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Zongor Gábor kiállítása

Sportolóink köszöntése

Fotók: Lukácsi Tibor
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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
március havi programja

Március 5. 15 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Március 5. 16 óra ,,Csebszalto” Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Március 8. 17 óra Nõnapi ünnepség
Köszöntõt mond: Marton Béla polgármester
Az est folyamán fellép: Dolák-Saly Róbert, a
Hollószínház tagja, és a balatonfûzfõi
nyugdíjasklubok férfi tánckara
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Március 9. 16 óra Zenés est a Balaton-
fûzfõi ,,Balaton” nyugdíjasklub 40 éves
évfordulójára
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Március 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Március 15. 10 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi köszöntõt mond: Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke
Ünnepi mûsort adnak: Balatonfûzfõ óvodásai
és a Pannon Várszínház mûvészei
Koszorúzás
Helyszín: Országzászló (Fûzfõgyártelep, 56-os
áldozatok emléktere)

Március 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Március 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Március 25. 16 óra Fûzfõgyártelepi
Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Március 26. 9 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
Elõdöntõ I.
9 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Nyugdíjas kategória
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem
Jelentkezési lap letölthetõ a honlapról vagy
az intézményben beszerezhetõ

Március 27. 13 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
Elõdöntõ II.
13 óra Felsõ tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
16 óra Felnõtt kategória
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem
Jelentkezési lap letölthetõ a honlapról vagy
az intézményekben beszerezhetõ

Március 27. 18 óra Kutya és ember
kapcsolata a 3. évezredben
– Korom Gábor elõadása kutyabarátoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Március 28. 17 óra Képzõmûvészeti kiállítás
– Vágfalvi Ottó festõmûvész kiállítása
balatonfûzfõi magánkézben levõ alkotásokból
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló Leader
Kultúrközpont

Március 30. 15 óra Húsvéti játszóház
– tojásfestés, ajándék-készítés
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Április 5. 17 óra Milos József fotómûvész
kiállítása
A kiállítást megnyitja: dr. Varjú Lajos képviselõ
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Szeretettel köszöntjük városunk 3
újszülöttjét, név szerint Gertner
Viktória Bernadettet, Nagy Sára

Juditot, Nagy Botondot.
Gratulálunk a családoknak, és jó

egészséget kívánunk!
*

Halottunk nem volt!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat
szolgáltatta a 2013. januári

lapzártától
a 2013. februári lapzártáig

A Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színháztermébe tervezett programok
csõtörés miatt más helyszínen lesznek

megrendezve!

Az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
ezúton szeretettel meghívja a leendõ elsõ
osztályos szülõket 2013. március 20-án
délelõttre az intézmény Nyílt Napjára,
ahol tanórák látogatására lesz lehetõség.
Szeretettel várjuk 2013. március 26-án
16.00 órára a leendõ elsõ osztályosokat és
szüleiket az Irinyi Játszóházra, ahol az
óvodások interaktív foglalkozásokon, a
szülõk iskolai bemutatón és
tájékoztatáson vehetnek részt.

Várjuk az érdeklõdõket! Látogassák meg
iskolánkat!

Meghívó

Baranyi Ferenc:
Pro Libertate

Emlékezzetek
a haza hívásának meghallóira,

akik börtönöket törtek fel a nép nevében,
akik a mindenható betût is lefoglalták a nép

nevében,
akik önmaguk sokaságával pótolták a

nemzet elfogyott regimentjét,
akik felvirágozták a rézágyúkat a karikára

hulló esõben,
akiket csak a földbe tiporhattak, de meg nem

futamíthattak a fúvó paripák,
akik a föld szívének pitvarából a szívek

földjének otthonait
óvni jöttek elõ a nép nevében,

a nevük immáron örökre benne foglaltatik a
nép nevében,

emlékezzetek rájuk! Emlékezzetek!
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2013.  január 22-én tartotta soron következõ  rendes,
január 29-én majd február 5-én és 12-én rendkívüli ülését. Az
üléseken született döntések a teljesség igénye nélkül:

– A testület a Balaton Center Kft. és a Fûzfõ-Terv Kft. – a Fûzfõ
Motel és a mellette lévõ önkormányzati ingatlanok hasznosítására
benyújtott – pályázatát érvényesnek tekinti. A zártkörû pályázatra
meghívta mindkét pályázót. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzata nyílt pályázati felhívást tett közzé
a Balatonfûzfõi Fövenystrandon a „Fövenyfürdõ felújítása” címû
projekt keretében megépítendõ kereskedelmi-vendéglátóipari-szol-
gáltató üzlet rendeltetési egység 25 éves bérleti jogának értékesítésére.
Eredménytelen pályázat esetén a bérleti jogot ismét meghirdetik.

– A képviselõ-testület úgy döntött, hogy határozott idõtartamra,
egy évre a Niketrans Agro + Bau Kereskedelmi Kft.-nek bérbe adja
a balatonfûzfõi 1498/313 hrsz.-ú ingatlanon (volt papírgyári
terület) lévõ III. számú üzemépületet.

– A képviselõk támogatták, hogy a Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u.
20. szám alatti rendelõintézet elnevezése a továbbiakban „dr. Szlivka
János Rendelõintézet Balatonfûzfõ” legyen (a rendelõintézetet
mûködtetõ Fûzfõ-Med Kft. beleegyezésével).

– Az önkormányzat felveszi a LAPKER Zrt.-vel a kapcsolatot EON
komfortkártya együttmûködés lehetséges formájának kialakítása
céljából.

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen a
balatonfûzfõi közterületek elnevezésérõl a hivatal beszerzi a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását.

– A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Új Széchenyi
Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmé-
nyek részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
címû, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázati konstrukció ke-
retében a helyi oktatási-nevelési intézmények szabadidõs tevé-
kenységének támogatására. A képviselõ-testület a projektben vállalt
tevékenységek megvalósítását nyertes pályázat esetén támogatja, és
nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában
a fenntartási kötelezettség biztosításának lehetõségét akadályozná.

– A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az Új Széchenyi Terv
Zöldgazdaság-fejlesztési Program ,,Helyi hõ- és villamosenergia-
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címû, KEOP-2012-
4.10.0/A kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó, a
„Napelemes rendszer kiépítése a balatonfûzfõi Irinyi János
Általános Iskolában” tárgyú projektje hirdetmény közzététele nélkül
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásához készült Balatonfûzfõ
város önkormányzata Egyedi Közbeszerzési Szabályzatában
foglaltakkal egyetért, azt elfogadja és elrendeli az eljárás során az
abban foglalt szabályok alkalmazását.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy „A balatonfûzfõi Fövenyfürdõ új bejárati fõ-
épületének építése” tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítõben
19040/2012 számon megjelentetett eljárást megindító felhívással
megindított nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének – a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás
alapján – a Mozaik Építõipari Kereskedelmi Kft.-t hirdeti ki.
Az ellenszolgáltatás összege nettó 69 537 405 Ft.
A képviselõ-testület a nyertest követõ legkedvezõbb ajánlattevõnek
a Mech-Vill System Kft.-t hirdette ki.
Az ellenszolgáltatás összege nettó 75 443 058 Ft.
A szerzõdést kötõ felek Balatonfûzfõ város önkormányzata és a
Mozaik Építõipari Kereskedelmi Kft.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete mint a
SAL-X Kft. tulajdonosa a 2012. (02. 21.) Kt. ipari vízdíjra vonat-
kozó határozatát módosította úgy, hogy 2012. március 1-jétõl a
SAL-X Kft. szolgáltatási területén differenciált iparivíz-díjat vezet be. 
A vízdíj: • évi 30 000 m3 fogyasztás feletti nagyfogyasztók

esetében 273 Ft + áfa/m3

• évi 30 000 m3 fogyasztás alatti kisfogyasztók esetében
620 Ft + áfa/m3.
Az alapdíj változatlan marad.

– További döntések a SAL-X Kft.-t érintõen:
• A Kft. jegyzett tõkéjét a testület – a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. törvény 159. §-a alapján – 120 000 eFt összegrõl
3 000 eFt összegre szállította le. A jegyzett tõke leszállításának
oka: veszteségrendezés.

• A SAL-X Kft. részére nyújtott, 2012. december 31-én 145 332 eFt
összegben fennálló tagi követelésébõl 83 500 eFt-ról véglegesen
lemondott, és a 83 500 eFt véglegesen elengedett követelést
apportként, tõkeemelés céljából a társaság rendelkezésére bocsáj-
totta. A tõkeemelést az apportból akként kívánja végrehajtani, hogy
a jegyzett tõkét 3 000 eFt-ról 3 500 eFt-ra emeli, a 83 000 eFt-ot
pedig tõke tartalékként kívánja rendelkezésre bocsátani. 

• A képviselõ-testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvényben foglaltak alapján a SAL-X Kft. alapítójaként a SAL-X
Kft. mûködésének finanszírozására egy év futamidejû, 20 millió
Ft összegû folyószámla hitelkeret felvételéhez hozzájárult. 
A jóváhagyott folyószámla-hitel ingatlan fedezeteként a
balatonfûzfõi 1495/9  hrsz.-ú (Szállás u. 8.), és az 1491. hrsz.-ú
(Vízmû N telep) ingatlanokat határozta meg.

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt, az
önkormányzati rendeleteket –  melyek közé A XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthetõ elnevezések módosítása, és a
közterületek elnevezésérõl és házszámozás szabályairól szóló rendelet
került – az Önkormányzat�Rendeletek menüpont alatt olvashatják. 
A következõ bizottsági ülésre 2013. február 11-én, a soron következõ
testületi ülésre pedig február 19-én került sor 16 órakor. Errõl a
beszámolót a következõ havi Fûzfõi Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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Huszonkilencedik hónap a városházán

Minden lényegesebb eseményrõl készítettünk fotót az osztályban,
legyen az születésnap, kirándulás, klubdélután vagy bármi, amirõl
azt gondoltuk, hogy érdemes visszanézni az idõk múltával. A
karácsonyt ünnepeltük éppen, amikor az egyik diák a telefonjával
készített képeket az eseményrõl. Több tucat kép elkészülte után
azonban kétségbeesetten panaszolta, hogy nem tudja a gépre
feltölteni, mert a Samsung adatkábelét otthon hagyta. Szinte abban
a másodpercben a padtársa a segítségére sietett, megtalálva
pillanatok alatt a megoldást erre a bonyolultnak tûnõ kérdésre.
Kapcsold be a bluetooth-t, küldd át nekem azon a képeket, s a
Nokiám adatkábelével fel tudom rakni a gépre a képeket. S így
sikerült a dolog, a „skacok” nevet viselõ táska ikon gazdagabb lett
egy mappával.  Volt olyan felnõtt, akinek elmesélve ezt a történetet,
halkan megkérdezte, jó, de mi is az a bluetooth.  Ez a történet – sok
mással együtt – gyakran eszembe jut, mert a volt diákjaim képei egy
digitális képkeretben huszonkilencedik hónapja futnak a képernyõn.
Belegondoltam, hogy õk nem negyedik osztálytól ismerkedtek meg
az informatika alapjaival, s ha hivatalosan majd negyedikben lesz
csak tantárgy az informatika, a gyerekek többsége úgy érkezik majd
oda az alapokat megcélzó órákhoz, hogy rengeteg ismeretet szerzett
a gyakorlatban a tableteken, az okostelefonokon (legyen az
androidos, symbian rendszerû, windows alapú, vagy éppen iOS-os)
az otthoni számítógépeken, I-Pad-eken. Amennyiben az állami
fenntartásba kerülés után az önkormányzatnak lehet beleszólása a
szakmai kínálat kialakításába, akkor mindenképpen szorgalmazom,
hogy a meglévõ kínálat ne szûküljön. Továbbra is azt a kínálatot
nyújthassa az iskola, mint eddig. Nem kétséges, hogy az
informatika, az idegennyelv, a sport és a mûvészeti oktatás mennyire
keresett az iskolában, s ezeket a kínálatokat fenn kellene tartani.
Szót kell ejtenem arról a lakossági fórumról, ahol az urnatemetõ
kialakítása volt a téma. A fórumra készülve felkészítettem a
plébános urat, hogy erõs érzelmi megnyilvánulásokra számíthat
ezen a rendezvényen. Igazam lett. Nehezen indult az érdemi
kommunikáció. De végül talán minden jelenlévõ megérthette, ha
akarta, hogy nem eldöntött tény, hogy az urnatemetõ ott
megvalósuljon. Mindenki véleményét köszönöm. Még azokét is,
akik már eldöntött tényként könyvelték el a terv megvalósulását, s
csak a döntés torkukon történõ lenyomásának vélték ezt a fórumot.
Megértem õket, hiszen a 2010-et megelõzõ pár évben ehhez
szoktak. De azóta eltelt egy kis idõ, s megváltozott a szemlélet és a
gyakorlat is. A lakossági fórumokon valóban a lakosság beszél, a
közmeghallgatásokon a köz meghallgatása történik, s nem a köz
hallgat. Visszatérve a lakossági fórumra.  A plébános úr isteni
ajándéknak tekintette a véleményeket, bármilyen formában is jöttek
elõ.  Az urnatemetõvel kapcsolatos környezettanulmányt a hivatal
fogja elvégezni. Megvizsgál minden felvetést, jogszabályi
környezetet, minden véleményt figyelembe véve fog majd dönteni a
képviselõ-testület.
Természetesen nyilvános lesz ez az elõkészítõ anyag, fenn lesz a
honlapon az elõterjesztések között. Éppúgy járunk el ebben az
ügyben is, ahogy azt a mûködési rendünk elõírja.
Köszönöm mindenkinek, aki eddig észrevételeivel segítette
munkánkat ebben a témában, s továbbra is várom a javaslatokat. 
Örülök, hogy a lakók megkedvelték a nyitott ajtók óráját.
Olyannyira, hogy szinte mindennap reggel fél nyolctól már többen

