő közigazgatási területén a
71-es számú főútvonal vasútállomás előtti szakaszán lévő kijelölt gya-
logátkelőhely vonatkozásában intelligens gyalogátkelőhely kialakítá-
sához.

– A testület elfogadta Balatonfűzfő Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a 2019. évi
költségvetésről.

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

A következő testületi ülés 2019. március 19-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Osztálya nyomo-
zást folytatott nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűn-
tette miatt.
Az ügyben Szanyi Szilvia balatonfűzfői lakos tett feljelentést ismeret-
len tettes ellen.
A feljelentés tárgyává tett magatartások vizsgálata során nem merült
fel olyan adat, miszerint a megállapodás megkötése az önkormányzat
vagyonában értékcsökkenést, vagy várható haszon elmaradását ered-
ményezte volna.

A nyomozás során olyan adat sem került a nyomozó hatóság birtoká-
ba, amely alapján arra lehetne következtetni, hogy a kifogásolt ügylet
során a döntéshozó a vagyonkezelési kötelezettségét szándékosan
megszegte volna.
Mind a szándékos vagyonkezelési kötelezettség, mind az ezzel össze-
függésben bekövetkező vagyoni hátrány a hűtlen kezelés bűncselek-
mény tényállási eleme, bármelyik hiánya esetén a bűncselekmény
megállapíthatósága kizárt.
Tekintettel arra, hogy az eljárás alapját képező cselekmény nem bűn-

Százkettedik hónap a városházán 
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cselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a nyomozás
megszüntetéséről határozott a rendőrség.
Sajnálatos, hogy ez az ügy rengeteg idejét vette el a hatóságnak, sok
irat került bekérésre, a tanúztatások sokaknak adott plusz feladatot,
elvonva a fontosabb munkájuktól a dolgozókat. 
Vizsgálat lezárult, felejtse el! Volt ilyen című film, de én nem tudom
elfelejteni ezt. Sajnos nem tud senki sem viszontváddal élni, mert
konkrétan senki nem lett megvádolva, csak annyi marad meg, hogy
nyomoztak bűncselekmény ügyben. Hát ne ennyi maradjon! Ennél
több. Hogy becsületesen dolgozó képviselők, városvezetők, hivatali
dolgozók élték át az ismeretlen tettes elleni nyomozás lépéseit, annak
minden nyűgével, bajával. Gondolom, csak egy kósza ötlet részemről,
hogy elvárjon az ismeretlen tettes egy bocsánatkérést a feljelentőtől.
Csak annyit, hogy elnézést, rosszul gondoltam. 

Elkészült a város 2019-es költségvetése. Biztonságos, fejlesztéseket tar-
talmazó, azokat előkészítő, a jövőt megalapozó költségvetést sikerült
elkészíteni. Örömteli, hogy nem kell hitelt felvenni, és közel húszmil-
liós tartalékkal tudtunk tervezni. A sok számot, adatot tartalmazó
dokumentumot a közeli közmeghallgatáson ismerheti meg a lakosság,
amit a honlapon, egyéb nyilvános közösségi oldalakon is meg fogunk
jelentetni, el fogjuk juttatni a civil szervezeteknek, köözsségeknek. 

Ettől a hónaptól megváltozik Dr. Rimay László háziorvos rendelési
helyszíne. A régi renedlőjét nem lehetett már felújítani, így az önkor-
mányzat a Fűzfő Med Kft. épületében bérel egy újonnan kialakított
rendelőt.  Szintén változik a fogorvosi alapellátást ellátó orvos is.
Dr. Megyeri Renáta fogorvos váltja Dr. Sáfrán Ilona doktornőt. Az új
fogorvosi ellátás során kisebb szájsebészeti beavatkozás is elvégezhető
majd a rendelőben, így sok esetben helyben is megoldhatók lesznek
a korábban csak utazással megoldható megbetegedések. 

Elindult a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár felújítása.
Mindenkit kérek, hogy az építkezés során fokozottan figyeljen,
a látogatók tartsák be, hogy csak a kijelölt területeken közlekedhet-
nek. A kellemetlenségért kérem szíves megértésüket. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
Kormányrendeletnek megfelelően 2019-től a házhoz menő zöldhul-
ladék gyűjtési szolgáltatást Balatonfűzfőn is kizárólag a Köz -
szolgáltató emblémájával ellátott biológiailag lebomló hulladékgyűj-
tő zsákkal lehet igénybe venni. A tavaszi házhoz menő zöldhulladék
gyűjtés az eddig megszokott időpontokban, a 11. és 13. héten törté-
nik. A gyűjtéshez a Balkom ürítési alkalmanként 2 db, azaz a tavaszi
zöldhulladék gyűjtéshez az állandó lakosok részére összesen 4 db zöld
színű, emblémás zsákot biztosít térítésmentesen. Ezen felül kérjük,
a madzaggal átkötött maximum 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ága-
kat, ágnyesedékeket kévékbe kötve helyezzék ki!
A többlet zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás, zöld színű zsá-
kot bruttó 534 Ft/db áron vásárolhatják meg a Balkomnál.
A tavaszi zöldhulladék gyűjtéshez az ingyenes zöld zsákok kiosztását
Balatonfűzfő Város Önkormányzata végzi a következők szerint.
Helyszín: Közösségi Ház (Balatonfűzfő, József Attila u. 12.), idő-
pont: 9., 10., 11., 12. héten kedd, szerda, csütörtök: 11.00–18.00
között! Ügyfélszolgálatukon kizárólag a többlethulladék gyűjtésére
szolgáló zsákot tudja megvásárolni.  A szolgáltató listán közli velünk,
kik jogosultak az ingyenes zsákokra. Akik nem szerepelnek a listán,
ők nem kaphatnak, mert nem egész éves díjat fizetnek.  
Tervezzük, hogy csak zárt gyűjtőedényben lehessen háztartási hulla-
dékot kitenni, ehhez a rendeletet módosítani kell, ami a tervek sze-
rint márciusban meg fog történni. Kommunális hulladék nem kerül-
het majd ki zsákokban, mert azokat a kóbor állatok kiszakítják.

A kutyafuttató ügyében egyeztetésre hívom a kutyatulajdonosokat
2019. március 20-án 17 órára. Találkozás az Öveges Iskola előtti par-
kolóban. 

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019. március 21. 17 óra,
Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ és Könyvtár tükrös terme.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Tisztelt Ügyfelünk! 
Jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk a tavaszi házhoz menő zöldhulla-
dék gyűjtés menetéről.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
Kormányrendeletnek megfelelően, 2019-től a házhoz menő zöld
hulladékgyűjtési szolgáltatást Balatonfűzfőn is kizárólag a Köz -
szolgáltató emblémájával ellátott biológiailag lebomló hulladék-
gyűjtő zsákkal lehet igénybe venni. A tavaszi házhoz menő zöld
hulladékgyűjtés az eddig megszokott időpontokban, a 11. és 13.
héten történik. A gyűjtéshez Társaságunk ürítési alkalmanként 2 db,
azaz a tavaszi zöldhulladék gyűjtéshez az állandó lakosok részére
ingatlanonként összesen 4 db zöld színű, emblémás zsákot biztosít
térítésmentesen. Ezen felül, kérjük, a madzaggal átkötött maximum

5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágakat, ágnyesedékeket kévékbe
kötve helyezzék ki!
A többlet zöldhulladék gyűjtésére szolgáló emblémás, zöld színű zsá-
kot bruttó 534 Ft/db áron vásárolhatják meg Társaságunknál. 
A tavaszi zöldhulladék gyűjtéshez az ingyenes zöld zsákok kiosz-
tását Balatonfűzfő Város Önkormányzata végzi a következők sze-
rint. Helyszín: Közösségi Ház (Balatonfűzfő, József Attila u. 12.),
időpont: 9., 10. 11., 12. héten kedd, szerda, csütörtök: 11.00-
18.00 között! Ügyfélszolgálatunkon kizárólag a többlethulladék
gyűjtésére szolgáló zsákot tudja megvásárolni. 
Ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitva tartása:
8220 Balatonalmádi, Rákóczi Ferenc u. 43. Tel.: +36-88/438-688,
E-mail: ugyfelszolgalat@balkom.hu

