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Május 1. – Gyerekprogramok
Fotó: Lukácsi Tibor

Gyermekrajz pályázat – A hely, ahol élünk

Óvodás kategória:  
1. hely: Buda Vanessza
2. hely: Horváth Boglárka 

Takács Adél 
Mós Anna

3. hely: Nagy Zs. Liliána

Alsó tagozatos kategória: 
1. hely: Ticz Péter 
2. hely: Küzmös Imre Farkas

Huzsvár Janka
3. hely: Mészáros Viktória Anna

Papp Krisztina

Felsõ tagozatos kategória: 
1. hely: Balikó Boldizsár József
2. hely: Tamási Áron
3. hely: Farkas Réka Noémi
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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
június havi programja

Június 1. 10.30 órától 17 óráig X.
Hagyományõrzõ diáktalálkozó, rend-
kívüli pedagógus-nap
– a Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, a volt Jókai iskola épülete

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

Június 4. 10 órától Balatonfûzfõi
,,Balaton” nyugdíjasklub
– klubnap
Helyszín: Közösségi Ház

Rendezvényeink az Országos könyvtári
napok keretein belül

Június 5. 13–15 óra ,,Versek társaságában”
Hozza el kedvenc versét/verseit, és ossza
meg másokkal is.
Emellett hanghordozókból is hallhat verseket
népszerû mûvészek tolmácsolásában
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 6. 15–18 óra Bogyó és Babóca
játszóház
Meseolvasás, játék, barkácsolás, közben szól
a zene
A rendezvény díjtalan
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 7. 17 óra Színjátszó csoport
vizsgaelõadása
– a TÁMOP ,,Öböl Program” pályázat keretében
Szabó Magda–Egressy Zoltán: Tündér Lala
Lerövidítette és átdolgozta: Redler Mariann
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Június 9. 10 óra Jézus Szíve búcsú
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom kertje

Június 11. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ, kiállítóterem

Június 11. 17 óra Napló fórum
– közéleti kérdések a lap és a település
kapcsolatában
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Június 14. 17 óra Helyi kézmûvesek
kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Marton Béla
polgármester
Helyszín: Jókai Közszíntér, Fûzfõfürdõ

Június 15. 15 óra Napló Halászléfõzõ verseny
– a Mûvelõdési Központ szervezésében
Mellette szabadidõs programok a Mûvelõ-
dési Központ szervezésében (játszóház,
színpadi programok)
Helyszín: Tobruk, Tobruki Strand

Június 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ

Június 22. 19 óra Szent László templom
búcsúja
Szeretetvendégség a Mûvelõdési Központban
Helyszín: Fûzfõgyártelep, Szent László
templom

Június 24. 17 óra Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Június 24. 19 óra Szent Iván Éj
– a Fûzfõgyártelepi nyugdíjasklub és a
VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló – Leader
Kultúrközpont

FÛZFÕ NAPOK (június 28-tól július 21-ig)

Június 28–29. XVI. Cseberei Juniális és a
Fûz Napok megnyitója
Megnyitó: június 28-án 16 órakor
Vidám, zenés gyermek- és felnõtt programok
Színpadi programok: június 28–29-én 16 órától
Grundfoci és fõzõverseny: június 28–29-én 10 órától
Június 29-én sztárvendég a GESAROL együttes
Helyszín: Tobruk, Tobruki Strand 

Szeretettel köszöntjük városunk

2 újszülöttjét, név szerint

Perényi Zsigmondot és Gyõrffy Bálintot.

Gratulálunk a családoknak, és jó

egészséget kívánunk!

*

Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt

balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta a
2013. áprilisi lapzártától a

2013. májusi lapzártáig

Felhívás
Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-
testülete államalapító Szent István királyunk ünnepén
,,Balatonfûzfõ Díszpolgára” és ,,Balatonfûzfõért”
elismerõ címet adományoz. A kitüntetések átadása
2013. augusztus 20-án rendezendõ ünnepségen lesz.
Kérem a civil szervezetek vezetõit, városunk lakosságát,
hogy fentiek alapján a ,,Balatonfûzfõ Díszpolgára” és a
,,Balatonfûzfõért” kitüntetõ cím adományozására
javaslataikat 2013. június 14-ig indoklással juttassák el
a polgármesteri hivatalba.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER
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Harminckettedik hónap a városházán

Az elmúlt idõszakban sok említésre méltó
esemény történt. Számos közösség ünne-
pelte megalakulásának kerek évfordulóját.
Részt vettem a jubileumi véradáson, a Ba-
laton Nyugdíjas Klub negyvenéves szüle-
tésnapján, a mozgássérültek helyi cso-
portjának húszéves rendezvényén, a Fûzfõi
Atlétikai Klub 85 éves közgyûlésén. Több
egyesület közgyûlését is meglátogattam,
akik nem ünnepeltek semmilyen évfor-
dulót, de tették a dolgukat, beszámoltak,
elszámoltak, költségvetést készítettek.
A sok közgyûlés közül hozzám legközelebb
áll a Fûzfõi Atlétikai Klubé. Ennek számos
oka van. Családom tagjai, apósom, Latyak,
Csipszi, legendás személyiségei voltak a
klubnak, s feleségem itt úszott, teniszezett,
gyermekeim ebben a klubban lettek kiváló
úszók. 1978 óta vettem részt a klub
vezetésében, 2000-tõl 2010-ig elnökként
dolgoztam, aztán tiszteletbeli tag lettem.
Alakuláskori neve Fûzfõi Athlétikai Klub,
majd Fûzfõi Szikra, Fûzfõi Lombik,
NIKE-FAK, Nitrokémia Fûzfõi AK, majd
újból Fûzfõi Atlétikai Klub. A közgyûlésen
megnéztünk két kisfilmet is, ahol sok
sportolót, vezetõt láthattunk újból. Õk már
az égbõl nézik a klub munkáját, de
emléküket itt hagyták. Isten éltesse a 85
éves FAK-ot!
Ennek kapcsán el kell mondani még, hogy
a sportpálya locsolási rendszere hamarosan
megújul. Automata rendszer lesz kiépítve,
ami a vizet a pályával szembeni patakból
veszi majd. Éjjel óránként tíz percekre
kapcsol majd be, rendkívül gazdaságos és
hatékony lesz. Ez a rendszer biztosítja majd
a teniszpályák locsolását is. Pályázatot

nyújtunk be a klubház további felújításá-
hoz, az öltözõk, fürdõk felújítására, a
kerítés és a riporterállás megújítására.
Idõrõl idõre látogatást teszek idõs embe-
reknél, akiknek a miniszterelnök úr által
adományozott oklevelet adom át. A közel-
múltban Cziráki Józsefnét köszöntöttem 90.
születésnapja alkalmából. Nagy élmény volt
beszélgetni vele. Sok közös ismerõsre
bukkantunk, akikkel a Nitrokémia labor-
jában dolgozott. Ilyenkor csak azt kíván-
hatjuk, hogy ilyen szellemi frissességben
öregedjen meg az ember saját maga is, s
találjon olyan segítõket, akik támogatják,
elsõsorban a lelkét.
Kétségtelen, hogy a legnagyobb hír, hogy a
parti sétány és kerékpárút beruházása
hamarosan elindulhat, amit méltán lehet
nevezni Balatonfûzfõ legnagyobb önkor-
mányzati beruházásának. Nézzük, hogyan
is jutottunk el eddig.
Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyar-
ország – Egészségipari Program Közép-
Dunántúli Operatív Program „Turisz-
tikai attrakciók és szolgáltatások fejlesz-
tése” címû, KDOP-2.1.1/D-12 kódszá-
mú pályázatán elindult az önkormányzat.
A projekt címe: Parti sétány, kerékpárút és
kerékpáros turisztikai szolgáltatások
kialakítása Balatonfûzfõn
Engedélyezési tervek elkészítése:
2012. augusztus vége
Kiviteli (tender) tervek elkészítése:
2012. december
Engedélyezési eljárások megindítása:
2012. augusztus vége, szeptember vége
Megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat
elkészítése: 2012. szeptember vége
Pályázat benyújtása: 2012. 09. 28.
Igényelt támogatás: 449 333 824 Ft
Támogató döntés: 2012. 12. 20.
Megítélt támogatás: 380 449 932 Ft,
68 883 892 Ft-tal kevesebbet ítéltek meg.
Kifogás benyújtása: 2013. 01. 02.
2013. 04. 10. Kifogásunknak helyt adtak.
2013. 04. 17. Pályázatunkat újraértékelték
és megkaptuk a hiányzó összeget.
Jelenleg a támogatási szerzõdés megkötése
és a beruházás engedélyezési eljárása van
folyamatban.
Tervezett megvalósítás:
2013. 07. 01–2014. 11. 28.
Építési közbeszerzési eljárás elõkészítése,
könyvvizsgálat, nyilvánosság biztosítása:
2013. július 1-jétõl

2013. december közepe: kivitelezõ kivá-
lasztása és vállalkozási szerzõdés meg-
kötése, majd bontási munkák megkezdése
és 2014 márciusától októberig építés.
2014. szeptember: kerékpáros információs
pont kialakítása, eszközbeszerzés.
2014. november: a projekt pénzügyi és
szakmai zárása.