várnak az irodám elõtt. Kérem, jöjjenek, s amiben tud az
önkormányzat, segít.
Már vannak jelei annak, hogy bizonyos körök készülnek a
következõ választási ciklusra. Biztosan ezt kell tenniük. Viszont mi
a napi munkára koncentrálunk inkább, mert van bõven „hagyaték”,
amit nekünk kell rendbe tennünk.
A cikk írásakor még nincs a városnak költségvetése. Még viták
lesznek, hogy mire mennyit költsünk. Errõl nyilván lesznek majd
híradások. De annyi már látható, hogy a település a
kötvénykibocsátás konszolidáció nélküli terheivel nehezen birkózik
meg. Át kell tekinteni az összes nem kötelezõ feladatot, s ott kell
meghúzni a nadrágszíjat.
Kérdeztem a Vertikál Zrt. munkatársát, hogy a lakosokat felkeresõ
dolgozójuk mi célból végez adatgyûjtéseket. A munkát nem
szerzõdéskötés céljából végzi, hanem azért, hogy pontosabb legyen
a cég nyilvántartása.  Információim szerint szerzõdéskötést is
felajánlanak a lakóknak. Azt nem szükséges aláírniuk, nem lesz
semmi baja annak, aki nem itt és ekkor szerzõdik. Ígéretet kaptam,
hogy egy közleményt bocsát ki a cég ebben a témában.
Átalakulóban van a közigazgatás a járási hivatalok felállásával.
Kérem a lakosság türelmét, ha ebben a rövid átmeneti idõszakban
kicsit nehezebb az új hivatali felállásban az ügyek felelõseit
megtalálni. Ebben minden dolgozó készségesen nyújt Önöknek
tájékoztatást.
Egy fontos döntésrõl, s annak hátterérõl mindenképpen szólnom
kell. 
Amennyiben a helyi önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat
ellátását 2013. április 30-át követõen is folytatni kívánja, úgy errõl
2013. február 15-ig kell döntenie és döntésérõl az egészségügyért
felelõs minisztert tájékoztatnia kell.  A helyi önkormányzat döntése
csak a járóbeteg-szakellátási feladat egészének átadására, illetve
folytatására irányulhat.
Abban az esetben, ha az érintett önkormányzat a járóbeteg-
szakellátási feladatának az állam számára történõ átadásáról döntött,
illetve döntése hiányában kerül át az államhoz a feladat, az
önkormányzatnak a közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatója és a járóbeteg-szakellátáshoz használt
egyéb vagyona 2013. május 1-jén az állam tulajdonába és
fenntartásába kerül. Ezzel összefüggésben az Eü. tv. vonatkozó
rendelkezése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ,
fenti célt szolgáló vagyonelemek 2013. április 30-ig nem
idegeníthetõk el, illetve nem terhelhetõk meg. Ha a helyi
önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó intézménye alapellátási
tevékenységet is végez, akkor – a tervezett feladatellátó-változás
esetén – az alapellátási és járóbeteg-szakellátási feladatok, valamint
az ezekhez kapcsolódó vagyonelemek elválasztásáról is
gondoskodni kell, melynek határideje szintén 2013. április 30.
Az önkormányzat nem hagyta elveszni az ingatlant és bizonytalanná
tenni a járóbeteg-ellátást,  vállalta a mûködtetést a FÛZFÕ MED-del
együttmûködve.

A legközelebbi KT-KV rendezvény 2013. március 21. 17 óra,
Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ és Könyvtár. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Tájékoztató – a földhasználati bejelentéssel kapcsolatban
Tisztelt Lakosság!

2013. január 1-jétõl a földhasználókat (tulajdonos, bérlõ stb.)
érintõ, földhasználattal kapcsolatos jogszabályi változások léptek
életbe.
A változások érintik mindazokat, akik jelenleg azok vagy a
késõbbiekben lesznek földhasználók. 
A változások értelmében az, aki már bejegyzett földhasználó, 2013.
március 30-ig, aki földhasználó lesz, az a földhasználat megkezdését
megelõzõ 30 napon belül köteles bejelenteni a földhasználatot.
Fontos, hogy hasonló a kötelezettség, ha a földhasználatban
változás következik be vagy megszûnik.
Aki 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó, az adatközlést
kizárólag a „FÖLDHASZNÁLATI AZONOSÍTÓ ADATKÖZ-
LÉSI ADATLAP” használatával teheti meg 2013. március 30-ig.
Aki 2013. január 1. napja után lesz földhasználó vagy változás
következik be a földhasználatban, az a földhasználatot a
„FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP”-on, a
változást a „FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI
ADATLAP”-on jelentheti be.
Az eljárás költségmentes.
A bejelentési kötelezettségnek kizárólag a
http://www.foldhivatal.hu vagy a http://www.balatonfuzfo.hu
honlapról letölthetõ adatlapon lehet eleget tenni, melyet a járási
földhivataloknál kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy földhasználó az, aki a termõföld
tulajdonjogával rendelkezik és azt nem engedte át másnak. Ha a

földhasználó nem a tulajdonos, ill. nem haszonélvezõ, az adatlapot
a tulajdonosnak, ill. a haszonélvezõnek is alá kell írni.
Be kell jelenteni területi mértéktõl függetlenül minden külterületi
termõföldet (az erdõ mûvelési ágú kivételével), vagyis a mezõ- és
erdõgazdaság mûvelés alatt álló földrészletet, vagyis minden olyan
földterületet, amely a település külterületén vagy belterületén
helyezkedik el és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ,
gyümölcsös, kert, rét, legelõ (gyep), nádas, fásított terület mûvelési
ágban vagy halastóként van nyilvántartva. Ez vonatkozik a
korábban ún. „zártkert” kategóriába sorolt ingatlanokra (a
településhez tartozó szõlõk, gyümölcsösök, pincék, gazdasági és
pihenõ célú épületek) is.
Nem kell bejelenteni az 1 hektár alatti belterületi földrészletet, mert
az a jogszabály erejénél fogva nem minõsül termõföldnek akkor
sem, ha tényleges mûvelés alatt áll.
Ha a bejelentést a földhasználó elmulasztja, a földhivatal bírsággal
sújtja, melynek mértéke a termõföld földhivatali nyilvántartás
szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a
behajtható köztartozás minimális összegénél, vagyis meg kell
haladnia a 10 000 Ft-ot.
Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a tájékoztatás a lapzárta
idõpontjában hatályos szabályozáson alapul, a bejelentéssel
kapcsolatos szabályokat tartalmazó törvény (a termõföldrõl szóló
1994. évi LV. törvény) módosítása azonban jelenleg az
Országgyûlés napirendjén van.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZÕ

Felhívás! Városi költészet napi szavalóverseny!

A Mûvelõdési Központ és Könyvtár a
hagyományokhoz híven felhívást hirdet a
városi szintû szavalóversenyre. Kérjük a
verset kedvelõ kedves balatonfûzfõi gye-
rekeket és felnõtteket, hogy
jelentkezzenek a Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban egy szabadon választott
magyar szerzõ versének elõadásával!

Jelentkezési határidõ:
2013. március 22.

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével
lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi iskolában és egyénileg a
Mûvelõdési Központban.

A szavalóverseny menetrendje:
Elõdöntõ I. március 26. (kedd)            
09 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Nyugdíjas kategória
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem

Elõdöntõ II. március 27. (szerda)
13 óra Felsõ tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
16 óra Felnõtt kategória
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem

Döntõ
április 4. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem

KÖLTÉSZET NAPI GÁLAMÛSOR
április 11. (csütörtök) 17 óra

I N F O R M Á C I Ó: 
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Balatonfûzfõ, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.:/Fax: 88/451-056;
06-20/924-3038; 06-20/319-0975
www.balatonfuzfo.hu – rendezvenyek



2013. március 7. oldal

Felhívás – A nyári napközis és bentlakásos táborokról
Újra jön a nyár, és újra lesz tábor!

Kedves Szülõk!
Már most azon törik a fejüket, hogyan oldják meg gyermekeik tartalmas
programokkal kísért biztonságos nyári felügyeletét? Mi segítünk!
A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása sikeres
pályázatának finanszírozásával a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szervezésében térítésmentes napközis
és bentlakásos tábort kínálunk gyermekeiknek 2013. év nyarán. 
A jelentkezések elbírálásnál az alábbi feltételeket vesszük
figyelembe:
• Balatonfûzfõ és Litér településen állandó vagy tartózkodási

hellyel rendelkezzen a gyermek
• mindkét szülõ dolgozik, így a gyermek nyári elhelyezése

problémát okoz és / vagy
• egyik vagy mind a két szülõ munkanélküli és / vagy
• kettõ vagy több gyermek nevelkedik a családban és / vagy
• a szülõ egyedül neveli gyermekét és / vagy
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és / vagy
• lakásfenntartási támogatásban részesül és / vagy
• adósságcsapdába került és / vagy
• a gyermekjóléti szolgálat által meghirdetett programokon a

gyermek rendszeresen részt vesz

Ha valamelyik feltételnek megfelel, kérjük, bátran adja be a
jelentkezési lapot!
A napközis táborba alsós (6–10 éves korig) gyermekek jelentkezését
várjuk, a bentlakásosba pedig a felsõs (10–14 éves) gyermekek
jelentkezésére számítunk.
A napközis tábort balatonfûzfõi helyszínnel 2013. július 22–26.
között, balatonalmádi helyszínnel július végén szervezzük meg.

Annak konkrét idõpontját a jelentkezési lap benyújtásakor közöljük
a pályázó gyermekek szüleivel.
Napközis táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket
érdekel a mesevilág és a játék, a mozgásos tevékenységek, népi
kismesterségek fortélyai, a személyiség fejlesztés.
A bentlakásos táborok idõpontjai: 2013. július 1–7., július
15–21. és augusztus 2–8. 
Bentlakásos táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket
érdekelnek a mozgásos és kreatív tevékenységek, a
hagyományápolás és a környezetvédelem, a természetismeret.
Jelentkezni írásban, a pályázati adatlapok kitöltésével lehet.
Bõvebb információt kérhetnek, és a jelentkezési lapokat átvehetik a
Balatonalmádi Szociális Központ Balatonfûzfõi Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatánál, (Cím: 8184 Balatonfûzfõ,
Bugyogóforrás u. 2. Telefonszám: 88/451-051), valamint Litéren
az Idõsek klubjában (Cím: 8196 Litér, Ond u. 1. Telefonszám:
88/463-022) nyitva tartási idõben.
Egy gyermek csak egy táborra pályázhat.
Jelentkezési határidõ: 2013. április 15.

A jelentkezési határidõn túli jelentkezések fogadására nincs
lehetõségünk. A nyertes pályázókat 2013. május 1-ig írásban
értesítjük a jelentkezés során leadott elérhetõségeken.

Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad:
• Sajtos Ildikó szakmai vezetõ a 88/542-555-ös, valamint
• Csonka Gabriella projektasszisztens a 88/542-553-as

telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Megújuló energia hasznosítása az iskolában
Balatonfûzfõ város önkormányzata 2013. február 25-én pályázatot
nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program „Helyi hõ- és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” címû, KEOP-2012-4.10.0/A
kódszámú pályázati konstrukció keretében a balatonfûzfõi Irinyi
János Általános Iskola villamosenergia-igényének megújuló
energiaforrással történõ kielégítésére.

Nyertes pályázat esetén a projekt keretében 34 kW teljesítményû
napelemes kiserõmû-rendszer telepítése valósul meg. 138 db
Hanwha SF 220-30-1P245 (245 W) típusú napelem modult
telepítenek az épület lapostetõ-szerkezetére.

A napelemek egységteljesítménye: 245 W.

A projekt összköltsége 37 487 740 Ft, amelyhez az önkormányzat
31 864 579 Ft vissza nem térítendõ európai uniós támogatást
igényel és 5 623 161 Ft saját forrást biztosít a 2013. évi
költségvetésébõl.

Az iskola épületének villamosenergia-igényének csökkenését, ezzel
együtt jelentõs energiaköltség-csökkenést várunk a beruházástól.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítõ hálózat kiépítése
a kelet-balatoni kistérségben”

címû TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 azonosító számú pályázati program

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
Tel./fax: 88/598-020
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu
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A Fövenyfürdõ új bejárati fõépületének építése
Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete 2012. november 27-én
elfogadta a strand új bejárati fõépületének
építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
felhívását, majd annak december 10-i
Közbeszerzési Értesítõben történõ meg-
jelenésével megkezdõdött a kivitelezõ
kiválasztására irányuló eljárás.

Nyílt eljárás révén nagy volt az érdeklõdés a
beruházás iránt, az ajánlattétel határidejéig
17 ajánlat érkezett. A Közbeszerzési
bírálóbizottság értékelte az ajánlatokat és
javaslatait a döntéshozó, a képviselõ-
testület elé terjesztette. A képviselõ-testület
2013. január 29-én döntött az ajánlatok
érvényességérõl, illetve érvénytelenségérõl,
az eljárás eredményérõl és a nyertes

ajánlattevõ kiválasztásáról, másnap pedig
megtörtént az eredményhirdetés.