Balkom tájékoztató

Ügyfélszolgálat nyitva tartás Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
szeptember 1-től április 14-ig 8:00–16:00 – 8:00–12:00 7:00–19:00 8:00–12:00 –
április 15-től  augusztus 31-ig 8:00–16:00 – 8:00–12:00 7:00–19:00 8:00–16:00 8:00–12:00
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A cikkben több valótlan állítás is elhangzott, melyet okozhatott az is,
hogy a polgármester úr nem vett részt a fórumon, az alpolgármester
úr pedig a végére ért oda. Az iskolával kapcsolatos elképzeléseket zárt
ülésen vitatták meg, ahol nem kaptunk lehetőséget az általunk kidol-
gozott terv ismertetésére, így valós véleményt sem tudtak alkotni
róla, tehát érdemi döntés sem születhetett. 9 nap alatt több mint 800
balatonfűzfői lakos állt a fiatal tervezők által megalkotott hasznosítá-
si terv mellé. Ez a létszám a település lakosságának 20%-a, ennyi pol-
gár  kérte a balatonfűzfői Képviselő Testülettől, hogy ne értékesítse az
utolsó, még eredeti állapotában megmaradt, országos védelem alatt
álló KLEBELSBERG iskolát. Ehhez a petícióhoz egyetlen képvise-
lő csatlakozott,  Lajkó Frigyes. A 7.241 m2 alapterületű ingatlan -
komplexu mot, mely magába foglalja az iskola és a hozzá tartozó
sport pálya területét, 71,3 millió forintért árulják, ami egy Bala -
tonhoz közeli, jól megközelíthető ingatlanért igencsak alacsony ár.
2018 áprilisában pályázatot hirdetett a Miniszterelnökség Társa -
dalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kultu rális
Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkársága általános és közép-
iskolás diákok számára, közvetlen környezetükben található kulturá-
lis örökség feltérképezésére. A balatonfűzfői VSZC Öveges József
Szakgimnázium diákjai dr. Makra Ernőné segítségével különleges
helytörténeti órát tartottak. Látva, hogy az iskola mekkora kulturális
és társadalmi értéket képvisel, megkerestem az ügyben illetékes
minisztériumot, és kezdeményeztem a műemléki védelem alá helye-
zést. A Minisztérium szakértői anyagából kiderült, hogy a
Klebelsberg iskola országos védelemre méltó, egyedülálló.
Javasolják az értékesítés helyett további kulturális célú hasznosítá-
sát, és védetté nyilvánítását, ami biztosíthatná hosszú távú fenn-
maradását. Megállapították, hogy a műemléki értékként történő
nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételei fennállnak. Az épület
koránál, művészi kialakításánál, valamint a település fejlődésé-
ben betöltött szerepénél fogva történelmi jelentőséggel bír. Örök

emléke az 1926-os népiskolai reformnak, építészeti alkotórészei -
vel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt.
2018. szeptember 14-én országos védettségű műemlékké nyilvá-
nították az iskolát. A teljes szakértői anyagot – mely a település
múltjáról és értékeiről szólt –, elküldtem a Balatonfűzfői Hírlapnak,
de ez nem jelenhetett meg az újságban. Az iskola épületében kápolna
is található, hiszen nem csak iskolaként, hanem templomként is
működött a Jézus Szíve Plébánia megépüléséig. Decemberben fiatal
építészek keresték meg a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egye -
sületet – melynek elnöke vagyok – és vállalták, hogy terveket készíte-
nek a bezárt iskola hasznosítására. Úgy gondolták, hogy egy ilyen
értéknek továbbra is a közösség használatában kell maradnia.
Elindult egy tervezési folyamat a helyi lakosok bevonásával, ahol
a fia talok igényei, javaslatai kiemelt hangsúlyt kaptak. Bár Bala ton -
fűzfő a Balaton partján fekszik, nincs turisztikai központja, ami nagy
lemaradás a többi balatoni településhez képest. A tervekben szerepel
Egészségház létesítése is, gyermek- és háziorvosi ellátással, védőnői
szolgálattal, valamint gyógyszertárral. A 2006. évi XCVIII. törvény
szerint 4.500 fős lakosságszám felett lehet újabb gyógyszertárat nyit-
ni, illetve fiókgyógyszertár nyitása esetén a feltétel csak az, hogy a két
gyógyszertár között legalább 1.000 méter távolság legyen.
Létesülnének továbbá bevételt hozó turisztikai attrakciók, informá -
ciós iroda, bankautomata, pénzváltó, dokumentumcenter, múzeum,
felnőtt- és gyermekjátszótér, kültéri közösségi konyha, szökőkút,
amfiteátrum és megvalósulna a terület teljes akadálymentesítése.
Főként a vasútállomással szemben lévő lépcső akadálymentesítését
tartjuk nagyon fontosnak. A Testület az ingatlanegyüttes értékesíté-
séből befolyt összegből háziorvosi- és védőnői rendelőt szeretne épí-
teni a Közösségi Ház mellett, ami 100 millió forintos nagyságrendű
tétel, melyet nem fedez az iskola eladásából származó bevétel.
Nem szándékozik azonban új gyermekorvosi rendelőt létesíteni,
mivel az nem kötelező önkormányzati feladat. Úgy gondolják, ha

Reagálás a februári hírlapban meg jelent, A Jókai iskola jelenéről,
jövőjéről című írásra

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékeny-
ség ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM ren-
deletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ – mint kéményseprő-ipari szerv –, 2019. április 1–30.
közötti időszakra ütemezte Balatonfűzfő közigazgatási területén a
kéményseprő-ipari sormunka végzését. 

Időpont foglalási lehetőségek:
Online: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfél-
szolgálati oldalán űrlap kitöltésével, 
E-mailben: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu, 
Telefonon: 1818 (majd válasszák a 9-es, 1-es, 1-es gombokkal az idő-
pontfoglalás menüt), 
Postai úton: a BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf. 314 címen, 
Személyesen a 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2/A címen hétfői
napokon 8.00–20.00, a hét többi munkanapján 8.00–14.00 óra
között.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további
részletes információ a szervezet lakossági honlapján
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el. 
A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek
és nem fogadhatnak el! 

SZEKERES PÉTER, MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

Tájékoztató a kéményseprésről
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nyugdíjba megy a gyermekorvos, akkor már nem kell a gyermekorvo-
si ellátást a településen fenntartani. Építészek szakmai véleménye sze-
rint, egy meglévő épület átalakítása jóval olcsóbb, mint egy új építé-
se. A volt politechnikai épület jóval nagyobb, mint a Közösségi Ház
melletti beépíthető szabad terület. Elhelyezkedésében is kedvezőbb
a lakosság többségének. Annak idején, amikor még Fűzfőfürdőn volt
a polgármesteri hivatal, és az iskola is működött, 9 üzlet üzemelt a
városrészben, sőt még gyógyszertár is volt. Az iskola bezárásával és az
önkormányzat elköltözésével megszűnt a környéken az átmenő forga-
lom, az üzletek mind bezártak. Ha itt megvalósulna ez a közösségi
központ, akkor újból létesülnének szolgáltatások a megnövekvő for-
galomra. Nem érdemel meg a Település egy ilyen korszerű turisztikai,
kulturális és egészségközpontot? Kik fognak ide települni, ha már
semmilyen szolgáltatás nem lesz ezen a településrészen? A februári
cikkben elhangzott, hogy a keleti országrészből kell pótolni a munka-
erőt. Amennyiben munkásszállót csinálnának az épületből, és külföl-
di munkásokat szállásolnának itt el, az vajon milyen hatással lenne a
közbiztonságra, főként itt a park mellett? Úgy gondolom, hogy az

általunk ismertetett terveket akkor is meg kell valósítani, ha nincs rá
pályázati pénz, mert ez településfejlesztési stratégia szempontjából
létfontosságú, és nem lehet pénz kérdése. Javasoltuk, hogy a volt
Jókai Mór Általános Iskola épületét ne értékesítse az Önkor-
mányzat, hasznosítását fejlesztési szakemberek, és a lakosság
bevonásával, közösségi tervezés keretében, és annak eredménye-
képpen határozza meg. A Testület azonban arra sem adott lehetősé-
get, hogy 2 hónap alatt elkészíttessük a hivatalos tervet és forrásokat
keressünk rá. 2023-ban Veszprém lesz Európa Kulturális fővárosa,
melyhez mi ezzel a projekttel is szeretnénk hozzájárulni. Meg -
kerestem Orbán Viktor miniszterelnök urat is és kértem, hogy
a Kormány hogy álljon e kezdeményezés mellé! Hadd legyen ennek a
balatoni városnak is egy olyan modern kulturális és turisztikai köz-
pontja, ahol a múlt összeér a jelennel és a jövővel. Az alábbi vélemény
azon a fórumon hangzott el, ahol bemutattuk az elképzeléseket: „Ha
nem becsüljük meg a múltunkat, őseink hagyatékát, akkor utódaink
sem fognak tisztelni, becsülni bennünket.”  