Parti sétány
Balatonfûzfõ teljes partvonalán húzódó
parti sétány:
Tervezett teljes hossz: 3599 méter.
Tárgyi pályázati projekt keretében 2559
méter valósul meg, 3 méter burkolat-
szélességgel.
Parti sétány burkolata:
Az intenzíven használt, reprezentatív
szakaszokon: szilárd burkolat (klinker,
antracit és homok színû térkõ burkolat,
kiskockakõ burkolat).
A természet közeli szakaszokon: ún.
kavics-fix burkolat, valamint homok-
burkolat a játszótér alatt.
A szórt és szilárd burkolatok között vegyes
burkolat épül játékos elemekkel: fageren-
dákkal, fejre állított sörösüvegekkel.
Kavics-fix technológia akadálymen-
tesen, kerekesszékkel és babakocsival, akár
tûsarkú cipõben is járható, ugyanakkor a
kialakított járófelület természet közeli
sétálási élményt nyújt.
Az áttetszõ méhsejt-rács és a rácsokban
elhelyezett zúzottkõ rétegek nagy teher-
bírásúak, hozzávetõlegesen 15 évig karban-
tartásmentesek, ezért költséghatékonyak.
A sétány a település turisztikai szem-
pontból fontos pontjait érinti, köti össze,
fûzi fel: Fövenystrand, Szörfcentrum,
vitorlás- és csónakkikötõk, horgásztelep,
Panoráma Kilátópont, Tobruki Strand,
turisztikai szolgáltatások (Sirály Étterem,
Fûzfõ Motel, vitorláskikötõk szálláshelyei).
1.1. tervezési szakasz: 641 méter, a
Fövenystrandtól indul és a Marina-Fûzfõ
vitorláskikötõig.
A szörfcentrum mellett kerékpáros és
gyalogos pihenõhely, fahíddal, padokkal,
asztalokkal, hulladékgyûjtõkkel, kerékpár-
támasszal.
Játszótér, drótkötélpálya (csúszka), ivó-
kúttal, információs táblával.
1.2. tervezési szakasz: 653 méter a Sirály
Étterem másik oldalán indul és a Kalóz
közig épül ki.
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Gyalogos pihenõhelyek pihenõ és
napozókövekkel.
4–5–6. tervezési szakasz: 1265 méter, a
Fûzfõi-öböltõl a Tobruki Strandig.
Gyalogos és kerékpáros pihenõhely,
kilátódomb, 5 db turisztikai információs
tábla.
Az egykori pirotechnikai stégbõl Panoráma
Kilátópont, elõtte kerékpáros pihenõhely
esõházzal.
Panorámahíd (gyalogos és kerékpáros híd)
a Fûzfõi Séden: 21 méter, tájba illõ, íves
kialakítású lemezhíd fa korláttal.
A Tobruki Strandnál szélesített családos,
akadálymentes és sima parkoló.
A parti sétány és a turisztikai kerékpárút
megvilágítására napelemes világítótesteket
helyezünk ki, amelyek este, 20.00–01.00
óra között irányfény jellegû megvilágítást
adnak. A világítótestek a frekventáltabb
sétányszakaszokon és azoknál az attrak-
cióknál lesznek kihelyezve, ahol a turistákat
megállásra szeretnénk ösztönözni.

Kerékpárút
Tervezett teljes hossz: 2018 méter.
Tárgyi pályázati projekt keretében 1135
métert valósítunk meg, 2,5 méter
burkolatszélességgel.
4–5–6. szakasz valósul meg: a Fûzfõi-
öböltõl a Tobruki Strandig.
Kerékpárút burkolata: aszfalt.

Kerékpáros turisztikai szolgáltatások
Kerékpáros pihenõhelyek, kerékpártá-
maszok, kerékpáros információs táblák.
A Fûzfõ Motel területén álló korábbi
kerékpár szerviz épületében kerékpáros
információs pontot alakítunk ki.
Fõ feladata: turisztikai és egyéb infor-
mációnyújtás turistáknak, kerékpárosok-
nak, vitorlázóknak, túrázóknak, kisgyer-
mekes családoknak stb., információs fü-
zetek, kiadványok, térképek. Kerékpáros és
gyermekbarát projektelemek:

– WIFI
– elsõsegély-doboz
– függõlegesen felhajtható, falra szerel-

hetõ vandálbiztos pelenkázó asztal
– etetõszék
– bébiétel melegítõ
– alapvetõ szerviz egységcsomag, kerék-

páros javító szett.

Megállapodások útján helyszínre kiszálló
szervizszolgáltatást biztosítunk a kerék-
páros turisták részére, szabadnapokon is!

Az információs pont kialakításához
beszerezni szükséges valamennyi eszközt
helyi vállalkozóktól rendeljük meg.
A projekt keretében az önkormányzat
munkahelyet teremt 2 fõ munkavállaló
részére, akik a Városgondnokság állomá-
nyába kerülnek.
Nyitva tartás egész évben: májustól
októberig 4 fõ részmunkaidõs, 4 órás
munkavállalókkal 8–20 óráig, novembertõl
áprilisig 2 fõ teljes munkaidõs, 8 órás
munkavállalókkal 9–17 óráig.

Együttmûködõ partnerek
• Balatonfûzfõi civil szervezetek (BLTE,

Szörf Klub, BS Fûzfõ Vitorlás Klub,
Vitorlázó Sportegyesület, Városvédõ
és Fürdõegyesület, Mozgássérültek
Csoportja)

• Turisztikai vállalkozások (Balaton
Center Kft., Master Invest Kft., Orosz
Katalin egyéni vállalkozó)

• Kerékpáros civil szervezet (Balatoni
Kerékpáros Turisztikai Egylet)

• Kerékpár szervizek (Karaván Bt.,
Binartech Kft.)

A partnerek 2 projekttalálkozó keretében
véleményezték az engedélyezési tervdoku-
mentációt és vállalták,

– hogy segítséget nyújtanak a projekt
nyilvánosságának biztosításában,

– hogy közremûködnek a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások látogatott-
ságának felmérésében,

– információt nyújtanak a megvalósuló
beruházásról a projekt célcsoportjai
számára: az aktív turizmus résztvevõi –
kerékpárosok, szörfözõk, vitorlázók,
horgászok –, valamint a gyermekes
családok.

Az önkormányzat pedig vállalta, hogy
biztosítja az egyesületek és vállalkozók
szolgáltatásainak, rendezvényeinek nép-
szerûsítését a kerékpáros információs
pontban.

Építés költségei: bruttó 424 535 313 Ft
Eszközbeszerzés: bruttó 895 111 Ft
Elõkészítés költségei: bruttó 15 132 600 Ft
(tervezés, MT, közbeszerzés)
Megvalósítás költségei: bruttó 8 770 800 Ft
Projektmenedzsment (külsõ, belsõ),
mûszaki ellenõrzés, nyilvánosság,
könyvvizsgálat, hatósági díjak.

Finanszírozás:
Szállítói finanszírozás az építés, aminek
minden eleme 100%-os támogatottságú.

Közbeszerzés:
Mivel a projekt összköltsége meghaladja
300 millió Ft-ot, a közbeszerzésnek
folyamatba épített ellenõrzése valósul meg,
vagyis a KSZ és a KFF (Közbeszerzési
Felügyeleti Fõosztály) ellenõrzi a köz-
beszerzést.

Sokan kérték már a projekt
dokumentációját. Terjedelme miatt azt nem
áll módunkban e-mail-en elküldeni, de
igény esetén, elõzetes egyeztetés után külsõ
adathordozóra kimenthetõ. Akinek erre
szüksége van, keressen meg levélben,
telefonon, személyesen, s az adatok
másolásában egyeztetünk.

Több levél, telefonos egyeztetést folytattam
a parti sétány fejlesztése ügyében. De hogy
az adósságkonszolidációval kapcsolatos
nyilatkozatom utáni hibába ne essek,
mindenkinek megköszönöm a segítségét,
akik a kifogásunk elfogadásában segítettek.
Még mindig sok gondot okoz a vízmûvünk
üzemeltetése. A hatalmas csõtörések
elhárítására 3,5 millió forintot fizettünk ki.
A lakosság biztonságos ivóvíz ellátásának
biztosítása miatt ki kell cserélni a közel fél
évszázados szivattyút az egyik kútban,
közel hét millió Ft-ért. Ugyanakkor
júniusban elkezdõdik a vízmû átadásának az
eljárása, amire törvény kötelez bennünket.
Csak reménykedünk abban, hogy addig
nem kell további súlyos milliókat rákölteni
azért, hogy a lakosság vízhez jusson.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2013.
június 20. 17 óra Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési
Központ és Könyvtár.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal ügyfélfogadási idejének változásáról

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal szervezeti

egységeinek ügyfélfogadási ideje 2013. június 3. napjától kibõvül
az alábbiak szerint:

Okmányirodai Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tel.: 88/594-180

Okmányirodai Osztály
Balatonfûzfõ, Nike körút 1.

Tel.: 88/596-905
Nap Ügyfélfogadási idõ Nap Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ 8.00–11.30 és 12.30–17.00 Hétfõ 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Kedd Zárva Kedd Zárva
Szerda 8.00–11.30 és 12.30–16.00 Szerda 8.00–12.00 és 13.00–17.00
Csütörtök 8.00–11.30 és 12.30–16.00 Csütörtök 8.00–12.00
Péntek 8.00–13.00 Péntek 8.00–13.00

Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32.

Tel.: 88/594-120

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43.

Tel.: 88/439-055
Nap Ügyfélfogadási idõ Nap Ügyfélfogadási idõ

Hétfõ 8.00–16.30 Hétfõ 8.00–14.00
Kedd Zárva Kedd Zárva
Szerda 8.00–16.30 Szerda 8.00–14.00
Csütörtök 8.00–16.30 Csütörtök 8.00–14.00
Péntek 8.00–13.00 Péntek 8.00–12.00

A várakozási idõ elkerülése érdekében Tisztelt Ügyfeleinknek
lehetõsége van idõpontot foglalni az okmányirodáknál megadott
telefonszámon ügyfélfogadási idõben és keddi napokon 8–16 óra
között, vagy személyesen a fent megadott ügyfélfogadási idõben. 

Ügyfélkapuval rendelkezõ Ügyfeleink a
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda linken,
ügyfélkapuval nem rendelkezõ Ügyfeleinek a
http://www.nyilvantarto.hu oldalon is foglalhatnak idõpontot. 

Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. • Tel.: 88/594-180

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.• Tel.: 88/594-129

Nap Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ 8.00–16.30
Kedd Zárva
Szerda 8.00–16.30
Csütörtök 8.00–16.30
Péntek 8.00–13.00

A szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés helyszíne
változatlanul Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32. szám alatt
található. A járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben (pl.
szabálysértési, környezetvédelmi, egyes oktatással kapcsolatos
ügyek) Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt állunk Tisztelt

Ügyfeleink rendelkezésére. A Járási Gyámhivatal kibõvített, a
Munkaügyi Kirendeltség változatlan ügyfélfogadási idõben várja a
Tisztelt Ügyfeleket az alábbiak szerint:

Bízunk benne, hogy a kibõvített ügyfélfogadási renddel és az
idõpontfoglalás biztosításával kényelmesebbé válik ügyeinek intézése.

Balatonalmádi, 2013. május 21.

DR. TAR VIKTÓRIA HIVATALVEZETÕ

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztató a digitális átállás állami támogatásáról 
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) a digitális
átállás kapcsán a következõkrõl tájékoztatta az önkormányzatot:
A digitális átállás két ütemben valósul meg. Az elsõ ütem vége
2013. július 31-e, a második ütem vége 2013. november 30.
Balatonfûzfõ város az elsõ ütembe tartozik.
Az analóg földfelszíni vétellel tévézõ és szociálisan rászorult
háztartások tévékészülékeit a digitális vételre alkalmas vevõegységek

(dekóderek) és szükség esetén antennák felszerelésével az NMHH,
állami támogatás keretében, a digitális mûsorterjesztés vételére
ingyenesen alkalmassá teszi (támogatási program).
A Támogatási program elsõ szakaszában a helyi önkormányzatok
jegyzõi, a Magyar Államkincstár és az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság adatszolgáltatása alapján a rászorulókat az NMHH
felmérõi a támogatásra jogosultság feltételeinek tisztázása
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Sajtóközlemény – Járási földhivatalok illetékességi területváltozása
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatja a
lakosságot, hogy a járási földhivatalok illetékességi területe az alább
felsorolt települések vonatkozásában megváltozik. 2013. május 29.
napjával: 

1. Balatonvilágos település esetén elsõ fokon a Balatonfüredi Járási
Földhivatal helyett a Siófoki Járási Földhivatal, másodfokon a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala helyett a
Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala lesz az illetékes.