2013. február 4-én a harmadik legked-
vezõbb ajánlatot tevõ cég (BOLAX Kft.)
elõzetes vitarendezési kérelmet indított,
amelyre válaszunkat február 8-án meg-
küldtük. Egy héttel késõbb, február 11-én
újabb elõzetes vitarendezés indult, de
ezúttal a második legolcsóbb ajánlatot adó
cég (Mech-Vill System Kft.) kérte a nyertes-
ként kihirdetett ajánlattevõ (Mozaik Kft.)
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását. A
válaszokat február 14-én megküldtük.

Mindezek ellenére 2013. február 15-én a
BOLAX Kft. jogorvoslati kérelmet nyújtott
be a Döntõbizottsághoz. A kérelem tárgyát

még nem ismerjük, mert a Döntõbizottság
hiánypótlásra szólította fel a kérelmezõt,
amelynek teljesítésére a kérelmezõnek a
kézhezvételtõl számított 8 naptári nap áll
rendelkezésére.
Fentiek miatt a bejárati épület kivitelezése
bizonytalanná vált, az építkezés további
sorsa a jogorvoslati eljárás eredményétõl,
illetve a Döntõbizottság döntésétõl függ.

Az elõzetes vitarendezési kérelmek a
www.balatonfuzfo.hu oldalon, az
Ö n k o r m á n y z a t / K ö z b e s z e r z é s e k
menüpontban olvashatók.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

2013. február 21.

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai
szolgáltatások kialakítása Balatonfûzfõn

Balatonfûzfõ város önkormányzata 2012.
szeptember 28-án pályázatot nyújtott be a
balatonfûzfõi parti sétány és kerékpárút
kialakítására, valamint kiegészítõ kerékpáros
turisztikai szolgáltatások megvalósítására,
amelynek eredményeként 380 449 932 Ft
összegû vissza nem térítendõ támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv Gyógyító
Magyarország – Egészségipari Program
Közép-Dunántúli Operatív Program

„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése” címû, KDOP-2.1.1/D-12
kódszámú pályázatán.
A támogatási szerzõdés aláírására még nem
került sor. A pályázat benyújtásakor az
önkormányzat 449 333 824 Ft összegû
támogatást igényelt, de 68 883 892 Ft-tal
kevesebb támogatást ítéltek meg. Ezzel
kapcsolatban az év elején kifogást
nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség Jogi Fõosztályához. A
kifogásunkkal kapcsolatos döntés még nem
született meg, elbírálásának határidejét 30
nappal meghosszabbították. A projekt
további sorsa a Jogi Fõosztály döntésétõl
függ.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

2013. február 21.

Lakossági figyelemfelhívás
szabad területen keletkezõ tûzesetek megelõzése céljából

Tisztelt balatonfûzfõi ingatlantulajdonosok
és ingatlankezelõk!
Az elmúlt év csapadékszegény idõjárási vi-
szonyaira is visszavezethetõ az ugrásszerûen
megemelkedett szabadtéri tûzesetek száma,
amik nagy részében a tûz kialakulásának,
vagy éppen a gyors továbbterjedésének fõ
okaként a rendezetlen állapotokra (pl.
szárazzá vált növényzet megléte, esetleg az
ebbõl keletkezõ kerti hulladékok felhalmo-
zása) lehetett visszavezetni.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hivatalos megkeresésében
foglaltakat közvetítve az alábbi fontos
szabályokra, illetve azok betartására hívom
fel figyelmüket annak érdekében, hogy

településünkön a szabadban keletkezõ
tûzbaleseti eseményeket odafigyeléssel, a
szükségessé váló terület-karbantartási
munkálatok elvégzésével, vagy elvégezteté-
sével megelõzhessük, vagy az esetleges
bekövetkezésük a hatásainak mértékét
csökkentsük. 

A Tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki
mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 18. §-a meghatározza a
gazdálkodók tûzvédelmi és mûszaki
mentéssel kapcsolatos feladatait, miszerint:
„18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató
magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek a

létesítmények, az építmények, a technológiai
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével,
fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a
jogszabályokban meghatározott tûzvédelmi
követelmények megtartásáról, valamint a
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megelõzésének és elhárításának feltételeirõl.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos
tûzesetek megelõzésének és oltásának valamint
a mûszaki mentésnek jogszabályokban
meghatározott feltételeit biztosítani;
(3) Az erdõ és a parlag tûz elleni védelme – a
tûzesetek megelõzése, a tûzoltás feltételeinek
biztosítása – a tulajdonos, a kezelõ, illetve
használó feladata.”
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Rajzpályázat gyermekeknek
A Balatonfûzfõi Hírlap és a fûzfõi Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár egyéni alkotói
pályázatot hirdet Gyermeknapra, melynek
címe: „A hely, ahol élünk: Balatonfûzfõ”.
Pályázatunkkal arra keressük a választ,
hogyan élik a gyermekek életüket
városunkban, melyek a legemlékezetesebb
pillanataik, hogyan látják annak
természeti és épített környezetét?
A rajzokat, festményeket, montázsokat
A/3-as illetve A/4-es méretben, bármely
technikával elkészíthetik az alkotók. Egy
pályázó csak egy rajzzal vehet részt a
megmérettetésen, melyen oklevelet, értékes
tárgyjutalmat kapnak a nyertesek, melyek-
nek nevét a Fûzfõi Hírlapban közzétesszük,
alkotását pedig Gyermeknapon kiállítjuk a
Mûvelõdési Házban.

Kategóriák:
1. általános iskola felsõ tagozat
(5–8. évfolyam)
2. általános iskola alsó tagozat
(1–4. évfolyam)
3. óvodások   

A pályázatok beküldése:
A beküldési határidõ: 2013. május 5. 
A beküldési cím: Balatonfûzfõi Hírlap
szerkesztõsége vagy Mûvelõdési Központ

és Könyvtár, 8184 Balatonfûzfõ,
Bugyogóforrás út 12.
Az eredményhirdetésre a városi Gyermek-
napon kerül sor.
Az alkotások hátoldalán olvashatóan
nyomtatott betûkkel kérjük feltüntetni az
alkotó nevét, életkorát, a nevezési
kategóriát, az elérhetõségét (cím, telefon,
e-mail cím) és a pályamû címét.

A pályamû beküldésével a pályázó
törvényes képviselõje hozzájárul ahhoz,
hogy az alkotás a versenyt követõen
további célokra felhasználják (a
pályamûvet nem kapja vissza az alkotó).
Határidõn túl beérkezett pályázatokat
nem bírálunk el! 

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

A termõföld-területeknek a termõföld
védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény
5. §-ban meghatározott hasznosítási kötele-
zettség, ideiglenes hasznosítás, mellékhasz-
nosítási kötelezettség teljesítése során õszi
idõszakban is el kell végezni a gyom-
mentesítést.

A felügyelet mellett történõ égetést
alapvetõen a jelenleg hatályos, a levegõ
védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.)
korm. rendelet tiltja, illetve szabályozza. A
tilalom alól abban az esetben ad felmentést,
ha egyéb jogszabály másként rendelkezik.
Ez a természetvédelmi területeken növény-
egészségügyi indokból, vagy természeti kár
megelõzése, illetve az erdészeti területen
elsõsorban vágástéri hulladékok égetésére
vonatkozó égetést tesznek lehetõvé.
Az OTSZ 606. § (2) bekezdése értelmében
a tervezett tarló, nád, vagy növényi
hulladék égetését megkezdése elõtt legalább

24 órával írásban be kell jelenteni az
illetékes hivatásos tûzoltó-parancsnokságra.
Az égetés végrehajtásához az illetékes
erdészeti igazgatóságok, természetvédelmi
hatóságok engedélye szükséges!

Településünkön a leggyakoribb problémák
közé tartozik a kerti hulladékok égetésével
kapcsolatos szabályok megszegése. 
A kerti hulladékok égetése a hatályos
jogi szabályozás alapján általánosan
tilos. Ezen tiltás alól abban az esetben
lehetne kivétel, ha az önkormányzat rende-
letben szabályozná az égetés feltételeit. 
A Tûzoltósággal történõ egyeztetést kö-
vetõen fenti témakörben megkerestük a Kö-
zép-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséget is,
amely tájékoztatást adott arra vonatkozóan,
hogy ebben az ügyben a felügyelõségnek
nincs hatásköre. A 2013. január 1-jén
hatályba lépett rendeletmódosítás szerint a

szabályszegés (hulladék égetése) esetén elsõ
fokon a kormányhivatal járási hivatala jár el,
így esetünkben ilyen típusú ügyekkel
(panaszokkal, bejelentésekkel és
kérelmekkel) Balatonalmádi Járási Hivatal-
hoz lehet, illetve kell fordulni.
Fontos tudni, hogy Balatonfûzfõ város
önkormányzatának jelenleg nincs
érvényben erre vonatkozó rendelete,
ezért a fentiekben már hivatkozott a
levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.)
korm. rendelet az irányadó. 
Nyílt téri égetésnek minõsül, ha a
hulladék – elemi kár kivételével – bármely
okból kigyullad. A levegõvédelmi
követelmények megsértésével kapcsolatos
jogkövetkezményekrõl a korm. rendelet
34. és 35. §-a rendelkezik, és a kiszabható
bírság összege 100 ezer Ft.

TICZ ANTAL ATTILA

KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Balatonfûzfõ város önkormányzata nyílt
pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfûzfõi
Fövenystrandon a „Fövenyfürdõ felújítása”
címû projekt keretében megépítendõ
39,69 m2 térmértékû kereskedelmi-
vendéglátóipari-szolgáltató üzlet rendelte-
tési egység és a hozzá tartozó 34,20 m2

fedett, nyitott fogyasztótér (valamint
36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztó-
tér, 36,00 m2 strandon kívüli fogyasztótér)
(a továbbiakban együtt: Építmény) 25 éves
bérleti jogának értékesítésére.
A részletes pályázati felhívás meg-
tekinthetõ Balatonfûzfõ város honlapján
www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás

Megkezdõdtek a bajnokságok
tavaszi fordulói

Rövid téli pihenõ után a „labdás
szakosztályok” csapatai megkezdték a
megyei bajnokságok tavaszi fordulóját.
A kézilabda és kosárlabda férfi csapatok
már bajnoki mérkõzéseket is játszottak,
labdarúgóink felkészülési tornán vesznek
részt. Számukra a hónap közepén
kezdõdik a megmérettetés.
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Felhívás – A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerülete
fenntartásában mûködõ általános iskolákba történõ beíratásra

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014. tanévre történõ
általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2013. április 8–9. (hétfõ, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.   

HONTAI-CZIRÁKI MARIANNA

TANKERÜLETI IGAZGATÓ

Balatonfûzfõ Kultúrájáért kitüntetés 2013.
Balatonfûzfõ város önkormányzata a település életében, a kultúra és
a sport terén a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység
elismeréséül, valamint Balatonfûzfõ szellemi és mûvészeti
értékeinek létrehozásáért és megõrzéséért végzett kiemelkedõ
tevékenység elismeréseként „Balatonfûzfõ Kultúrájáért” kitüntetést
alapított 2000-ben. 
Gratulálunk a  kitüntetetteknek, akik a díszoklevelet és a címerjelvényt,
a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen Marton Béla polgármes-
tertõl vehették át. 

SZERKESZTÕSÉG

Horváth Irén
Balatonfûzfõi lakos, az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanítója, tanára, a mûvészeti iskola
egyik alapítója. 22 éve alapította és vezeti a Cukorfelhõ
Bábcsoportot, megyei, országos rendezvényekre viszi el
Balatonfûzfõ hírnevét vendégszerepléseivel. Sokrétû tevékenysége,
nevelõmunkája eredményeként tanulói a különbözõ versenyeken
elért eredményeikkel öregbítik Balatonfûzfõ hírnevét. 

Horváth Károlyné
1979. óta él és munkálkodik Balatonfûzfõn, aktív tagját képezve a
közösségnek. Több civil szervezet tagjaként és segítõjeként végzi
karitatív munkáját. 2011-ben tiszteletbeli öregdiáknak választották
a megnyílt Jókai közszintér kialakításának elõkészületeiért,
folyamatosan segítve az ott végzett munkát.  

Király Anita
2005-ben költözött Balatonfûzfõre. 2007-ben megalakította a

Csajox tánccsoportot és megszervezte a fûzfõi óvodások Esztétikus
Táncképzés oktatását. A VÁCISZ tagjaként kezdetektõl fogva részt
vesz az egyesület munkájában. A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont mûködtetésében oroszlánrészt vállal. 

Milos József
1940-ben Fûzfõgyártelepen született. 1972-tõl szabadfoglalkozású
fotómûvész. Szentendrén él, ám a jeles városban is Balaton-
partiként. Sorozatban örökítette meg a Nitrokémia Ipartelepek
tevékenységét, a gyár munkáját. Hazai és külföldi kiállításokon
csodálhatták meg az érdeklõdõk fotóit. Könyvillusztrációi mellett
albumot adott ki Balatonfûzfõrõl is. 1998 augusztusában
emlékezetes kiállítást rendezett Balatonfûzfõn válogatott
képanyagából, amely méltó fõhajtás volt szülõföldje iránt.

Varga Jánosné
Hímzõ népi iparmûvész, 1954. óta él és dolgozik Balatonfûzfõn.
1989-tõl önálló kézmûves iparosként tevékenykedik, kedvenc
motívumai az 1800-as évek úri hímzései, a kalocsai motívumok, a
karádi és a bakonyi fehérhímzések. Munkáit nemcsak hazai
rendezvényeken, hanem külföldön is sokan megismerhették.
Számos díj és elismerés tulajdonosa.