SZANYI SZILVIA

*
Szanyi Szilvia cikkében arról ír, hogy nem voltunk kellőképpen tájéko-
zottak, amikor a Jókairól döntést hoztunk. Ez valótlan állítás, mert a
terv minden elemét mind a PTHB bizottság tagjai, mind a testület tag-
jai megismerhették, hiszen az anyag – igaz közvetlenül a bizottsági ülés
előtti napon –, de minden érintetthez el lett juttatva. A fórum hang- és
képanyaga pedig rögzítésre került a Youtube videómegosztó portálon.
Szanyi Szilvia cikkében a korábbi – fórumon is elhangzott könnyel-
mű ígéreteket ismétli, melyek messze járnak a valóságtól, az előző
hónapban megjelent cikkünk aggályaira, felvetéseire továbbra sem
adnak megnyugtató válaszokat. Hangulatkeltésre, olcsó választási
ígérgetésre, a település megosztására viszont remekül alkalmasak.
Sajnos Lajkó Frigyes képviselő felült ennek a választási fogásnak,
magáévá tette a fenti hangzatos, de nem megalapozott álmokat.
Indítványozta tehát, hogy 60 napra – amíg a Magyar Falu Program
pályázati feltételei nem jelennek meg – kerüljön felfüggesztésre (az ő
korábbi, támogató szavazatával bezárt!) iskola értékesítése. Időközben
a pályázati felhívás megjelent. A közösségi terek kialakítására, felújítá-
sára maximálisan 15 millió forint pályázható. Ez nagyon messze van
a tervezett fejlesztés több százmilliós igényétől. Amúgy még ennek
a kicsiny forrásnak az elnyerése is erősen kérdéses lehet, hiszen nem
tisztázott, hogy városok indulhatnak-e egyáltalán ezen a pályázaton, s
ha indulhatnak, mekkora az esélyük a Fűzfőéhez hasonló adóerő-

képesség mellett. Sajnos ki kell mondani, hogy nem tényeken alapuló
kezdeményezést támogattak az aláírók. Megjelent, amire várni kellett,
és ebben nincsen forrás a megvalósításra. Eddig kellett volna a beter-
jesztő szerint meghosszabbítani az értékesítést. Megjelent a rettenete-
sen várt pályázat, amire épült az egész fejlesztési koncepciójuk. 
A forrás nélküli terveket álmoknak hívják. A képviselő-testület döntő
többsége felelősségteljes döntést hozott, amikor az értékesítés mellett
döntött, s a jövőt nem áldozta fel pillanatnyi politikai előny szer zésért.
Csak emlékeztetőül írom: a város 2010-ben 1,3 milliárd forintnyi
adóssággal rendelkezett, mert az akkori testület az álmaik megvalósí-
tását az elkövetkező 20 évben kívánta megfizettetni a lakossággal.
A pénzügyi bizottság akkori vezetőjét Lajkó Frigyesnek hívják. A csőd
széléről csak az állami segítség tudta kihúzni a várost. A mostani testü-
let nem kíván vállalhatatlan terheket rakni senkire sem. Ami akkor jó
üzletnek tűnt, a vízmű megvásárlása, az közel félmilliárd forintjába
került a városnak. A jó ötlet nem elég. Reális fejlesztési elképzelések
kellenek a felelőtlen ígérgetések és félrevezetések helyett.

A pályáztatás lezajlott, a legtöbb ajánlat nyerte meg a pályáztatást
75 millió Ft-tal. A téma ezzel lezárult.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Egy munkával és programokkal teli 2018-as év után a Ba la ton -
fűzfőért Alapítvány kurátorai újult erővel és az előző évek pályázatai -
ból levont tapasztalatokkal indultak neki a 2019-es évnek. Január
végén sor került a 2019-es pályázati koncepció megalkotására és kép-
viselő-testület elé terjesztésére. A KT február 19-i döntése alapján
2019. évben is a Balatonfűzfőért Alapítvány kezeli Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának Civil Alapját, pályázatokat ír ki és pályázat
útján támogatásokat ad a helyi civileknek.
A testületi ülés után eltelt egy hétben a Kuratórium kidolgozta a pá -
lyázati felhívásokat és adatlapokat, hogy március 1-től a balatonfűz-
fői civilek elkezdhessék a 30 napos felkészülést az első pályázatok

benyújtásáig. Az alábbiakban olvasható a 2019. március 1-jén megje-
lenő pályázati felhívások rövid kivonata.

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

1. Rendezvények támogatása
1.1 Helyi érdekeltségű rendezvény esetén: (Rendezvény I.)
Támogatási összeg: Max. 100 000 Ft, vissza nem térítendő támoga-
tás

A Balatonfűzfőért Alapítvány pályázati hírei – Civil Alap támogatások
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1.2 Turisztikai vonzerőt képviselő, a város ismertségét gazdagító ren-
dezvény esetén: (Rendezvény II.)
Támogatási összeg: Max. 400 000 Ft, vissza nem térítendő támogatás

A programok témája sport, egészségmegőrzés, kultúra, hagyomány -
őrzés, környezetvédelem lehet.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. 03. 31., 
az elbírálás határideje: 2019. 04. 24.

2. Ifjúsági együttműködések támogatása
Támogatási összeg: TAO sportegyesületeknek max. 50 000 Ft,
egyéb szervezeteknek, civil szerveződéseknek max. 250 000 Ft, vissza
nem térítendő támogatás
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. 04. 30.,
az elbírálás határideje: 2019. 05. 31.

A részletes pályázati felhívások és adatlapok letölthetők Balatonfűzfő
Város és a Balatonfűzfőért Alapítvány honlapjáról, illetve átvehetők

a Polgármesteri Hivatal Titkárságán vagy Gál Andreától személye-
sen, 2019. 03. 04-től. 

2019. március 18-án hétfőn 17 órától az alapítvány Civil fórumot
tart a Művelődési Házban. A rendezvényen a most megjelenő pályá-
zati felhívások, adatlapok részletes ismertetésére kerül sor és minden
érdeklődő lehetőséget kap, hogy pályázatokkal kapcsolatos kérdéseit
feltegye, javaslatait és véleményét elmondja.       
A rendezvényen szó esik az áprilisban megjelenő további Civil Alap
pályázatokról és az alapítvány saját forrású támogatási lehetőségeiről,
valamint az alapítvány saját rendezvényeiről is.
Programtervezet: 03. 29. péntek 16 óra Szemétgyűjtés; 04. 12.;
Városszépítő akció – EFOP rendezvény; Május 24. péntek Sportnap
– EFOP rendezvény
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt március 18-án, 17 óra-
kor a Művelődési Házban!

GÁL ANDREA ELNÖK, BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY

FELHÍVÁS! VÁROSI KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY!
Balatonfűzfő

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a költészet napja tiszteletére
az elmúlt évek hagyományának megfelelően idén is meghirdeti a városi szintű szavalóversenyt.

A megmérettetésre nevezni egy szabadon választott magyar költő versével lehet. 

Jelentkezési határidő: 2019. március 14.

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi iskolában, az Öveges középiskolában és egyénileg 

a Művelődési Központ és Könyvtárban.  

A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményekben vagy letölthetők a honlapunkról
(www.mkkfuzfo.hu)

A szavalóverseny menetrendje:
ELŐDÖNTŐ I. március 20. (szerda)

9 óra Óvodás kategória • 13 óra Kisiskolás kategória • 16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, pódiumterem

ELŐDÖNTŐ II. március 21. (csütörtök)
13 óra Felső tagozatos kategória • 15 óra Középiskolás kategória

Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, pódiumterem

DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR
április 11. (csütörtök) 17 óra

Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, színházterem

I N F O R M Á C I Ó:
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/319-0975

www. mkkfuzfo.hu
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Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Csernáné Csiker Ibolya

A keresztszemes hímzés egy életen át elkísér
,,A keresztszemes azért jó, mert mellette nem
lehet elkalandozni, ezáltal kikapcsol, pihen-
tet.” – vallja ezt Csernáné Csiker Ibolya.
Városunkban mindenki ismeri  a mosolygós,
kedves Ibolyát. Ha az utcán találkozunk vele,
mindig van hozzánk egy kedves szava, egy
jótanácsa.  Alkotásai szépségében visszakö-
szön személyisége.
Ibolya keresztszemes hímzéseit sokan isme-
rik és szeretik. Színes, vidám, tradícionális és

modern mintái precízen kidolgozottak.
Munkáit képeslapokon, kis- és nagyképeken,
díszdobozokon, terítőkön, valamint párná-
kon láthatjuk.  A  Balatonfűzfői Kézműves -
klub és a Hímző Műhely tagjaként már sok
kiállításon bemutatkozott.
Ibolya Balatonkenesén született,  falusi kör-
nyezetben. Szülei meleg családi szeretetben
nevelték. A kézművességgel és különöskép-
pen a keresztszemes hímzéssel iskolai techni-
katanára ismertette meg, tőle tanulta az első
mozdulatokat és fogásokat. Közgazdasági
Szakközépiskolában érettségizett, majd az
iskola után férjhez ment és családot alapított.
Három gyönyörű gyermek édesanyjaként az
alkotásra nem jutott sok ideje, csak később,
mikor a gyerekek már nagyobbak lettek. Mint
a hetvenes években mindenki, Ibolya is
próbál kozott  a kalocsai hímzéssel, de inkább
próbálkozásokként gondol akkori alkotásaira.
A varrás egész életében elkísérte. Ha nem volt
ideje hímezni, ruhákat varrt a gyerekeinek.
Ági lánya mindig is nagyon büszkevolt rá,
hogy olyan anyukája van, aki mindent meg

tud varrni, javítani. Ibolya elmondása szerint
három gyerek mellett bőven volt feladata.
Ahogy telt múlt az idő, bizony hosszú évek
teltek el alkotás nélkül. Talán a sors keze,
talán véletlen volt, de egy kézműves boltban
szembe találta magát néhány keresztszemes
hímzéssel készült képeslappal. Ez volt az
a pillanat, ami útjának indította azt a folya-
matot, melynek eredményeit kiállításokon és
dísztárgyakon láthatunk viszont. Bár a ke -
reszt szemes hímzés az örök szerelem, Ibolya
újabban a foltvarrással is próbálkozik.
Lányát és menyét is érdekli a kézművesség.
Bár ritkán, de ha idejük engedi, ők is szívesen
hímeznek apróságokat. Az ünnepi időszakok
különösen jó alkalmat kínálnak arra, hogy
tematikus témákkal díszített alkotásokat
hímezzenek. Húsvét, karácsony, születésnap
és névnap alkalmával is készülnek dísztár-
gyak, ajándékok. Valljuk be, boldog lehet,
aki az ajándékcsomagból egy foltvarrással
vagy egy keresztszemes technikával készült
alkotást bonthat ki.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

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.
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A mobil telefon mára már mindennapi
életünk részévé vált. A szinte minden ház-
tartásban található számítógép, laptop,
tablet mellett az okos telefon vált a leg-
fontosabb digitális eszközzé, amely már
minden korosztály kezében megtalálható.