2013. május 31. napjával: 
2. Bakonypölöske település esetén az Ajkai Járási Földhivatal

helyett a Pápai Járási Földhivatal;
3. Balatonalmádi, Balatonfõkajár, Balatonfûzfõ, Balatonkenese,

Csajág, Felsõörs, Küngös települések esetén a Balatonfüredi
Járási Földhivatal helyett a Veszprémi Járási Földhivatal;

4. Farkasgyepû és Nyirád települések esetén a Pápai, illetve a
Tapolcai Járási Földhivatal helyett az Ajkai Járási Földhivatal lesz
az illetékes.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az illetékességi területváltozásból
adódó technikai okok miatt az ügyintézés a Balatonfüredi Járási
Földhivatalnál 2013. május 29. és 31. napján, míg az Ajkai, a
Pápai, a Tapolcai és a Veszprémi Járási Földhivataloknál 2013.
május 31. napján szünetel. 

Az érintett települések vonatkozásában a földhivatali ügyintézés az
elõbbi idõpontokat követõ munkanaptól, a fent felsorolt járási
földhivatalokban történik. 

Fûzfõi kmb-s intézkedés
A korábban szárnyrakelt információkkal ellentétben tovább mûködik
Balatonfûzfõn a körzeti megbízotti iroda. A fõkapitányság és a
Balatonalmádi Rendõrkapitányság ismételten hangsúlyozza, hogy bár
átszervezések történtek a településen, ez az állomány jelenlétét, a
munkavégzés minõségét és színvonalát nem befolyásolja. 
Ezt bizonyítják a fûzfõi rendõrök eredményei is.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt bocsátott
ki elfogatóparancsot az Egri Járási Bíróság az ellen a veszprémi férfi

ellen, akit a balatonfûzfõi körzeti megbízott vont intézkedés alá
2013. május 16-án délután.
Miután a kmb-s meggyõzõdött a személykörözés érvényességérõl,
az igazoltatott 21 éves személyt elfogta, majd a Balatonalmádi
Rendõrkapitányságra elõállította. Az õrizetbe vett férfi bíróság elé
állításáról a rendõrség gondoskodik.

VESZPRÉM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Öt milliós kárt okoztak a fémtolvajok 
Balatonfûzfõi vállalkozás tett feljelentést, mivel a 2012.
december végi fordulóval megtartott leltározás jelentõs hiányt
tárt fel a cég telephelyén tárolt ólomsörétekkel kapcsolatban. 

A lõszer és robbanószer gyártásával foglalkozó balatonfûzfõi kft.-
nél a januári leltár során több mint 9 tonna, vadászlõszer gyártására
használt ólomsörét eltûnését vették észre. A bûncselekménnyel
okozott kár: 5 011 415 Ft.
A legutolsó leltár 2012. szeptember 10-én történt, amikor még nem
észleltek leltárhiányt. A szállítás és felhasználás dokumentációja
rendben volt, a telephely bejáratát biztonsági szolgálat õrizte a
megjelölt idõszakban, nekik lopásról nem volt tudomásuk.
Az adatgyûjtés során jutottak el a rendõrök egy Veszprém megyei
fém felvásárlással foglakozó kft.-hez. Az ott dolgozó alkalmazottak
elmondták, hogy 2012. utolsó hónapjaiban több alkalommal adtak
le náluk a szokásostól jelentõsen eltérõ mennyiségben, lavór
formába öntött ólomtömböket. Így került látókörbe a

Balatonalmádi Rendõrkapitányság nyomozói által már ismert több
személy, akik a lopással gyanúsíthatók voltak. 
A bûncselekmény elkövetõi közül ifj. K. Csaba 28 éves, id. K.
Csaba 50 éves, M. Zsolt 36 éves litéri, valamint T. László 37 éves
veszprémi lakosok a kihallgatások után elõzetes letartóztatásban
várják a jelentõs értekre elkövetett lopás miatt indított eljárás
folytatását, Zs. Ferenc 28 éves litéri lakos szabadlábon védekezhet.

Szintén megállapították, hogy az 5 011 415 Ft értékû ólomsörétet
átolvasztották és tiszta ólom fémhulladékként összesen mintegy
2 000 000 Ft-ért értékesítették az elkövetõk.

A nyomozás eredményessége az adatok alapos elemzésével Juhász
Brigitta r. fõhadnagy munkájának köszönhetõ. 

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

SAJTÓSZOLGÁLATA

érdekében felkeresik. Errõl az érintettek írásban értesítést kapnak. A
felmérést a Központi Statisztikai Hivatal munkavállalói végzik.  A
felmérés 2013 márciusában indult és augusztus végéig tart. Ezen
idõszak alatt Balatonfûzfõn is megjelennek a ruhájukon digitális
átállás logót viselõ, fényképes igazolvánnyal és megbízólevéllel
ellátott felmérõk. Ezzel kapcsolatban bõvebb információ a

www.digitalisatallas.hu/tamogatás oldalon érhetõ el. Amennyiben a
településen bárkinek bõvebb információra van szüksége, akkor az
alábbi elérhetõségeken tud tájékoztatást kérni:
INGYENES ZÖLD SZÁM: 06-80/383-940
E-mail: digitalistv@nmhh.hu
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Idegenforgalmi szezonra készülve

Egyedülá l ló k iadványt kész í te t t a
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnmegelõzési szakterületen dolgozó
munkatársa, Orsós Károly r. õrnagy úr
Bûnmegelõzési RecepTúra címmel. 
A szerzõ a kiadványban a Fõkapitányság
bûnmegelõzési szakterületén tevékenykedõ
kollégák felhalmozódott szakmai tudását
foglalta össze az olvasók által is élvezhetõ
formában, stílusban. A komoly levéltári
kutatások során összegyûjtött rendõrségi
híreket olvasva azt tapasztalja az olvasó,
hogy a tartalom semmit nem változott, a
bûnelkövetõk és az áldozatok ugyanolyan
forgatókönyv szerint cselekedtek 100–150
évvel ezelõtt, mint manapság, csupán a
hírek megfogalmazása, a szóhasználat
tükrözi a kort, amelyben a bûncselekményt
elkövették. 
A szerzõ az egyes bûncselekmény típusokat
a megyei kapitányságokat körbejáró
képzeletbeli utazás keretében ismerteti,
miközben az áldozattá válás megelõzésre
szolgáló tanácsok mellett egy-egy helyi
ételspecialitás és a területre jellemzõ növény
vagy állat bemutatásával színesíti a képet. A
kiadvány leltárba veszi híres borvidé-
keinket, tallóz idegenforgalmi nevezetessé-
geink között, felvillantja a már mögöttünk
lévõ XIX. és XX. század történelmének
fontos pillanatait.
A Bûnmegelõzési RecepTúrát nem a
nappali könyvespolcára szántuk, hanem a
többek által elérhetõ helyekre, könyvtárak-
ba, idõs klubokba, családsegítõ szolgála-

toknak, ahol akár a közös olvasás élménye-
ként is jobban megragadnak a jó tanácsok. 
A „Magyar Tenger” kapujában, avagy a
Balatonalmádi Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén a víkendházak hívatlan
látogatóira és a strandokon törölközõ alá
rejtett értékeink védtelenségére hívja fel a fi-
gyelmet. De természetesen téma a gépkocsi-
feltörés, a gépkocsilopás, a kempingek
óvatlan vendégserege, a présházak, pincék
feltörése, a tûzifacsalás, a trükkös lopások, a
fizetés nélküli vásárlás, a közlekedési bal-
esetek, az eltévedt kirándulók, az internetes
csalások, a háborúból visszamaradt robbanó
anyagok.

Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy május
végén tarja a Balatonalmádi Rendõr-
kapitányság az idegenforgalmi szezonnyitó
rendezvényét egy járási szintû közbiztonsági
egyeztetõ fórummal összekötve, amelyen egy
baleset-megelõzési programot is meghirdet. 

Egyúttal figyelmükbe ajánlom az alábbi
baleset-megelõzési versenyt is, amelyben a
családok vetélkedõjének gyõztese egy Skoda
Rapid személygépkocsit nyer.

A részvétel feltételei:
A versenyre nevezhet minden olyan 4 fõs
család, ahol legalább az egyik szülõ
rendelkezik érvényes ,,B” kategóriás vezetõi
engedéllyel, és két 6–18 év közötti
gyermeket nevelnek. Nem kizáró ok, ha a
család három vagy több gyermeket nevel,

de a versenyen csak két gyerekkel lehet részt
venni.
A nevezést követõen a csapatok
összetételén változtatni nem lehet. A
területi versenyekrõl megyénként (a
fõvárosból is) egy család jut az országos
döntõbe. 
Ezen kívül lehetõség van a
www.kreszvaltozas.hu oldalon egy tesztlap
helyes kitöltésével is jelentkezni közvetlenül
a döntõbe, ahonnan sorsolás útján a
szerencse segítségével lehet továbbjutni.

Az országos döntõt 2013. szeptember
végén rendezik meg Zsámbékon, a
közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai
centrumban.
Keressük azt a Veszprém megyei családot,
aki megfelel a fenti kritériumoknak.
Továbbá hajlandó összemérni mind
elméleti, mind gyakorlati tudását 2013.
június 22-én 9 órától 15 óráig
Veszprémben, a Tesco parkolójában – az
Autóklub által szervezett KÖZLEKE-
DÉSBIZTONSÁGI HÉT programja
keretében – az országos döntõben való
részvétel jogáért!

Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal
együtt lehet június 10-ig.  
A nevezési lapot az alábbi email címre kell
visszaküldeni: bankom@veszprem.police.hu

STANKA MÁRIA

R. ÕRNAGY

Az ORFK-Országos Balesetmegelõzési Bi-
zottság a 2013. évre meghirdeti a „Közlekedik
a család” közlekedésbiztonsági vetélkedõ-
sorozatot. A versenysorozatot az ORFK-
Országos Balesetmegelõzési Bizottság, a
Rendõrség és az Autóklub közösen rendezi.

Az országos verseny
fõdíja: egy Skoda
Rapid személygép-
kocsi (a kép csak
illusztráció!)