Köszönet
Ezúton hálásan köszönöm a helyi civil szervezetek vezetõinek, tagságának
és kollégáimnak a felterjesztést a kitüntetésre, s továbbra is aktívan,
lelkesen teszem a dolgomat.

HORVÁTH IRÉN

Az Egyházban élõ Krisztus
XVI. Benedek pápaságának egyik alapüzenete: a hit nem egy elvont
elmélet, hanem a feltámadott, és az Egyházban élõ Krisztussal való
találkozás öröme és lelkesedése. Most halljuk Nagy Szent Leó
pápától, hogyan tapasztalhatjuk meg az Egyházban és saját
magunkban, hiszen mi, megkereszteltek alkotjuk az Egyházat, az
élõ Krisztus jelenlétét: „Szeretteim! A legkisebb kétség sincs abban,
hogy Isten Fia az emberi természetet felvéve olyan szoros
kapcsolatba lépett vele, hogy a Krisztus nemcsak abban az egy

emberben van, aki az egész teremtés elsõszülöttje, hanem ott van
minden szentjében is, mert amint a tagoktól nem választható el a
fej, úgy a fejtõl sem választhatók el a tagok.
Igaz ugyan: nem erre az életre vonatkozik, hanem az örök életre,
hogy Isten lesz minden a mindenben, mégis már most is osztatlan
lakója õ a saját templomának, amely az Egyház, ígéretéhez híven:
Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig (Mt 28,20).
Mindazt tehát, amit Isten Fia a világ kiengesztelése végett
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Húsvéti üzenet a Szentírásból
„Aznap, amikor beesteledett, a hét elsõ napján, ott ahol összegyûltek a
tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött
Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután
ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok
megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik:
Békesség néktek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”

(János evangéliuma 20,21-22)

BÉKESSÉG NEKTEK! Kétszer is így szólítja meg a feltámadott
Jézus a tanítványokat. Azokat a tanítványokat, akik kudarcot
szenvedtek, ijedten szét futottak, hûtlenül elhagyták azt a helyet,
ahová az Úr állította õket, és félelmek között bezárkóztak. 

A feltámadott Jézus nem számon kéri, hanem megszólítja õket:
„Békesség nektek”. Mi csak a számokat, az eredményt, a
teljesítményt nézzük. Jézus nem számadásra szólítja ezeket a
kudarcot vallott tanítványokat. Ebben a megszólításban kegyelem,
szeretet van. Húsvét Isten kiteljesedett kegyelmének ünnepe.
Istennek ez az aláhajló szeretete öltött testet Krisztusban. A végsõ
elszámoltatásnál ebbe a kegyelembe kapaszkodva menekülhetünk
meg mindannyian. 
„Békesség nektek”. A feltámadott Úr másként nézi a történteket.
Nem azt nézi, hogy a tanítványok elhagyták õt! Mi hogyan
dolgozzuk fel, ha valaki elhagyott bennünket, ha valaki belénk
rúgott. „Ez az ember akkorát rúgott belém, hogy még a bokája is

cselekedett és tanított, nemcsak az elmúlt idõk történetébõl tudjuk,
hanem a jelenben végbevitt mûvek erejébõl is megtapasztaljuk. 
Mert õ az, aki a Szentlélek erejébõl szûzi Anyától született, aki
sértetlen szûzi Egyházát ugyanolyan ihletéssel termékenyíti meg,
hogy az újjászületõ keresztség által megszámlálhatatlan sokaság
szülessék, Isten gyermekeinek sokasága, s akikrõl meg van írva: nem
a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfinek akaratából, hanem
Istenbõl születtek (Jn 1,13).
Mert õ az, akiben áldást nyer Ábrahám egész családja, az örökbe
fogadott egész emberiség: a pátriárka pedig a népek atyja lesz, mert
az ígéret fiai a hitbõl, nem pedig a test vágyából születnek.
Igen, õ az, aki az ég alatt élõ összes nemzet közül egyet sem
mellõzött: valamennyi népbõl hívja össze szent juhai egyetlen
nyáját. Szüntelenül teljesíti tehát ígéretét: Más juhaim is vannak,
amelyek nem ebbõl az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem.
Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor
(Jn 10,16).
Jóllehet elsõsorban Péternek mondja: Legeltesd juhaimat (Jn 21,17),
mégis az egy Úr irányít minden pásztori gondoskodást. És olyan
viruló réten, olyan dús legelõn táplálja azokat, akik a Szikla köré
gyûlnek, hogy máris mérhetetlenül sok a kövér legelõn, vagyis a
szereteten annyira megerõsödött bárány, hogy nem vonakodnak

pásztoruk nevéért meghalni, miként a jó Pásztor is kegyes volt
juhaiért az életét is feláldozni. 
Igen, Krisztus az, akivel együtt halnak meg nemcsak a dicsõséges
bátor vértanúk, hanem a keresztségben újjászületõ hívõ emberek is
magában az újjászületés szentségében.
Ezzel a halállal ünnepeljük elõírásosan az Úr húsvétját, a tisztaság és
igazság kovásztalan kenyerében, hiszen ha elvetjük a régi gonoszság
kovászát, az új embert magának az Úrnak a teste táplálja.
Mert éppen azt hozza létre a Krisztus testében és vérében való része-
sedés, hogy azzá alakuljunk át, akit magunkhoz vettünk, és így lélek-
ben és testben, egész életünkben hordozzuk õt, akivel együtt haltunk
meg, együtt temetkeztünk el, és együtt támadtunk fel az új életre.” 
Meg kell halni bûneinknek, nem ünnepelhetjük Krisztus feltámadását
lelkünkben a gonoszság kovászával. Húsvét misztériumában érezzük
meg Isten felénk is kiáradó szeretetét. Isten fia értem is meghalt a
kereszten, hogy bûneimért elégtételt adjon. Így ha szakítunk
bûneinkkel, megbánjuk azokat, megtapasztalhatjuk magunkban is a
feltámadt Krisztus jelenlétét. Ez az igazi húsvéti öröm! 
Ezt az örök életünkbõl, feltámadásból forrásozó örömöt kívánom
Balatonfûzfõ minden lakosának!

FERENC ATYA

A Római Katolikus Egyház liturgiáinak idõpontja és helye Balatonfûzfõn 
a Húsvéti szent három napon, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfõn

• Március 28-án, Nagycsütörtökön:
18.00 órakor Az utolsó vacsora emlékmiséje a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn
21.00–23.00 Virrasztás a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn

• Március 29-én, Nagypénteken:
15.00 órakor Keresztút a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn
18.00 órakor Az Úr szenvedésének emlékünnepe a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn

• Március 30-án, Nagyszombaton:
Délután Szentsír látogatása a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn
20.00 órakor Vigília szertartás szentmisével és körmenettel a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn

• Március 31-én, Húsvétvasárnap
11.00 órakor Ünnepi szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn
19.00 órakor Ünnepi szentmise a Szent László-templomban, Balatonfûzfõ-Gyártelepen

• Április 1-jén, Húsvéthétfõn
11.00 órakor Szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fûzfõfürdõn
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kificamodott!” Az emberi reakció a mondat elsõ fele: ez az ember
belém rúgott, és már készítem is a lábamat, hogy mikor rúghatok
vissza. Krisztus álláspontja a mondat második fele: szegénynek
kificamodott a bokája, helyre kell tenni. A tanítványok kificamodott
lelkét, hitét teszi helyre a feltámadott Úr köszöntése: „Békesség
nektek”. Helyre állítja azokat, akik helyüket hûtlenül, érdekbõl,
vagy félelembõl elhagyták. 
Az Úr nemcsak békességet ad, hanem BÉKESSÉGSZERZÕVÉ
TESZ. Örömhírt bíz ránk. Csodálkozzunk rá e feladat gyönyörûségére.
Isten eszközei vagyunk, hogy másoknak örömhírt vigyünk! Ez húsvéti
feladat, boldog lehetõség: örömre segíteni másokat.

Nappalinkban ott porosodik egy lehangolódott zongora, amelyen
néhány billentyû gyakran leragad. Képzeljük el, hogy egy világhírû
zongoramûvésznek, a Mûvészetek Palotájában ezt a hangszert állítanák
be, hogy ezen mutassa be Mozart valamelyik zongoraversenyét. A
mûvész joggal kikérné magának, hogy ez nem méltó hozzá, a
tehetségéhez, a zenekarhoz, és fõként magához Mozarthoz. A mi
Urunk nem ilyen. Õ odaül lehangolt életünk zongorájához, hogy az
örök élet dallamaira hangoljon bennünket, és általunk másokat. 

STEINBACH JÓZSEF, REFORMÁTUS LELKÉSZ, A DUNÁNTÚLI

REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKE

Kulturális körkép
Zongor Gábor kiállítása
Már a tárlat meghívója is rendhagyó volt, a belga város közepén
futkározó vaddisznó jelképesen idézte a helyi viszonyokat is. A
jelképek, a visszatérõ motívumok jelentõségére hívta fel Veszeli Lajos,
a Veszprémi Mûvész Céh céhmestere is az érdeklõdõk figyelmét
azon a kiállítás megnyitón, ahol Zongor Gábor festõmûvész
mutatkozott be a balatonfûzfõi közönségnek. A politikai életbõl jól
ismert, most másik arcát bemutató mûvész képeinek zöme a
fantázia vagy átélt élmények predesztinálása, s hogy az emlékképbõl
mi marad meg, az az alkotás folyamatában dõl el. A deszkára festett
harsány színek hûen tükrözik a mûvész lelkivilágát, legtöbbjük
optimizmust, derût sugároznak. A tematikus összeállításban
megtalálható a madárijesztõ és pálinka-fa sorozat, az érdekes
történetû könyvillusztráció, vagy az európai barangolások emlékei.
A megnyitón érdeklõdve hallgatta a szépszámú közönség Veszeli
Lajos szakmai elemzését és örömmel fogadta Nyizsnyánszki Eleonóra
és Varga Áron az alkalomra összeállított vidám zenei összeállítását.
A Mûvelõdési Központ következõ kiállításán, április 5-én 17 órakor
Milos József friss Balatonfûzfõ Kultúrájáért díjas fotómûvész mutatja be
alkotásait.

Valentin-nap
A szerelem kortalan, nem ismer határokat és a legjobb érzések egyike!
Ez a tétel idén februárban sem dõlt meg, amikor az Amerikából
átcsapódó divatnak hódolva ünnepeltük Valentin napját a
Mûvelõdési Központ színháztermében.
„Én nem lehetek szerelmes...?” kacsintott a deres homlokú nyugdíja-
sunk – a mûsorra igyekezvén – szorosan belekarolva piruló párjába.
Hát igen, öröm volt nézni a tinédzser kort jócskán kinövõ vendégek
sokaságát, ugyanakkor elgondolkodtató, hogy a leginkább „érintett”
korosztályt csak az Öveges kollégisták képviselték lelkes tanárnõjük
vezetésével. Talán ez indokolta, hogy Király Anita mûsorvezetõ
történelmi áttekintése után, a fellépõ mûvészek is kissé átalakítsák
mûsorukat, s a jelen lévõ korosztályhoz illõ programmal
szórakoztassák a nagyérdemût. Simonyi Krisztina, az Operett Színház
mûvésze és Kossuth Dávid, a Csillag születik korábbi versenyzõje egy
idõutazásra hívta a nézõket, így jutottunk el a Lehár operettõl
Csepregi Éva slágeréig. Az átmenetekben két táncos lány próbált a
színpadra varázsolni latinos hangulatot, maradjunk annyiban,
kevesen érezték magukat Sevillában, vagy a kubai tengerparton.
A közönség megtáncoltatása mindig hálás befejezést ígér, így
történt ez ezen az estén is…

A szervezõkben már csak egy kérdés motoszkál, hogy végzõdött az
este jó kedélyû, deres homlokú nyugdíjasunknál…???