Mint minden eszköz használatának,
a mobil telefonnak is vannak előnyei

és árnyoldalai is!

Az elérhetőség, az információtárolási és
azonnali megszerzési lehetőség megkönnyíti
a tájékozódást, az ismeretek gyors megszer -
zését, tudásunk bővítést. A gyakorlatilag kis
számítógépként működő készülékek a világ -
háló használatának széles palettáját biz-
tosítják. A fiatalok előszeretettel hasz nál ják
a virtuális életük színtereként, zenék hall-
gatására, videók letöltésére, megnézésére.
Ezek a tevékenységek a jelentős időtöltés mel-
lett erősen elvonják a figyelmet a környezetről,
a környezetben történtekről. 
Sajnos már több olyan tragikus balesetről is
van tudomásunk, amelyben a mobil telefon-
ját „nyomkodó”, és közben fülhallgatót
használó fiatal vált áldozattá. Az érzékelés
egy részének kizárása komoly veszélyhely -
zetet teremt a közlekedésben akkor is, ha
sportolás, futás, kerékpározás, autóvezetés
közben használt headsettel, fejhallgatóval
élvezzük a mobil telefon és hasonló eszközök
nyújtotta lehetőségeket. Meg jegyzem, a nyá -
ri melegben a klíma üzemelése miatt zárt
ablakok is hasonló eredményt hoznak, és akkor
a hangos zenéről még nem is szóltam. Az ilyen
esetekről tudnának mesélni a bajba jutott
emberek segítségére „megkülönböztető
jelzéssel” siető mentősök, tűzoltók,
rendőrök. A KRESZ szabályai szerint ők
elsőbbséget élveznek a közlekedés többi
részvevőjével szemben, akár járművezetőről,
akár gyalogosról beszélünk. De ezt hogyan

adja meg az, aki mesterségesen és nagyon
hatékonyan zárja ki a környezetéből érkező
hangokat?

A mobil eszközök alkalmasak a világháló
elérésére, az ott népszerű tevékenységek foly-
tatására. Egyre több olyan esettel talál ko -
zunk mi rendőrök, amikor a virtuális
világhoz kapcsolódó bűncselekmény áldozat
maga is hozzájárult a sértetté, áldozattá
válásához. Természetesen nem szándé ko -
san! Egyszerűen csak nem volt tisztában
azzal, hogy hogyan kezelje, védje magát,
adatait.

Ma már egyre többször halljuk: Nekem
jogom van ehhez! Ez sérti az én személyiségi
jogaimat! A személyes adataimat nem adom
meg! Az én érdekeimet ez sérti! Emögött
azonban mégis sokszor ott van egy felelőtlen
magatartás, amely kiszolgáltatottá tesz ben-
nünket a rossz szándékú emberekkel szem-
ben.

Milyen veszélyforrások lehetnek?
• E-mailben bekért banki adatok, pinkód,

jelszavak helytelen kezelése.
• Az internetes oldalakon történő regisztrá-

cióhoz az e-mail cím mellett több szemé-
lyes adatot, lakcímet, elérhetőséget kérnek,
és azzal visszaélnek.

• Kedvelésre, megosztásra bírnak rá kissé
erőszakos módon, amikor valójában „csak”
az adataid egyéb célú felhasználásához
járulsz hozzá. 

• Amikor saját magunk tesszük közzé, pub-
likussá az adatainkat (személyi adatok,
elérhetőségek, fotók, videók, hozzászólá-
sok) a közösségi oldalakon.

• Amikor másokról teszünk közzé adatokat,
információkat hozzájárulásuk nélkül.

• Amikor a szabályos kilépés nélkül fejezzük
be, vagy szüneteltetjük a net használatot.

• Jelszó mentése bármilyen eszközön, pl. ide-
gen gépen, lépünk fel a rendszerbe.

• A vásárláskor történő visszaélési lehe -
tőségek.

A gyerekekkel, fiatalokkal az iskolákban
elsősorban az ő éltükben nagy szerepet játszó
közösségi oldalakon való megjelenést,
adatközzétételt, saját és más adatainak
védelmét beszéljük meg. Szó esik a virtuális
világ személytelenségéről, az elkövetett hibák
korrigálásának lehetőségeiről, azok követ -
kezményei ellen való fellépésekről. 
Manapság az okos telefonok világában
adódik egy helyzet, kattan a gép, és már
,,nyomjuk” is a netre minden mérlegelés,
válogatás nélkül a képet, videót, ami akár
a mások személyes adata lehet, vagy átgon-
dolva a dolgot, mégsem a netre való
információ nak minősítjük az elhamarkodott
meg osztást.  

Pedig, amit egyszer közzétettünk,
az ott is marad!

Nemcsak példamutatásra gondolok a szülők,
felnőttek részéről, hanem a gyermekeinkre
való odafigyelésre, velük való törődésre,
a ma gatartásváltozásukra, amelyek az
internetes zaklatások és függőségük
árulkodó jelei lehetnek. Igaz, a gondoskodá-
sunk alatt álló kiskorúakról írtam, de a fele -
lőt len internetezés, az ott történő adat -
kezelés a felnőttek körében is ugyan olyan
gyakran előfordul.
A mobil eszközök, az internet jó, hasznos,
de a mértéktelen használata és a figyelem
elterelő hatása miatt kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt valódi veszélyhelyzeteket
teremthet!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A mobil telefon…

Mottónk:

�Aki fát ültet, életet ad, és aki életet ad, jövõt teremt, megajándékoz-
va ezzel mindenkit akár egy évszázadra hûs árnyékkal, tiszta levegõvel,
õszi színes lombokkal, tavaszi rügyfakadással.�

Legyen részese a közös összefogásnak!

(Részletek 20. oldalon!)
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A FAK Természetbarát Szakosztály Évzáró–Évnyitó
rendezvénye
Horváth István szakosztályvezető köszöntötte a február 1-jén
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban összegyűlt tagságot és
vendégeket.
Beszámolójában elmondta, hogy a 2018-as működésüket a befizetett
tagdíj, a Bora Center Kft. és „három év után” a FAK elnökének támo-
gatása biztosította. Valamint civil felajánlás is érkezett az év végén.                     
A taglétszámuk 2018-ban 79 fő volt, 77 felnőtt és 2 fő ifjúsági korú.
Az idei regisztráció még folyamatban van. A rendezvényeik nyitot-
tak, szívesen látják túráikon a természetet kedvelő, kirándulni
vágyókat. A 2018-as évben 87 túranapjuk volt, 1079 fő részvételével.
A területükön található turistautak közül a sárga jelzés lett felújítva,
járhatóvá téve. Jelzésfestést, a túraút tisztítását Király István és segítői
végezték.

2018-ban kettő buszos túrát tudtak megtartani:
• Pilisben az Egri csillagok filmforgatásának helyszíneit nézték meg,

valamint a regényes Dera-szurdokot és a Szent kutat járták meg.
• Valamint a 41. Zoltay emléktúrát

Buszos túráik is nyitottak, de csak a szabad helyekre tudnak nem
szak osztálytagok jelentkezését fogadni. 

A Szakosztály 2019-es terveiről is röviden beszélt Horváth István.
A 2019-es évben működésük az előrejelzések szerint is biztosított
lesz. 
Ez az alábbiakból áll:
• 2019-es tagdíjbevételből
• A Bora Center Kft. ez évre is jelezte támogatását a szakosztály felé.
• Civil felajánlásra is van ígéret, de jelenleg ezzel nem számolnak, csak

a támogatás beérkezése után.
• A nyári időszakra kaptak több buszos lehetőséget a Sportkörtől, ezt

szeretnék kihasználni.

Célkitűzéseik között továbbra is szerepel a szakosztály működésének
biztosítása, a taglétszám növelése.
A közreadott program csak éves tervezet, az esetleges változásokról
tájékoztatást a túra vezetője ad, valamint a honlapon is közzé teszik! 
A szakosztályvezető befejezésként megköszönte a Szakosztály
vezetőségének és a túravezetőknek az éves munkájukat.
A vezetőség nevében kívánt mindenkinek a 2019-es esztendőre jó
erőt, egészséget, sok szép túraélményt.
A beszámoló után levetítették a Gemenci erdőről szóló filmet, majd
tombolasorsolással és beszélgetéssel zárult a rendezvény.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Februárban történt

Egyházközségi bál Balatonfűzfőn
A Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia és filiái farsangi bálra
várták a környék lakóit pénteken a helyi Közösségi Házba. Az este

elején a 30 éves Máltai Szeretetszolgálat egyik helyi szervezőjét,
Kelemenné Margót köszöntötték, aki 3 csoport meg alakításában is
élen járt. A műsorban Káplán György énekművész dalait és vicceit
a litéri Zöld Ág Gyermeknéptánc Együttes ifi táncosai követték, amely
végén Laposa Norbert plébános egy közös énekre belépett a fiatalok
közé. A vacsora után fergeteges tánc következett, amely szünetében
a jelmezesek sorakoztak fel, akiket a komornyiknak öltözött Norbert
atya mutatott be. Fellépett gróf és grófnő, arabok és Fradi drukkerek,
végzős diákok, boszorkány, Piroska, de leszállt közénk Mary Poppins
is. A résztvevők jól szórakoztak a bemutatkozást követő mulatságon,
ahol a zene és tánc nem akart szűnni. Még a tombolasorsolás sem
törte meg a lendületet, hiszen utána hasonló lendülettel folytatódott
az est, ahol a baráti társaságok beszélgetni is tudtak. Az egyházközség
a befolyt teljes összeget a balatonfűzfői plébániatemplom harangjára
fordítja, amelyhez további adományokat is köszönettel fogadnak.