További nyeremények belföldi üdülés és
benzinutalvány (a véglegesítés után a ver-
seny díjai a www.kreszvaltozas.hu oldalon
megtekinthetõek)

Nevezés

Család neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lakcím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefonszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Szülõk:
Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely, idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jogosítvány száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leánykori név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely, idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jogosítvány száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gyerekek (6–18 éves):

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely, idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési idõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nyerj apunak egy autót!
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Felgyûrt ujjú fehér köpeny …
…takarta azt az emléktáblát, melyet a Fûzfõ Med Kft. és a
Balatonfûzfõi VÁCISZ egyesület kezdeményezésére állítottak
dr. Szlivka János fõorvos emlékére. Nemcsak emléktábla-avatás volt,
hanem névadó is. A szakorvosi rendelõintézet mostantól dr. Szlivka
János Rendelõintézet Balatonfûzfõ nevet viseli.
Dr. Bujdosó László fõorvos köszöntõje után Pintér István ünnepi
beszédében választ adott arra kérdésre, hogy mit is jelentett nekünk,
balatonfûzfõieknek Szlivka doktor.
,,…Jelenti azt, hogy itt dolgozott egy orvos, akirõl 2013-ban elnevezték
az intézményt.
Jelenti azt, hogy ebben az épületben kapcsolata volt egy orvossal, egy
baráttal, egy segítõkész személlyel.

Jelenti azt, hogy a jövõ nemzedékének történelmet írtunk, munkálkodott
itt egy olyan ember, akit kortársai – köztük a jelenlévõk – ily módon
örökítenek át a jövõnek.”
Majd befejezésül folytatta: ,,Azt kívánom, hogy a dr. Szlivka János
fõorvosról elnevezett épület sokáig szolgálja a gyógyítást, a
betegségmegelõzõ munkát. Az itt dolgozók vigyék tovább a névadó
szellemiségét. Fûzfõ polgárai pedig inkább az egészségük megõrzése
céljából keressék fel az intézményt.”
Ezután lehullott a köpeny az emléktábláról. A jelenlévõk egy szál
virággal tisztelegtek dr. Szlivka János emléke elõtt.

BÉRES ISTVÁNNÉ

„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

Karógörbítõ Klub

A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében: 
Pótvizsgára felkészítés!

Kedves Szülõk, Pedagógusok!
A Karógörbítõ Klubban a gyerekeknek lehetõségük van egyéni és/vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a pótvizsgára.

Fõként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból készítjük fel az általános iskola felsõ tagozatos diákjait. 
A szolgáltatás 2013. július hónap végétõl indul, a gyermekek felkészülését pedagógus végzettségû munkatársak segítik.

A szolgáltatás térítésmentes! A szolgáltatást elsõsorban a hátrányos helyzetû gyermekek részére kínáljuk.

Jelentkezni a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.),
valamint a következõ e-mail címen: gabriellacsonka80@gmail.com

A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkezõ gyermek neve, a szülõ neve és elérhetõsége, a tantárgy megnevezése.
Bõvebb felvilágosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefonszámon:

88/542-553 és 88/542-551, hétfõtõl–csütörtökig 8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00–12.30 óra között.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
Tel./fax: 88/598-020
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu
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Múlt, jelen, jövõ a 20 év tükrében
Húszéves évfordulóját köszöntötte az 1992 októberében
megalakult Balatonfûzfõ és Térsége Mozgáskorlátozottak csoportja.
(Az eseményrõl képes beszámolót a júliusi számunkban olvashatnak. –
Szerk.)
Az alakulásról, a végzett munkáról és a jövõrõl kérdeztem Hegedûs
Józsefné Julikát, a csoport vezetõjét, de mondhatnám úgy is, hogy
szívét-lelkét.
Karitatív munkát már 1988 óta végeztem – kezdi beszélgetésünket
Julika –, és felmerült az igény, hogy a Balaton északi partján is
legyen egy segítõ, összefogó csoport. Ezt az elképzelésemet
támogatta dr. Varjú Lajos akkori polgármester, és így 1992
októberében megalakulhatott a csoport. 28 fõvel kezdõdött az aktív,
komoly munka. Kirándulásokat, elõadásokat, természetgyógyász
elõadásokat, a mozgáskorlátozottak napjának megemlékezését
szerveztük. Sokan voltunk, de azt is tudni kell, hogy a legtöbb
fogyatékkal élõ embernek van kísérõje, és ezek a családtagok is a
szervezet tagjai lettek.
Elsõ helyünk a Sirályban volt, innen a Nádfedelesbe, majd végleges
helyünkre, a Közösségi Házba költöztünk.
Ez a szervezet olyan, ami méltó a megváltozott képességû
emberekhez. Az érdekvédelem mellett a szeretet, az összetartozás, a
segítés is céljaink között szerepelt.
A megyei szervezet által kiadott éves program irányadásával
mûködünk, de önálló jogkörük van a helyi szervezeteknek.
Sajnos a betegségek elõrehaladása, a költségek emelkedése átírta a
kirándulásos programokat. Egyre nagyobb jelentõsége lett a
klubdélutánoknak, a beszélgetõs programoknak, a kezeléseknek,
melyeket a klubszobánkba szerveztünk. Vállalkozók kihozták

gépeiket, a kezelések árát a csoportpénzbõl fizettük. (Szomorú, hogy
ezek az emberek semmiféle kedvezményt nem adtak a kezelések árából. –
Szerk.)
Balatonfûzfõn legfõbb segítõink Lajkó Frigyes, az Önkormányzat, a
VÁCISZ, a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület, egy kenesei
vállalkozó – Koczor Hubáné – két alkalommal is jelentõs anyagi
támogatást adott.
A DOW Hungary Kft. is sokat segített, és a Nitrokémia dr. Bakonyi
Árpád idejében. Mellettük segítõnk volt még Gyuricza László is. 
A jövõrõl, a terveikrõl kérdezve Julika elmondta, hogy szinte
minden szakma képviselõje megtalálható a tagjaik között.
Szakköröket, tanfolyamokat szerveznek. Csak egy példa: cukrászati
bemutatót szerveznek, ahol egy cukrászmester bemutatja a
különbözõ fortélyokat.
19. alkalommal rendezik meg a fogyatékkal élõ emberek országos
kulturális fesztiválját, egy nagyszabású strandfesztivál, októberben a
Mozgássérültek napja, decemberben a Szeretet ünnep szerepel a
programok között. Kulturális munkájuk során irodalmi délutánok,
énekes, hangszeres zene, rövid kis jelenetek elõadása, az Alföldi
Róbert rendezte István, a király elõadás megtekintése is a terveik
között található. 

Ehhez a sok szép tervhez kívánok az olvasók és a magam nevében erõt,
egészséget, és sok-sok önzetlen támogatót, akik maguktól adnak, és
észreveszik, hogy a csoport mennyit tesz a megváltozott képességû emberek
boldogulásáért.

BÉRES ISTVÁNNÉ

20 éves a Nitrokémia Véradó Egyesület

1993-ban, az addig is jól mûködõ fûzfõi véradók – dr. M. Tóth
Antalnak, a Vérellátó akkori fõorvosának javaslatára – úgy
döntöttek, hogy a Nitrokémia nevet meghagyva, egy független
egyesületet alapítanak, melynek feladata a véradások további
koordinálása lesz. 
Az elképzelést tettek követték, melynek következtében az országban
elsõként Véradó Egyesület alakult. Az egyesület kezdetben
négytagú vezetõséggel mûködött, melynek elnöki, vezetõi teendõit
Pongrácz István látta el, aki már akkor is 250 feletti véradással
rendelkezett. Az egyesület célja az ún. kiszállásos véradások
szervezése volt, évi négy alkalommal. Nagy segítségre voltak ebben
többszörös véradóink, valamint a jó propagandamunkának
köszönhetõen egyre több új és fiatal véradó is. Ebben különösen
élen járt az Öveges Szakképzõ Iskola és Gimnázium vezetõsége és
tanulói. Minden alkalommal tudtunk új donorokat szerezni, és az
elsõ alkalommal jelentkezett fiatalok is mindig lelkesen jelentkeztek
a következõ ,,megmérettetésre” is. Ennek is köszönhetõ, hogy a 20
év alatt 80 alkalommal mintegy 3500–4000 egységnyi vért adtunk.
De ahhoz, hogy ez sikeresen mûködjön, megfelelõ anyagi háttér is
szükséges (donorok kalóriapótló étkeztetése, a vérellátó
dolgozóinak vendégül látása, kisebb ajándékok juttatása elsõ
véradóknak stb.). Ezt a hátteret állandó és alkalmi szponzoraink
biztosítják. Az õ támogatásukat minden alkalommal tisztelettel

megköszönjük. (Nevüket minden véradáskor közöljük.)
A 20 éves fennállás alkalmából úgy döntöttünk, hogy felidézve azt
az idõszakot – amikor csoportonként Veszprémbe jártunk a
Vérellátóba, ahol a véradások után fõtt kolbász, sör és csokoládé
volt a kalóriapótló étkezés –, szerveztünk egy retro véradást a
fentiek ,,visszahozásával”. Az elõzetes várakozásnak megfelelõen
szép számmal képviseltették magukat véradóink. Sajnos a létszám
alakulását beárnyékolta az Öveges iskola vezetõjének negatív
hozzáállása. (Megjegyeznénk, hogy ez volt az elsõ ilyen eset.)
Ezúton is kérjük az igazgató urat, hogy valamilyen módon próbálja
meg lehetõvé tenni a tanulók ez irányú ,,lógását”, hogy az õ
szavaival éljek.
Mindenesetre a 66 fõ megjelentnek – akik közül 2 fõ elsõ véradó
volt – köszönet jár.

A retro véradás támogatói voltak: Lajkó Frigyes, Hegedûsné Klári
(CBA bolt), Vöröskereszt, OMV benzinkút Balatonfûzfõ, Pók Árpád,
Nagy Béla, Orosz Péter, Gondán Sándor, valamint a Mûvelõdési
Központ – Gróf Tibor – a helyszín biztosításáért. Támogatásukat
ezúton is köszönjük. Köszönet Horváth Bálintnak a helyszínen
végzett segítségéért. 

DIÓSI PÉTER
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Extrém Sport Beach Fesztivál Balatonfûzfõn 2013. június 20–23.
A Beach Fesztivál célja, hogy népszerûsítse
a Balatont, a balatoni sportokat, kikap-
csolódási, szórakozási lehetõségeket. A
nappal zajló sport és kulturális progra-
mokat kora este, naplementében kezdõdõ
bulik vezetik át az éjszakába, hogy hazai él-
vonalbeli lemezlovasok közremûködésével
a csillagos ég alatt bulizhassunk hajnalig. 
Az esti szórakoztatásról Julia Carpenter,
Bárány Attila, Chris Lawyer, Dandy, Coyote,
valamint sokan mások gondoskodnak majd,
hatalmas Beach partyk keretein beül.