GRÓF TIBOR

Korom Gábor: ,,Kutya és ember viszonya a harmadik évezredben”
címû elõadása Balatonfûzfõn, a Mûvelõdési Házban

2013. március 27-én, 18 órakor

A Neked ugatok c. könyv szerzõje és az Egyik kutya másik nem
címû tv-mûsor szakértõje mesél arról, hogy mi lehet az oka, és

milyen megoldást találhatunk kutyánk nevelési problémáira,
szófogadatlanságaira. Harapós? Felugrál? Nem jön vissza, ha

hívom? Rombol? Ugat? Ételt lop?
Ezekre és számtalan más problémára kaphatunk választ Korom

Gábor segítségével.
A részvétel INGYENES!
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A balatonfûzfõi szakrendelõ jövõjérõl

Igen mozgalmas hónapot tudhat maga
mögött településünk rendelõintézete. Civil
kezdeményezésre a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a rendelõintézet felveszi a
korábbi, köztiszteletben álló vezetõjének,
doktor Szlivka Jánosnak a nevét. 
Szinte ezzel egy idõben jelezte az épületre vo-
natkozó vételi szándékát a jelenlegi üze-
meltetõ Fûzfõ Med Kft. Miután tavaly
áprilisban a Szlivka család örököseivel meg-
egyeztek, az önkormányzattal kötött szerzõ-
dés alapján ez a vállalkozás vette át a szak-
rendelések mûködtetésének feladatát Bala-
tonfûzfõn. A rendelõintézet épülete azonban
továbbra is önkormányzati tulajdonban
maradt, melynek állapota – a kisebb karban-
tartások ellenére – folyamatosan romlik. Az
épület nagyobb léptékû felújítására lenne
szükség, erre azonban a településnek a
közeljövõben biztosan nem lesz forrása. Az
épület üzemeltetése annak korszerûtlensége,
rossz állapota miatt nagy terhet ró a
vállalkozásra. Az épület értékesítésével le-
hetõség nyílna arra, hogy a kft. részben saját
forrásból, részben pályázati pénzbõl rendbe
tegye ezt a patinás, helyi védelem alatt álló
épületet. 
További hír, hogy egy, még a múlt évben
elfogadott törvény értelmében február 15-ig
Balatonfûzfõ város önkormányzatának is
nyilatkoznia kellett arról, hogy szándékában
áll-e a rendelõintézetben folyó szakrende-
léseket tovább mûködtetni. Ez komoly
fejtörést okozott a testületnek, hiszen ezt a
szakfeladatot jelenleg nem az önkormányzat,
hanem a Fûzfõ Med Kft. látja el, melyet a
város anyagilag támogat e tevékenységében.
A nyilatkozattétel elmulasztása, avagy egy

nemleges válasz esetén a mûködtetés
feladatát automatikusan átveszi az állam. Ez
elsõ hallásra kedvezõnek tûnhet, hiszen az
önkormányzatnak nem kellene a továbbiak-
ban évi több millió forinttal megtámogatni a
rendelõintézetet. Ugyanakkor ez a döntés azt
vonná maga után, hogy a szakrendelések
helyszínéül szolgáló önkormányzati ingatlan,
tehát a rendelõintézet épülete állami
hasznosításba (esetlegesen az állam
tulajdonába) kerülne, így annak értékesítésére
biztosan nem nyílna lehetõség. Az állami
átvétel továbbá azt a veszélyt is magában
hordozza, hogy rövid idõn belül megszûnik a
rendelõintézet területi ellátási kötelezettsége
azon szakrendelések vonatkozásban, melyek a
Balatonalmádi Szakrendelõben is igénybe
vehetõk. Az állam ugyanis a járóbeteg-
szakellátás reformjával éppen azt a célt
szeretné elérni, hogy kiszûrje és megszûn-
tesse a területi alapú párhuzamosságokat. A
tb-támogatások megvonása pedig lénye-
gében véve egyet jelentene a fûzfõi szak-
rendelések megszûnésével. 
Mindezeket mérlegleve – és elsõsorban a
helyi lakosság igényeit figyelembe véve – a
testület úgy döntött, hogy a továbbiakban
is fenn kívánja tartani a meglévõ ellátási
rendszert. Mivel az önkormányzat külön
nem mûködtet egészségügyi ellátó intéz-
ményt, így ezt a szakfeladatot – az elõzõ
évek gyakorlatának megfelelõen – továbbra
is kiszervezve, külsõ vállalkozóval oldja
meg. A Szlivka doktor vállalkozását tovább-
üzemeltetõ Fûzfõ Med Kft. az OEP-finan-
szírozás elégtelensége okán az idei évben
sem nélkülözheti a jelentõs mértékû önkor-
mányzati támogatást. A tavalyi eszten-

dõben ez az összeg havi 700 ezer forintot
tett ki, az idei évi támogatás mértéke pedig
majd az önkormányzati adósságkonszoli-
dáció függvényében alakul. 
A rendelõintézet eddigi széleskörû szol-
gáltatása (foglakoztatás egészségügyi és
szakorvosi ellátás, fogászat, röntgen, labor)
a tervek szerint továbbiakkal fog bõvülni.
Még mindig csak kevesen tudják, de
hónapok óta van lehetõség gyógytornára,
továbbá bõrgyógyászati szakrendelés
igénybevételére és a napokban kapják meg
az engedélyt urológiai szakrendelés
indítására. Ez utóbbi kettõ sajnos nem tb-
finanszírozott, ami annyit jelent, hogy
egyelõre alkalmanként kb. 3000 forintnyi
térítési díj ellenében vehetõk e szolgáltatá-
sok igénybe. A kft. tulajdonosai elkötele-
zettek a szakellátás fejlesztésében, így
tervezik sportegészségügyi szakrendelések
(ennek keretében porc/gerinc és váll-
gyógyászati szakrendelés) megszervezését
is. Minden esetben a megye legjobb szak-
embereit nyerik meg a heti 1–2 alkalmas
szakrendelésekre. A járóbeteg-szakellátás
további fejlesztése érdekében az épületben
egy gyógyszertár létesítését is tervezik, ez
azonban egy hosszabb procedúra (pályáz-
tatási és engedélyeztetési eljárás) után
valósulhatna csak meg. 
Úgy gondolom, ha minden a fent vázolt
tervek szerint alakul, azzal rengeteget nyer-
ne Balatonfûzfõ, sõt a környék lakossága is,
hiszen egy olyan egészségház jönne létre,
mely a legkülönbözõbb féle egészségügyi
szolgáltatást nyújtaná helyben.  

ERDÕSI GÁBOR

Több mint két év hallgatás után úgy gon-
dolom itt az ideje megtörni a csendet és
megcáfolni azokat a kijelentéseket, melye-
ket a jelenlegi városvezetés közöl folyama-
tosan az elõzõ 4 éves ciklussal kapcsolatban.
Már a választási kampányban, sõt azt meg-
elõzõen is voltak Marton Béla polgármester
úrnak vesszõparipái, ebbõl kettõ az utóbbi
idõben különösen erõs hangsúlyt kapott. 
A kötvénykibocsájtás és ehhez kapcso-
lódóan az adósság konszolidáció az egyik,
illetve a vízmû megvásárlása és az azóta
ráfordított összeg nagysága a másik. Az
általa elmondottakat egészítem ki tényekkel,
számokkal, amelyeket egyébként õ maga is

pontosan ismer és tud, ezekrõl azonban
mélyen hallgat a helyi közvélemény elõtt.
A Vízmû vásárlásával kapcsolatban szám-
talan kommentárt hallhattunk, elmondva,
hogy a 2006–2010 közötti városvezetést,
pontosabban a vásárlást támogatókat
szerinte mi vezérelte.  Ezek nem felelnek
meg a valóságnak. Nem meggondolatlan és
könnyelmû döntés volt, és nem a nyerész-
kedés, a jövõben elérhetõ nagy profit
vezérelte a támogatókat. Ennek a vagyon-
nak az önkormányzatnál a helye. A Vízmû
megvásárlására már korábban is volt

lehetõség (2005-ben), amikor a felszámoló
külön egységként hirdette meg az ivóvíz és
ipari víz vagyontárgyait. Sajnos Dr. Varjú
Lajos polgármester az akkori képviselõi
javaslatot egy kézlegyintéssel intézte el, és
így érdemben nem került a testület asztalára
a téma. (Ellenben az ugyanebben a fel-
számolási eljárásban meghirdetett Igaz-
gatósági Épület ma Városháza, épületének
megvásárlását sürgõsséggel tárgyaltatta.)
Az ivóvíz mûködtetése szinte a megvásárlás
óta nem, hogy nem veszteséges, hanem
némi haszonnal valósul meg. 
Visszatérve a 2008-es eseményekre: Tisztá-
ban voltunk azzal, hogy a Vízmû általános

Tények tükrében
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állapota rendkívül leromlott és felújításra
szorul. A vásárlást megelõzõen szakértõ
bevonásával próbáltunk meg tájékozódni,
amely nagyon nehézkes volt, mert finoman
fogalmazva az adatszolgáltatás nem ment
zökkenõmentesen. Rendkívül szûkös volt a
határidõ, ezért sûrûn és sokszor foglalko-
zott a kérdéssel a Testület.  
Határozott szándékunk volt az ipari
területen nagyobb befolyást szerezni, illetve
az alapvetõen önkormányzati feladatellátást
szolgáló vagyont önkormányzati tulajdon-
ban tudni. Amennyiben mi akkor nem
lépünk közbe, ma a Vízmû ivóvizestõl
magánkézben van. A vevõ ez esetben egy
budapesti székhelyû kft lett volna.
Tisztában voltunk tehát azzal, hogy a
rendszer felújításra szorul, azzal azonban
nem számoltunk, nem számolhattunk, hogy
legjelentõsebb vízfogyasztóink felszámolás
alá kerülnek, illetve szolgáltatót váltanak.
A Vízmûre a jelenlegi testület értékbecslést
készíttetett 2011-ben, amely szerint az
értéke: több mint 400 millió Ft. Marton Béla
polgármester úr tehát azóta tisztában van
azzal, hogy a 247 millió forintos kiadással
szemben ott áll a több-százmillió forintos
vagyongyarapodás, ám errõl mélyen hallgat.
Idézet abból a levélbõl, amelyet a jelenlegi
városvezetés írt a Kormánynak az adósság-
rendezés kapcsán:
„Az Önkormányzat visszatérülõ beruhá-
zásként és stratégiailag fontos lépésként kezelte
a vízi közmû megvásárlását. A vízi közmû
megvásárlása felszámolási eljárás keretében,
nagyon kedvezõ áron (72 millió forint) történt,
melynek során az Önkormányzat tulajdonába
kerültek a településen 2000 fõt ellátó ivóvíz,
valamint a technológiai víz vagyonelemei,
valamint a szolgáltatás joga és kötelezettsége.
A vásárlástól kezdõdõen nagy ráfordítást és
jelentõs mértékû beruházást igényelt a
veszteségesen mûködõ rendszer üzemeltetése és
korszerûsítése. 2007. évtõl 175.802 e.-Ft került
e célra felhasználásra. Váratlan negatív
gazdasági fordulat állt be azzal, hogy a
legnagyobb vízfogyasztók, mint a Papírgyár, a

Hõerõmû, Kemiplast Kft. felszámolási eljárás
sorsára jutottak. A vásárlástól kezdõdõen a
szolgáltatás minden évben veszteséges volt,
fenti ráfordításoknak köszönhetõen 2013. II.
félévére válna rentábilissá, arra az idõpontra,
amikor … állami cég veszi át a szolgáltatást.
Ennek megfelelõen az Önkormányzat eddigi
beruházásai az állam vagyonát gyarapítja
tovább. Hangsúlyozandó, hogy az Önkor-
mányzat ezen beruházását ugyanazon célok
vezérelték, amelyek az új fenti számú törvény
alapelveiként kerültek meghatározásra.”
Ezeket a tényeket a helyi közvélemény tájé-
koztatása céljából már nem hangsúlyozza
senki, csupán a 247 milliós ráfordítást –
ezért tartottam szükségesnek szóbahozni
ezt a Hírlap lapjain.
A kötvénykibocsájtásra 2007. december
12-én került sor 750 millió forint értékben,
melynek árfolyama akkor 152,5 Ft/CHF
volt. Mivel 2002-tõl kezdve a város mûködési
hiánya folyamatosan nõtt, a legnagyobb
erõfeszítések mellett sem látszott esély
fejlesztési források biztosítására önerõbõl.
A korábbi gyakorlattól eltérõen, a ki-
dolgozott – lakossággal egyeztetett – város-
fejlesztési stratégia mentén, tudatos
fejlesztéseket kívántunk elindítani, amely
önrész nélkül lehetetlen lett volna. A döntés
meghozatalakor vizsgáltuk, hogy a hitel új
fejlesztési ciklus elején történõ igénybe-
vétele milyen elõnyökkel jár, és azt is, hogy
törlesztése milyen terhet ró a városra, annak
visszafizethetõsége mennyire biztosított. 
Türelmi idõben az elsõ öt évben évi 27–33
millió Ft közötti a fizetési kötelezettség, a
6–20 évben pedig évi 77–93 millió Ft
közöttivel számolhattunk, figyelembe véve a
lehetséges árfolyamváltozásokat. Az akkori
tájékoztatás szerint az árfolyam a kibocsátás
elõtti 3 évben 150–182 CHF/ Ft között
mozgott (ma örülünk, ha ez 230 Ft/ CHF-en
áll). A döntés meghozatalakor egyáltalán
nem volt elõrelátható ilyen jelentõs árfolyam
emelkedés, amely az önkormányzat dönté-
seitõl teljesen függetlenül következett be.
Szabályzatot alkottunk arról, hogy milyen

feltételekkel használható fel a kötvénypénz.
Emellett annak érdekében, hogy kiadásainkat
csökkentsük, és erõsítsük gazdasági helyze-
tünket kilenc nehéz és jelentõs döntés hoz-
tunk. Ezekkel sikerült elérni, hogy a korábbi
mûködési hiány a ciklus végére megszûnjön,
sõt mûködési többletünk legyen. 
Újabb idézet a városvezetés levelébõl:
„A folyószámlahitel év végi állománya évrõl-
évre emelkedett 2002-tõl 2007-ig évben
5.809 e Ft-ról 143.395 e Ft-ig. Az ezt követõ
években a trend megfordult, és sikerült
120–130 millió Ft-os szintre stabilizálni a
folyószámlahitel felhasználását, olyan körül-
mények közepette, amikor is változatlan fel-
adatellátás mellett évente több 10 millió Ft-tal
kevesebb központi finanszírozásban részesültek
az önkormányzatok. Ez azt jelenti, hogy az
utóbbi négy évben az önkormányzat mûködése
nem mutatott negatívumot.” 
Összegzésül, amit a számok mutatnak:
adósságállományunk ma hozzávetõlegesen
1,15 milliárd forint. A város kötvénybõl
történõ vagyongyarapodása döntéseinknek
köszönhetõen 1,3 milliárd forintot tenne
ki. Sajnos a visszavont pályázatok után ezt
már remélni sem lehet.
Végül, de nem utolsósorban, én az egyenes
és tiszta személyes beszéd híve vagyok.
Szerintem a párbeszéd, vagy ha úgy tetszik
az értelmes személyes vita többet ér, mint
az újságok hasábjain megjelenõ írás. Ott
talán tisztázható, hogy miért kerül egészen
más a helyi közvélemény elé, mint a
döntéshozó asztalára.
Többek között ezért indítványozok Marton
Béla polgármester úrnak egy, a közösség elõtti
vitát, amelyben a fent leírtakról, vagy akár az
általa sokszor meghivatkozott iskola-
bezárásról, strandról stb. beszélhetnék nyíltan
és õszintén és fõleg tényszerûen. Ahogyan azt
az önkormányzati választáskor ígérte.

