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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil
szervezetek programja 2016. február 10-től 2016. március 15-ig

Február 9. 10 óra Bábelőadás a Pegazus
bábszínházzal
Belépőjegyes előadás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 9. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 12. 17 óra KontrasztOK – „Íme az
Ember”
– pódiumbeszélgetések a Művelődési
Központban
– Veszeli Lajos festőművésszel beszélget Farkas
István
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

Február 13. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 13. 19 óra Balatonfűzfő Vitorlázók
Baráti Társasága
– alakuló ünnepi báli rendezvény
(elérhetőség: berki.kalman@fuzfoterv.hu)
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 15. 15 óra Balatonfűzfő – szeretlek!
– játékos vetélkedő
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 15. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése
a lakossággal egy kávé mellett, kávézás köz-
ben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 19. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– farsang
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 19. 17 óra Bartók Béláról átfogóan
– Varga Áron zenetörténeti előadása
Helyszín: Városi Könyvtár

Február 20. 19 óra Irinyi jótékonysági bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 22. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
(Történelmi tájak címmel filmvetítés.
Támogató: Szegedi József)
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 23. „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 26. 17 óra Kiállítás megnyitó
dr. Gaál Ágnes festőművész munkáiból
A kiállítást megnyitja Kallai Sándor festő-
művész
Közreműködik: Kallainé Gutscher Ágnes
zongoraművész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 29. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Márciusi előzetes

Március 1. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
(Nőnapi köszöntő)
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 1. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Március 4. 17 óra KontrasztOK
– pódiumbeszélgetés közéleti személyiségekkel
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 4. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– Nőnap
Helyszín: Naturkert vendéglő

Március 7. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 7. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 7. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Március 8. 17 óra Nőnapi rendezvény
Köszöntőt mond Marton Béla polgármester
Fellépnek: Poór Péter táncdalénekes és Orsi
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 8. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– Nőnapi köszöntő a városi rendezvény után
Helyszín: Nike étterem

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

Szeretettel köszöntjük városunk 1 újszülöttjét, név szerint Vinkler Csabát.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 11 elhunyt balatonfűzfői lakostól.

Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2015. decemberi lapzártától a 2016. januári lapzártáig:
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
január 19-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft. vagyonkezelésébe adja az Önkormányzat a tulajdonát képező
alábbi vagyonelemeket:

– Balatonfűzfő 300 helyrajzi számú ingatlan – Fövenyfürdő
– Balatonfűzfő 1024/23; 1024/24-helyrajzi számú ingatlan –

Tobruki Strand
– Balatonfűzfő 1488/3 helyrajzi számú ingatlan – Városi

Sportkomplexum (pályák, sportszálló, csillagvizsgáló)
– Balatonfűzfő 354/13, -/15,-/19  hrsz.-ú ún. „B” telep
– Balatonfűzfő teljes körű közvilágítása fejlesztési kötelezettséggel.

– A testület elrendelte, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. a havi telje-
sítésekről folyamatosan írásban pénzügyi (bevétel-kiadás alapú) tájé-
koztatást adjon az önkormányzat részére annak érdekében, hogy reá-
lisan mérhető legyen a tevékenység költségvetésre gyakorolt hatása,
megteremtve ezzel a valós és megnyugtató eredményesség ismeretét.

– Az önkormányzat a Gagarin u. 3., 5. és 8. szám alatti társasházak
által bezárt közterületen lévő szőnyegporolót és 3 db padot a
Városgondnoksággal áthelyezteti. 
A területen lévő diófa esetleges veszélyes voltának vizsgálatára a tava-
szi lombfakadás előtti települési faállomány szakértői vizsgálatakor
gondot fordít.
A társasházak szilárd burkolatú parkoló építésének igényét jelenleg
jogszabályi előírások miatt támogatni nem tudja. 
Az új településrendezési terv készítése során készítendő közlekedés-
fejlesztési munkarésznél Fűzfőgyártelep parkolási problémáival ki -
emelten foglalkozik.

– A Balatonfűzfő, Jókai u. 19. szám alatt lévő „menza-politechnikai
épület” emeleti részét az önkormányzat 2016. február 1. napjától
határozatlan időre 16 000 Ft + áfa/hó + rezsi bérleti díjért bérbe adja
a Csepregi Vízisport Kft. részére. 

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani 
1. a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális fej-

lesztése kiírásban a fűzfőfürdői egészségház megépítésére,
2. a TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását

ösztönző közlekedésfejlesztés kiírásban a Nike krt., Bódi Mária
Magdolna út és Uszoda út felújítására konzorciumi partnerként,

3. és a TOP 3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés kiírás kere-
tében a Fűzfőfürdő–Fűzfőgyártelep településrészeket összekötő
kerékpárút megépítésére.
Ennek érdekében elrendeli ezen pályázatok előkészítését, amely-
re 8 millió forintot különít el a költségvetésben a pályázat előké-
szítő alap terhére. Az elkülönített összeg felhasználásáról a pol-
gármester dönt a képviselő-testület felé történő beszámolási
kötelezettséggel.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel szerződést kössön a Nike krt., Bódi Mária
Magdolna út és Uszoda út felújítására vonatkozó konzorciumi
partnerségi megállapodásról.

A Magyar Kultúra napján a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetést
Béres Istvánné és Fenyvesi Ádámné (Varga Judit) vehette át.

A következő testületi ülés 2016. február 16-án lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT

PG. REFERENS

A hatvanötödik hónap a városházán
A lőporgyártás újraindítása körüli események uralták a hónapot.
Rengeteg vélemény jut el hozzám a beruházással kapcsoltban. Az
eddigi történések röviden.
Előzményekhez tartozóan az alábbi ügyintézés történt eddig krono-
lógiai sorrendben:
– 2014. év végén már volt szóbeli jelzés a Veszprém Megyei Ka taszt -
ró favédelmi Igazgatóság (Antoni Miklós iparbiztonsági főfelügyelő)
részéről, hogy folyamatban van a valamikori REXPLO 21 Kft. által
működtetett lőporüzem újra üzembe helyezésének eljárási ügye. Az
ügyről a képviselő-testületet tájékoztattam a két ülés közötti fonto-
sabb események napirend kapcsán. Ezt a testület elfogadta. 
Fontos tudni, hogy a pár évvel ezelőtt még felső küszöbértékű üzem
veszélyességi fokozatának hatósági visszavonására is sor került hivat-
kozva arra, hogy a raktározási funkció is megszűnt. Ettől kezdve a
terület egyedüli veszélyességét nem jelentette már más, mint a tech-
nológiai semlegesítés hiánya, illetve az esetleges újraindítás is csak
ismételt hatósági eljárás lefolytatását követően lehetséges.
– 2015. január 16-án lett iktatva a Veszprém Megyei Katasztrófa -
védelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának döntése, amely szerint a

REXPRO Hungary Sport- és Vadász Lőpor Gyártó és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság felső küszöbértékű üzem biztonsági
jelentését nyilvántartásba vették. A hatóság a biztonsági jelentést
elbírálta és megállapította, hogy az üzem veszélyeztető hatásainak
figyelembevétele okán Balatonfűzfő településre vonatkozó külső
védelmi terv készítése szükséges.
Személyes érdeklődésre megtudtuk, hogy a biztonsági jelentés nyilvá-
nosságra hozható formáját is el fogják készíteni, illetve meg fogják
majd azt küldeni és a hatósági engedélyezési folyamat lezárultát
követő en (a későbbiekben) kell, hogy elkészüljön a külső védelmi
terv. A nyilvános változat megismerhetővé tételének biztosításáról és
az ehhez kapcsolt hatósági közmeghallgatásról a polgármesternek
kell gondoskodnia a vonatkozó törvényi előírások szerint.
– 2015. március 2-án iktatták a Veszprém Megyei Katasztrófa védel -
mi Igazgatóság Hatósági Osztályának levelét, amely szerint a fentiek-
ben hivatkozott biztonsági jelentés nyilvános változatát megküldték.
– 2015. március 3-án elkészült, a Hivatal épületének belső bejárati
ajtajának oldalszárnyára (kijelölt kifüggesztési felületre) azonnal ki is
lett függesztve.
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– 2015. március 4-én a reggeli órákban a Honlapunkra is felkerült a
kérdéses hirdetmény, amelyet követő napokban több telefonos, illet-
ve egy személyes érdeklődés is volt e témakörben.
– 2015. március 13-i postázással a közmeghallgatásról levélben kap-
tak értesítést, illetve meghívást a környező települések polgármeste-
rei, Balatonalmádi, Litér, Királyszentistván, Papkeszi és Balaton -
kenese. A meghívót megküldték a Közép-dunántúli Környezet -
védelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézetének, Balatonalmádi Rendőrkapitányságnak, Veszprém
Mentőállomásnak, Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és
Szolgáltató Zrt. koordinációs igazgatójának (Tasnádi Tibornak), a
Rexpro Hungary Kft.-nek (Csala József ügyvezető, valamint
Szappanos László műszaki vezető), a Veszprém Megyei Katasztrófa -
védelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának és a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Kirendeltségének.
Telefonon értesítést kapott a Haltech és a Crescom Kft. műszaki
vezetője.
– 2015. március 25-én 15.00 órai kezdettel meg lett tartva a hatósági
közmeghallgatás.
– 2015 nyarának végén megkeresett Szabóki Sándor és Szlajkó István
helyi lakosok, akik kérdéseket tettek fel a beruházással kapcsolatban.
Mivel ezek szakmai vonatkozásúak voltak, kértem egy egyeztetést
Dányi Béla ezredes úrtól, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójától. 
– Antoni Miklós alezredes úrral megállapodtunk, hogy ez az egyez-
tetés 2016 elején széles körben lesz.
– 2015. november végén Bozzay László járási katasztrófavédelmi
megbízott személyes találkozó során közvetítette Antoni Miklós
iparbiztonsági főfelügyelő kérdését arra vonatkozóan, hogy az addig
eltelt időszakban érkezett e hozzánk észrevétel, amelyre válaszként a
következőt adtam: „Fentieket követő időszakban (ez idáig) sem írá-
sos, sem pedig szóbeli panasz, kifogás hozzánk nem érkezett, ami
indokolta volna ismételt közmeghallgatást kezdeményezni ez
ügyben. Amennyiben bármely hatósági szinten jelentkezne ennek
igénye, azt teljes mértékben támogatom és a szükséges helyszínt és
jegyzőkönyvezés biztosításáról gondoskodok.”

A Balatonfűzfői Hírlap decemberi számában megjelent sajtóközle-
mény megjelenését követően merültek fel kérdések, amelyek a cikket
megjelentető MIL-EXIM Kft. által leírtak és az általunk eddig meg-
ismert, a REXPRO Hungary Kft. által elkészített biztonsági jelentése
kapcsán, valamint Csala József ügyvezető által elmondottakból meg-
ismert információk eltérőségéből fakadnak elsősorban.
– 2016. január 15-ére gyárlátogatást szerveztünk a képviselő-testület
és a bizottsági kültagok részére.
– 2016. január 20-ára lakossági tájékoztatót hívtam össze, mert úgy
ítéltem meg, hogy erre szükség van. Erre meghívást kaptak a beruhá-
zás eljárásában részt vett hatóságok valamint a fejlesztést végző cég.
A lakossági fórum előtt két képviselő helyi népszavazást kezdeménye-
zett a konkrét beruházásról, illetve a veszélyes üzemek további fejlesz-
tésével kapcsolatban.  A népszavazás kiírásának jogi hátterét a helyi
választási bizottság vizsgálja. Erre a benyújtástól számított harminc
nap áll rendelkezésre. 