Programterv
Aktív Balaton Turisztikai Klaszter támogatásával

Június 20. csütörtök  
18.00–02.30 Beach party: Éjszakai fürdõzés,
lézershow, tûz zsonglõrök
Fellépõ DJ-k: Julia Carpenter, Bárány Attila,
Groovy-B, Sharky 

Június 21. péntek 
Egész napos programok: 
Megfelelõ idõjárás esetén windsurf gps
idõmérés, BMX edzések és verseny
10.00–11.00 Magyar Szörf Akadémia, Szörf
bemutató

12.00–12.45 Rendezvény megnyitó, Szörf
park hivatalos átadója
13.00–13.15 Beszélgetés Gádorfalvi Áronnal,
5szörös olimpikon szörfössel
13.30–18.00 Vitorlás bemutató és próba-
vitorlázás a RAFFICA SAILING TEAM
jóvoltából
14.00–14.30 Beszélgetés Király Zsolt vitorlázóval
15.00–15.30 SUP verseny a SURF-
SATION.hu közremûködésével
18.00–18.30 Zumba a Balatonfûzfõ–Litér
Turisztika Egyesület jóvoltából
19.00–02.30 Beach party: éjszakai fürdõzés,
tûz zsonglõrök, lézershow
Fellépõ DJ-k: Chris Lawyer, Danielson,
Millero, Matthew Lenner, Leslie Smith, Tian

Június 22. szombat
Egész napos programok:
Megfelelõ idõjárás esetén windsurf gps
idõmérés, BMX edzések és verseny
10.00–11.15 Vízimentõ bemutató
11.15–11.45 TRIÁL Mountainbike bemutató
12.00–13.00 Winch Wakeboard edzés
13.00–18.00 Winch Wakeboard verseny
15.00-15.30 SUP verseny a SURF-
STATION.hu közremûködésével
16.30–17.00 TRIÁL Mountainbike bemutató

17.30–18.00 Ejtõernyõs bemutató
19.00–02.30 FullMoon Beach party: éjszakai
fürdõzés, tûz zsonglõrök, lézershow
Fellépõ DJ-k: Dandy, Invoice, Coyote, Insife Djs

Június 23. vasárnap
Egész napos programok:
Megfelelõ idõjárás esetén windsurf és
kitesurf gps idõmérés, BMX verseny

10.00–12.30 Winch Wakeboard Best Trick
Jam (wakeboard bemutató)
10.45–11.15 BMX Freestyle Show
13.00–13.15 Mûrepülõ bemutató (Nádas
Tamás mûrepülõ világbajnok)
14.15–14.45 Beszélgetés Nádas Tamás
mûrepülõ világbajnokkal
15.00–15.30 SUP verseny a
SURFSTATION.hu közremûködésével
16.00–16.30 BMX Freestyle Show
17.00–18.00 DUMASZÍNHÁZ Stand Up
Comedy Show

A rendezvény nappali programjai ingyenesen
látogathatók, az éjszakai programokon való
részvétel belépõjegy megváltásához kötött.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
További információk: www.beachfeszt.hu

FAK hírek

Labdarúgás

Szorgalmasan gyûjtik a bajnoki pontokat labdarúgóink a megyei
bajnokságban. A pünkösdi ünnepek alatt hazai pályán a Csetény
ellen 2:0-ra nyertek, idegenben Sümegen pedig 1:1-es döntetlent
játszottak, és stabilizálták helyüket a középmezõnyben. Ifjúsági és
serdülõ csapataink éremesélyesek.

Gyermek labdarúgóink Franciaországban tornán vettek részt, és
30 csapat közül a 15. helyen végeztek. Erre mondják azt, hogy
,,arany középút”.

Kosárlabda

Kosarasaink májusban két gyõzelemig tartó megyei bajnoki dön-
tõt játszanak. Végeredményükrõl – ami ezüstéremnél rosszabb
nem lehet – a jövõ havi számban számolunk be.

TÓTH JÁNOS
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I. Extrémsport Beach Feszt Balatonfûzfõn

Az Aktív Balaton Turisztikai Klaszter
támogatásával és a Balatonfûzfõi Szörf klub
szervezésében nagyszabású rendezvény
valósul meg városunkban e hónap végén,
ugyanis június 20. és 23. között rendezik
meg az I. Extrém Sport Beach Fesztivált
Balatonfûzfõn, a Szörf Beachen. A Beach
Fesztivál célja, hogy népszerûsítse a
Balatont, a balatoni sportokat, a kikap-
csolódási, szórakozási lehetõségeket. A
nappal zajló sport- és kulturális prog-
ramokat kora este, naplementében kezdõdõ
bulik vezetik át az éjszakába, hogy a hazai
élvonalbeli lemezlovasok közremûkö-
désével a csillagos ég alatt szórakozhassunk
hajnalig. A SPORT-BULI-BALATON
mottó köré építve kívánnak a szervezõk a
környéken lakóknak és az idelátogatóknak
egyaránt elérhetõ és maradandó élményt
nyújtani. A programokat tekintve lesz itt
többek között windsurf és kitesurf
bemutató, gps idõmérés, mûrepülõ show,
ejtõernyõs és BMX bemutató, Winch
Wakeboard Jam, Dumaszínház. Az esti
szórakoztatásról neves lemezlovasok
gondoskodnak majd, hatalmas beach
partyk keretein belül. Helyszín a
balatonfûzfõi nagystrand melletti
Zagykazetta Szörf Beach. Ez a partszakasz
évtizedek óta helyet ad a balatoni sportokat
kedvelõknek, valamint a Fûzfõi-öböl
szépsége önmagában is elragadó.
Szeretettel várnak mindenkit a szervezõk!
További információk: www.beachfeszt.hu,
https://www.facebook.com/beachfeszt

Ehhez kapcsolódóan egyesületünk szeretne
minél több szálláshelyet összegyûjteni. Akik
ebben az idõszakban szabad hellyel
rendelkeznek, kérjük, jelezzék, hány fõ
számára van szabad helyük!

Tisztelt Lakosság, Kézmûveseink,
Vásározóink!

Balatonfûzfõn 2013. június 9-i kezdettel
szeretnénk elindítani „Júniusi vigadalom”
elnevezésû rendezvénysorozatunkat. 
Vasárnaponként fellépõ mûvészi produk-
ciókkal egybekötött vásárnapokat szerve-
zünk Balatonfûzfõre a Közösségi ház
környezetébe.

Célunk, hogy a kézmûvesek, õstermelõk
felvonultatásával újra felfedezzük népmû-
vészetünk és gasztronómiánk hagyo-
mányait, illetve a helyi lakosok és a hozzánk
érkezõ vendégek számára kézzel foghatóvá
tegyük az autentikus népi termékeket,
illetve élelmiszereket.
A vigadalom nem lehet teljes zene, tánc és
egyéb mûvészeti ágban jeleskedõk fellépése
nélkül, így sokszínû fellépésekkel igyek-
szünk teljessé tenni a vásári hangulatot.
Elsõ hétvégénken Litér, a másodikon
Papkeszi, a harmadikon Balatonfûzfõ
mutatná be mûvészeit, fellépõit, kéz-
mûveseit, termékeit, lefedve ezzel az egész
mikrotérség kultúráját, hagyományait.
Rendezvényünk színes programokból és az
árusok széleskörû választékából állna össze,
amely vasárnaponként délután 15.00–21.00
tartana, és szeretnénk meghívni Önöket is!
Azt szeretnénk, ha nagyon sok árus lenne,
hogy minél nagyobb tömegeket szolgáljon
ki ezért, kérjük, hogy akinek van olyan
ismerõse, rokona, aki kézmûves portékákat
készít, vagy hagyományos népi ételek
készítésével foglalkozik, keressen meg
minket elérhetõségeink valamelyikén.

E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu

Talamár Viktória 06-20/341-5504
Benczéné Jánka Anikó 06-20/318-9870

Várjuk Önöket, legyenek vendégeink!

Öböl kártya 2013

Sokan érdeklõdtek az Öböl kártya
kiállításának feltételeirõl, melyek idén a
következõk:
Ügyfélfogadás: Polgármesteri Hivatal
(8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1.)
Ügyfélfogadási idõ: 
• Hétfõ: 08.00–16.00
• Szerda: 10.00–18.00 
• Csütörtök: 08.00–16.00
Ügyintézõ: Balikó Gabriella (város-
gondnokság)
Kártya elkészítéséhez szükséges doku-
mentumok: 
Felnõtt/Diák: 
• személyi igazolvány, 
• lakcímkártya, 
• személyes megjelenés

Gyermek: 
• lakcímkártya, 
• személyes megjelenés, 
• felnõtt kíséret
Üdülõtulajdonosok: 
• önkormányzaton kikérhetõ igazolás,

hogy nincs adótartozás, 
• személyi igazolvány, 
• lakcímkártya,
• személyes megjelenés
Árak:
• Felnõtt: 3000 Ft
• Gyerek (14 éves korig): 1000 Ft
• Diák (14–18 éves korig): 2000 Ft
• Üdülõtulajdonos (ingatlanonként két

fõre váltható ki): 5000 Ft

Egyesületünk júniusi programjai

Idén is számos programmal készülünk a
szezonra, melyek között helyet kapnak az
immáron megszokott, kisebb animációs
programok, de természetesen nagy
rendezvények szervezése is folyamatban
van. Ezek között lesznek hagyományos és
új programok is, mint az „I. Balatonfûzfõi
Vizes Nap”, illetve a több civil szervezet és
Gyuricza László közremûködésével
megszervezendõ „Csillagfény körtúra”,
melyet az augusztus 20-i hosszú hétvégén
valósítunk meg.
Június 9-tõl indul a „Júniusi vigadalom”,
melyet vasárnaponként rendezünk meg,
június 21-én 18 órától pedig az elsõ zumba
órán vehetnek részt vendégeink az
,,I. Extrémsport Beach Fesztivál” keretében.
Animációs programjainkat ezután a meg-
szokott csütörtöki napokon tartjuk, 27-én a
zumba a Tobruki strandon lesz megtartva.