TÖLTÉSI ERZSÉBET
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Farsang – Tánc – Fánk
Elbúcsúztatták a telet a Balaton nyugdíjasklub tag jai
Már az előkészületekből is kitűnt, hogy nem a szokásos klubfoglako-
zásra készülnek a megjelentek. A szépen megterített asztalok mellett
ülőket Lajkó Frigyes klubvezető köszöntötte, majd ismertette a klub
előtt álló feladatokat, valamint a februárra, március elejére tervezett
városi programokat. Ezek után a két kerekévfordulós tag köszöntésé-
re és a klub két új tagjának bemutatására került sor. A napirendi pon-
tok befejezése után jó néhány tag elindult felvenni, megigazítani far-

sangi maskaráját, és kezdődhetett a Balaton nyugdíjasklub télbúcsúz-
tató rendezvénye. A fanfár hangjai mellett vonultak be az ötletes és
igényesen kivitelezett farsangi jelmezekbe bújt szereplők.
Jól megfért egymás mellett Piroska és a Farkas, Gazsi és felesége,
a Fánk osztogató nagymama, a Virágárus lányka, Szobalányka,
Tükörtojás és a Zsákbamacska. A jelmezes felvonulás után a Senior
örömtánc kör valóban örömtáncát láthatta a nagyérdemű, akik elő-
ször csak ülve, később már kört alkotva vonták be a nézőket műso-
rukba. A műsorban jutott idő a humornak is, egy interaktív népmese
mozgatta át alaposan a történetben szereplők végtagjait.
A farsangi műsor végén vendéglátással köszöntötték egymást és a fel-
lépőket a klub tagjai, az ünnepi asztalról természetesen nem hiányoz-
hatott a farsang egyik jellegzetes étele sem, a csokis és ízes fánk.
A táncos és dalos est résztvevői a sikeres este után őszintén remélik,
hogy egy jó darabig sikeresen elbúcsúztatták a telet, a havat és várhat-
ják a tavaszi kikeletet. 
Véget ért a farsang, véget ért a bál
De tudják, hogy ide mindenki visszatalál

BALOGH TIBOR, ALIAS TÜKÖRTOJÁS

A végzősök megkapták szalag jukat az Övegesben
2019. február 15-e csak egy nap az év többi napja közt, de a jelenlé-
vők számára egy rendkívüli, örökre emlékezetes nappá vált, mert ezen
a napon kapták meg szalagjaikat a 2018/19-es tanévben végzős diák-
jaink. Az emlékezetes eseményre a Pannon Egyetem aulájában került
sor. A beszédet követően először az osztályok kiemelkedő képviselői
kaptak szalagot, majd az osztályfőnökök tűzték fel a diákok szalag -
jait. Ezt követte a táncos, videókkal és előadásokkal gazdagított

műsor. Az idei évben a végzősök ismét feltették a mércét előadásuk-
kal. Ami még hátra van a tanévből az már a felkészülés, a célegyenes
ideje. A fel nőtté válás egy nagy változás és ez a próbatételi időszak e
nappal kezdődik. Ha a diákok eddig még nem érezték, de most már
tudják, rájuk szabadul az érettségi, vagy a szakmai vizsgák réme.
Ezekkel kell májusban megküzdeniük. Ehhez a felkészüléshez ered-
ményes munkát, sok sikert kívánunk.

TÓTH LAJOS PÉTER

Fotók: Németh Natália
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Farsang hava az Irinyiben
2019. február 9-én tartották a diákok hagyományos Farsangi bálját az
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. A szü-
lők és a nevelők mindent elkövettek azért, hogy a diákok jól érezzék
magukat, és felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.
A mulatságot az egyéni jelmezesek színes felvonulása kezdte, volt ott
számos nagyszerű, kreatív jelmez: Csillagfejű csavarhúzó, Tejbepapi,
Ördögfiókák, Hippik, Sünik stb. 
Az egyéni és kiscsoportos jelmezeseket nyolc, csoportos produkció
követte, amire a tanulók rengeteget próbáltak és készültek, hiszen
mindenki a legjobbat szerette volna kihozni magából. Jöttek a rocke-
rek, a limbósok, a kannibálok, a Rudi sulisok, a színkavalkádosok,
a Mancika fittnesklubosok.  
A zsűri (Marton Béla, Gál Andrea, Kuruczné Marchall Judit) komoly
munkát végzett, s végül a Bé-cikli (4. b) és az IsmerkedŐSI est  (5. b)
produkciók kapták az első helyezést, ami komoly szponzori támoga-
tást jelentett az osztálykirándulásokhoz.
Az eredményhirdetést követően a tombolasorsolás vette kezdetét,
ahol rengeteg értékes tárgy került új, szerencsés gazdához. Végül a fel-
hőtlen szórakozásé lett a főszerep: a tánc, a buli, a csillámtetoválás,
a sok-sok finomság.

Köszönjük a mecénásoknak a támogatást, ami nélkül ilyen jól nem
sikerült volna a hagyományos Farsangi bál az Irinyiben: Marton Béla,
Lajkó Frigyes, Automatizalunk.hu Kft., Pók Árpád – Plafon LM®,
Balatoni BOB Kft. – Kovács Szilárd, Envisio Környezetvédelmi Kft.,
Ravatherm Hungary Kft., Kék Öböl Vendéglő, P-Max, Balatonfűzfői
Papírmanufaktúra, Nike Trans, Balatonfűzfőért Alapítvány, Polyák
István és neje, Kovács Krisztián, Fejes Károly ev., Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület és az Irinyi Szülői Munkaközösség.

A báli szezonban a felnőttek szórakozása sem maradhatott el, így
2019. február 23-án a huszonegyedik Irinyis Szülők – Nevelők
Jótékonysági bálját rendezték meg, melynek bevétele az iskola digitá-
lis parkjának fejlesztésére fordítódik. 
A jó hangulatot megalapozta a színvonalas műsor, melyet az Irinyi
Fúvószenekar, az 5. b és a 4. b osztályok díjazott produkciói, valamint
a szülők – nevelők tánccsoportja Meglepetés tánca. 
A jó műsort finom vacsora követte, majd a felhőtlen tánc, a mulatság
és a tombola vette át az uralmat egészen hajnalig, ezzel zárva a farsan-
gi szezont az Irinyiben.

HORVÁTH IRÉN

Egy különleges kiállításról
2019. február 22-én volt Godzsa Zoárd fotós kiállításának megnyitó-
ja a balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyv -
tárban. A kiállítást Varga Róbert újságíró nyitotta meg és Rábai
Zsanett, a TTT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjának szavalata szí-
nesítette.
A „Közeli helyeken” címmel bemutatott tárlat olyan fotósorozatot
tár a látogató elé, mely a művész szívének kedves helyszíneket örökíti
meg különleges látásmódban. 
„Nem szeretek beszélni magamról. Nem tartom fontosnak mi vol-
tam, mi vagyok, s majd mi leszek.” Ezeket a sorokat olvashatjuk egy,
a kiállító terem közepén a plafonról lelógatott laminált lapon. Zoárd
vallja ezt magáról és a folytatásban tömören és röviden hozza az olva-
só tudomására sajátos, ám annál izgalmasabb nézőpontját. Gondo -
latszösszenetekről ír, melyekkel rövidke pillanatokat mutat be.
Ezeknek a pillanatoknak a különleges perspektívából történő meg-
örökítésével, a művész oly módon irányítja a néző tekintetét, hogy
észre sem veszi, az alkotó egyedi látásmódja máris magával ragadta.