Több közösségi portálon is sokan foglalkoztak a témával. Mindenkit
tájékoztatok, hogy az ott közölt üzenetek, kérések nem minden eset-

ben jutnak el hozzám, a hivatalhoz. Kérem, hogy a hivatalos ügyinté-
zés színtere továbbra is a megszokott rend legyen. Levél a hivatal
megadott címére, vagy a megadott e-mail címekre. Kérek mindenkit,
hogy a hivatalos levelezésben közöltek üssék meg az érthetőség szint-
jét. Derüljön ki belőle, mit is szeretne közölni, illetve kérni.  Mert az
erős felindulásból elkövetett e-mail írás kesze-kusza mondataiból leg-
gyakrabban  nem hámozható ki a konkrétum, csak az akkori felfoko-
zott állapot. Amit sok minden okozhatott.

Újabb fejlemény van a Sirály utcai telkek ügyében. Miközben folyik a
bírósági eljárás a tulajdonos önkormányzat és a telkeket túlhasználók
között, újabb beadvány érkezett. A település érdekeit szavakkal min-
denben segíteni akaró kis közösség kéréseit megfogalmazta.
Méltánytalannak ítélik az önkormányzat által megállapított közterü-
let használati díjakat alkalmazni az ő általuk használt területre.
Hosszú távra, évtizedekre ajánlanak nekünk évi tíz-húszezer forintos
díjat. Kártérítést kérnek azért, mert a korábbi intimitásuk megszűnt,
és a sétányról belátnak a telkükre. Kérik majd a bíróságtól ennek a
megállapítását. Javasolnak még a készülő kerékpárút tervekben
módosításokat is. És, amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a
kéréseiket, akkor feljelentik az önkormányzatot, mert az uniós forrás-
ból készített kerékpárút nyomvonala eltér az eredetitől, ami szerintük
engedély nélküli építkezés volt.  Természetesen értem én ezeket a fel-
vetéseket, csak nem igen tudom megfogni bennük a közösségi érde-
keket. Sokallják a rendelet szerinti mértéket a terültre, mert akkora
területre számítva már tetemes összeg. Kártérítés kell, mert belátnak
a telkekre. Mindenki ugyanannyit fizet, ha közterületet foglal el
magáncélra, és aki nem épít kerítést, bokrokat, annak a telkére be fog-
nak látni. Van pár ezer ingatlan a városban. Akit zavar, hogy belátnak,
akkor mindenki kérjen kártérítést. Érdekes elgondolás, a képviselő-
testület tárgyalni fogja majd a javaslatukat.

Készül a következő évi költségvetés. Az intézményi egyeztetések
elkezdődtek. A már megnyíló pályázati források közül több előkészí-
tését rendelte el a képviselő-testület. Az új háziorvosi rendelő építése,
kerékpárút építés és a Nike körút felújítása szerepel ebben a csomag-
ban. Ezek előkészítése folyamatban van. 

Nem sok hó esett, de aztán jött az ónos eső is egy kis időre. A város-
gondnokság a település egészére kiterjedő hóeltakarítási tervvel ren-
delkezik. A járdákkal együtt az utak megtisztításához idő kell.
Hétfőn reggel fél kilenc körül kezdett el esni az ónos eső. Azonnal
elindult három gépkocsi szóróanyaggal, emberekkel a kiadott terv
szerint. Először a főközlekedési belső utak, intézmények, orvosi
rende lők, és aztán csak később a kisebb utak. Kilenc körül már töb-
ben reklamáltak, hogy hol vannak az igen tisztelt emberek, akiket
azért fizetnek, hogy ilyenkor síkosság mentesítsenek. Egy kör, amíg
körbe érik a várost, az két-három óra. Ilyenkor, akinek nem muszáj,
ne induljon el.  

Figyeljünk egymásra. Egy idős házaspárt fényes nappal kiraboltak.
Senki nem volt a fűzfőgyártelepi utcában, és egy havi nyugdíjtól sza-
badította meg egy más városból ide utazó bűnöző a pár hölgytagját.
Az idős úr vagy tízszer esett el, összezúzva a kezeit, arcát. Egy helybé-
li hölgy mesélte el, hogy őt egy veszprémi bevásárló központban
inzultált egy ember a parkoló autója mellett. Az esetet látta egy helyi
lakos is, de nem ment a segítségére. Ne fordítsuk el a fejünket.



6. oldal 2016. február

Hívjunk segítséget. Kiabáljunk, rögzítsük a történteket. Mert lehet,
hogy legközelebb mi szorulunk segítségre.

Kérek mindenkit, aki települési segélyt szeretne igénybe venni, azt
időben kezdje el intézni. Kellenek jövedelem igazolások, egyéb doku-
mentumok, amik beszerzése időbe telik. Gyakran azonnal kellene a
támogatás, mert a fizetni való nem vár. De mint mindennek, ennek is
van törvényes rendje, amit be kell tartani. Nehezen teljesíthető az

azonnali kérés, főleg az azonnali, házipénztárból való kifizetés. Ez
után is mindent elkövetünk, hogy segítsünk, de az eljárástól nem
tekinthetünk el.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016. február 18-a, 17 óra,
Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása
Balatonfűzfőn

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az önkormány-
zat 2015. június 26-án három nyertes ajánlattevővel kötött vállalko-
zási szerződést: a törökbálinti Dibu Kft.-vel a kerékpárút és kerékpá-
ros turisztikai létesítmények, valamint a parti sétány kialakítására; a
veszprémi Kuti és Fia Kft.-vel a napelemes térvilágítási rendszer kiala-
kítására és a kapolcsi Ilona-malom Műhely Játszótérépítő Bt.-vel
egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítására.
A projekt kivitelezési munkálatai 2015. június 29-én a munkaterület
átadás-átvételével megkezdődtek. A kivitelezőknek a szerződéskötés-
től számított 120 naptári nap állt rendelkezésre a szerződés teljesíté-
sére.
A kivitelezés folyamán azonban előre nem látható, műszaki szüksé-
gességből adódó, hatóságok által előírt pótmunkák keletkeztek, emi-
att a vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé a teljesítési
határidő tekintetében. Az új teljesítési határidő 2015. december 18.
Ez a határidő az építés befejezésének időpontja, a projekt megvalósí-
tásának időpontja 2015. december 31. Az Irányító Hatóság 2015.
november 12-én jóváhagyta a határidő meghosszabbításáról szóló
kérelmünket, így folytatódhattak a kivitelezési munkálatok.

Magyarország vállalta, hogy a 2007–2013-as programozási időszak-
ban az Operatív Programok keretén belül megvalósult fejlesztések és
programok uniós forrásból származó pénzügyi támogatásával az
Európai Uniónak pontosan és határidőben elszámol, és csak azokat
a költségeket számolhatja el, amelyeket a kedvezményezettek
2015. december 31-ig kifizettek. Tehát ahogyan az országban szá-
mos folyamatban lévő, a 2007–2013-as időszakban indult projekt
esetében, úgy a fűzfői parti sétány és kerékpárút projekt tekintetében
is még a 2015. év végéig meg kellett történni a pénzügyi teljesítés-
nek a projektben még felmerült költségekre vonatkozóan, mert csak
így engedélyezik az európai uniós támogatás igénybevételét.

Az Irányító Hatóság – ismerve az országosan kialakult helyzetet –
arról is tájékoztatta a kedvezményezetteket, hogy a projekt 5 éves
fenntartási időszaka legkésőbb 2016. második félévétől kezdődhet,
így a parti sétányon, a kerékpárúton és a hídon elvégzendő utolsó simí-
tásokat még módunkban áll 2016. első negyedév végéig befejezni.
A pályázatban előírt, illetve vállalt nyilvánosság biztosítása érdekében
2015. november 19-én ünnepélyesen átadtuk a parti sétány és kerékpárút
elkészült szakaszait. Az önkormányzat a fenntartási időszak kezdetén,
azaz nyár elején egy nagyobb szabású átadó ünnepséget kíván tartani.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Kedves Polgármester úr!
A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete kihelyezett
elnökségi ülést tartott Balatonfűzfőn. 
A téli Balaton partjára Balatonfűzfő Önkormányzata hívta meg az
elnökséget, még a szeptemberi Sportnapon, ahol a felek egy együtt-
működési megállapodás tervezetét fogadták el.
Az elnökségi ülés a balatonfűzfői Polgármesteri Hivatal üléstermében
volt, ahol Marton Béla polgármester úr és dr. Takács László jegyző úr
fogadta az elnökség tagjait, valamint meghívott vendégeinket.

Vendégeink között volt Jelen Tamás úr, az ÉDV Zrt. vezérigazgatója, aki
az egészséges ivóvíz fontosságáról tartott előadást, valamint az önkor-
mányzatok és az állami vízművek jogszabályi kapcsolatait ismertette.
A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete még a múlt
évben döntött arról, hogy a vállalkozói érdekképviseletet és az önkor-
mányzatokat közelíteni kell egymáshoz, valamint az önkormányza-
tok részére ajánlásokat kell megfogalmazni a vállalkozók részéről.
Ennek egyik példája a mai kihelyezett ülés, melynek során a vállalko-
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zók megismerkedhettek az önkormányzati feladatokkal, pályázati
elképzelésekkel, a vállalkozók pedig ötleteket, segítséget nyújthatnak
az önkormányzatoknak azon kérdésekben, melyben nekik sokkal
nagyobb tapasztalatuk van.
Az elnökség és vendégei megismerkedtek Balatonfűzfő jelenével és
jövőbeni terveivel. Az önkormányzat jövőbeni terveiből kiemelték a
kerékpáros turizmus, valamint a vitorlás turizmus fontosságát, vala-
mint, hogy a szálláshelyek fejlesztésére vonatkozóan további egyezte-
téseket kezdeményeznek. Az együttműködés keretében a VOSZ
Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezete saját fővárosi és Pest
megyei tagságának is ajánlani fogja a balatonfűzfői turisztikai lehető-
ségeket, valamint a befektetési (szálláshely stb.) lehetőségeket, melye-
ket az önkormányzat is a lehetőségeihez képest támogatna.

Az elnökségi ülésen szó esett Lázár János miniszter úr a VOSZ elnök-
ségének tartott előadásáról, mely során ismertette a már azóta napvi-
lágot látott intézmény átalakítási programot, melyhez kérte a vállal-
kozók támogatását. Valamint kérte és javasolta, hogy a VOSZ tegyen
javaslatot a vállalkozók további adminisztrációs terheinek csökkenté-
sére. Erre a jelen lévő elnökségi tagok külön is vállalkoztak, szakterü-

letenként és az ésszerűsítésekre javaslatot tesznek. A költségvetési
szervektől felszabaduló munkaerő képzésére, foglakoztatására vonat-
kozóan is születtek javaslatok. 
Az elnökség tagjai javasolták, hogy kezeljék kiemelten a szerzői jog-
díjak Artisjus Szervezet adminisztratív és komoly anyagi, ellenszol-
gáltatás nélküli anomáliáit, illetve álljanak az élére egy megbízható, a
,,CSOK”-ban is jártas építőipari cégek minősítésében és ajánlásában,
hogy a megrendelők ne a korábbi évek gyakorlatával találkozzanak,
hogy a projekt cég felépít (ha felépít?) egy házat és eltűnik, és volt
garancia, nincs garancia.

Az elnökség tagjai valamint a meghívók az elnökségi ülésen további
együttműködési lehetőségekről beszélgettek a turizmus valamint
más, akár ipari lehetőségek területén.

A VOSZ Budapesti és Pest megyei Regionális Szervezet elnöksége
külön köszönetét fejezi ki Balatonfűzfő Önkormányzatának, polgár-
mesterének a tartalmas és szíves vendéglátásért! 