Megtisztelõ figyelmüket megköszönve, 
KISS ZSUZSANNA, 2006–2010

ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS POLGÁRMESTERE

Balatonfûzfõ, 2013. február 19.

Vidámság, móka, kacagás – ez jellemezte a
Balaton nyugdíjasklub farsangi összejöve-
telét. A batyusbál a finomabbnál finomabb
enni- és innivalókkal csak fokozta a jó
hangulatot.
Az ötletes jelmezek felvonulása, Hasznosék
vidám jelenete csak fokozta a jókedvet. A
zenét Kolocsán Csaba, ifjú pártoló tagjaink

egyike szolgáltatta. Mindenki kedvére
táncolhatott a hol gyors, hol lassú zenére. A
vonatozás még a nem táncolókat is
megmozgatta. 
A Farkas Sándor vezette interaktív játék
mondhatni, hogy csúcspontja volt a

jókedvnek, amit csak fokozott a tombola.
Megint egy vidámsággal, beszélgetéssel,
szórakozással eltöltött este tette felejthe-
tetlenné a nyugdíjasklub farsangját. 

BÉRES ISTVÁNNÉ

Farsang, farsang…
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Adó 1%-ának felajánlása
Eltelt egy újabb év, újra itt az adóbevallás idõszaka, s újra eljött az
idõ, hogy döntsünk adónk egy százalékának sorsáról. 
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük
felajánlásukat azon kedves Tagjainknak, akik tavaly adójuk 1%-áról
egyesületünk javára rendelkeztek! Ezúton is kérjük Önöket, hogy
lehetõség szerint ebben az évben is támogassák egyesületünket
adójuk 1%-ának felajánlásával! Adószámunk: 19384531-1-19
Amennyiben bármi kérdésük felmerülne ezzel kapcsolatban,
szívesen állunk rendelkezésükre!

A februári képviselõ-testületi ülés eredményei
Balatonfûzfõ város képviselõ-testülete februári ülésén tárgyalta egye-
sületünk 2013-ra vonatkozó kéréseit, melyek az alábbiak voltak:
– a 2012-ben befolyt idegenforgalmi adó után járó állami normatíva
összege 6 402 000 Ft.
A tárgyalás eredménye: Balatonfûzfõ város 2013-as költségvetésében
5 millió forintot tervezett egyesületünk támogatására, azonban ez az
összeg csak az alapvetõ mûködési költségeket fedezné, így számos
feladatot forráshiány miatt nem tudunk megvalósítani (pl.
rendezvények, civil szervezetek rendezvényeinek támogatása,
kiadványok, térképek, animációs programok). A tárgyalások során
felvetettünk azonban egy olyan javaslatot, mely a testület számára is
elfogadhatónak bizonyult. Javaslatunk szerint: amennyiben idén a
tervezett 4 millió forinton felül további 500 ezer forint idegen-
forgalmi adó folyik be, úgy azt és az arra kapott állami normatívát is
megkapjuk, így a költségvetés is egyensúlyban marad, egyesületünk
pedig még motiváltabb lesz abban, hogy több adóforint folyjon be a
közös kasszába, melyet fejlesztésekbe forgathatunk vissza, illetve meg
tudjuk valósítani a fentebb felsorolt feladatok egy részét is.

– A Fûzfõ Kártya változatlan feltételekkel történõ bevezetése.
A tárgyalás eredménye: a testület azt kérte egyesületünktõl, hogy

tegyük mérhetõvé a Fûzfõ kártyával történõ belépéseket. Ki is találtunk
egy metódust arra vonatkozóan, hogy a városgondnokság könnyen
tudja nyomon követni a belépéseket, de a szállásadóinknak se jelentsen
plusz terheket. A módszer a következõ lenne: az egyesület nyomdai
úton elõállít ellenõrzõ sorszámtömböket, melyeket a Fûzfõ kártyákkal
együtt fogunk átadni a szállásadóknak. Õk a vendégéjszakának
megfelelõ számú jegyet átadják a vendégnek, az átadott sorszámokat
feljegyzik a másodpéldányra. A vendég a sorszámos jegyet (mindennap
csak egyet) lead belépéskor a pénztárban. Így pontosan nyomon
követhetõ lesz, hogy hányszor léptek be a strandra Fûzfõ kártyával.
A testület a Fûzfõ kártya tavalyi feltételekkel és a fenti kiegészítõ
intézkedésekkel történõ bevezetését jóváhagyta. Egyesületünk tervez a
szezon elõtt egy általános tájékoztatót szállásadóinknak, ahol minden
fontos tudnivalót közölni fogunk, illetve bemutatjuk a Fûzfõ kártya
mûködéséhez kapcsolódó kiegészítõ intézkedés gyakorlati mûködését.

– A Fûzfõ Motel és a Közösségi Ház együttes mûködtetése. 
A testület érvényes pályázati kiírására hivatkozva elutasította
egyesületünk kérését a Fûzfõ Motel és a Közösségi Ház együttes
mûködésére vonatkozóan. Ennek fényében sajnos nem egyesületünk
fogja üzemeltetni a fent említett ingatlanokat, a testület zárt
versenytárgyalást írt ki a hasznosítás tekintetében, melyet két helyi
vállalkozó részvételével fog lefolytatni. Az eredményrõl a testület a
tárgyalás lezárása után tájékoztatni fogja a lakosságot.

VALCZER ÉVA

Elérhetõségeink:
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Nyitva tartás: hétfõtõl–csütörtökig 8–16 óráig, pénteken:8–13 óráig
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

Turisztikai rovat

Balatonfûzfõ

„I. balatonfûzfõi Vizes
Nap”

2013. július 5.
vagy 12. 

Balatonfûzfõ,
Fövenystrand

Mindenféle sport- és egyéb
szórakoztató tevékenység a víz
jegyében

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
+ 36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

Fogyatékkal élõk
kulturális nyári
fesztiválja

2013. július 6.
Balatonfûzfõ,
Fövenystrand

Fogyatékkal élõ mûvészek
fellépése egy hangulatos esti
rendezvény keretében

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
+ 36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

„Fûz nap”
2013. július 20.
vagy 27.

Balatonfûzfõ,
Tobruki strand

Kézmûves foglalkozások,
mindenféle tevékenység, ami
fûzzel, fûzéssel kapcsolatos

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
+ 36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

Csillagfény körtúra 2013. augusztus 17.
Balatonfûzfõ, Túraterv
szerint

Balatonfûzfõ épített és
természeti csodáinak
felfedezése egy hangulatos
nyáresti éjszakai séta keretében

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
+ 36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

Aug. 20-hoz kötõdõ
lampionos vitorlás
felvonulás és élõzenés
utcabál tûzijátékkal

2013. augusztus 19.
Balatonfûzfõ,
Fövenystrand

Hangulatos ünnepség a
hagyományõrzés és a
kikapcsolódás jegyében

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
+ 36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

A Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület 2013-as rendezvényterve
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Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály március havi túraterve

Március 2. Városlõd–Üveg-hegy–Csollányos-völgy–Csárda-tetõ–
Úrkút 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 12 km
Túravezetõ: Lipták Pál

Március 9. Téltemetõ túra
Aszófõ–Pogány-pince –Malom-völgy–Aszófõ 
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezetõ: Király István

Március 16. Hárskút–Papod–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.50 óra Táv: 11 km
Túravezetõ: Horváth István

Március 23. Vinye Sándor major–Pápalátó-kõ–Likas-kõ–Hódos-
ér–Vinye vm. 
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 8.00 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Király István

Március 30. Balatonfõkajár–Somlyó-hegy–Bánya-hegy
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Gyuricza László

Március 30. Bakony 25 teljesítmény túra
Herend–Csehbánya–Városlõd
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra
Túravezetõ: Görbicz Lajosné

Április 1. Hidegkút–Recsek-hegy–Koloska-völgy–Balatonarács 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin

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

VÁCISZ hírek

– Egyesületünknek már alakuláskor is célja
volt, hogy a közösségi élet fellendítése
érdekében Fûzfõ nagy hagyományokkal
rendelkezõ Hópehely báját visszahozza.
Négy éven keresztül ezen a rendezvényen
adtuk át  az „Év Vállalkozója” és a „Civilek
Balatonfûzfõért” erkölcsi elismeréseket.
A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont megnyitásának elsõ
évfordulójára elnökségünk úgy döntött,
hogy a „Csillagvizsgálóért” emlékplakettet
és egy gravírozott lakatot – kérve, hogy
helyezzék el a „Fûzfõiek lakatfáján” –
adtunk át az általunk megítélt cégeknek,
akik a szerzõdésekben rögzített feladatokat
messze túlteljesítették. Támogatóink egy
része szerzõdés nélkül, komoly anyagi
ráfordítással egészítette ki a mûködés

alapvetõ feltételeit. A „Csillagvizsgálóért”
elismeréseket a következõ személyek
kapták: Dénes István, ESJ Építõ Kft. Snieder
József, Fûzfõ Metál Kft. Czibor András, Galko
2006 Kft. Gál Béla, Gosztonyi Károly, Kogul és
Társa Bt. Kogulpauer Róbert, Pékmester
Biscuits Kft. Gyenge Katalin Balatonkenese,
Varga Mihály Litér. 
A megjelenteknek Kontics Ferencné elnök
adta át a díjakat.
A „Civilek Balatonfûzfõért” díjat Mészáros
Katalin, Pintér Istvánné, Pintér István kapták.
A díjakat Gergely Tamás alelnök adta át.
Támogatóink: Aradiné Erzsike, BABI butik,
Balatoni Bob, Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesület, Celsius Kft.,
Farkas Sándor, Fartel Ákos, Fentõs Judit, Fejes
Károly, Fûzfa Vendéglõ, FÛZFÕ Forrás Bt.
Gondán Sándor, Halmos György, Király
Anita, Kontics Monika, Kovácsné Gy. Aranka,

Kék Öböl Étterem, Lila Ház Festékbolt,
Marton Béla, Máhl Ferenc, Máhl Szabolcs,
Németh László, Némethné Tárnai Zita,
Némethyné Amálka, Nyikovics Krisztina,
ÖTLET-ADÓ Kft., Pékmeseter Kft., Töreky
Károly, Sirály Vendéglõ, Susogó Team Kft.,
Snieder József, Szabó Lajos, Varga Mihály,
Zenit 8 Kft.

– Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont  márciusi programjai:
március 21. (csütörtök) 11 óra Középiskolák
képviselõinek köszöntése, bemutatkozás
március 27. (szerda) 18 óra „Érdekes
csillagászati jelenségek 2013” elõadó:
Kocsis Antal
március 28. (csütörtök) 17 óra Vágfalvi Ottó
kiállításának megnyitója
március  30. Találkozás Farkas Bertalannal,
az elsõ magyar ûrhajóssal (tárgyalás alatt)

A rendezvények alatt a Csillagfény Kávézó
üzemel.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Minden rendezvényünkre elõjegyzés
szükséges! 06-30-5248709 telefonon.

KONTICS FERENCNÉ
Fotó: Halmos György
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Az internet jó, hasznos de…
A mindennapi életünknek már részévé vált
az internet használata. Minden korosztály
megtalálható a „gép” elõtt, és ki-ki a maga
érdeklõdése szerint nézegeti az oldalakat, és
használja szolgáltatásokat. Szeretném
felhívni a figyelmet néhány, az interneten
leggyakrabban elõforduló visszaélésre.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az
internetes ügyletek jelentõs része korrekt
módon zajlik az eladó és a vevõ, a
szolgáltató és az igénybe vevõ meg-
elégedésére. Az emberi bizalommal
visszaélõ bûnelkövetõk azonban itt is
megjelentek, mint az élet más területein is. 

Használt cikkek internetes eladása

Az elkövetõ, vagyis az eladó valamilyen
népszerû terméket (pl. okostelefon) hirdet
eladásra tényleges értékénél kedvezõbb áron,
és ezzel biztosítja a megfelelõ érdeklõdést.
A vevõvel abban állapodik meg, hogy
amint a bankszámlájára megérkezik az áru

ellenértéke, postán megküldi az adásvétel
tárgyát. A teljesítésre azonban nem kerül
sor. Mivel a használt cikkek jelentõs része
ilyen körülmények között cserél gazdát, a
vevõ nem is gondol arra, hogy milyen
kockázata van az adásvételnek.

A megelõzés lehetõségei:
• ne hozzunk elhamarkodott döntést, még

akkor sem, ha a kivárással azt kockáztatjuk,
hogy megelõz egy másik vevõ

• gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhe-
tetlen-e számunkra a meghirdetett termék

• a megadott ár realitásának értékelése (ha
mi lennénk az eladók, odaadnánk-e
ennyiért?)