Zoárd kiállítása különleges élményt nyújt. Nemcsak azért, mert meg-
látásai egyediek, hanem azért is, mert képi ábrázolásait verseivel teszi
színesebbé. A nézőben a képek vizsgálatakor felmerülő esetleges kér-
déseket, a kiállítás részét képező versek válaszolják meg. A képeket
a szavak egészítik ki? Netán a szavak igénylik a képek által közvetített
többlet információt? A képek olyan érzéseket, benyomásokat kelte-
nek elménkben, melyeket talán nem is tudunk szavakba foglalni.
Szókészletünk sok esetben mondható szegényesnek, mikor egy-egy
képi ábrázolás keltette impressziónkat próbáljuk meghatározni.
„Írásban is képeket fogalmaz meg” – mondta Varga Róbert a művész-
ről. Ez a mondtat lenne az ékes bizonyítéka annak, hogy a képek
a szavakkal ki nem fejezhetőt is magukban hordozzák?
Akit gondolkodásra sarkallt e rövid beszámoló, javaslom, látogasson
el a kiállításra és keresse meg saját maga számára a választ. A tárlat
egyedi, magával ragadja gondolatunkat és kiemeli azt a megszokott-
ból.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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Csokoládé
Különleges filmet nézhettünk meg a februári Mi, Nők filmklub
alkalmával. A csokoládé című francia filmdráma igaz történetet dol-
goz fel. A néző szemtanúja lehet annak, miként emelkedik ki a 19.
században rabszolgasorba született Rafael Padilla, mint cirkuszi
mutatványos. A kubai származású cirkuszi művész volt az első afro-
amerikai férfi a porondon. A Csokoládé néven híressé vált bohóc,
barátjával a fehér bőrű Footit-vel alkotott duóban hódította meg
egész Franciaországot és az elit párizsi közönséget. Sikerüknek titka
abban rejlett, hogy produkcióik mindegyike a bőrszínük miatt, ket-
tejük között feszülő alá-fölé rendeltségre épült. Estéről estére elját-
szották, ahogyan Footit elnáspángolja és ezáltal nevetségessé teszi
Csokoládét. Játékuk olyannyira híressé vált, hogy Toulouse Lautrec
vagy a Lumiére-fivéreket is megihlette.
Sikerük ismertséggel és elismertséggel járt, bár ez utóbbi főként
Footit-ot illette. Barátságuk és szakmai sikerük vége akkor kezdődött,
amikor Csokoládé szeretett volna a porondon, mint egyenrangú fél
megjelenni. A társadalom, amely ez idáig éljenezte, ellene fordult és
elutasításával örökre elűzte őt a rivaldafényből, vissza egészen a nyo-
morba és megalázottságba.

A film felhívja a néző figyelmét arra, hogy bírálja felül a szocializáció -
ja során elsajátított kategorizációit. A jó és a rossz megítélése a min-
denkori társadalom által meghatározott normarendszer keretében
működik. Az, hogy mit fogadunk el és mit nem, talán észre sem vesz-
szük, de sokszor nem egyéni szubjektív döntésünk. Lényünk alapve-
tő igénye, hogy másokhoz hasonlóvá váljunk és egybeolvadva a több-
séggel megalkossuk a „Mi” közösséget. Ez a csoport aztán elkezdi
meghatározni normáit, és aki nem illeszkedik az elvárásokhoz máris a
„Másik” jelzővel lesz megbélyegezve. Ez a billog igazán sohasem kerül
le a „Másikról”, örökre rajta marad, és sok esetben meghatározza lehe-
tőségeit, esélyeit a kiteljesedésre.
A film valódi értéke mondandóján túl abban rejlik, hogy valós törté-
netet dolgoz fel, amely tény hozzásegítheti a nézőt egy ítéletektől
mentesebb élethez.

A Mi, Nők filmklub következő alkalma március 21-én, csütörtökön
17.00 órakor kerül megrendezésre.
Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Pályázat
Azonnal cselekszünk – Munkahelymegőrző támogatás átmeneti
nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának
megőrzésére
Több információ: http://palyazatok.org/azonnal-cselekszunk-
munkahelymegorzo-tamogatas-atmeneti-nehezseggel-kuzdo-
vallalkozasok-foglalkoztatasi-kapacitasanak-megorzesere/

A pályázatok benyújthatók a pályázati felhívás
megjelenésétől folya matosan, legkésőbb

2020. december 31-ig illetve visszavonásig.
Az OFA Nonprofit Kft. az eredményes
pályázás elősegítésének érdekében tájékoz-

tatást és térítésmentes tanácsadást biztosít
az OFA Nonprofit Kft. központi irodájának

munkatársai (tel.: 06-1-555-2900/6. menüpont)
és a regionális irodáinak munkatársai közreműködésével, elérhetősé-
gük megtalálható az OFA Nonprofit Kft. honlapján (www.ofa.hu).
Bármely, a pályázathoz kapcsolódó kérdés esetében keressen bennün-
ket elérhetőségeinken. 

42. alkalommal rendezték meg a budapesti utazás kiállítást
A 2019-ben megrendezett utazás kiállítás 4 napon keresztül várta

az érdeklődőket a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban, jobbnál jobb progra-
mokkal.
Az utazás kiállítás középpontjában a sport és
az aktív turizmus állt, tehát a szervezők próbál-
ták a látogatókat arra buzdítani, hogy ez a hosszú hétvége legyen
aktív, legyen egy kicsit más, mint a többi.
Továbbá Szalay-Bobrovnicky Alexandra, Budapest főpolgármester-
helyettese arra is felhívta a figyelmet, hogy a Hungexpo folyamatosan
megújul. Megemlíthetjük azt is, hogy a kiállításra látogatók száma
évről évre csak növekszik. Több ezer ember mutat érdeklődést nem
csak a külföldi, de a belföldi turisztikai lehetőségek iránt.
A kiállítás első napján, a szakmai napon a külföldi díszvendég Algéria
és a belföldi, Bács-Kiskun megye és Kecskemét várta az érdeklődőket
üzleti tárgyalási lehetőséggel. Idén a kulturális díszvendég címet
a Nem zeti Kastélyprogram és Várprogram nyerte el, mely bemutatta
a modern, de emellett tradicionális ötletekből összeállított standját.
Mellettük több mint 300 kiállító vett részt a rendezvényen, köztük
a Balaton régió is. Mind a négy napon lehetőség nyílt arra, hogy
a kiállítók megmutassák desztinációjuk egyediségét, elkápráztassák
a nagyközönséget.
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a Balaton standon belül,
saját pulttal és képekkel mutatta be Balatonkenesét és Balatonfűzfőt.
A turisztikai egyesület idén fontosnak tartotta, hogy az elnökség és
a Tourinform iroda munkatársai személyesen is bemutatkozzanak,
mivel a személyes kommunikáció, kontaktus elengedhetetlen.
Elektronikus applikáció (Closetoyou), illetve papír alapú kérdőívek,
kvízek segítségével igyekezett felmérni a vendégek tudását. Emellett
előfordultak a kérdőívben nyitott kérdések is, amelyek teret engedtek
a válaszadóknak, hogy megfogalmazzák saját véleményüket.
A kérdőívek mellett egy előre összeállított videó sorozattal megvaló-
sulhatott a szórakozási lehetőségek szélesebb körű bemutatása.
A látogatók nagy érdeklődést mutattak a 2017 óta működő Water

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei



2019. március 15. oldal

World Kenese vízi élménypark, valamint a Balaton Ballooning, az
ország első professzionális és egyetlen nemzetközi hátterű hőlégbal-
loncége iránt. Továbbá a vendégek megkóstolhatták a Katica Pékség
egyedi készítésű, gluténmentes kekszeit is. A pékség az egyedi termé-
kek forgalmazásával, tradíció- és hagyományőrzéssel, valamint az
állandó minőségnöveléssel, és természetesen az egészségmegőrzéssel
törekszik arra, hogy minél színvonalasabban szolgálja ki vendégeit.
A tapasztaltak szerint a 2019-es évben is érdemes volt ellátogatni az
Utazás Kiállításra, mivel több százan érdeklődtek programok és szál-
láshelyek iránt. A kvíz által több mint 200 db nyeremény talált gaz-
dára, melyek legfőképpen a képviselt városokat népszerűsítő ajándé-
kok voltak.

Jelentkezési felhívás Balatonkenese és Balatonfűzfő új
turisztikai információs katalógusába

Hogy miért éri ez meg az Önnek?
• Ingyen megjelenést biztosítunk bármely helyi vállalkozásnak

(cégnek), attrakciónak, szállásadónak, kereskedelmi egységnek, ala-
pítványnak, egyesületnek, aki a településeinkért munkálkodik nap,
mint nap!

• A 21. század követelményeinek megfelelően QR-kód használatával
internetes elérhetőségre is átvezetjük az érdeklődőket!

• Az információs katalógust az ország összes turisztikai egyesületéhez
eljuttatjuk, nem beszélve a több mint 120 települést, aki rendelke-
zik Tourinform Irodával!

• Napi kapcsolatban állunk ezekkel az irodákkal, ezért tájékoztatást
adunk Önöknek, hogy az ország mely részéről keresték az adott
szolgáltatásukat!

• Utazáskiállításokon való megjelenés által a katalógus más deszti-
nációk számára is elérhetővé válik.

• A településeinkre érkező turisták első kézből értesülhetnek a tele-
pülés életéről.

• Kiegészítő szolgáltatásként Balatonfűzfő és Balatonkenese térké-
pére is felkerülhetnek, hogy a vendégeink könnyen megtalálhassák
Önöket!

• Az on-line terjesztés lehetővé teszi, hogy a katalógus megtekinthe-
tő és letölthető legyen weboldalunkról.

• Továbbá a látnivalóink, természeti értékeink részhez szeretettel
várjuk településeinken élők véleményét, segítségét, mely rejtett
kincseinket tegyük bele a katalógusba.