TROMBITÁS KRISZTINA

Felhívás Költészet napi szavalóversenyre
A Művelődési Központ és Könyvtár az
elmúlt évek hagyományának megfelelően
idén is megrendezi a városi szintű szavaló-
versenyt. Szeretnénk, ha minél többen meg -
tisztel nék rendezvényünket részvételükkel.
A meg mérettetésre nevezni egy szabadon
választott magyar költő versével lehet.
Jelentkezési határidő: 2016. március 29.

A szavalóverseny kategóriái korcsopor-
tok szerint: óvodás kategória, kisiskolás
kategória, felső tagozatos kategória, középis-
kolás kategória, felnőtt kategória.

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével
lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi iskolában, az Öveges középiskolá-
ban és egyénileg a Művelődési Központ és

Könyvtárban.  A jelentkezési lapok besze-
rezhetők az intézményekben vagy letölthe-
tők a honlapunkról (www.mkkfuzfo.hu).

A szavalóverseny menetrendje:

ELŐDÖNTŐ I. 
március 31. (csütörtök)    
9  óra Óvodás kategória
15 óra Középiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

ELŐDÖNTŐ II.
április 5. (kedd)    
13 óra Kisiskolás kategória

ELŐDÖNTŐ III.
április 6. (szerda)  
13 óra Felső tagozatos kategória

DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR
április 8. (péntek) 17 óra
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Részletes információ:
06-88/451-056 vagy 06-20/319-0975-ös

telefonszámon vagy személyesen
a Művelő dési Központ és Könyvtárban.
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A Magyar Kultúra Napja
Január 22-én volt A magyar kultúra napja
városi ünnepség a balatonfűzfői Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében. Az
ünnepség nemzetünk Himnuszának közös
éneklésével kezdődött, majd szavalatként,
állva hallgatta végig a teljes ódát a közönség. 
Az ünnepi beszédet Pintér István tartotta,
kihangsúlyozva a kultúra fontosságát az ember-
ek mindennapi életének számos területén (köz-
lekedés, vallás, lakás, egészségügy, étkezés, visel-
kedés, táj stb.). Beszédében megköszönte a
művelődési ház dolgozóinak: Gróf Tibornak és
csapatának munkáját, akik arra hivatottak,
hogy városunkban szervezzék a kulturális élet-
et, s teszik ezt naponta rendületlenül.  

Ezt követte a Balatonfűzfő Kultúrájáért
kitüntetések átadása, melyet Marton Béla,
városunk polgármestere adott át. Érdemeik
méltatása után Béres Istvánné, a Balaton -
fűzfői Hírlap főszerkesztője és Fenyvesiné
Varga Judit, a balatonfűzfői Hagyományőrző
és Nosztalgia táncklub vezetője (távollété-
ben édesanyja) vette át a megtisztelő arany-
színű városcímert.

Béres Istvánné Vértesi Erzsébet 1940-ben szü-
letett Újpesten, az érettségit a Kanizsay
Dorottya Leánygimnáziumban szerezte meg.
Betűszedő szakmát a Ságvári Endre Szak -
iskolában tanult, majd 20 évig – 1979-ig az
Athenaeum Nyomdában korrektor-revizor-
ként dolgozott. A munka mellett a lapszer-
kesztést, újságkészítést tanult. 1979 és 1999
között a Hungexpo Reklám és Kiadói

Igazgatóság Kiadói osztályán műszaki szer-
kesztőként dolgozott. 1999 és 2006 között
ugyanott, már nyugdíjasként katalógus-szer-
kesztő volt.
Erzsike 1995 óta él Balatonfűzfőn, először
ingá zó volt, majd 1999-ben végleg ide költö-
zött.
A Balatonfűzfői Hírlappal 2007-ben került
kapcsolatba, korrektorként segítette a lapot.
2008-tól szerkesztőként és mindenesként dol-
gozott Gerendás Lajos főszerkesztősége mellett.
2011-től a lap főszerkesztője.
Már 2008-ban elkezdték a Hírlap nyári és téli
különszámának a kiadását, de sajnos anyagi
fedezet hiányában nem tudták ezt folytatni.
Ekkor kezdték el a Honismereti Füzetek
sorozatot, melyből évente 2 számot adtak ki
a Hírlap kulturális mellékleteként.
Főszerkesztősége kezdetén indították útjára
Balatonfűzfő falinaptárának  kiadását, szer-
kesztőtársaival megalapították ,,A város
fotósa – a fotós városa” díjat,  rajzpályázatot
írtak ki iskolásoknak, legendaíró pályázatot
általános és középiskolásoknak, Fűzfő-indu-
ló pályázatot minden városlakó számára,
valamint a 15 éves város tiszteletére a Fűzfő
+ Balaton = Balatonfűzfő rajz- és makett-
pályázatot. Folytatják a Honismereti
Füzetek sorozatot – másképp. Munkájuknak
köszönhetően folyamatosan megújul a lap
külső megjelenése és tartalma. 2016-ban 3 új
rovatot indítanak, remélve, hogy megnyeri
az olvasók tetszését.
Erzsike tagja a polgárőrségnek, valamint a
Balaton nyugdíjasklubnak, a VEGASZ-nak
és az Idősek klubjának. 2008-ban került kap-
csolatba a Városvédő és Fürdő Egyesület tel a
Múltunk és jelenünk című könyv szerkeszté-
se kapcsán. 2013 óta az egyesület elnöke.

A városvezetéssel, a civil szervezetekkel, az
Öböl televízióval és más médiákkal igen jó a
kapcsolata. Rendezvény nem képzelhető el
nélküle. Fiatalokat megszégyenítő aktivitás-
sal, lelkesedéssel végzi a munkáját – a közért
dolgozva, melyhez további jó egészséget és
sok sikert kívánunk!

Fenyvesi Ádámné Varga Judit 1987. június
13-án született Veszprémben. Az általános
iskolába itt, Fűzfőn, a Jókai Mór Általános
iskolába járt, majd Veszprémbe, a Gastroker
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szak -
középiskolában tanult tovább. Már kétgyer-
mekes családanyaként szerezte meg az eladó
és óvodai dajka képesítést. Gyermekeit nagy-
szülői segítséggel, egyedül neveli. Kiskora
óta zenél, a sport fontos része életének.
Diákként rendszeresen hozott haza ezüst és
aranyérmeket atlétikai versenyekről, 9 évig
pedig versenyúszó volt. Mellette 6 évig
verseny szerűen akrobatikus Rock and roll-t
táncolt, szalontáncolt. 

7. osztályosként a 18–20 évesekkel táncolt
együtt, járt versenyekre, például a sümegi
Nyitótánc elnevezésű versenyen 3x egymás
után nyerték meg a vándorkupát. A litéri
Zöldág Tánccsoportban ismerkedett meg a
néptánccal. A csoport tagjaként eljutott
Finnországba is. 12 év után, a Veszprémi
Kurázsi tánc-csoport tagja lett. 2004-ben
meghívást kaptak Franciaországba. Judit
összeszedte néptáncos barátait, hogy e neves
felkérésnek eleget téve képviseljék
Magyarországot a Pannónia Citerazenekar
kíséretével. 2005-ben átvette a Fűzfőn tánco-
ló csapat vezetését. Még ebben az évben meg-
kapták a Balatonfűzfő Kultúrájáért kitünte-
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tést, valamint a Fűzfő Hagyomány őrző és
Nosztalgia Táncklub nevet. Ered ményes
munkáját nemcsak a város követheti nyomon
a programokon való rendszeres fellépésük
során, sok meghívásnak tesznek eleget belföl-
dön és külföldön egyaránt. Gyakori vendégek
Szlovákiában, jártak Lengyel országban, öreg-
bítve a magyar néptánc hírnevét. 2010 óta
tagja a Fűzfői Öregdiákok Baráti Körének.
Kézművesként is elismert, csodálatos fafara-
gásaival és gyöngyfűzéseivel, sokoldalú tehet-
ségével fő motorja a közösségnek. Legutóbbi,
oklevéllel elismert munkája a Magyar
Kézművességért Alapít vány által rendezett
22. Betlehemi Jászol c. országos kiállításon
volt megtekinthető. Elhivatottsága, elismert-
sége méltóvá teszi a Balatonfűzfő
Kultúrájáért kitüntetés átvételére.

A városi kitüntetés átadását a Balatonfűzfői
Hírlap szerkesztősége által 2011. december
12-én alapított, A város fotósa – a fotós váro-
sa díj átadása követte. A díjat évente adják át
a városi Magyar kultúra napi ünnepségen a
szerkesztők. A díjat 2016-ban immár negye-
dik alkalommal Fujszné Kőnig Zsuzsanna
vette át legszebb fotóinak társaságában.  

Fujszné Kőnig Zsuzsanna 1968-ban született
Győrben. Balatonfűzfőn él, dolgozik, itt ne -
velte fel két gyermekét, férjével. Balaton -
fűzfőn 1986-tól a Nitrokémia szolgálatban
állt 2003-ig, majd a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művé -
szeti Iskola gazdasági munkatársa lett. Elvé -
gezte a pedagógiai asszisztensképzőt, s ma is
az iskolában iskolatitkárként tevékenykedik. 

A fényképezés mindig nagyon érdekelte.
Megragadta a táj szépsége, a pillanat varázsa.
Szívesen fotózza a természetet, az állatokat,
de boldog örömmel készít esemény vagy
műszaki fotót is. Többször indult fotós

pályázatokon, az EON pályázatán a második
fordulón is tovább jutott. 
2014. óta a Balatonfűzfői Hírlap fotósa.
Töretlen lelkesedéssel készíti a városi esemé-
nyek képeit, a hírlapunk Facebook oldalát.
Mindig pontos, precíz, megbízható, rengeteg
fotóval gazdagította eddig a Balatonfűzfői
Hírlap arhívumát. A városlakók boldogan
nézegetik a 2016-os fűzfői naptárunkat, mely-
nek lapjait egy kivételével az ő fotói díszítik. A
hírlap színes oldalai szinte megelevenednek a
fotós pozitív életszemléletű képeitől.

A hagyományos díjátadások sora ezzel még
nem ért végett. A 2015-ös évben a
Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv
Balatonfűzfő város 15. évfordulójára meg-
hirdette a „Fűzfő + Balaton = Balaton -
fűzfő” alkotói pályázatát. 
A pályázatot – az általános iskolai tanulók
részére – két kategóriában hirdettük meg:
rajz- és makett készítésre. Összesen 16 pálya-
mű érkezett, melyet 2015. augusztus 20-án, a
jubileumi ünnepségek keretében tekinthet-
tek meg az ünneplők a Művelődési Központ
és Könyvtár aulájában rendezett kiállításon,
melyről a balatoni Öböl Tv is beszámolt. A
szép alkotásokat öttagú zsűri értékelte. A
tanulók a kiírásnak megfelelően gazdag fan-
táziával, szép színekkel, kiváló kézügyesség-
gel ábrázolták városunk életének egy-egy
izgalmas pillanatát.
A zsűri emléklap és tárgyjutalomban részesí-
tette Borsos Blanka Laura, Huzsvár Janka,
Ticz Péter tanulókat kiváló rajzaikért. Serleg,
ajándék és emléklap jutalmat vettek át a
helyezettek:
1. helyezett: Sevinger Laura, 2. helyezett:
Gáspár Zsófia, 3. helyezettek: Sipos Bíborka
és Huzsvár Flórián. 
A makettkészítők különféle anyagokat –
hőre száradó gyurmát, hurkapálcát, karton-
okat, furnérlemezt, szivacsot – használtak fel
ötletes és precíz makettjeikhez. Igényes és
sokoldalú munkájukat: a csillagvizsgálót, a
pékséget, az iskolát, a bobpályát, a fűzfői
öblöt, a vasútállomást, a Mámai templomro-
mot, a Jézus Szíve templomot a zsűri ámulat-
tal nézte és értékelte.
Emléklap és tárgyjutalomban részesítette
Szijjártó Aliz, Nagy Blanka, Galambosi
Petra, Illés Patrícia Zsófia, Forgács Kata,
Benkő Sándor Dominik, Hudra Eszter tanu-
lókat kiváló alkotásukért. Serleg, ajándék és
emléklap jutalmat vettek át a helyezettek:
1. helyezett: Ticz Balázs, 2. helyezett: Pahola
Virág, 3. helyezett: Kiss Dávid Balázs.