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

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat
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VÁCISZ hírek – Rendezvények a Balaton Csillagvizsgálóban

2013. május 22-én 10 órától kitakarítottuk
a Csillagvizsgáló környékét.
Az egyesület rendkívüli nyilvános
közgyûlése 10 órakor kezdõdött, a
csillagvizsgálóhoz vezetõ út és az épület
környékének kitakarításával. A tagságunk,
elsõsorban a Fûzfõgyártelepi, a Balaton, a
,,Csebszalto” nyugdíjasklubok tagjai, 36-an

kapákkal, gereblyével felszerelve látványos
munkát végeztek. Szemet gyönyörködtetõ
a gaztól megszabadított terület. Papp József,
Farkas Sándor, Németh Gábor a focipálya
lelátójáról is kézzel kihúzkodták a
félembernyi gazokat.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk,
városunkba látogatókat rendezett, tiszta
környezet fogadja. Nagyon jó lenne, ha
mindenki a saját maga által használt
területet lehetõségeihez mérten rendbe
tartaná, igényes lenne arra a környezetre,
amelyiken mûködik.
Köszönet a kemény munkáért, a meg-
érdemelt finom gulyásért, ami Mészáros
Kata és Töreky Marika remeke volt. 
A törvény elõírásai alapján 1 óra önkéntes
munka 570 Ft, így a végzett munkánk
51 300 Ft értékû.

14.00 órától a VÁCISZ éves, nyilvános
közgyûlése

Országos Ifjúsági Tenisztorna 2013.
június 10–14.
Szent Iván Éj 2013. június 24. (hétfõ) 19.00
órától 
Tûzugrás, szalonnasütés hozott anyagból,
zenés–táncos mûsor 
„Gyere jelmezbe!”, a legjobb jelmezeket
díjazzuk.
2013. június 28. 19.30-tól Zenés este a
csillagok alatt – Hawaii Zenekar.
A rendezvény ingyenes, de támogatást
elfogadunk.
2013. június 29. Nyugdíjas osztálytalálkozó.

2013. július 8–12. és 15–19. Napközis
tánctábor
2013. július 26. Zenés est a csillagok alatt
– népzene, néptánc (szervezés alatt)

A Balaton Csillagvizsgáló nyitva minden
pénteken és szombaton 21.00 órától, 10 fõ
jelentkezõ esetén.
Bejelentkezés szükséges a 30/524-8709-es
telefonon.
Csoportokat elõre egyeztetett idõpontokban,
a nap bármely szakában fogadunk.

KONTICS FERENCNÉ

Ha valahol, Balatonfûzfõn illik komolyan
venni a Tánc világnapját, hisz városszerte jó
néhány tánccsoport próbál hétrõl hétre,
hódolva szenvedélyének.
Az április 29-i jeles nap megünneplése ezért
visszatérõ rendezvény a Mûvelõdési
Központban, nem történhetett másképp

idén sem. A táblás ház elõtt megtartott
esemény bevezetõjeként Marton Béla
polgármester köszöntötte a résztvevõket,
felelevenítette saját megélt élményeit
tánciskolás éveibõl, majd a nap aktualitásait
elemezve, a tánc közösségformáló erejére
hívta fel a figyelmet. A Szivárvány Óvoda
apró táncosai mindezt egybõl a gyakor-
latban is bizonyították, hisz a közönség egy
emberként tapsolta végig produkciójukat.
A vendég Vörösberényi Általános Iskola
fellépése, a Yildizlar Hastánccsoport és a
Nosztalgia Hagyományõrzõ Táncklub
látványos koreográfiái méltán váltották ki a
közönség elismerését, akárcsak a Boldi és a
Csajox pergõ ritmusú formációi. A
befejezés nem is lehetett más, mint egy
nagy közös örömtánc, a nézõk elismerõ
tapsa kíséretében. Köszönet a felkészítõk-
nek, Fenyvesiné Varga Juditnak, Király

Anitának és Papp Juditnak, valamint az
összes résztvevõnek. 
A városban mûködõ KIDS Rock csoportot
május 26-án, a gyermeknapon láthatja a
közönség.

GRÓF TIBOR

Tánc világnapja

Fotók: Vágfalvi Kata
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Kinek a pap, kinek a papné… Biztos
forrásból tudom, hogy Almádiban a fûzfõi
programokat irigyelték, mégis mintha a
helyiek a szomszéd városban töltötték volna
az idõt május 1-jén. Igaz, ezt a majálist már
nem a VÁCISZ rendezte, a Mûvelõdési

Központ a korábbi évek költségvetésének
töredékébõl próbált kellemes kikapcsolódást
nyújtani a balatonfûzfõi lakosoknak. Nem
futotta árnyékot adó sörsátorra, de a Tihanyi
Echo Citerazenekar kiváló produkciója
elhomályosította az UV sugárzást, a
színpadot sem sikerült befedni, ennek
ellenére a gyõri Nemzeti Színház mûvészei is a
rendezést, a kiváló hangosítást dicsérték. A
Nosztalgia Hagyományõrzõ Táncklub, Boldi és
a Csajox valamint a Balaton Dalkör színvona-
las produkciói biztosították a „hazai ízeket”,
hogy aztán tanúi legyünk egy nagy mea
culpának, a fellépõ stand up-os kért elnézést
egy korábbi baklövéséért. Közben persze
nem maradhatott el az ilyenkor szokásos

sörivó verseny sem, aki ott volt, meg-
ismerhette a gyõztes személyét… Teljesít-
ménye még a vetélytársak között is elisme-
rést váltott ki, de mint elmondta, a gyõzelem
öröme mellett azért nem erre az eredmé-
nyére a legbüszkébb!
Az est sztárvendége Fekete Dávid ugyan késett
egy kicsit, de megmutatta, miért volt egy fél
ország kedvence a korábbi tehetségkutatóban.
Vendégmûvészeivel megénekeltette a közön-
séget, szinte elröppent a neki szánt idõ.
Elröppent, mint ahogy a rendhagyó módon
hét közepére esõ majális is. Reméljük, jövõre
sokkal több érdeklõdõvel találkozhatunk.

GRÓF TIBOR

Majális

A Madarak és fák napját a világon elõször
Chernel István ornitológus szervezte meg
hazánkban 1902-ben. Késõbb, 1906-ban
Párizsban az európai országok megegyezése
alapján, minden év májusában egy napnak a
„természet védelme iránti elkötelezettséget
kell szolgálnia”.
Ennek a nemes feladatnak tesz eleget évrõl
évre Balatonfûzfõ is, a balatonfûzfõi Mûve-
lõdési Központ és a Balatonfûzfõi Horgász
Egyesület közös szervezésében az Irinyi
János Általános iskola diákjai számára.
Sajnos az aznapi idõjárás nem kedvezett
annak, hogy az állat- és növényvilágában
igen gazdag horgász egyesület területén
legyen megszervezve a programokban
színes délelõtt. Ez viszont sem a
szervezõknek, sem a gyermekeknek nem
szegte kedvét abban, hogy egy igazán
értékes, vidám délelõttöt töltsenek el a
Mûvelõdési Központ termeiben. 
A diákok megérkezését követõen Gróf Tibor
igazgató ismertette a napi programot, majd
kezdõdhetett a magas színvonalú ismeret-

terjesztõ elõadások sorozata és természetesen
a játék.
Amíg a gyermekek egyik fele a színházte-
remben élvezhette Novák László természet-
fotós vetítését, majd ezt követõen Kovács
Gyula és Borbáth Balázs ismeretterjesztõ
elõadását a „Balaton és a halak élõvilágáról”
címmel, addig az épületben folyamatosan
zajlottak a vidám, de ugyanakkor fejtörõ
játékok a Pintér házaspár vezetésével.
Nemcsak az elõadásokra kellett odafigyelni a
gyerekeknek, hanem minden játékállomáson
pontozás várt rájuk, hogy megszülethessen a
nap gyõztes csapata. 
Amíg a zsûri értékelte az eredményeket,
addig a diákok Tóth János elõadását
hallgathatták meg, aki egy gyönyörû élõ
sólymot is magával hozott, a gyerekek
legnagyobb örömére. Elõadása után
rengeteg kéz emelkedett a magasba,
érdekesebbnél érdekesebb kérdésekkel.
A pontozólapok nagyon szép és szoros
eredményt mutattak, a zsûrinek igazán
nehéz feladata volt a döntésben. Végül az

alábbi rangsor alakult ki: I. Cinege,
II. Holló, III. Pacsirta

Minden csapatnak szívbõl gratulálunk,
részvételüket emléklappal jutalmaztuk. 
Reméljük, hogy jövõre is hasonló jó
hangulatú Madarak és fák napját élhetünk
meg közösen! Addig is kérünk benneteket
(kérjük önöket), vigyázzátok, és óvjátok
természetes környezeteteket, lássátok meg a
természet szépségeit, szem elõtt tartva annak
sérülékenységét!
Végezetül idézzünk pár sort a gyõztes
Cinege csapat versébõl:

A cinegék mi vagyunk,
Sokat eszünk és iszunk.
Csiripelünk, énekelünk
És sok új dalt költögetünk.
Esik esõ, fúj a szél, 
De te mindig víg legyél!

Gratulálunk!

BÓNA VERA

Madarak és fák napja – derûs hangulatú esõs délelõtt a Mûvelõdési Központban

Fotók: Szekeres Péter
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Akciónk elsõ napja
Az idei tavaszon is, mint mindig, részt
vállalt a Balaton nyugdíjasklub a tavaszi
nagytakarítások idején a szépítõ
munkákban. Minden évben igyekszünk
részt venni a város temetõjének
rendezésében, a VÁCISZ szervezésében. 
Május 22-én, az elsõ napon, a hosszú és
viharos tél után saját akciót szerveztünk a
temetõ és környékén fellelhetõ szemét
összeszedésére. Kerítésen belül és kívül, az
elkerülõ út itteni szakaszának oldalában
bizony nemcsak a szél által széthordott
szemét éktelenkedett. Huszonegy fõ kétórai
munkával tisztította meg a környéket.

Május 23-án, akciónk második napján az
általunk gyakran használt törzshelyünkön, a
Közösségi Ház udvarán a bokrok, fák
visszametszését, a száraz avar összegyûjtését
végeztük el az udvaron és az épületek körül.
Ügyes kezû klubtagjaink szerszámokat
ragadva megjavították az asztalokat,
amelyek már nem voltak elég stabilak. A
városgondnokság vezetõjével egyeztetve és
összehangolva végeztük a munkákat, majd
õk a hulladékot elszállították. Köszönjük a
remek együttmûködést.
Ebben a munkában a klubtagok közül
tizenketten vettek részt, és három órán át
dolgoztak.

Itt köszönöm meg a lelkes, jókedvû rész-
vételüket, hisz magunkért, a településért
tenni kell.