• mérjük fel, hogy az árucikk jellegébõl
adódóan, annak minõségével kapcso-
latban felmerülhetnek-e problémák
(ezeknél az ügyleteknél ugyanis nincs
garancia a visszavásárlásra)

• ha többen is kínálják ugyanazt vagy
hasonló terméket, akkor a helyben lakót

vagy a közelebbit részesítsük elõnyben
• értékesebb termék esetében már

megérheti felvállalni az utazási költsé-
geket, hogy személyesen találkozhassunk
az eladóval, és még fizetés elõtt
megvizsgálhassuk az adásvétel tárgyát

• amennyiben személyes találkozóra nincs
lehetõség, vagy az aránytalan
költségekkel jár, célszerû tisztázni az
eladó kilétét, elérhetõségét, esetleges
számon kérhetõségét

• ha valaki folyamatosan hirdet, esetleg
ugyanolyan vagy hasonló árucikkeket
kínál, legyen gyanús, hogy csalóval állunk
szemben (ahhoz ugyanis sokakat kell
megkárosítania, hogy megéljen belõle)

• olvassuk át az eladóhoz írt véleményeket,
kommenteket

• õrizzük meg az átutalás bizonylatát

Forrás: Veszprém MRFK Hírlevél
(Folytatjuk)

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

Az év elsõ hónapja a farsangra való
készülõdéssel telt. 
A telet nagy örömmel fogadta minden
óvodás, épültek  hóemberek, hókutyák,
hókunyhók. Mindeközben odafigyeltünk a
kismadarakra is, hiszen a Szivárvány Óvoda
összes tagintézménye Madárbarát óvoda
A Bugyogóforrás úti óvodában minden
csoport beöltözött, farsangi mûsort adott a
megjelent szülõknek, majd a Palinta
együttes szórakoztatta a gyermekeket.
A Radnóti úti óvodások is nagyon készültek a
farsangolásra. Ajándékba kapott az óvoda
nagyméretû díszlet-bohócokat, amiket a
dajka nénik nagy gonddal felújítottak,
kicsinosítottak és a folyósóra kiállítottak. A

mulatság nyílt nap volt, minden szülõt
szívesen láttak, gyermektombolát húztak.
Lezajlott a féléves szülõi értekezlet, ahol a
szülõk tájékoztatást kaptak a gyermekekkel
kapcsolatos fontos dolgokról.
Az Árpád úti óvodások a Közösségi Házban
ünnepelték a farsangot. A rövidke verses-
énekes mûsor után jelmezfelvonulás
következett, majd ügyességi feladatokban
vehettek részt a bátor vállalkozók a
szülõkkel együtt. A tízórai ropogtatni-
valókat és a sok gyümölcsöt a szülõi
munkaközösségtõl kaptuk, de volt szülõ,
aki külön sütött süteményt is az eseményre.

Köszönjük a finomságokat!
A nagycsoportosok részt vettek az Irinyi
iskola Sportovi foglalkozásán, ahol
kipróbálhatták a sporteszközöket és az
abból épített akadálypályákat is. Köszönjük
az élményt!
A Sportovit megelõzõen kiosztották a
„Kedvenc síkbábom” pályázat okleveleit is,
most pedig már a „Kedvenc sporteszközöm”
pályázatra készülünk, amiben sokat
segítenek a kipróbált eszközök.
A farsangolással elkergettük a telet, és
várjuk a megújulást hozó, zöldülõ tavaszt,
hóvirágot, ibolyát!

BÁNDLI PETRA

2013. október 15-én délelõtt lázasan
készülõdött ötven 5. és 6. évfolyamos diák
a Szitakötõ projektnapra az Irinyi
iskolában. Budapestrõl Horgas Judit, az
országos projekt egyik vezetõje tartott
interaktív foglalkozást a gyermekeknek. A
hatvan percben számos oktatójátékkal,
tudásfejlesztõ feladattal ismerkedtek meg a
kíváncsi, lelkes gyermekek. Ügyesen
oldották meg a kompetenciafejlesztõ
rejtvényeket, melyekkel értékes és hasznos
jutalmat zsebeltek be a hibátlan megoldást
bemutató, motivált tanulók.  

A gyerekeket az intézményben tanító
pedagógusok váltották fel, akik új, játékos,
gondolkodtató, problémamegoldó, komp-
lex módszerekkel, feladatokkal ismerkedtek
meg egy-egy szitakötõs írás feldolgozása
kapcsán, a közel másfél órás továbbképzés
keretében. 
Az iskolai pályázat megvalósítása folya-
matos, a tanárok és tanítványaik a tavaszi
szám lelkes feldolgozását kezdték meg,
mely a változás témakört járja körül. 

HORVÁTH IRÉN

Szivárvány hírek – február

Szitakötõ projektnap az Irinyiben
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Farsang a fûzfõi kollégiumban
A népi kalendáriumban január Boldog-
asszony hava, télhó-fergeteg hava,
Medvetor hava, vízöntõ hava elnevezéssel
szerepel. A tél közepén a természetnek,
növényzetnek pihenõre van szüksége.
Február böjt elõ hava, jégbontó hava.  Ez a
hónap a megtisztulásról szól. Február a
farsangolás ideje. Az elkövetkezendõ hónap
a tavasz örvendezés ideje. Ilyenkor tél
végén már nagyon várjuk a tavaszt. Egyik
szép népi hagyományunk, hogy ilyenkor
maskarával, jelmezzel búcsúztatjuk a telet.
Február 20-án az Öveges kollégiumában is
eljött a farsangolás ideje. A nevelõk kezdték
a színes forgatagot a Hófehérke és a hét
törpe címû elõadásukkal. Az egészséges,

mozgás gazdag életmód jegyében szólt a
mese, így alma volt vacsorára és tánc süti
helyett a törpék asztalán. Ezt követték a
diákok ötletes jelmezei és mûsorai. Volt
ének, tánc, katonák, vasutasok, utcalányok,

cigánylányok, angyalok és ördögök, ami a
régmúlt és gyermekkori farsangokat
elevenítette fel. Itt került sor a
jelmezverseny eredményhirdetésén túl a
darts és csocsóverseny végeredményének
ismertetetésére is. A jelmezversenyt az
„Ördög és Angyal” formáció nyerte, akiket
egy „Félisten” kísért. Második helyezést a
katonák, harmadik helyezést „Attila és a
lányok” érték el. A jól sikerült estén László
Martin is elkápráztatta diáktársait szuper
táncával és fellépett Gróf Kata Sarolt is, aki
a finálé dalát énekelte el.

GÖNDÖR JÓZSEF

NEVELÕTANÁR

Az év elsõ programja farsang havában
csakis a farsangi összejövetelünk lehetett. A
Balaton nyugdíjasklub rendezvénye
megelõzte a sajátunkat, és a meghívás
teljesítésével elõször ott volt lehetõsége
jelmezeseinknek a bemutatkozásra. Egy
teenager lányt, Chaplint, apácát erõszakos
rabbal, a szépség és a szörnyeteget,
valamint Bonaparte Napóleont láthatták

barátaink. A február 15-én megrendezett
mulatságon egy szellemmel, mindenre
vállalkozó festõvel és egy szõlõsgazdával
bõvült a jelmezesek névsora. A polgár-
mester személyes jelenléte tovább emelte
farsangunk hangulatát. A tombolasorso-
láson minden jelenlévõ valamilyen apró-

Eredményes évet zártak véradóink 
Az idén 20 éves fennállását ünneplõ
Nitrokémia Véradó egyesület sikeres évet
zárt 2012-ben a véradások terén. Egy rövid
értékelésre kértem Pongrácz Istvánt, az
egyesület elnökét.

– Azzal kezdeném, hogy megalakulásunk
óta minden évben igyekszünk a kiszállásos
véradásokat minél magasabb színvonalon
szervezni, nem volt ez másképp a tavalyi
esztendõben sem. De bármilyen odaadással
is dolgozunk, nem valósulhatna meg magas
színvonalon a véradás az állandó és alkalmi
szponzoraink közremûködése nélkül. Ki
anyagi, ki egyéb más támogatást nyújt
munkánkhoz. Minden véradás elõtt a
szervezõ munka – idõpont egyeztetés,
elõzetes ,,reklámhadjárat” elsõsorban az
Öveges Szakképzõ iskola diákjai között, a
vérellátó dolgozóinak méltó fogadása,
véradóink kalóriapótló étel-ital ellátása –
nem kevés idõt és fáradságot von maga
után. Vezetõségünk tagjai és lelkes
,,társadalmi munkás” véradóink ebben nagy
segítséget nyújtanak.

Tavaly 228 véradást regisztráltunk, ebbõl
46 volt az elsõ véradó. Azt hiszem, ez
nemcsak megyei, de országos szinten is
elismerésre méltó eredmény.

Aktív és már nem aktív véradóinkat
igyekszünk más módon is megbecsülni.
Évente kétszer autóbuszos kirándulásokat
szervezünk valamely meleg vizes közeli
gyógyfürdõbe. (Sajnos a távolabbi, és
estleges kétnapos kirándulásokat szerény
anyagi költségvetésünk miatt már nem
engedhetjük meg magunknak.) Tavaly
éppen Celldömölkön és Pápán voltunk.
December 7-én meghívást kaptunk a
véradók napja alkalmából rendezett megyei
ünnepségre. Színvonalas mûsor keretében
itt vehette át a 180-szoros véradásáért járó
kitüntetést Domján Róbert, egyesületünk
aktív véradója.
Tervezzük, hogy a következõ véradást,
amely terveink szerint április 12-én lesz, a
régi hagyományokat felidézvén, úgy-
nevezett retro véradás keretében szervezzük
(fõtt kolbász, sör, csokoládé). Készülünk

egy kisebb megemlékezéssel is meg-
ünnepelni 20 éves fennállásunkat.
Végül, de nem utolsósorban szeretném
megemlíteni állandó és alkalmi támoga-
tóinkat, kiknek segítségét ezúton is köszönjük.
Tehát az elmúlt év kiszállásos véradásainak
állandó és alkalmi támogatói voltak: a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Tóth Betty
majd Gróf Tibor), Orosz Péter, Gáspár Attila,
Almás Péter, Simon Csaba, Harmath Gábor,
Nagy Béla vállalkozók, a gyártelepi CBA bolt
(Hegedûsné Klári) Lajkó Frigyes, Ötlet-Adó
Kft.(Konticsné Ancsa), Szatuna Kft., Haltech
Kft., Rátkai Tibor (Bagaméri) gyártelepi
Non-stop bolt (Gondán Sándor), Pók Árpád,
Marton Béla, a balatonfûzfõi Resti vendéglõ,
valamint a tavalyi Fövenystrandi Jeges napon
a Civilek és Vállalkozók helyi szervezete.
Idei véradásainkra is várjuk fentiek és
esetleges újabb támogatók segítségét,
véradóinknak pedig további jó egészséget
kívánunk. Köszönöm, hogy elmondhattam.

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Csebszaltó nyugdíjasklub
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Sportolóink köszöntése
Hagyományinkhoz híven idén is
köszöntöttük a kiváló eredményeket elért
sportolóinkat. Az okleveleket Marton Béla
polgármester adta át.
Díjazottak:
Vitorlázás
Optimist hajóosztály (ifi kategória): Wolf
Szabolcs, Tóth Levente
Optimist hajóosztály (serdülõ kategória):
Veenstra Csenge
Laser 4.7 hajóosztály (U–16 kategória):
Edelényi-Szabó Viktor
Laser Radial hajóosztály (U–17 kategória):
Veenstra Jelmer
Edzõ: Dénes Gábor és Arató Richárd

Úszás és vízilabda 
Gáspár Áron, Balangó Máté, Buda Bence,
Klemencz Attila, Nagy Benedek, Nagy
Dominik

Edzõ: Csomay Vera és Vati Gergõ
Bendicsek Bálint, Pongrácz Flórián, Simon
Balázs, Pászti Zalán, Holubecz Zalán
Edzõ: Kerekes Csongor

FAK kosárlabda-csapata: Gulyás Richárd,
Horváth Dániel, Németh Gábor, Busch Péter,
Budai Márk, Mészáros Zoltán, Pintér Ádám,
Eõry Ferenc, Horváth István, Csala András,
Csizmadia Imre, Könyv Tamás, Marosváry
András  
Edzõ: Busch Péter

FAK felnõtt labdarúgó-csapata: Németh
László, Radnai Gábor, Vati Gergõ, Pál Gábor,
Gallai Milán, Varga Tamás, Farkas Attila,
Horváth Gergely, Molnár Péter, Polgár István,
László Gábor, Nyári Dániel, Espár Csaba
Károly, Bálint Roland, Szántó Csaba,
Magyari Gábor, Hideghéti Gábor, Nagy Gyõri

Csaba, Humli Péter, Pavelka Béla, Gál
Krisztián
Edzõ: Gallai István

Öveges József Szakképzõ Iskola és
Gimnázium kosárlabda-csapata: Kósa
Roxána, Budai Márk, Tancsa Dávid, Máyer
Máté, Nagy Marcell, Nyeste Dávid, Kiss
Zoltán, Kálmán István, Jáki Péter, Libinyi
Martin
Edzõ: Soós Imre

A díjátadás után az Irinyi iskola
fúvószenekara Hégely Ákos vezetésével, majd a
3.a osztályosok – felkészítõjük Csomay Vera
tanárnõ – mûsora és állófogadás köszöntötte a
díjazottakat.
Gratulálunk!