A díjakat Béres Istvánné és Balázs Gyula, a
balatoni Öböl Tv ügyvezetője adta át.
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap pályáza-
tot hirdetett 2015 szeptemberében minden
balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére, a
FÉNY Nemzetközi Éve és városunk 15.
évfordulója alkalmából. 
Az advent a várakozás, a karácsony ünnepére
való felkészülést jelenti az emberek számára.
Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az ünnepre,
otthonunkat kicsinosítjuk, az elektromosság
segítségével fényekbe öltöztetjük. Mindazon
lelkes városlakó jelentkezését várták, aki ott-
honát, lakását, házát az ünnep alkalmából
fényárba öltöztette. A fényképezés során szá-
mos, igazán szép, ünnepi fényekbe öltözte-
tett házban gyönyörködhetett a zsűri, mely a
következő fénykompozíciókat díjazta:
1. helyezett: Fülöp Zoltánné (Kilátó út 21.),
2. helyezett: Papp József (Kölcsey út 6.), 3.
helyezett: Bakos Martin (Bugyogóforrás út
17. II. em.).
A pályázat kiírói hagyományteremtő céllal a
2016-os évben is meghirdetik a versenyt,
ahol regisztrálás nélkül, a várost járva, fotóz-
va ítéli oda a legszebb fénybe öltöztetett ott-
honnak járó serleget.

Az ünnepélyes díjátadásokat a Balatonfűzfői
Fiatal Művészek Klubja ünnepi műsora
követte Varga Áron vezetésével és konferálá-
sával. Zongorajáték, hangszeres kamarazene,
klarinétjáték, versek, írások, s az aulában
megrendezett nagyszerű képzőművészeti
kiállítás megnyitója kápráztatta és gondol-
koztatta el a nagyérdemű közönséget.   
Köszönjük az ünnepi műsort, a pályázóknak a
szép alkotásokat. Gratulálunk a díjazottaknak,
további jó egészséget és sok sikert kívánunk!

HORVÁTH IRÉN
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Balatonfűzfő – szeretlek!
Ezzel a című rendezvénnyel kívánják a szerve-
zők lezárni a 2015. évben Balatonfűzfő város-
sá nyilvánításának jubileumi évfordulóját.
A 15-ös szám jegyében egy 15 fordulós játé-
kos vetélkedőt hirdetünk.
Civil szervezetek, intézmények, vállalati kol-
lektívák, családok, baráti körök és a városban
lakók, tanulók részvételére számítva egy kel-
lemes, szórakoztató és főként ismeretbővítő
délutánt tervezünk.

A technikai előkészületek miatt előzetesen
kérjük a jelentkezéseket 2016. február 11-ig
Pintér Istvánnál a 06-20/353-5029 telefon-
számon vagy személyesen. Nevezési díj nincs!
A háromfős csapatoknak figyelmébe ajánl-
juk Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből című könyvét, a Balatonfűzfői
Hírlap és mellékleteinek megjelent példá-
nyait és Balatonfűzfő mint városi település
ismeretét, múltját és mai állapotát.

A vetélkedő ideje és helye: 2016. február 15.
(hétfő), 15 óra, Művelődési Központ és
Könyvtár (Bugyogóforrás u. 12.).

Töltsünk együtt egy kellemes délutánt, ismer-
jük meg még jobban városunkat, játsszunk egy
jót!
Várjuk a jelentkezéseket és a szurkolókat!

PINTÉR ISTVÁN

Mindenki „netezik”!
Ma már az internet életünk szerves részét képe-
zi. Így van ezzel mindenki, akár használója a
világhálónak, akár nem. Azok a hivatalok,
amelyekben az ország bármely részében lehet
ügyet intézni, hálózatban működnek: okmány-
irodák, adóhivatalok, rendőrség, pénzintézetek
és még sok más. Nyilván a személyes és a nem
mindenki számára nyilvános adatok védelme
az ő esetükben kiemelt jelentőségű.
Ma már a civil szféra, a hétköznapi emberek
életének is része a „netezés”. A kapcsolattar-
tás, az információszerzés, a vásárlás, a társke-
resés, a szolgáltató keresés, a kutatás, az isko-
lai dolgozatokhoz anyaggyűjtés, egyre több
ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egyszerű
böngészés színtere a világháló. És pontosan
azért, mert életünk minden területét érinti,
fontos, hogy betartsuk használatának
alapvető szabályait.
Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos,
a saját személyes adatainkkal való bánás-
mód is nagy figyelmet igényel!
A közösségi oldalakon közzétett minden
információ, születési dátum, telefonszám,
lakcím, e-mail cím, kép, megosztás, hozzá-
szólás személyes adatnak bizonyul. Közzé -
tételével saját magunkat szolgáltatjuk ki az
adatainkkal visszaélni akaró személyeknek. 
A közösségi oldalakon, levelezési progra-
mokban, játékokban, de bármilyen oldalon
létesített fiók hozzáférési adatai csak és kizá-
rólag a felhasználóra tartoznak. Sem barát-
nak, sem barátnőnek, házastársnak,
ismerős nek nem adjuk meg! Ezzel megelőz-
hető a visszaélés, amelyre egy-egy szakítás
után bizony gyakran van példa. 
A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN
kódok különösen védett adatok, hiszen azok
idegen által történő felhasználása komoly
anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek
sohasem kérnek adategyeztetést e-mailben,

csak személyesen! Ez az úgynevezett adathalá-
szok módszere. Sok technika létezik, amely-
lyel adatokat tudnak gyűjteni rólunk, ezért is
fontos a saját adataink védelme, és ezért is
szabályozzák szigorúan (adatvédelmi tör-
vény) az adatkezelő hivatalok, cégek, intéz-
mények ilyen irányú tevékenységét.  

Február 11. az internetezés világnapja.
Ismételjünk egy kicsit!

• Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhat-
juk, ki van a „vonal” másik végén! Ne higy-
gyük el feltétlenül a megadott adatokat,
mert hamis profilt létrehozni pontosan
annyi idő, mint egy valódit! Adathalászok
egyik fő módszere!

• Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásárol-
junk. Soha ne utaljuk át előre az összeget!
Postai utánvéttel vásároljunk! Minden
évben nő azon bűntető eljárásoknak a
száma, amelyben az internetes vásárlásnál
előre utalták a vételárat, és nem érkezett
meg a termék, vagy nem a megállapodott,
esetleg rosszabb minőségű termék érkezett.
Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem
volt. A nagyobb méretű termékeknél min-
denképpen létrejön a személyes találkozó,
amely már egyfajta garancia, hogy tisztes-
séges üzlet köttessen.

• Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással
lehet csak egy oldalt megnézni, a mögött
általában adathalász szándék húzódik.
Soha nem a film, cikk vagy fotó megnézé-
sére kattintunk, hanem engedélyt adunk az
adataink felhasználására. Ezt követően
kapjuk a rengeteg reklámot tartalmazó
levelet az e-mail címünkre. Gyermekek
által látogatott oldalakat kísérjük figyelem-
mel a káros hatások elkerülése érdekében.
Tudjunk róla.

• Információszerzés, hírolvasás: kezeljük
fenntartásokkal a megjelenő tartalmakat.
Senki nem garantálja, hogy az úgy igaz,
ahogy leírták. Szélsőséges gondolatokkal,
egymásnak ellentmondó tanácsokkal.

• Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat
úgy, mint a bankkártya PIN kódját, senki-
nek ne adjuk meg, rendszeresen változtas-
suk. Ezzel tudjuk kivédeni a számlánkhoz
illetéktelen személy hozzáférését.

Szabályok a közösségi oldalak használa tá -
ra, nemcsak fiataloknak!

• Mindig tartsd tiszteletben a többieket!
Nem láthatod, milyen hatással vannak sza-
vaid, az általad küldött képek másokra,
ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben,
és gondold meg, mit mondasz/küldesz
másoknak.

• Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan
blokkolhatod vagy jelentheted, aki kelle-
metlenül viselkedik. Ne vágj vissza, ne vála-
szolj haragból! Mentsd el a bizonyítékot!
Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő
üzeneteket, képeket vagy online beszélge-
téseket! 

• Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy
felnőttnek, akiben megbízol. Kérj segítsé-
get! Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit
zaklatnak! Támogasd az áldozatot,
jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd
magad, ha senki nem állna melléd?

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a
világhálón! És hogy senki ne váljon
áldozattá, óvatosságra intek mindenkit!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály február havi túraterve
• Február 13. Eplény–Álmos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Február 20. Balatonkenese, vá.–Balatonfűzfő, vá.
Autóbusz: Veszprém, 8.45 óra; Fűzfőgyártelep alsó, 9.07 óra;
Balatonfűzfő, vá., 9.14 óra; Balatonkenese,vá., 9.24 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Február 27. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezetők: Király István, Horváth István
• Március 5. Városlőd–Üveg-hegy–Csalános-völgy–Csárda-hegy–
Úrkút 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Március 12. Balatonarács–Koloska-völgy–Sárkány-völgy–Nemes -
vámos
Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.30 óra

Veszprém, Volán pu., indulás: 7.20 óra
Találkozás: Balatonarács, vasúti megállóhely, bejárati út, 8.05 óra
Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István

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

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

Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2015. évben

Egyéb: 2014/2015 telén a Balatonon nem fagyott be. 
2015-ben a hőségnapokból (49 nap), forrónap (+35 °C felett):16

AZ ADATOKAT MÉRTE ÉS A TÁBLÁZATOKAT KÉSZÍTETTE:
GYURICZA LÁSZLÓ

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.

t. max. °C 15,1 12,9 18,8 28,1 30,6 32,3 38,1 38,1 34,3 24,2 22,4 15,4 -

t. min. °C -6,9 -5,8 -3,6 0,0 5,8 11,3 12,7 10,1 6,9 1,5 -3,6 -7,9 -

Fagyos nap 12 14 8 - - - - - - - 5 8 47

Téli nap 3 - - - - - - - - - - 1 4

Nyári nap - - - 3 9 13 6 8 10 - - - 49

Hőség nap - - - - 1 8 20 18 2 - - - 49

Csapadék mm 64 23 5 6 85 40 57 44 80 153 6 7 570

Csap. nap 9 4 3 1 8 3 5 3 6 7 1 3 53

Hótakart táj nap 2 - - - - - - - - - - - 2

Fagyos nap: t. min.<0 °C, Téli nap: t. max. <0 °C, Nyári nap: t. max. >25 °C, Hőségnap: t. max. >30 °C 

Éves összehasonlító adatok

Év t. max. °C t. min. °C Fagyos nap Téli nap Nyári nap Hőségnap Csapadék mm Csap. nap Hótakart táj
nap

2010 36,2 -15,4 64 22 48 26 998 90 53

2011 36,4 -8,7 75 17 70 35 325 49 -

2012 38,9 -14,5 46 17 55 51 438 64 16

2013 38,9 -9,9 54 6 51 37 697 69 31

2014 34,7 -12,7 18 17 54 20 858 74 14

2015 38,1 -7,9 47 4 49 49 570 53 2

Fagyos nap: t. min. <0 °C, Téli nap: t. max. <0 °C, Nyári nap: t. max. >25 °C, Hőségnap: t. max. >30 °C
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Új színházi évad Balatonfűzfőn – 2016
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár a Fogi-Bulvár Színház előadásai-
val, 2016-ban új színházi évadot hirdet.