• Kiemelt hirdetési lehetőségekről és ezzel kapcsolatos kedvezmé-
nyekről az irodánkban érdeklődhetnek

• A megjelenéshez nyilatkozat kitöltése szükséges

A katalógus várható felépítése: 
• Köszöntő, Közérdekű információk, Közlekedés, Pénzügyek,

posta, hivatali ügyintézés, Sport és szabadidő, Balatonfűzfő és
Balatonkenese rövid története, Nevezetességek, Természeti
értékek, Szálláshelyek, Vendéglátás, Borászat, Szolgáltatás

Jelentkezési határidő: 2019. március
Ha szeretne megjelenni, illetve további kérdése van, keresse Irodánk
munkatársait a BKKTE Irodájában, Balatonkenese, Kálvin J. tér 4.
címen, vagy telefonon a 06-88/ 594-645-ös számon, illetve e-mailen
a balatonkenese@tourinform.hu címen.

KANÁSZ PETRA

Szellemi vetélkedőt hirdettünk meg a hónap elején, hiszen lakóink
egy része életkoruktól függetlenül aktívan foglalkozik rejtvényfejtés-
sel, számukra ez nem pusztán agytorna, de örömteli elfoglaltság is.
Ők azok, akik mindig lelkesen látogatnak el a játékos foglalkozása-
inkra, ahol csapatban gondolkodhatnak. Alkalmat ad ez arra is, hogy
jobban megismerjék egymást, miközben jókat derülnek egy-egy talá-
nyosabb feladvány megoldása közben. A februári foglalkozásunkon is
szép számban jelentek meg, és egy igazán jó hangulatú délutánt töl-
töttünk együtt.

Az időseinknek nyújtott programjaink
követik a magyar ünnepköröket és nép-
szokásainkat. Némelyek már lassan a fele-
désbe merülnek, de ezekről is szoktunk
beszélgetni, illetve kitekintünk kisfilmek segítsé-
gével a nagyvilágba, hogy megismerjük a távolabbi országok hagyo-
mányait is. Ezúttal a böjtelő havi jeles napokat, évfordulókat vettük
sorba, melyből nem maradhatott ki a már hungarikumnak számító
mohácsi busójárás és a velencei karnevál sem. 

Visszatekintő
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A hónap legnagyobb rendezvénye a farsangi összejövetelünk volt,
amelyen Vellai–Nemes Nikoletta rigmusokba szedett köszöntője és
a ba latonfűzfői Vidám Fiúk csapatának humoros előadása mellett
a mentálhigiénés kolléganők is előadtak egy vidám, táncos jelenetet,
míg a lakók tréfás versekkel rukkoltak elő a nagyérdeműnek. Az asz-
taltársaságok dalos kívánságait is igyekeztünk teljesíteni, így nem
csoda, hogy a táncos lábú jelenlévők nem maradtak meg a széken
ülve, de a bátrabbak még a „limbo hintót” sem hagyták ki. A farsangi
élmény teljes legyen, csörögefánkot is kínáltunk a vendégeinknek a
sós és édes snackek mellett, melyet délelőtt a lakóink egy szorgos cso-

portja készített. Jó hangulatú zenés-táncos mulatsággal vettünk tehát
búcsút az idei téltől, mi így már felkészülten várjuk a tavasz bekö-
szöntét!
A februárt születésnapi ünnepséggel zártuk, 16 lakónkat köszöntöt-
tük, köztük három szépkorút: a 97 éves Joli nénit, a 92 éves Marika és
91 éves Teri nénit! Isten éltesse mindannyiukat!

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Korábbi lapszámunkban írtam néhány érdekességet, nem közismert
információkat a katolikus egyházi élet helytörténeti vonatkozásairól.
Mivel a XX. század elején – közepén a keresztény felekezetek eléggé
elkülönülve élték hitéletüket, ezért a református és evangélikus hívek
Fűzfőgyártelepen, a „tiszti kaszinó” egyik termében kaptak lehető -
séget az istentiszteletek végzésére. Most pillantsunk be a református
vallásgyakorlás múltjába!

Tudta-e, hogy
– a református hívek 1928-tól szórványként a vörösberényi reformá-

tus egyházhoz tartoztak?
– a református hívek 1931-től saját presbitériumot választó fiókegy-

házzá váltak, Koszorús László vörösberényi lelkész, Bódás János és
Katona Géza segédlelkészek szolgálatával?  

– 1940-ben a balatonalmádi és fűzfőgyártelepi fiókegyház kérésére
Bolla Ferenc lelkészt rendelte ki szolgálatra Szűcs József, a veszpré-
mi egyházmegye esperese?

– 1942-ben megtörtént az anyaegyházzá alakulás Balatonalmádival
egyetemben, s ekkor az istentiszteleteket a község területén,
az iskolában vagy az óvodában tartották?

– a Gyártelepen 1944 márciusában került sor (a mai posta helyén)
az imaterem felszentelésére, melyet református részről Győri
Elemér püspök, evangélikus részről Kapi Béla püspök szentelt fel?  

– a háború alatt gyújtóbomba-találat érte az imatermet, mely teljesen
kiégett minden berendezésével együtt?  

– a politikai körülmények miatt megfogyatkozott közösség kis lét-
számára hivatkozva a Nitrokémia 1950-ben végképp megvonta az
imaterem használati jogát, majd szakiskolai rajzoktatás, táncok-
tatás, politikai oktatás stb. céljára használta az épületet?

Ezzel az intézkedéssel gyakorlatilag megszűnt Fűzfőgyártelepen a re -
formátus és evangélikus hitélet közösségi gyakorlása, s nyilvánvalóvá
vált, hogy erre a településrészen lehetőség nem adódik. A református
közösség azonban arra törekedett, hogy legyen imaháza vagy templo-
ma. A balatonfűzfői településrészen korábban megvásárolt telket
találták alkalmasnak az építkezésre. 1948-ban Nagy Győző mérnök
tervei alapján Farkas Sándor balatonalmádi építő és ácsmester
irányításával megkezdődött a templom építése.  1949 karácsony más-
napján Győri Elemér püspök felszentelte, s azóta itt nyugodtan
gyakorolhatja hitéletét a református közösség. (Bővebb információt talál
Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?
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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 ELNÖKE

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia
Kulturális Központ és Könyvtár nagytermébe (Balatonalmádi,
Városház tér 4.) „Tabuk nélkül a párkapcsolatokról” címmel
megrendezésre kerülő interaktív előadásunkra 2019. 03. 20-án
17.00 órai kezdettel. 
Előadó: Pilát Gábor párkapcsolati coach
Téma: tabuk nélkül a párkapcsolatokról azoknak, akik még nem
találták meg a társukat, szeretnék megjavítani párkapcsolatukat
vagy még jobbá kívánják tenni azt.

Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

Meghívó
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Fotó: Boros Péter
FAK Természetbarát Szakosztály március havi túraterve

• Március 9. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezetők: Király István, Horváth István
• Március 16. Odvaskő–Gyilkos-tó–Huszárokelőpuszta
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 8.20 óra Táv: 8 km,
Szint: 198 m
Túravezető: Papp Iván
• Március 23. Vámosmajor–Szénpajta–Németbánya–Farkasgyepű 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Március 30. Káptalantóti–Tóti-hegy–Salföld–Kékkút–Kővágóörs 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 6.25 óra Táv: 14 km,
Szint: 234 m
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Április 6. Ábrahámhegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábrahám-
hegy 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő
• Április 13. Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont–A bicikli úton 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 

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

Nem lehet elég korán kezdeni! Vallja ezt a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, mely 1990-től
tudatosan neveli diákjait a környezetvédelemre. 1991-ben alakult meg Horváth Irén vezetésével az iskola Környezetvédő szakköre, mely
lelkes munkájával folyamatosan óvja, védi közvetlen környezetét, figyel a fenntarthatóságra, szervezi a környezetvédő és felhívó prog -
ramokat, részt vesznek országos projektekben, akciókban, pályázatokon. 
A tanév során számos környezetvédő vizsgálatot tartanak a diákok, köztük a savas eső és zuzmómérést. Ebben a tanévben január 22.
és február 22. között folytatták a napi csapadék mérését. Megállapították, hogy a hónapban igen kevés csapadék hullott, de a jó hír, hogy
5 és 6-os Ph értéket mértek, a tavalyi méréshez képest (4,5–5 Ph) javuló tendenciát tapasztaltak a csapadék savassága területén. 
A zuzmók elterjedése a fák kérgén szintén javulást mutattak, mert nőtt a kiterjedésük. Ez a levegő tisztulását mutatja, hiszen a zuzmók
érzékenyen reagálnak a levegő minőségére.
Természetesen nem lehet egyértelmű az örömünk, hiszen tudjuk, hogy számos tényező befolyásolja (mérési időpontok, légköri elemek, szennyező
források stb.) az eredményt, egy viszont biztos, az elmúlt huszonhét év szorgalmas mérései alapján most kaptuk a legtisztább eredményeket.
Köszönjük a mérésben résztvevő tanulók lelkiismeretes munkáját: Csajághy Patrik, Karancsi Szonja, Kiss Rebeka, Lenner Benedek László
7. a, Erdősi Janka, Fehér Lóránt, Orosz Amanda Réka, Takács Adél Gyöngyi 6., Ódor Laura, Perényi Hanna 5. a,  Horváth Boglárka,
Huzsvár Gerda, Marton Luca, Szijjártó Míra 5. b.