BARANYAINÉ CSOMAI KATALIN

Munkálkodik a Balaton nyugdíjasklub

2013. április 24-én Zánkán, az Új Nemzedék Központban
találkoztak asportnapon a Veszprém  megyei kollégisták. Tíz
intézménybõl jöttek el versenyezni a fiatalok, akik kispályás
labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdában, asztaliteniszben,
asztali fociban, futásban és sakkban mérték össze a tudásukat. A
résztvevõket Vellai László az Egry József Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium igazgatója köszöntötte. A pályák
sportszerûen küzdõ fiatalokkal teltek meg, akik csaknem négy órán
át küzdöttek a helyezésekért. Az Öveges József Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium diákjai kivették részüket a kemény
küzdelmekbõl. Sikerek és kudarcok is értek bennünket, de az
olimpiai szellemben küzdõ csapatunk élvezte a zánkai hangulatot, a
fiatalos jókedvet, vidámságot. A szervezõk finom vacsorával
vendégeltek meg bennünket. Az eredményhirdetésen két
sportágban is érintettek voltunk. A dobogó harmadik fokára
szólították az asztali fociban Kálmán Tamás és Szuhánszky Krisztián
párosunkat (itt Cser Péter és Pilisi Zoltán 4. lett) és a kosárlabda-
csapatunkat, amelyben Kósa Roxána Gréta, Benyusovics Zoltán,
Libinyi Martin, Kálmán István, Mayer Máté, Gábriel Krisztián,
Tancsa Dávid, Róka Márk és Slemmer Balázs játszottak. Nõi
futballcsapatunk egy gyõzelmet aratott, és ezzel a negyedik
helyezést érte el. Kispályás labdarúgásban a fiúk háromszor szoros
küzdelmekben, vesztesen hagyták el a pályát. Futóink a hatodik és

hetedik helyezést érték el. A verseny zárásakor a díjkiosztó
ünnepség elõtt immár másodízben iskolánk és kollégiumunk
növendéke, László Martin adta elõ fergeteges sikert aratott
táncbemutatóját. A résztvevõk a jövõ évi viszontlátás reményében
búcsúztak egymástól. Köszönettel tartozunk a zánkai Egry József
Szakiskola, Gimnázium és Kollégium vezetésének, sportszer-
vezõinek és tanulóinak ezért a színvonalas eseményért.

GÖNDÖR JÓZSEF NEVELÕTANÁR

Zánkán sportoltak a fûzfõi kollégisták
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Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve

• Június 1. Vinye–Hódos-ér–Porva-Csesznek vá.
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin
• Június 8. Fûzfõ 13. körtúra
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 8.00 óra
Találkozás: Tobruk, buszmegálló, 8.25 óra
Túravezetõk: Gyuricza László és Király István
• Június 15. Barnag-Pécselyi elágazás–Nagy-Gella–Hidegkút–
Recsek-hegy–Sárkány-völgy– Nemesvámos 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 17 km
Túravezetõ: Horváth István
• Június 22. Farkasgyepû–Pisztrángos–Németbánya–Farkasgyepû 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin

• Június 29. Farkasgyepû–Németbánya–Tisztavíz-forrás–Csehbánya 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 12 km
Túravezetõ: Lipták Pál

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

Az elsõsegélynyújtás életet menthet 
Jól tudják ezt az irinyis tanulók is, köztük is a legfelkészültebbek, akik április 25-én a 2013. évi 42.
felmenõ rendszerû elsõsegélynyújtó verseny megyei fordulóján vettek részt Csopakon. Az állomásokon
különféle bajbajutott animátorokon kellett segíteni, akik rendkívül ügyesen alakították a sérülteket. A
szakszerû ellátás mellett az összehangolt csapatmunkára is igen nagy szükség volt. Az irinyis csapat az
ötödik helyen végzett, méltón képviselve az iskolát. 
Gratulálunk a csapattagoknak: Fónagy Alexandra Dorina, Buza János Dániel, Gáspár Soma (8. a), Péteri
Kornél (7. b) és Kurucz Márton (6. b) osztályos tanulóknak.

Horváth Irén

Az áprilisi és májusi klubfoglalkozásainkat
színesítettük külsõ elõadók meghall-
gatásával. Április 2-án a Veszprém Megyei
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
megbízásából dr. Csajbi Veronika jogász
„Nyugdíjban nyugalomban” címmel tartott
elõadásában ismertette a tagsággal az idõs
korúak jogi helyzetével kapcsolatos
tudnivalókat. Szóba került az eltartási
szerzõdés, az örökösödés, a rossz családi
kapcsolatból eredõ jogi viták. Továbbá
tanácsokat kaptunk az élet különbözõ
helyzeteiben követendõ magatartásra, hogy
kisemmizve ne kelljen az idõseknek
szociális otthonokban befejezni földi
pályafutásukat.
Május 7-én tartott klubfoglalkozásunkon
körzeti megbízottunk, Gibicsár Tamás a
közbiztonságról tartott elõadást. Betekin-
tést kaptunk a bûnözõk, a mások kihasz-
nálásából élõsködõk trükkjeire, az egyedül
élõk veszélyhelyzeteire. A legfontosabb,
amit meg kell jegyeznünk, hogy pénzt csak
a postás hoz. Idegeneket jó szívvel sem
szabad apró kérések után a lakásunkba
beengedni, még akkor sem, ha öltözetük,

magatartásuk láttán semmi gyanús jelet
nem tapasztalunk. Másik fontos tanács, ami
elhangzott: a jó üzleteket nem az utcán
kötjük. Az alacsony ár, a minõségre
vonatkozó dicséret, az áru kinézete még
nem ok arra, hogy meg is vegyük. A tûzifát
kocsiról ajánlókkal is nagyon kell vigyázni.
Sem a mennyiségrõl, sem a minõségrõl
nem tudunk meggyõzõdni, csak a fûtési
szezonban vesszük észre, hogy nem azt
kaptuk, amit kifizettünk.
A múlt esztendõben klubhelyiségünk
nyílászáróinak festését végeztük, az idén
pedig a falak festését vállaltuk. Május
közepére sikerült a feltételeket meg-
teremteni, 14-én hozzáfogtunk a festésé-
hez. A gyorsabb munkavégzéshez Volent
Jánosné és Gróf Györgyné tejfölös lángos
sütésével járultak hozzá. Két nap alatt
szépült meg a klubhelyiségünk. Hab a
tortán, hogy a fûtéscsöveket is lefestettük, a
radiátorokat is újrafújtuk és kicseréltük a
sötétítõ függönyeinket is. Asszonyainkkal
közösen a takarítással is gyorsan végeztünk.
A munkákban részt vettek: Balázs Lászlóné,
Eszterhai Tamás, Gyurkovics Ágnes, Nagy

Julianna, Németh Gábor, Németh Gáborné,
Perger József, Portik Sándor, Szabó Istvánné,
Szabó Lajos, Szekeres Péterné, Volent János,
Zitek Ferenc és Zitek László. Ezúton
köszönöm mindenkinek a munkáját. A
felsorolt nevekbõl látható, hogy a
létszámhoz képest sajnos kevés tagot
tudtunk megszólítani. Ennek ellenére a kis
csapat lelkesedése nem tört meg, minõségi
munkára törekedtünk. Ezután még szebb
környezetben tudjuk összejöveteleinket
megtartani.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub

Fotó: Szabó Lajos
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Miért hordozzunk?
Egy biztonságos indulás az életben, ami még a
felnõttkorban is hat.

10 érv a hordozás mellett:
1. Gyermekünket kendõben hordozni
rendkívül praktikus. Szabadon járkálha-
tunk, és nem kell azon aggódnunk, vajon
hogyan küzdünk meg a lépcsõvel, a
tömeggel, vagy azzal, hogy hogyan
préseljük át a babakocsit szûk folyosókon.
A hordozókendõ védelmet nyújthat a
külvilág ingereitõl, ami különösen hasznos,
ha gyermekünk figyelmét a legkisebb nesz
is eltereli a szopizásról. De jó szolgálatot
tehet pelenkázáskor pokrócként, vagy akár
utazós párnaként is. 
2. A baba hordozása elõsegíti fizikai
fejlõdését. Mikor a baba édesanyjára
simulva utazik a kendõben, ráhangolódik
légzésének és szívverésének ritmusára,
együtt sétálnak, hajolnak és együtt nyúlnak
mindenért. Ez a fajta inger segíti a
gyermeket, hogy összehangolja saját
mozdulatait és eddze az egyensúlyérzékért
felelõs vesztibuláris rendszert. A kendõ az
újszülött számára, aki még nem tanulta
meg irányítani testi funkcióit és
mozdulatait, egyfajta átmeneti anya-
méhként szolgál. Kutatások sora bizonyítja,
hogy azok a koraszülött babák, akiket
szüleik gyakran fognak meg és tartanak a
karjukban, gyorsabban gyarapodnak és
egészségesebbek, mint azok, akiket nem. 
3. A kendõben hordott babák boldo-
gabbak. Vizsgálatok támasztják alá azt a
tényt, hogy minél több idõt tölt el a
gyermek kendõben, annál kevesebbet sír és
annál nyugodtabb. Azokban a kultúrákban,
ahol a kendõben hordozás a bevett
gyakorlat, a babák mindössze napi néhány
percet sírnak – szemben a nyugati babákkal,
akik órákon át. A sírás kimeríti szülõt és
gyermeket egyaránt, hosszú távú károkat
okozva, hiszen a csecsemõ fejlõdõ agyát
folyamatosan stressz hormonok árasztják
el. Azok a babák, akiknek energiáit nem
emészti fel a sírás, nyugodtan tudnak szem-
lélõdni, és aktívan szereznek tudást környe-
zetükrõl. A hordozás különösen hasznos
hasfájós babáknál, akik így sokkal jobban
érzik magukat, de a nyugodt, elégedett
babáknak is melegséget és biztonságot
jelent a testi közelség, a hordozás. 
4. A babahordozás egészséges! Egy
újdonsült anyuka nehezen talál idõt egy kis
testmozgásra, de ha egész nap, vagy