I. előadás 
2016. március 21. 18 óra

Bolha a fülbe
vígjáték két részben 

A vígjáték szakirodalom talán legjobb, s mél-
tán gyakran repertoárra kerülő színműve ez.
Chandebise, a köztiszteletben álló biztosítási
igazgató, miután nem tudja otthon férfiúi
kötelességét teljesíteni, felesége gyanakvása
által ún. bolhát tesz a fülébe...

Fellépnek: Harsányi Gábor, Jászai László,
Beszterczey Attila, Oszter Alexandra,
Beleznay Endre, Várkonyi András, Csengeri
Attila, Hoffmann Richárd, Várkonyi Andrea,
Benkóczy Zoltán, Cseke Katinka

II. előadás
2016. április 21. 18 óra

Marica grófnő
nagyoperett három felvonásban
Julius Brammer és Alfred Grünwald –
Kálmán Imre zenéjével
Fordította: Harsányi Zsolt

A Marica grófnő egy ismert és népszerű slá-
gerekkel teli szerelmes zenés vígjáték. Az
operettben olyan dalok csendülnek fel, mint
a Szép város Kolozsvár, a Hej, cigány, a Szent
Habakuk, a Ringó vállú csengeri violám...

Fellépnek: Fogarassy Bernadett, Csengeri
Attila, Benkóczy Zoltán, Fogarassy András,
Tunyogi Bernadett, Zalay Lídia, Fodor
Zsóka, Harsányi Gábor, Borbáth Ottília,
Egri László

III. előadás
2016. május 19. 18 óra

Botrány az operában
komédia

A várva várt tenor nem érkezik meg, így
azonban nem tudják, lesz-e előadás este az
operában. A színházigazgató érdekes ötlettel
áll elő, ugyanis mindenképpen főszereplőt
kell keresnie. A Botrány az operában bejárta
a világot, Ken Ludwig darabját eddig 16
nyelvre fordították le, és 25 országban
mutatták be.

Fellépnek: Straub Dezső, Beleznay Endre,
Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy
Bernadett, Sáfár Anikó, Köllő Babett, Straub
Péter, Hamvai Kornél

+1
IV. előadás

2016. június

Gyilkosság a Susogóban
vacsorával egybekötött interaktív bűnügyi
játék
(az előadás szervezés alatt)

Szabadtéri előadás a fűzfőfürdői
Közösségi Ház udvarhelyiségében. 
Jegyek korlátozott számban lesznek majd
kaphatóak. 

A 4 előadásra szóló bérlet ára: 6000 Ft/fő

Jegyárak:
• elővételben: 1800 Ft/fő
• helyszínen: 2000 Ft/fő

Jegyek és bérletek március 7-től vásárolha-
tók a Művelődési Központ irodájában!

Információ:
Művelődési Központ és Könyvtár
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12. 
muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
88/451-056; 20/224-2844

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a leendő első osztályosokat a bemutatóval egybekötött „SULIOVI”,

avagy nemsokára gyermekünk iskolás lesz című fűzfősuli programra.
A SULIOVI ideje: 2015. március 9. (A pontos kezdést honlapunkon tesszük közzé.)

A SULIOVI helye: Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és A.M.I (Irinyi út 2.)

Várjuk Önöket szeretettel, ismerjék meg intézményünket, legyünk a továbbiakban partnerek! 

POLYÁK ISTVÁN IGAZGATÓ

Irinyi jótékonysági bál
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége

szeretettel meghívja a szülőket, pedagógusokat, érdeklődőket 2016. február 20-án 19.00-ra
a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtárba (Fűzfőgyártelep),

a hagyományosan megrendezendő Irinyi jótékonysági bálra. 

Mosoly- és belépőjegy elővételben az iskola portáján vásárolható. 
Meglepetés produkciók, finom ételek, jó zene, kellemes társaság, értékes tombola- nyeremények várják a bálozókat!

Támogassuk együtt diákjainkat!

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG



2016. február 13. oldal

Éppen félúton vagyunk a 2015. évi és az idei
turisztikai főszezon között, ideje lezárni a
visszafelé nézegetést, a mérlegek meg vo -
nását, a tapasztalatok leszűrését. 
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
már előretekint az új feladatok, az új hely zetek
megoldása felé. Telefonvonalai is egyre több,
szállást kereső vendég hívásaitól foglaltak.

A turisták mozgolódása, érdeklődése abból a
szempontból is reményt ad, hogy a
mostanában felerősödött hadiipari hírek
lohasztólag hatnak a turizmusra, ám mégis
vannak, akik számításba veszik városunkat és
környékét a nyaralásuk megtervezésekor.
Vannak olyan programok, események,
melyek idejére az érdeklődők megkezdték a
szállások lefoglalását.
Visszautalva a nyáron tapasztaltakra, már most
fölhívjuk a szállásadók figyelmét, hogy időben
jelezzék egyesületünknek, mikor tudnak vendéget
fogadni, illetve aki még csak kacérkodik a gon-
dolattal, hogy tagjaink sorába lépjen, arra
remek alkalom a mostani. A főszezonban sok
helyre tudtunk volna nyaralóvendégeket
közvetíteni, de jelenlegi tagjaink mind-mind
foglaltak voltak, pedig még a nyár közepén is
szaporodott a taglétszámunk.
Szeretettel várunk egyesületünkbe mindenkit,

aki szállást kínál vagy olyan szolgáltatást
nyújt, amit a turisták vesznek igénybe.
A strandszezont érinti a Fűzfő kártya ügye
is, annak megváltozott rendszere. Sokféle
javaslat született a kiadásukkal, a fel-
használásukkal kapcsolatban, egymástól
homlokegyenest ellenkező vélemények is
ütköztek. Az azonban biztos, hogy a
befizetett idegenforgalmi adójáért a vendég
több településen is kap valamilyen szolgál-
tatást, kedvezményt, így ha Balatonfűzfő
meg akarja tartani az eddigi vendégkörét, a
róla kialakult kedvező megítélést, neki sem
szabad lemaradnia. 
A BLTE is üdvözli azt a szemléletet, hogy a
vendég adóbefizetési moráljának javítására a
város kedveskedjen valamilyen szolgáltatás
nyújtásával.
A kártyát használók (azaz a 18 év fölöttiek,
akik befizették kurtaxát) a 2016. évben – a
képviselő-testület határozata alapján –
50%-os kedvezménnyel vehetik meg a strand-
belépőjüket a Föveny és a Tobruki strandokon,
1 felnőtt és 1 gyermek részére. 

Fontos szólnunk a mindennapi, elvégzendő
feladatokról, kiadásokról, bevételekről.
A szer vezet fenntartása nem kis költséggel jár,
és bizony szerződés szerinti kintlevőségeink

sem csekélyek. Igaz az is, hogy a jó ügyet
támogatni jó. Számosan vannak azzal tisztá -
ban, hogy a Turisztikai Egyesület nem kizá -
rólag a tagjaiért, hanem Fűzfő és a turizmus
egészéért dolgozik nap mint nap. Az adóbe-
vallások idején mindenki rendelkezhet arról,
hogy az adója 1+1% -át kinek ajánlja fel? 

Tisztelettel kérjük mindazokat, akik céljainkkal
egyetértenek, a mun kánkat támogatni akarják
és ezt tevőlegesen ki is akarják fejezni, hogy
adójuk 1%-áról rendelkezzenek egyesületünk
javára. Minden eddigi támogatást nagyon
köszönünk, és kérjük, idén is gondoljanak ránk! 

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Adószámunk: 19384531-1-19

EGYÉNI ÉS KÖZÖS SIKEREKET KÍVÁNVA A

2016. ÉVI SZEZONRA IS

KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA

TDM-MENEDZSER

Web oldal: www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu

tel: 00-36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása:

hétfő–csütörtök: 8.00–16.00
péntek: 8.00–12.00

TURISZTIKAI ROVAT

Agykontroll gyermekeknek
A kis létszámú (maximum 25 fős), játékos
programú tanfolyamokon a felnőtt kurzus
anyagának első felét tanítjuk.
A tanfolyamot végzett gyerekek gyorsab-
ban és hatékonyabban tanulnak. Maga -
biztosabbak, határozottabbak lesznek,
kiegyensúlyozottabbá, egészségesebbé
válnak, és védettebbé a negatív hatásokkal
szemben.

Sok, tanfolyamot végzett gyerek a sport
területén is kamatoztatta már a tanultakat, és
edzőik számára hihetetlennek tűnő fejlődést
értek el.
A gyerekek szokásaikat is megtanulják ural-
ni, erőfeszítés nélkül el tudnak hagyni rossz
szokásokat (pl. körömrágás, lustaság, rendet-
lenség), és kialakíthatnak hasznos, új, jó szo-
kásokat.
De lássuk, mit tapasztalnak és hogy véleked-
nek maguk a gyerekek:
„Volt olyan nap, amikor nyolc ötöst hoztam.

Ezt is persze az Agykontrollnak köszönhetem.”
„Amióta jártam erre a tanfolyamra és gyakor-
lom az ott tanultakat, sokkal jobban alszom,
és azóta egyszer sem voltam beteg.”
„Jose Silva módszere nagyon sokat ér! Azt
kívánom, tudja meg az egész Föld, hogy mi fán
terem az Agykontroll! Csajok és srácok! Papák
és mamák! Gyertek, érdemes!”

9–14  éveseknek
Időpont:  2016. 3. 12.–3. 13.
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló 
8184 Balatonfűzfő, sportpálya területe
További információ:
Kontics Ferencné: 06-30/604-6241
info@balatoncsillagvizsgalo.hu
Díj: 19 500 Ft
Oktató:Hoffer Éva
Telefon: 06-20/410-0709
hoffer.eva@mailbox.hu

A tanfolyamon a szülők is jelen lehetnek!

A részvételi díjat (19 500 Ft) 2016. március
5-ig a Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület 
73900102-11069863 számú számlájára kell
befizetni.
A jelentkezésnél szükség van a gyermek szüle-
tési idejére, a képviselő/szülő elérhetőségére.
Tanfolyamot ismétlőknek a részvételi díj
2000 Ft/fő.
Testvéreknek a kedvezmény összesen 4000 Ft.
VÁCISZ kötődésű jelentkezőknek a részvételi
díj 15 000 Ft/fő.
A tanfolyam ideje alatt étkezést tudunk bizto-
sítani a Susogó Team Kft. segítségével.

KONTICS FERENCNÉ
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Intézményválasztás – Pályaválasztás – Öveges
Komplex feladat hárul ebben az időszakban a szülőkre, a gyer-
mekekre egyaránt.   
A pályaválasztás, az iskolaválasztás gondját kell megoldaniuk. 
A foglalkozások, a hivatások, a szakmák sokszínű, változatos
világából egyre nehezebb kiválasztani a számunkra leg-
megfelelőbb pályát.
Több tényezőt: az igényeket, a lehetőségeket, a
követelményeket, a későbbi hatásokat kell össze-
hangolni!
A jelentkezés előtt zajlik a keresés nehéz folyama-
ta…
Sokféle szempont érvényesül az iskolakeresésben: az
érdeklődés, az előtanulmányok, az anyagi lehetőségek, az
iskola megközelíthetősége, vagy a kiválasztott iskola oktatásá-
nak jellegzetessége.
Melyek ezek a jellemzők Balatonfűzfőn az Övegesben?
Szakgimnáziumi képzési területeink:
• Épületgépészet 
• Kereskedelem 
• Villamos ipar és elektronika 
• Informatika ágazat
Ágazati képzéseink 4 év után érettségivel zárulnak.