HORVÁTH IRÉN

Környezetvédelem! Nem lehet elég sokat tenni érte!
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Március 15-én általában a frontvonalban harcoló férfiakra és po -
litikusokra emlékezünk, pedig rengeteg hölgy is kivette a részét az
1848–49-es eseményekből. Ki karddal, ki szóval, ki úttörő cse-
lekedeteivel bizonyította, hogy igazi hazafi – akár évekkel később is.

Bányai Júlia, a kardforgató asszony
A 19. század közepén elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy nő fegyvert
ragadjon, ám Bányai Júliát ez nem zavarta. A műlovarnő Sárossy
Gyula néven állt be a nagyváradi seregbe, ahol elsősorban kémkedés-
sel szerzett magának hírnevet (Sárossy Gyula korábban a férje volt).
Bem József később az erdélyi hadsereg főhadnagyi posztját is rábízta
egy időre, annyira jól végezte a dolgát.

Csernovics Emília, az árvák megsegítője
Csernovics Emília, vagy ahogyan az emberek ismerték, Damjanich
János özvegye a szabadságharc károsultjain próbált segíteni. A Zichy
nővérekkel karöltve 1861. március 15-én megalapította az Országos
Magyar Gazdasszonyok Egyesületét, ahol a forradalom özvegyeinek
és árváinak, valamint a szükséget szenvedőknek próbált élhetőbb
környezetet teremteni.

Karacs Teréz és a szorgos tanítványok
Karacs Teréz volt az egyetlen nő, aki az 1848. július 20–24. között
megtartott tanügyi kongresszuson részt vett. A hölgy azért kampá -
nyolt, hogy a tanítók és a tanítónők ugyanolyan fizetésben részesül-
jenek, ám mégis arról vált ismertté, hogy a szabadságharc alatt
tanítványaival együtt fehérneműt varrt a honvédeknek, és gyűjtést is
rendezett a megsegítésükre.

Kossuth Zsuzsanna, a főápolónő
Kossuth Lajos húga a saját gyermekeit hagyta hátra, hogy
ápolónőként vehesse ki a részét a szabadságharc eseményeiből. Az ő
nevéhez fűződik az első katonakórházak megalapítása az országban –
összesen 72 tábori kórházat állított fel –, illetve neki köszönhető,
hogy az asszonyok tömegesen vállalták az ápolónői szerepet – a hölgy
a Pesti Hírlapban hívta fel a figyelmet arra, mekkora szükség van a
segítő kezekre. Ha figyelembe vesszük, hogy a férfiak szinte semmibe
vették őt és haladó szellemét, még inkább elismerésre méltónak
tartjuk ténykedését.

Lebstück Mária, avagy Mária főhadnagy
Ha hihetünk a történelmi forrásoknak, a 18 éves Mária egy forradal-
mi tüntetésbe cseppenve döntötte el, hogy katonának áll. Eladta
egyik drága fülbevalóját, amin férfiruhát vásárolt magának, valamint
a haját is rövidre vágatta és apja, Lebstück Károly nevét használva
beállt a bécsi egyetem légiójába. Innen a magyarországi német légió-
ba, majd a tiroli vadászzászlóaljba került, 1849 elején pedig a feldunai
hadtestben szolgált. Még ugyanezen év áprilisában a 9. huszárezredbe
helyezték, de a háború végére főhadnaggyá léptették elő. Életéről
operett is készült.

Leövey Klára és Teleki Blanka, a felvilágosult nevelőnők
A magyar nőnevelés két úttörője volt Leövey Klára és Teleki Blanka,
tanítványaikat mindketten a nemzeti eszmék szellemében oktatták.
Leövey és a lányok a márciusi forradalmat követően gyakran kijártak a
Nemzeti Múzeum kertjében tartott gyűlésekre, de Teleki Blanka sem
tétlenkedett, kiáltványokat fogalmazott, hogy a hazafiasságot hird-
esse. A két nő a harcok előrehaladtával katonák ápolásával is foglalko-
zott, 1849-től Debrecenben, 1851-ben azonban mindkettejüket
letartóztatták, amiért ’48-as politikusokat rejtegettek a hatóságok elől.

Szendrey Júlia, a harcok női szószólója
Petőfi Sándor felesége támogatta a költő hazafias nézeteit, mi több,
1848 áprilisában arra szólította fel az ország hölgyeit, hogy küldjék
harcba férjeiket, kedveseiket és fiaikat. A kor meghatározó személyi -
ségeinek nem tetszett Szendrey elvakultsága a szabadságharc iránt,
sokan úgy vélték, hogy az ő szenvedélye ragadt át a meggondolatlan
Petőfire, akinek ez lett a veszte. Akár így van, akár nem, a hölgy hitt
abban, hogy a nőknek igenis támogatniuk kell férjeiket a harcvonal-
ban.

Zichy Antónia és Karolina, az arisztokratafeleségek
Zichy Antónia – Batthyány Lajos felesége –, illetve húga, Karolina –
Károlyi György hitvese – mindketten az arisztokrácia megbecsült
tagjai voltak, akik arra használták befolyásukat, hogy a magyar
eszméket hirdessék. Magyar ruhát hordtak, magyar nyelvet használ-
tak, csak magyar zenére táncoltak és csakis magyar holmit voltak haj-
landóak vásárolni. Nagy szerepük volt a politikai elit gondolkodás-
módjának formálásában a szabadságharc előtt, illetve után is.

Nők, akikről érdemes megemlékezni az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kapcsán

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad, 
vidám, kamaszfiús 

szellőkkel jár a fák alatt 
s zajong a március.

A fázós rügy nem bujt ki még, 
hálót se sző a pók, 

de futnak már a kiscsibék, 
sárgás aranygolyók.

Március

Radnóti Miklós: Évszakok 
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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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A lenmagolaj igen gazdag omega-3 zsírsavakban, különösen alfa-
linolénsavban. Az alfa-linolénsav (ALA) egy esszenciális zsírsav, szer -
vezetünk megfelelő működéséhez elengedhetetlen, előállítani azon-
ban nem vagyunk képesek, így csak külső forrásból juthatunk hozzá.
A lenmagon kívül a kendermag, a chiamag és a diófélék is tekin -
télyes mennyiségű alfa-linolénsavat tartalmaznak. Omega-3 zsír-
savakat állati eredetű táplálékkal is bevihetünk, leginkább tengeri
halakkal (hering, lazac, szardínia, tonhal) vagy a belőlük készült ola-
jok alkalmazásával. Az omega-3 zsírsavak, így az ALA is, hozzájárul
az optimális  agyi funkciók és az egészséges látás kialakításához és
fenntartásához, valamint segítségünkre lehet magas koleszterinszint
esetén. Agyunk karbantartását végezhetjük egyrészt lenmagolajjal, de
alkal mazhatunk agyi vérkeringést javító készítményeket is. Ilyen
például a ginzeng, a ginkgo biloba, vagy a rózsagyökér. Mindhárom
gyógynövény segítséget jelenthet, ha például a tanulást szeretnénk
támogatni, valamint ha szellemi munkát végzünk és szükségünk van

a mentális frissességre. Az omega-3 zsírsavak szemünket is karban-
tartják. Omega-3 zsírsavakra már a magzati korban szükségünk van,
ugyanis a magzat szeme már a terhesség 4. hetétől fejlődésnek indul.
Gyerekkorban és serdülő korban ugyancsak nagy szükségünk van
omega-3 zsírsavakra, mivel a szem ekkor megintcsak fejlődni kezd.
Amennyiben lenmagolajjal pótolnánk omega-3 zsírsavakat, úgy
naponta egy evőkanállal fogyasszunk belőle étkezés után.
Magas koleszterinszint esetén megoldás lehet a lenmagolaj, mivel
omega-3 zsírsav-tartalmával támogathatja a koleszterinszint normali -
zálását. Szükséges azonban emellett a megfelelő diéta betartása is,
érdemes kerülni az állati eredetű zsírokat, valamint a bő olajban sült
ételeket. Célszerű növényi olajokat használni főzéshez, ajánlott a kó -
kuszolaj, a repceolaj, az olívaolaj, valamint a szőlőmagolaj.
(Forrás: http://lenmagolaj.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – lenmagolaj

Hozzávalók:
¼ fej lilakáposzta

½ cékla
1 db alma

½ kaliforniai paprika
1 ek. hidegen sajtolt lenmagolaj

1–2 főtt tojás
1 kis pohár joghurt

só, cayenne bors

Elkészítés:
A lilakáposztát csíkokra vágjuk, a  céklát és az almát

nagylyukú reszelőn lereszeljük. Hozzáadjuk a kockákra vágott
paprikát és meglocsoljuk lenmagolajjal, ízesítjük sóval,

cayenne borssal majd összekeverjük. Főtt tojással tálaljuk.
Díszítésképp szórhatunk még rá egy kis lenmagot is.

Jó étvágyat a salátához!

http://www.grapoila.hu/
pink-salata-lenmagolajjal/
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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!
A márciusi kép kérdése: Hol található?
A 2019. februári képrejtvény helyes megfejtése: Balatonfűzfő, Rákóczi u. 32.
Meglepetés csomagot nyert: Polgár Erzsébet

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Farsang – Balaton nyugdíjasklub

Fotók: Béres Istvánné



Egyházközösségi bál

Téltemető a Horgásztanyán

„Közeli helyeken” – Godzsa Zoárd

Fotók: Árvai László

Fotók: Tóth Lajos Péter