SZERKESZTÕSÉG

Jó hangulat, remek mûsor
Ebben az esztendõben is nagyon jól sikerült
a katolikusok farsangi bálja. A mûsorban
olyan kiváló szereplõk elõadását élvezhette
a közönség, mint a litéri Zöldág gyermek
néptáncegyüttes 36 fõs csapata vagy a
papkeszi Pannónia citerazenekar. Fellépett
még a szintén litéri Kertész Dóri, aki
korábban a veszprémi Via-Dal versenyt is
megnyerte. A mûsort a Mária rádió csapata
zárta a vételi lehetõségekrõl tartott
tájékoztatójával.
A vacsorát követõn indult az igazi bál. A jó

zenére mindenki szívesen táncra perdült,
még az atyát is sikerült megtáncoltatni. A
tombolasorsolás sem maradhatott el.

Az õszi Erzsébet-napi jótékonysági bálunkra és
a jövõ évi farsangi bálunkra is szeretettel
várunk mindenkit.

TÓTH LAJOS PÉTER

sággal gazdagodott. A tombolatárgyakhoz
több vállalkozó, a polgármester és a
fõdíjhoz Broczkó Barna festõmûvész úr
járult hozzá. Végül zene mellett baráti
beszélgetéssel zártuk rendezvényünket.
Január hónapban Pápáról az Arany Griff
szállodából nagyon kedvezõ ajánlattal

kerestek meg. Így lehetõség nyílt egy
kétnapos kirándulásra Pápára, melyet a
Balaton nyugdíjasklub tagjaival közösen
valósítottunk meg. Az elsõ napot az utazás,
a szálláshely elfoglalása, a várkert fürdõ
igénybevétele tette ki, melyet egy zenés
vacsora zárt. A második nap reggeli után a
város nevezetességeinek megismerésével
telt el. Idegenvezetõnk a nagytemplom
látogatásával kezdte, majd a barokk stílusú
Eszterházy-kastély következett. A város
utcáin sétálva láthattuk Jókai, Petõfi
lakhelyéül szolgáló épületeket. A ma már
bezárt bencés apátságot is sikerült
megnézni, mely nincs nyitva látogatók
számára. Berendezése, a szobrok, a
használati eszközök a Tihanyi apátsággal

vetekszenek. Minden fából van faragva és
arannyal van bevonva. Végül a Kékfestõ
Múzeumot láthattuk, ahol megismerhettük
azt a technológiát, amivel a kékre festett
anyagok készültek. Sajnos 1956 óta nem
mûködik. Az idõ ekkor már délutánra járt,
ideje volt vendéglátónktól búcsút venni,
nyugdíjas társaink kellemesen elfáradtak.
Az utolsó energiánkat hazautazás közben a
Döbröntei vár megtekintésére fordítottuk.
A várdomb megmászását a domboldal
havas része nehezítette, de nem okozott
lehetetlen feladatot. A csoport egy része
gyönyörködhetett a táj szépségében. Kora
esti órákban szerencsésen hazaérkeztünk. 

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ
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Hirdessen Ön is a
Balatonfûzfõi Hírlapban!

Részletes tájékoztatást
kérhet e-mail-en a

fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515

Van egy klub...
Van egy klub, amely 1973-ban alakult, és
azóta folyamatosan mûködik  Balatonfûzfõ
Fûzfõfürdõ településrészen. Az alapítók
azzal a céllal hozták létre a klubot, hogy
összefogják a településrész nyugdíjasait,
hogy a munkában eltöltött évek után is
megmaradjon a barátság, a jó kapcsolat, az
egymás segítése. Példát akartak mutatni a
fiataloknak, hogy ,,idõsebb” korban is lehet
tevékenyen, vidáman élni. A klub vezetõi
voltak: Pandúr József, Szalkai László, Farkas
Sándor, Váróczi Kálmán és Baranyainé
Csomai Katalin, aki jelenleg is a klub
vezetõje.    

Van egy klub, amelyben a legidõsebb aktív
klubtag 90 éves. Jelenlegi létszám a pártoló
tagokkal együtt 80 fõ. Jól megférnek
egymással a vegyipar, a papírgyár volt
dolgozói, de a volt tanár, tûzoltó, rendõr,
munkás, mûvezetõ, de még a volt
polgármester is.

Van egy klub, amelynek tagjai a klubban
nem politizálnak, világnézettõl függetlenül
barátságban élnek, megbecsülik, segítik
egymást és örömmel találkoznak a
programokon. 

Van egy klub, amely éves terv szerint
mûködik. Részt vesz a helyi kulturális
rendezvényeken, azokat aktívan segíti,
támogatja, jó kapcsolatokat épített ki a társ
civil szervezetekkel. Az éves program
tartalmaz regeneráló kirándulásokat,
fürdõk, múzeumok, templomok és
emlékhelyek látogatását.

Megünneplik a klubtagok név- és
születésnapját, a nõk, az anyák és a férfiak
napját. Ezenkívül különbözõ rendez-
vényeket is szerveznek. Részt vesznek az
állami, a nemzeti, a városi ünnepségeken, a
hagyományõrzõ rendezvényeken.

Van egy klub, amely tagja a Nyugdíjasok
„Életet az éveknek!” Veszprém Megyei
Egyesületének.
Így évente részt vesz a megyei
rendezvényeken is, mivel a klub rendelkezik
természetjáró, ulti, sakk, teke és amatõr
színjátszó csapattal, valamint a városi
népdalkör többsége is a klubtagokból áll.
Csapataink a versenyeken rendszerint az
élmezõnyben végeznek.

Van egy klub, amely most ünnepli meg-
alakulásának 40. évfordulóját, és továbbra
is együtt akar maradni. Nyitott minden
pozitív gondolkodású szervezet felé.

Van egy klub, amelynek neve Balatonfûzfõi
Balaton nyugdíjaskub. Vezetõje Csomai
Katalin, aki odaadással dolgozik a klub
fennmaradásáért.

FARKAS SÁNDOR VEZETÕSÉGI TAG

Téli programok a kollégiumban
A január, a február a természetben a
pihenés és a tisztulás hónapjai. Az Öveges
József Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban azonban ebben az idõ-
szakban is tartalmasan telnek a napok. A
kollégiumban elhatározott cél, hogy
minden bentlakó diák hetente legalább két
alkalommal valamilyen hasznos fogla-
latossággal töltse el szabadidejét. Így
magyar anyanyelvi, képzõmûvészeti, rajz és
dekoráció, kreatív, számítástechnikai
szakkör, filmklub, kiállítások, könyvtár,
színházlátogatások, kórus és táncpróbák
szerepelnek a programban. Természetesen
a legfõbb és legnépszerûbb szabadidõ
eltöltési forma a sportolás. Az iskola és a

kollégium adta lehetõségeket kihasználva
gazdag a kínálat. Az iskola tornatermében
foci, kosárlabda és röplabda sportágakban
van lehetõség a mozgásra. A labdarúgás
foglalkozásokon 4–6 csapat körmérkõzéses
formában küzd egymással, hetente
háromszor. A röplabda sportágban
Kövessy Nóra, 12. g osztályos kollégista
tanuló irányításával tartják az edzéseket. A
kosarasok a Fûzfõi AK sportegyesület
edzésein és mérkõzésein is részt vesznek. A
lövészeten és íjászaton több mint
negyvenen vesznek részt heti egy
alkalommal. Az uszoda adta lehetõséget
tizenöten használják ki. A kollégiumban a
legnépszerûbbek a kondicionáló edzések. A
két konditerem folyamatosan teltházzal
üzemel, több mint hatvanan választották
ezt az edzésformát. A klubban található
csocsó, biliárd, sakk és asztalitenisz kínálta
lehetõségek fõleg az esti órákban
népszerûek. A sportolás után a teaházban
nyílik lehetõség a napi élmények
megbeszélésére. A kollégisták így összesen
hetente 275 elfoglaltságon vesznek részt,
ami azt jelenti, hogy tanulóként 1,7
foglalkozás jut. A tanulók már várják a

Március 9-én ünnepli alapításának 40. évfordulóját a Balatonfûzfõi Balaton nyugdíjasklub. A nagyszabású ünnepség kapcsán szeretnénk
megismertetni olvasóinkat a klub rövid történetével.



2013. március 21. oldal

Márciusi rejtvény
A februári keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Mi a farsang? Karnevál!
Februári maszkabál!
Tóth Anna: Farsang

Könyvet nyert:
Sípos Istvánné és Hegedüs Jenõné
balatonfûzfõi olvasónk. Gratulálunk!

Márciusi rejtvényünk egy szólás.

Beküldési határidõ: 2013. március 20.

A megfejtést nyílt levelezõlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezõlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.

Cím: Balatonfûzfõ Önkormányzata/
Balatonfûzfõi Hírlap
(8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.)

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

IIMMPPRREESSSSZZUUMM
Balatonfûzfõ önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfûzfõ Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)

Felelõs kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztõség: Mûvelõdési Központ, I. emelet

Fõszerkesztõ: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztõk: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külsõ munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya, Lukácsi Tibor

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ, Szállás u. 4. 
Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

természet ébredését, hogy a kedvelt
tevékenységüket a szabad levegõn tudják
folytatni. Ekkor újra beindul a horgászat is.
Fontosnak tartjuk, hogy az edzések
monotonitását versenyekkel, eseményekkel,
rendezvényekkel oldjuk fel. Február 13-án
csocsó és darts bajnokságot hirdettünk a
diákok számára. A darts világbajnokság
közvetítése nyomán sokan érdeklõdéssel
várták, hogy kipróbálhassák ezt a sportágat.
Olyan táblára dobhattak, mint amilyenen a
vb résztvevõi és egy leg erejéig ugyanúgy
játszottak, mint a vb-n. Nehézségét jelezte,
hogy nem tudtuk befejezni ily módon a
játékot. Ezért egyszerûsített szabályokkal –
9 dobás összértékének kiszámításával – két

sorozatot dobtak a résztvevõk. A csocsóban
körmérkõzés formában bonyolítottuk le a
vetélkedést.

Eredmények:

Darts: 1. Takács Péter 285, 2. Klepeisz Péter
275, 3. Tóth András 232, 4. Róka Márk
József 205, 5. Egyed Zoltán 190, 6. Eszlinger
Ákos 172, 7. Flórián Zoltán 151.
Csocsó: 1. Kiss Dávid, Birinyi Tamás, 2.
Szilágyi Milán, Róka Kristóf, 3. Szuhánszki
Krisztián, Kálmán Tamás, 4. Takács Péter,
Flórián Zoltán

GÖNDÖR JÓZSEF

NEVELÕTANÁR

Anyagtorlódás miatt
kimaradt cikkeink:

– Természetbarátok évzáró-évnyitója
– Mozogjunk együtt

– Irinyi farsang, 2013
– A kutyám otthon cuki – kint szörnyeteg!

– Hazavágyók és hazavárók
– Miért hordozzunk?
– Csak egy dátum…

Az írások a következõ lapszámainkban
megjelennek. Megértésüket köszönjük!
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hõszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hõszigetelt üvegezésûre
– 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: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

Varrónõ Balatonfûzfõn! ha nem bírja cérnával…

gépi hímzés, ruhajavítás és méretre igazítás, lakástextil, óvodai
ruhazsák, tornazsák, ágynemû varrása, autós gyerekülés huzat
cseréje, egyedi pólók, textil ajándéktárgyak, ballagási tarisznyák,
díszpárnák készítése.
Bõrbõl készült ruházat, táska vagy egyéb termék javítását, csak
személyes megtekintés és egyeztetés után tudom vállalni. 

Vendéglátók, cégek, figyelmébe ajánlom:
– egyedi logóval hímzett törölközõk, abroszok méretre gyártva
– hímzett textil szalvéták készítése

A kellékeket kedvezõ áron, jó minõségben, én is be tudom szerezni!

Rendelés és árajánlat telefonon, vagy a www.varromuhely.hu
oldalon
Nyitva tartásom bõvítettem! 
Hétfõ 12–18 Kedd 10–17 Szerda 12–18
Csütörtök 10–17 Péntek 10–17

Szabolcsné Meilinger Katalin   
Balatonfûzfõ-Tobruk, Bercsényi u. 45.
+36-30/511-6582 

Fehér fogak, amelyrõl
álmodott!

Jelen kupon március 22-ig történõ beváltásával

23 500 Ft-ot spórolhat, vegyen részt most

konzultáción és fogfehérítésen!

Eredeti ár: 47 000 Ft.
Kuponos ár: 23 500 Ft. Kedvezmény: 50%

A kedvezmény a sínes fogfehérítõ módszerre

vonatkozik, foglalja le idõpontját még ma a 

06-88/574-865 telefonszámon,

hogy mosolya igazán elragadó legyen!

www.globedental.hu
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

Ne maradjon le semmirõl!
Lájkoljon minket a Facebookon!

Referencia: http://videkielet.hu/ajanlat/lakatos-es-kovacsolt-munkak-2

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fûzfõgyártelepen, a buszmegállónál lévõ HHoorrggáásszz--  ééss  AAjjáánnddéékkbboollttbbaann..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  mmiinnddeennnnaapp::  88..0000––2222..0000  óórrááiigg

Számítógépek teljes körû
karbantartása, adatmentés,

vírusirtás, helyszínre történõ
kiszállással.

(06-30/262-2103)

Dugulás elhárítás, 
Kamerás állapotfelmérés, 
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,

Kéménybélelés.
06-30/238-7948
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Visszatekintés 2012-re – „Csebszalto” nyugdíjasklub

Valentin-nap
Fotók: Lukácsi Tibor



Farsang – Balaton nyugdíjasklub

Fotók: Béres Istvánné