Még 1 év tanulással technikusi végzettség szerezhető:
• elektronikai technikus, 

• informatikai rendszergazda, 
• CAD-CAM, illetve gazdasági informatikus képzésben.

Új lehetőségeink a szakközépiskolai keretek között:
• elektronikai  műszerész,

• számítógép-szerelő, karbantartó szakma
Hagyományos  képzéseink:
• központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
• villanyszerelő. 

A tanulók a hiányszakmákban a gyakorlati képzőhe-
lyen és az iskolában is ösztöndíjban részesülhetnek.

A szakmunkásvizsgát követően a választás lehetősége adott,
még 2 év tanulás az érettségihez vezet, vagy azonnal a munka

világába léphetnek.
Minden képzésünkben várjuk a SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
(SNI) tanulókat, a16 év alatt összegyűjtött diszlexiás oktatás tapaszta-
lataival, módszereivel.
Részletesebb információkért keressék fel a honlapunkat!
http://www.oveges-szi.hu

KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSA

TANÁR

Innováció az Övegesben
Az elmúlt időszakban az Öveges iskolában is
jelentős szakmai programok futottak, ame-
lyek az Unió támogatásával valósultak meg.
A múlt év végén zárul projektekből cse-
megéztünk néhányat.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcso-
latos tapasztalatok megosztását támogatta a
Mentoráló intézményi program. Régóta igény,
hogy az iskola megmutassa elért eredményeit.
Ezt most sikerült megvalósítani. Hónapról
hónapra négy öt intézmény érdeklődő
pedagógusai tapasztalták meg munkák szép-
ségeit és nehézségeit. Ennek során végiggon-
doltuk fejlesztő tevékenységünket, amelyet így

még tudatosabban tudunk megtervezni.
Az Innovatív iskolák program keretében
főleg szabadidős tevékenységek valósultak
meg. Ezek közül is említésre méltó a kol-
légiumi informatika szakkör, a 9.
évfolyamosok Csipetke tábora és napja, az
Öveges kosárgála, a labda- és a vizes nap ren-
dezvénye. Ebbe a programba vállalkozói és
életpálya tanácsadást vezettünk be, valamint
a családi életre nevelés jegyében projekt
hetet szerveztünk. Az egészséges életmód és
szemlélet formálására az Egészségnap nyúj-
tott lehetőséget. Ezeket a programokat az
egész iskola élvezhette még akkor is, ha a

pályázat csak egy részére nyújtott fedezetet.
Sikeresen zárult az ITShape-projekt is.
Az in formatikai szakterületen tanulók nem -
zetközi szakmai végzettséget szerezhettek.
A megmérettetésre vállalkozóknak most
adtuk át a tudásukat igazoló okleveleket.
Tervezzük, hogy a későbbiek során az Öve -
ges is vizsgaközpont lehessen.
Gyakran halljuk, hogy újabb innováció való-
sult meg egy-egy iskolában, de legtöbbször
nem tudjuk, hogy mit jelent ez a gyakorlat-
ban. Most ebbe engedtünk bepillantást.

TÓTH LAJOS PÉTER

Ünnepi események az Öveges Iskolában
Intézményünkben már a hónap közepén
megkezdődtek a karácsonyi előkészületek.
2015. december 16-án rendeztük meg az
ÖvegEstet, melyet a Művelődési Köz -
pontban tekinthettek meg az érdeklődök. Itt
elsősorban tehetséges diákjaink és lelkes
pedagógusaink mutatták be műsorukat. Az
est színvonalát emelte, hogy meghívásunkat
elfogadta Schindler Lászlóné, a Veszprémi
Szakképzési Centrum főigazgatója, Marton
Béla polgármester úr, az alapítvány alapítói

és a kedves szülők. Az előadás ingyenes volt,
ám jegyek vásárlásával sokan hozzájárultak a
Balatonfűzfői Szakközépiskola Jövőjéért
Alapítvány támogatásához. A megnyitó gyö -
nyörű versekkel kezdődött, melyben a kará -
csony lényegét szavalták el diákjaink. A ko -
moly hangulatot énekszó, könnyű- és ko -
molyzenei zongora és gitár előadások, egyéni
és csoportos táncok váltották fel. A ren-
dezvény csúcspontja a fűzfői tánccsoport
műsora volt, ahol különleges jelmezeket

öltve fényjátékkal idézték elénk az angyali
kart. A finálét a 10. c osztály énekkórusa adta
osztályfőnökük közreműködésével. Végül,
de nem utolsósorban tanáraink is felléptek,
ismert karácsonyi énekeket előadva szinte-
tizátor kíséretében. A műsor hangulata a
tetőfokára hágott, amikor a közönség is
bekapcsolódott a dalok előadásába.
Másnap a kollégiumban folytatódott a
karácso nyozás. Az ünnepi fények, a gyertyás
körmenet és a lányok kecses mozgása igazán
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hangulatossá tette az előadást. A különböző
évfolyamokból eggyé kovácsolódott színcso-
port A kishercegből adott elő részleteket,
melyben az emberi barátság és szeretet
fontosságára esett a hangsúly. A színvonalas
ünnepség az ajándékok kiosztásával zárult,
ahol minden kollégista kapott egy-egy apró
csomagot.

A rendezvények egymást erősítették így
karácsony előtt, ahol tanulóink is felkészül-
tek az ünnepekre. Záró akkordként 18-án az
iskolai rendezvényen búcsúztunk egymástól.
A műsor sok elemet átemelt a sikeres
ÖvegEst produkcióiból, a legnagyobb sikert
Illésfalvi Iván és Takács Árpád gitár duettje
alkotta. Jó hangulatot, de bensőséges

élményt adott mindenki számára az közös
éneklés, melyet a tanári kórus kísért. Idén
igazán sok, de annál igényesebb ren-
dezvényeket láthattunk, méltón megem-
lékezve a szeretet ünnepéről.

LÉGRÁDI CSILLA

NEVELŐTANÁR

Támasz Idősek Otthona
A decemberi ünnepségek után az évkezdés
mindig csendesebbnek és lassabbnak tűnik.
Erre ez évben az időjárás is rásegített,
hiszen az igazi téli időjárás beköszöntével,
még inkább a fűtött épület falai közé szorul-
tunk. 
Mi azonban igyekeztünk a lakóinknak a
világ kapuit kitárni és az intézményünkbe a
régóta visszajáró világutazót hívtuk el, vitor-
lásélményeinek bemutatására. Győrffy Gyula
a tőle megszokott jókedvvel mesélte toszkán
hajós élményeit, videófelvétellel, gyönyörű
fotókkal illusztrálva. A jelenlévők mindig
nagy élvezettel vesznek részt ezeken a
képzeletbeli utazásokon, melyeken Gyula
igazi kapitányként vezeti végig őket.
Másik különleges előadásunkat a Kultúra
Napjára szerveztük, melyre Novák László

természetfotóst invitáltuk vendégelőadónak.
Lászlót három ízben is megválasztották már
az év természetfotósának, így számára nem
volt nehéz egy csokor bámulatos fényképet
az arra kíváncsi lakóinknak bemutatni.
Tavaszi vadvirágokat láthattunk ezúttal,
melyeknek lelőhelyéről, életteréről is sok
érdekes információt kaptunk. Néhány képét
egy hónapra rendelkezésünkre bocsátotta,
így kis kiállítást rendezhettünk műveiből,
melyet az Otthon földszintjén megte -
kinthetnek a hozzánk ellátogatók. Terveink
szerint László a többi fotóját is elhozza hoz-
zánk, hiszen olyan aspektusból láthatjuk
általa a természet csodáit, melyet laikusként
a helyszínen járva sem fedezhetnénk fel.
Emellett természetesen nagy erővel
készülünk a farsangi mulatságunkra, hiszen a

dekorációt és a műsort is a lakóink aktív
bevonásával szervezzük. 
Hagyományosan minden hónap utolsó
csütörtökén születésnapi ünnepséget ren-
dezünk, amikor felköszöntjük az abban a
hónapban született lakóinkat. Bensőséges
rendezvényünket nagyon kedvelik, verssel,
virággal és tortával lepjük meg az ünnepel-
teket. Januárban 12 idősünknek rendezhet-
tük meg ezt az alkalmat, a kis csapat
rangidőse a 96 éves Margit néni.
Igyekszünk – szezontól függetlenül – aktív
kikapcsolódási lehetőséget biztosítani min-
den lakónknak,  mert a „fiatalság nem múlik
el, ha nem akarjuk” (Blaha Lujza)!

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNIKUS

Újévi köszöntő 2016
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár kiemelt rendezvényei közé tar-
tozik az újévi köszöntő, aminek idén január
8-án adott helyet az intézmény szín-
házterme. Elsőként Marton Béla polgár -
mester köszöntötte az ünneplő közönséget,
aki elmondta, hogy fontos erőt mutatnunk,
hogy együtt oldjuk meg a közös felada tain -
kat.
„Annyi segítőkész, a közösség építésén
fáradozó, a közügyeit szem előtt tartó jó
szándékú ember él itt. És mégis, mintha az
energiákat nem a közös megoldások
keresésére szabadítanánk fel, hanem egymás
ellenére akarnánk közös ügyeinket
megoldani. Ne a gyűlölködés, hanem az
összefogás, az őszinte szeretet jellemezze
Fűzfő minden lakóját, és ezáltal biztosan
eredményesebbek leszünk 2016-ban. Ahhoz,
hogy minden haladhasson tovább, kérem, ne
csak szemlélői legyenek városunk át -
alakulásának, hanem résztvevői és részesei is!
Ez a legnagyobb újévi kívánságom, amit

ettől az esztendőtől várok. Tegyük meg újévi
fogadalmainkat szeretteinknek, bará-
tainknak, önmagunknak, ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy legyünk nagyobb
tisztelettel a másik iránt, hogy becsüljük meg
jobban egymás teljesítményét. Ezek az
ünnepi percek alkalmasak arra is, hogy a
képviselő-testület nevében köszönetemet
fejezzem ki azoknak, akik hozzájárultak
Balatonfűzfő gazdasági, társadalmi, infra-
strukturális fejlődéséhez, ki-ki képessége és
tudása szerint. Mit kívánhatok még
Önöknek ebben az esztendőben a boldogsá-
gon, a sikereken, az eredményeken túl?
Mindenki köré megértő és gondoskodó
családot, szerető rokonokat, nyitott szívű
barátokat, megértő ismerősöket, akiknek a
munkája, szerencséje vagy a sorsa megadta,
hogy élvezhetik az élet ajándékait. Hogy
tudjanak alázattal fordulni azok felé, akik
valamiben hiányt szenvednek. Akik pedig
segítségre szorulnak, tudják méltósággal
fogadni mások jó szándékát.”

Polgármester úr ünnepi beszédét követően
Mahó Andrea, Artisjus-díjas színésznő
valamint Csengeri Attila musical- és operett
színész tette emlékezetessé a rendezvényt,
majd baráti beszélgetés zárta az eseményt.

BÓNA VERONIKA
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Visszaemlékezés a karácsonyi műsorra
A Családsegítő Szolgálat Idősek klubjában a hagyomány folytató-
dott. Klubunk tagjai 2015. december 14-én a Művelődési Központ
színháztermében izgatottan várták az Irinyi iskolások ünnepi
műsorát. A 4. b osztály tanulói Marton Béláné osztályfőnök
felkészítésével egy gyönyörű betlehemes játékot adtak elő.
Polgármester úr köszöntőjében méltatta az ünnep jelentőségét, a
szeretet, az összefogás fontosságát, melyet Sajtos Ildikó intéz mény -

vezető asszony is hangsúlyozott köszöntőjében. Perecsenyiné Marcsi a
köszönet után ebédre hívta a tagságot a Nike étterembe. A finom
ebéd és sütemények elfogyasztása után a klub egy televíziót kapott
ajándékba a Családsegítő Szolgálattól. Vidám beszélgetéssel, jókedvű
szórakozással telt el a délután. Köszönjük a szervezőknek ezt a felejt -
hetetlen szép napot!

HORÁK MÁRIA, KLUBTAG

Hogy is volt? Tudta-e?
Évek óta tanulmányozom városunk tör ténetét
is, s elhatároztam, hogy a magam szem pontjai
szerint megismertetek az olvasókkal külön-
böző érdekességeket múltunk egy-egy
szeletéből, hogy másoknak is híreljék, milyen
gazdagok vagyunk mi, fűzfőiek.

Tudta-e,
– hogy a Fűzfő név etimológiai jelentése: a
Fűz patak forrásterülete? 

– hogy a város címerében a fűzfa a
település nevére mutat: eredetileg a part
mentében honos fafajta volt, s az általa
benőtt területen eredő kis patak is – a
korabeli magyar névadási gyakorlat
szerint – tőle nyerte az elnevezését, és
mivel a középkorban a források egyik
lehetséges elnevezése a '-fő' (caput rivuli
vagy fluentis), így alakult ki végül a
,,Fűzfő" névalak?

– hogy egy 1617-ben kelt okirat a Veszprém-
völgyi apácáknak a Fűz-patak hídjára
vonatkozó egykori vámszedő jogát említi?

– hogy 1702-ben és 1753-ban vendégfo-
gadóhelyként említik a korabeli iratok
„Fűzfe”, illetve „Fűszfeő” néven?

– hogy a Fűzfő nevet az 1960-ig meglévő Fűzfő-
puszta őrizte meg és adta át a mai településnek,
amely az I. világháború után, a magyaróvári
lőporgyár áttelepítésével rakta le alapjait?

Csebszalto visszaemlékezés
Minden év januárjában visszatekintünk az elmúlt esztendő
eseményeire. Ez az összejövetel különlegesebb volt a szokásosnál,
ugyanis diavetítés formájában viszontláthatta a tagság a ren-
dezvényeken készült fotókat, visszaidézve a történteket, azok hangu-
latát. Ezúton köszönöm a Művelődési Központnak, hogy a technikai
feltételeket biztosította. Felsorolásképpen az események krónikája:
februári farsang havában megtartott foglalkozáson nyolc tagunk
örvendeztette meg tagjainkat különböző jelmezekben. Márciusban,
októberben tartottuk a nőnapot, illetve a férfinapot. Mindkét alka-
lommal igyekeztünk emlékezetessé tenni a Natúrkert vendéglőben
megtartott összejövetelt, igazi ünnepi hangulatot varázsolva. Áprilisi
szalonnasütéssel egybe kötött Balaton nyugdíjasklub tagjaival
szervezett találkozó is emlékezetes marad a résztvevőknek, az este
folyamán egy kis eső sem tudta elvenni jó kedvünket. Az év folyamán
két kirándulást is szerveztünk. A májusi alkalommal a nádasdladányi
kastélyt, a székesfehérvári Bory-várat és a Pákozdon kiépített katonai
emlékparkot látogattuk meg, szeptemberben pedig Lentiben jártunk.
A zalai erdőséget kisvasúttal néztük meg, majd másnap meg-
győződtünk a gyógyfürdő jótékony hatásáról.  A nagy kihívás min-
den évben a szüreti felvonulásunk megszervezése, amelyet immár
XVII. alkalommal rendeztünk meg. Igyekszünk új szereplőket talál-
ni, a felvonulást és a műsort is színesebbé tenni. Asszonyaink, fér-
fitagjaink minden alkalommal helytállnak, hogy a résztvevők jól
érezzék magukat, kellemes élménnyel távozzanak.
Az Életet az Éveknek Megyei Egyesülete rendezésében kiírt
versenyeken is részt vettünk. Az úszóink a dunántúli és az országos
versenyeken is érmes helyezésekkel tértek haza. A sportos tízpróbázó
csapat megyei második, országos első lett. A teljesítménytúrában is
helyt álltunk. A klub létszáma 66 fővel indult. Év közben öten távoz-
tak, viszont hat új tagot üdvözölhettünk sorainkban. A klubot ötfős

vezetőség irányítja, amelynek a tagság továbbra is bizalmat adott.
Klubunk elsősorban a befizetett tagdíjból gazdálkodik, de a szüreti
felvonulásunkat, bálunkat nem tudnánk megtartani a város civil
szervezeteinek kiírt pályázatból nyert támogatás nélkül. Itt kell
megemlíteni ezeken felül a vállalkozók és magánszemélyek támo-
gatását is, akik nélkül szegényebbek lennénk. Igyekszünk még hul-
ladékanyagok gyűjtésével, értékesítésével tovább gyarapítani anyagi
lehetőségeinket.
Az évet összegezve sikeres évet zártunk, a tagok aktivitására tovább is
számít a vezetőség, továbbá számítunk a város vezetése által újabb
pályázat elérésére is. Itt köszönöm meg mindenkinek segítő
szándékát, hogy a klub életét befolyásoló lehetőségeket biztosították
a klub tagjai számára. 

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Új rovat
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Közérdekű telefonszámok
Rendőrség
Segélyhívás: 107 vagy 112
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
Telefon: 88/438-711
E-mail:
ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu

Balatonfűzfői elérhetőségek
Gibicsár Tamás 06-30/630-8106
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002
Polgárőrség 06-20/211-8583

Vízirendészet
Telefon: 84/310-712

Mentők
Segélyhívás: 104
Almádi Egészségház
Telefon: 88/599-900
Orvosi ügyelet: 88/412-104

Szakorvosi Rendelőintézet –
Balatonfűzfő
Telefon: 06-70/323-7297

Háziorvosi ellátás
dr. Dézsi Zoltán Csaba
Telefon: 88/451-812, 06-30/936-1319

dr. Rimay László
Telefon: 06-70/323-7297

dr. Domina Lajos Ernő (gyermekorvos)
Telefon: 88/450-725, 88/451-112

Védőnő: Tölgyes Beáta
Telefon: 06-20/437-5233

dr. Sáfrán Ilona – fogászati szakrendelés
Telefon: 06-30/957-4261

Tűzoltóság
Segélyhívó: 105
Balatonfűzfői Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
Telefon: 88/451-866

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Telefon: 88/596-900
Központi faxszám: 88/596-901
Központi e-mail cím:
jegyzo@balatonfuzfo.hu
Honlap: www. balatonfuzfo.hu

Marton Béla polgármester
Telefon: 88/596-920, 06-20/924-1483
Erdősi Gábor alpolgármester
Telefon: 06-20/286-0107
dr. Takács László jegyző
Telefon: 88/596-910
Székelyné Tóth Barbara aljegyző
Telefon: 88/596-911

Polgármesteri titkárság: 88/596-923
Jegyzői titkárság: 88/596-912

Anyakönyvvezető: 88/596-917
Pénzügy és Adóügy: 88/596-928
Igazgatási és Szociális ügyek: 88/596-936

Városfejlesztés (Nóti Attila):
88/596-921
Műszaki ügyek
(Ticz Antal Attila, Szekeres Péter):
88/596-918
Önkormányzati ügyek
(Nemesiné Bucsi Anikó): 88/596-926

Városgondnokság
(Diósdi Péter): 88/574-584

Művelődési Központ és Könyvtár:
88/451-056

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:
88/451-872

BALKOM – Hulladékszállítás 
Ügyfélszolgálat: 88/438-688
• 1-es gomb: ügyfélszolgálati ügyintézés
• 2-es gomb: szállítás

E.ON hibabejelentő
Telefon: 06-80/533-533

DRV – 24 órás közterületi hibabejelentő
Telefon: 06-40/240-240/1-es menüpont

Közép-dunántúli Gázszolgáltató
Hibabejelentő: 06-80/301-301

Posta
Bugyogóforrás u.1.: 88/451-880
Béke tér 1.: 88/451-918

– hogy a Millennium tiszteletére felállított
,,FŰZ-FŐ" elnevezésű emlékmű átadása
2001. október 23-án volt a Jókai utcai
Millenniumi Emlékparkban? 

– hogy a város címerében a három aranycsil-
lag a parti föveny csillogását illusztrálja, s
az egészség megőrzéséhez helyben adott
hármas egységet (a levegő, a víz, a napfény
tisztaságát) fejezi ki, s szimbolizálja azt a
három településmagot (Balatonfűzfőt –

Fűzfőfürdőt, Fűzfőgyártelepet és
Tobrukot – Csebere), amely köré a mai
település rendeződött? 

A településünk címere magában hordozza
településünk teljes élettörténetét, nem
évszámokkal, nem nevekkel, nem konkrét
történésekkel, hanem az itt valaha élő és
most is élő emberek múltjával, jelenével és a
jövőjével. Minden egyes vonal, minden szín,

minden forma és alak egy-egy fontos moz-
zanata városunknak, mint például a domb
zöldje felidézi a hajdani Fűzfő-pusztát, de a
haragosan hullámzó Balaton vagy a szőlőhe-
gyek és erdős csúcsok színét is. (Érdek-
lődőknek további információ:
http://www.nemzetijelkepek.hu/onkor-
manyzat-balatonfuzfo.shtml)

HORVÁTH IRÉN
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A mesék szerepe, lélektani funkciója
A Könyvtári napok keretében 2015. október
8-án előadást tartottam „A mesék szerepe,
lélektani funkciója” címmel.
Mivel az esős idő miatt csak kis létszámban
jelentek meg az érdeklődők, ezért szeretném
röviden megosztani, ismertetni az előadást.

Mi a mese?
A mese:
– a tudás áthagyományozásának egyik eszköze,
– gyógyító erő, mert utat mutat a népmesék

tiszta rendjével,
– kapocs a mesélő és a mese hallgatója

között.

Mesét mondani jó. Csodálatos látni a gye -
rekek arcán azt a figyelmet, ami a mese hall-
gatását kíséri. A legtöbb szülő felolvassa a
mesét, de vannak, akik kísérleteznek saját
mesékkel is. 
A legkisebbek azt a fajta mesét szeretik a
legjobban, ami róluk szól. Szívesen hall-
gatják a nap végén, a velük történ események
összefoglalóját is. Ilyenkor újra élhetik, fel-
dolgozhatják azokat a dolgokat, amik
foglalkoztatják őket.
Feszültségcsökkentésre, szorongásoldásra is
tökéletes ez a módszer. Ha például orvosi
vizsgálat után vagyunk (de akár előtte is),
akkor érdemes mesét fabrikálni Petiről, aki
elment anyukájával a doktor bácsihoz. Ha
óvodába, bölcsődébe készülünk, akkor is
szőjük bele ezt a szálat az esti mesénkbe, és
hagyjuk, hogy gyermekünk kérdezzen,
alakítsa a történetet velünk együtt.
A mesemondás nem statikus, hanem
dinamikus folyamat. Akkor tud jól működ-
ni, ha hagyjuk, hogy gyermekünk is bele
tegye a saját részét. 
Engedjük, hogy kérdezzen, közbe szóljon,
reagáljon. 
A mese remek eszköz arra is, hogy a kicsik
képzelőereje fejlődjön, alakuljon. 
Mesemondás közben egy sajátságos koncent -
rált figyelem alakul ki, és ez a légkör nagyon
kedvez annak, hogy a gyerekek hangot
adjanak félelmeiknek, kérdéseiknek,
aggodalmaiknak.

A mese prevenciós szerepe
– Megelőzi az önértékelési, a kapcsolódási és

énkép-zavarokat, a tanulási rendel-
lenességeket, a figyelemzavarokat. 

– Megtanít az önmagunkon való uralkodás-
ra.

– Türelemre tanít.
– Fejleszti a koncentrációt, gondolkodásra

késztet, növeli az érzelmi intelligenciát. 
– Képessé tesz arra, hogy a mese hallgatói

nevén nevezzék félelmeiket, örömeiket. 

Minden mese egy csepp az élet vizéből.
– Lélekfrissítő hatású, reményt nyit,

szorongást old.
– Bátorságot lehet belőle meríteni.
– Megmutatja, hogy másképp is lehet élni,

magunk is képesekké válhatunk, hogy
tegyünk a változás érdekében.

– Titkosabb tudást ad önmagunkról és a
lehetőségeinkről.

– A mese megismertet a világgal, tükröt tart:
kik vagyunk, hol tartunk a mese szereplői-
hez képest. 

– A viselkedés kódjait elő tudjuk csalogatni a
meséléssel, a boldogan élésre tanít. 

– Dönthetünk, akarunk-e kapcsolódni
ehhez a világhoz.

– Segít a fejlődésben, a szintek átlépésében, a
felnőtté válásban. 

– Megtanít arra, hogy vannak nehézségek,
de az akadályokat le lehet küzdeni, nem
szabad feladni, mint ahogy a mese főhő-
seinek is si kerül győzni.

– Megtanít mások életének figyelem-
bevételére, a felelősségtudatra, az együtt -
érzésre, kialakul az érzelmi intelligencia, a
kreativitás. 

– A gyermeknek kialakul a képekben való
látása, a szimbólumokban lévő tudása,
amely élettanilag jó hatással van a testre és
a későbbiekben segíti a tanulási folyama-
tokat, 

– Ezzel szemben a készen kapott vizualitás
(TV, film, internet) által elveszik ez a
képesség, türelmetlenebbé, agresszivitásra
hajlamosabbakká válhatnak.

Hogyan meséljünk?
Teremtsünk intim kapcsolatot, éreztessük,
hogy ez egy más világ. Akár kialakíthatunk
egy külön mesesarkot is a szobában, puha
párnákból, pokrócokból vagy babzsák fotel-
ből.
A mesét mindig meséljük, ne felolvassuk.

Nem mindegy, hogy valaki:
– mesét néz, 
– mesét hallgat valakitől vagy 
– olvasott mesét hall. 

Mesehallgatás során történethallgatási transz
van – a 2 agyfélteke egyensúlyba kerül,
megváltozik a tudatállapot (alig lélegzik,
tágra nyílt, ragyogó tekintet, tátott száj). Ez
intenzív fókuszált figyelem, ilyenkor leg -
éberebb az agy.

Mikor mit meséljünk?
Mesét már a magzati kortól kell/kellene
mesélni.
Újszülött meséi: A mese segíti megérkeztetni
a csecsemőt, gyengéden átvezeti a való
életbe: simogatás mellett testtudatosító
mondókák (mutatjuk is), ölbéli játékok.
1,5 éves korig: ébresztő, altató, etető, fürdető
mondókák.
1,5–2 éveseknek: én-mesék. Ami a gyerekkel
történik, azt meséljük (tudd elmondani, ki
vagy TE).
3–4 éveseknek: a gyermek személyes tapasz-
talataihoz kötődő, rövid, memorizálható
mesék a célszerűek.
4–5 évesnek: már mesélhetünk népmeséket,
először állatokról szólót.
5–6 évesnek: varázsmeséket mondjunk, már
hosszú mese is lehet.
Kiskamasznak: sárkányölő, kiszabadítós
mese javasolt.
Ifjúkor meséi: saját útját kell járnia. Le kell
válni a szülőről, életcélt és igazi szerelmet
találni. Ehhez tartozó meséket kell megtalál-
ni.
Felnőttkor meséi: önirányított élet szük-
ségessége a legfontosabb.

„… A mese megkönnyebbíti a szívet,
s olyan porhanyóssá teszi az ember lelkét,

hogy az álom magvai könnyen
kicsíráznak benne”

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ
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Farsangi szokások a nagyvilágban
A farsang mindenhol a felhőtlen mulatozás,
a bálok, a tánc és a jókedv időszaka.
Eredetileg a tél halálát és a tavasz eljövetelét
ünnepelték ilyenkor az emberek, az ijesztő
maszkok és felvonulások pedig a gonosz
szellemek elriasztására szolgáltak. A vigasság
és bolondozás vízkereszttől a húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz
hamvazószerdáig tart. Nézzük, hogyan
ünneplik a világ különböző pontjain a
farsangot!

Démonok elűzése
A középkorban az emberek azt hitték, hogy
a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok
rövidebbek, az éjszakák pedig hosszabbak, a
nap elveszíti erejét és fényét, és a sötétség
gonosz szellemei és démonai veszik át a
hatalmat. Elriasztásukra zajos mulatságokat,
boszorkányégetéseket és jelmezes felvonulá-
sokat rendeztek. Egyes helyeken tüzes
kerekeket görgettek, mert azt remélték, hogy
a tűz majd újra lángra lobbantja a napot és a
meleg elkergeti a hideget.

Farsang Magyarországon
A farsangi mulatságok Magyarországon a
XV. század óta ismeretek. Az emberek, hogy
fel készüljenek a hosszú böjtre, szinte
kötelezően ettek-ittak. Ilyenkor tartották
a falvakban a legtöbb esküvőt, az eladósorba
került lányok pedig bokrétát adtak a ki -
szemelt legénynek, aki ha tetszett neki, a
lány kitűzte a csokrot a kalapjára. Aki nem
talált párra és pártában maradt, azt a farsan-
gi időszak alatt vénlánycsúfolókkal gúnyol -
ták.

Olaszországban
A farsang őshazája Olaszország, eredete
pedig a római Saturnália ünnepére vezethető
vissza. Az egyház évszázadokon keresztül
üldözte a farsang pogány szokásait, mégsem
tudta kiirtani, ezért kénytelen volt
keresztény elemekkel felruházni, és átenged-
ni ezt az időszakot a vidámságnak,
szórakozásnak és életörömnek. Az olaszok
leghíresebb népünnepei közé tartozik a
nagyhírű velencei karnevál, mely ősi hagyo -
mányokra épülve kerül minden évben
megrendezésre. Velence a XVIII. században
elnyerte a karneválok városa címet és azóta is
itt vannak a legszínesebb és legkülönlege-
sebb álarcos felvonulások és táncos mulatsá-
gok az egész világon.

Németországban
A német nyelvű országokban a farsangot
kétféleképpen ünneplik. Németországban
a kosztümös, parádés Rheinish Carnival
a szokás, Délnyugat-Németországban pedig
a Fastnacht mulatsággal búcsúznak a téltől.

A karneváli időszak, melyet a németek az
„ötödik évszaknak” is neveznek, minden év
novemberében, pontosan 11 óra 11 perckor
veszi kezdetét és a következő év hamvazó -
szerdáján, a Rosenmontag – a Rózsák hétfő-
je – nevű ünnepséggel zárul.

Franciaország
A franciák a filmsztárok és multimil-
liomosok kedvelt riviéráján, a Cote d’Azure-
on búcsúztatják a telet és köszöntik a tavaszt.
A nizzai karnevál nem csupán egy egyszerű
felvonulás, hanem egy tíz napig tartó ünnep-
ségsorozat, amely mindennap változatos
prog ramokkal és látványos bemutatókkal
szórakoztatja a mulatozó közönséget.

Brazíliában
A Riói karnevál minden idők leghíresebb
karneválja. A fesztiválon a látványos
jelmezek és színes kosztümök mellett a
szambáé a másik főszerep, hiszen ilyenkor
mérik össze tudásukat a legjobb szamba -
iskolák táncosai a brazil farsang főutcáján, a
több mint másfél kilométeres Samba dronon.
Minden iskola más és más témát választ
magának, amit aztán a több mint négyezer,
kocsi tetején táncoló, gyönyörű és külön-
leges ruhába öltözött táncos ad elő. De a
parádén nem csupán a szambaiskolák
növendékei táncolhatnak – bárki táncra
perdülhet az utcán, akinek kedve szottyan
rá.

forrás: internet

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Galambos Bernadett

Farsangi fánk
Szalagos a csuda fánk,
nekünk süti nagyanyánk.
Alig győzi, alig bírja,
minden lurkó elkapkodja.

Csuda jó az illata,
kerek szalag takarja.
Lekvárt rakjunk közepébe,
hadd kerüljön a bendőnkbe!
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Kerék Imre

Farsang
Arcod rejtsed álarc mögé,

öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.

Itt a farsang,
pönög jenek citerák!

Sült malacka vicsorít ránk
fehér gyöngysor a foga,

Együnk-igyunk,
dorbézoljunk,

nyekereg jen a duda!
Járjuk-ropjuk, hadd dobog jon

nyírfakéreg bocskorunk!
Három napig tart a vígság
majd a böjtben alhatunk.
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Februári rejtvény
A januári keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
Későn kel a nap, teli van még
csordultig az ég sűrű sötéttel.
(Devecseri László: Naptár (Január)

Könyvet nyert: Szöllősi Adrienn és Szabó
Lajos balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Februári rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. február 26. 

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk (név-
vel, címmel, eset leg telefon számmal ellát va).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

Egyike azon növényeknek, melyet szívesen
nyilvánítunk haszontalan gyomnövénynek,
haragszunk rá, mert összecsípi kezünket,
lábunk szárát kirándulás közben. A veteményes
kertben is szívesen megtelepszik, elágazó
gyökere szívósan kapaszkodik a földbe, ki sem
lehet irtani, mérgelődünk. Pedig ez a növény
évezredek óta gyógyít is bennünket.
A levél hatóanyagai a hisztamin, vitaminok,
szerves savak, flavonoid, kálcium, kálium,
vas, cserzőanyagok, illóolaj, nyálka, szénhid -
rátok, ásványi anyagok. A gyökér fitoszterol-
ban gazdag. Felsorolni is sok számos gyógy-
hatását. Egyik legjobb vértisztító növény,

feloldja az anyagcseréből származó
salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a
mérgeket. A vesét fokozottabb vízki vá lasz -
tás ra serkenti, csökkenti a vér húgysavszint -
jét, ezért hatékonyan alkalmazható kösz -
vény, ízületi gyulladások, reumatikus meg-
betegedés kezelésére. A régi módszert,
hogy a fájdalmas végtagokat a csalán friss
hajtásaival csapkodják meg, ma is alkalmaz-
zák. Lázcsillapításra, vérszegénységre és
kiütésekre is használjuk. A vese- és hólyagkő
képződésre hajlamosaknak érdemes rendsze -
resen csalánteát fogyasztaniuk, mert segít-
ségével még idejében kiválasztódik a homok.

Tisztító, összehúzó hatásának gyomor- és
bélhurut esetén is hasznát vehetjük. Teája
élénkítő hatású, sok vitamint és ásványi
anyagot (pl. vasat) tartalmaz.
A gyökeréből készült tea megakadályozza a
prosztata rendellenes növekedését, növeli a
vi zelet mennyiségét, felére csökkenti a vi -
zelési ingert, gyorsítja a vizeletáramlást.
Vércukor szintet csökkentő tulajdonsága is
van. Fokozza a szervezet ellenálló képességét.
Allergiás betegségeknél is hatásos. (forrás:
http://gyorgytea.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

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

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7.30�15.30  Szo: 7.30�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, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés, vírusirtás,

helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)

Általános iskolások
korrepetálását, órára felkészítését
vállalom. Kérésre házhoz megyek.

Telefon: 06-20/452-2572

Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgász felszerelés

kapható Fűzfőgyártelepen,
a buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás:
H–Szo: 8.00–17.00 óráig,

V: 9.00–13.00

Hirdessen 2016-ban
Ön is a Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet

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

telefonon: 06-20/925-4515
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A Magyar Kultúra Napja

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa
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Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