akárcsak egy rövid séta erejéig hordozod
gyermeked, egyszerre tudsz sétálni és súlyt
emelni. Egy hosszú séta a kendõben kiváló
módja egy fáradt, de túlpörgött gyermek
elringatására is.
5. A totyogók is szeretik a kendõ nyúj-
totta biztonságot. Noha a hordozókendõ
említésekor többnyire a csecsemõkre
gondolunk, nagyon hasznos lehet tipegõ
gyermekünknek is (a legtöbb hordozó akár
15–20 kilóig is használható). Egy éppen
járni tanuló csöppség számára a világ néha
ijesztõ lehet és magabiztosabban viselkedik,
ha bármikor, amikor csak akar, vissza-
húzódhat a kendõ nyújtotta biztonságba. A
kicsi gyermekek gyakran túlpörögnek és
egy kis nyugtató ringatózás a kendõben
gyakran elejét veszi egy nagyobb sírás-
rohamnak, vagy éppen segít könnyebben
elpihenni utána.
6. A babahordozás elõsegíti a gyermek
és szülõje közötti kommunikációt. Minél
magabiztosabbak vagyunk szülõként, annál
jobban tudunk pihenni és annál nagyobb
örömünket leljük gyermekeinkben. Ez a
fajta magabiztosság akkor jelentkezik, ha
megtanuljuk megérteni gyermekünk
jelzéseit. Ahogy a kendõben hozzánk simul,
finoman ráhangolódunk gesztusaira, arc-
kifejezéseire. Sok, gyermekét rendszeresen
hordozó szülõ számol be arról, hogy
sohasem tanultak meg különbséget tenni
sírás és sírás között, egyszerûen azért, mert
gyermekük hatékonyan képes kommuni-
kálni sírás nélkül is! Minden olyan
alkalommal, amikor gyermekünk sírás
nélkül tudja tudtunkra adni, hogy éhes,
unatkozik, vagy éppen, hogy tele a pelus,
belénk vetett bizalma növekszik, ettõl
könnyebben tanul, és ezáltal a mi
(ön)bizalmunk is erõsödik. A pozitív
megerõsítésnek ez a láncolata elõsegíti a
gyermek és szülõje közötti erõs kötõdés
kialakulását, és az életet mindenki számára
jobbá teszi.
7. A hordozókendõ a kötõdés kialaku-
lásának eszköze az apák, nagyapák és
más segítõszemélyek számára. Minden, a
baba életében részt vevõ felnõtt számára
hasznos lehet a kendõ. A gyermek így
hozzászokik a hangjához, a szívverése
ritmusához, a mozgásához és az arc-
kifejezéseihez, ami által különleges kötõdés
alakul ki közöttük. Az apákban nem
alakulhat ki az a fajta kötõdés, mint ami az
anyákban kialakul a várandósság alatt, de ez

nem jelenti azt, hogy ne tudnák behozni
hátrányukat, miután a baba megszületett. A
kendõ csodálatos eszköz arra, hogy
szorosan összebújva könnyebben és jobban
megismerjék egymást.
8. A hordozókendõben a baba nagyobb
biztonságot élvez. Ahelyett, hogy szaba-
don rohangálna zsúfolt és veszélyes
helyeken, gyermekedet a hordozókendõben
rád csatolva biztonságban tudhatod. A
kendõben hordozás érzelmi biztonságot is
nyújt, így a gyermek a saját ütemében
fedezheti fel a világot és válhat függetlenné. 
9. A hordozókendõ kíméli a pénz-
tárcádat. Egy kendõ jóval olcsóbb, mint
egy babakocsi, vagy akár, mint egy
kenguru. Kaphatunk olcsó, használt
hordozókendõt a bizományiban, vagy a
turkálóban, de egy új darab is nagyjából
5–10 ezer forint (nem rossz, ha
belegondolunk, hogy naponta fogjuk
használni, két évig vagy annál is tovább!) 
10. A babahordozás jó móka. Ki nem
szereti magához ölelni gyermekét? Késõbb
pedig, mikor gyermeked már nagyobb, a
kendõbe bújva könnyebb elbeszélgetni vele
és ez a helyzet megkönnyíti számodra, hogy
megfigyeld reakcióit, miközben felfedezi a
körülötte lévõ világ csodáit. A babának is jó
móka, mert szemmagasságban más
felnõttek is jobban észreveszik, és többet
kommunikálnak vele. Gyermeked a hordo-
zókendõben jobban életed részének érez-
heti magát, és téged is egyre jobban
elvarázsol ez a különleges kis ember.

TÖLGYES BEÁTA VÉDÕNÕ
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Közlekedj okosan!

2013. május 11-én rendezték meg
Veszprémben a Turbó pályán a Kerékpáros
Iskola Kupa megyei döntõjét. A nehéz
KRESZ elméleti tesztlap mellett zárt
ügyességi pályán, majd a forgalomban, a
városban is kellett kerékpározni.
Iskolánkból Szombathelyi Klaudia (7. b) a
lányok között a negyedik helyen, míg
Gáspár Soma (8. a) a fiúk között a
középmezõnyben végzett. 

2013.  május 16-án Balatonfûzfõn, a
Közösségi Házban, hagyományosan – az
„Iskola Rendõre” program keretén belül –
megrendezték a Rendõr–Mentõ–Tûzoltó
játékos vetélkedõt, vagyis a „ReMeTû”-t. A
verseny nagyon sok izgalmat tartogatott a
résztvevõ négy csapat számára: 3 féle
tesztkérdéses feladatsort töltöttek ki a
rendõrségi, a mentõs és a tûzoltó
munkáról, majd egy igen trükkös

kerékpáros ügyességi pályát kellett
teljesíteni. 
A területi versenyen iskolánk csapata: 
Ticz Péter, Vadas Gergõ, Glück Emílián
Fabríciusz, Nagy Nándor Bálint (3. b)
tanulók az elsõ helyezést érték el. 

Gratulálunk, hajrá, Irinyi!

HORVÁTH IRÉN

Így ünnepeltük a Föld napját!
2013. április 22-én hétfõn, a Föld napján
mintegy negyven tanuló vett részt a
hagyományos aszfaltrajzversenyen az
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény udvarán. A
versenyt Rákóczi Zoltán tanár úr szervezte.
A pályát beborították a szebbnél szebb
rajzok. A diákok alkotásaikkal hívták fel a
figyelmet a Földet sújtó globális prob-
lémákra: a vízpazarlásra, a hulladék-
szennyezõdésre, a zöld élõhelyek meg-
óvására.
A kis mûvészek szünet nélkül, töretlen
lelkesedéssel, két órán keresztül alkottak a
szép tavaszi délutánon, mire elkészültek a
szemet gyönyörködtetõ alkotások. A
szigorú zsûri ezután három kategóriában
értékelte az alkotásokat.

1–2. osztály: I. hely: Borsos Barbara,
Mészáros Viktória Anna (2. a), II. hely:
Hudra Eszter, Tóth Levente (2. a), III. hely:
Kovács Levente, Marx Bernadett, Papp
Tamás, Takács Nikolett (1. b)
3–4. osztály: I. hely: Papp Krisztina,
Huzsvár Janka (3. b), II. hely: Benkõ
Sándor Dominik (4. b), III. hely: Ticz Péter,
Vadas Gergõ (3. b)
5–8. osztály: I. hely: Farkas Réka Noémi
(8. a), II. hely: Gáspár Zsófia, Molnár
Barbara (6. a) és Szombathelyi Klaudia,
Volek Barbara Zelma (7. b), III. hely: Rédei
Rómeó (7. a) és Sevinger Laura, Tánczos
Tímea (5. b)

Különdíj: Glück Emilián Fabríciusz,
Huzsvár Flórián, Ormai Bendegúz (3. b–6.
b–5. a) és Sevinger Nóra, Szombathelyi
Réka (5. b).
Gratulálunk a helyezetteknek, jövõre újra
találkozunk a pályán!

HORVÁTH IRÉN
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A Manhattan makett nyert

2013. május 10-én rendezték meg az Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben a hagyo-
mányos makett verseny eredmény-
hirdetését.
A pályázatra igazán nívós alkotások
érkeztek, a zsûrinek nagyon nehéz dolga
akadt az elbíráláskor. Oklevelet és
könyvjutalmat vehetett át az elsõ három
helyezett:

1. Bertalan Boglárka 5. a osztály –
EIFFEL-TORONY MAKETT 
2. Lengyel Attila 7. a osztály – 
AUTÓMAKETT  
3. Ticz Péter 3. b osztály –
HÁZMAKETT  

A legjobb makett készítõje, aki egy nagyon
szép serleg büszke tulajdonosa lett, a
MANHATTAN makett készítõje: Rédei
Rómeó 7. a osztályos tanuló. 

Gratulálunk, s boldogan bíztatunk minden
barkácsolni szeretõ tanulót, hogy folytassa
tevékenységét, mert a verseny lesz jövõre is!

HORVÁTH IRÉN

24 órás úszás
Idén elõször szeretném, ha megrendezésre
kerülne egy nagyszerû rendezvény, mely az
ország több városában már ismert. A 24
órás úszás 2013. június 7-én (szom-
baton) déltõl 2013. június 8-án
(vasárnap) délig tartó gála, mely alatt 16
csapat váltóversenyben méri össze tudását.
Bármilyen úszásnem megengedett.
Kezdõktõl a profi úszókig bárki nevezhet.
Mivel egyszerre csak egy ember úszhat a
csapattagok közül, így a többi
versenyzõnek van ideje felkészülni, pihenni,
lazítani vagy szórakozni. Erre az uszodában
is lesz lehetõség, ugyanis tánc, harc és
egyéb más bemutatókkal szeretném
izgalmasabbá tenni a rendezvényt.
Hogy mi az, ami miatt akkora sikere van
máshol az ilyen jellegû programoknak? 

A nagy nyüzsgés, ami ilyenkor betölti az
egész teret... Izgalom a kezdés miatt... a
kíváncsiság aziránt, hogy a sáv másik
oldalán úszó csapat mennyire erõsen kezd...
Az a sok különféle ember, akik
(remélhetõleg) az ország több pontjáról
érkezik. A fordulópontja az egész együtt
töltött napnak az a hajnali óra, amikor
nincs más, csak az összetartás. Ilyenkor már
mindenki nagyon fáradt és mindenkinek
nehezére esik felkelni, bemenni az akkor
hidegnek tûnõ vízbe és leúszni a számára a
csapatkapitány által kijelölt perceket. Ám
másnap már mindenki másképp emlékszik.
Az utolsó két órában vagy pár percben
hirtelen mindenki új erõre kap. Elfelejt
mindent és újra a legjobb formáját hozza.
Olyan hatalmas lökést ad mindenkinek a

végsõ drukkolás, hogy szinte izzik a levegõ.
Minden órában kifüggesztjük a csapatok
által leúszott hosszokat, így senkinek nem
lesz meglepetés a nyertes csapat neve. Ez is
segít abban, hogy senki ne eresszen le és ne
hagyja el magát, hiszen a sorrend óráról
órára változik. Mindig van lehetõség arra,
hogy megforduljon a végsõ sorrend.

Számomra ez a gála azért annyira fontos,
hogy megrendezésre kerüljön, mert
ismerem Balatonfûzfõt. Itt laktam 6 évig
még gyerekkoromban és nagyon örülnék
neki, ha az úszógálán résztvevõ emberek is
megismernék és megszeretnék a települést.
Ezen felül az uszoda teljes mértékben
alkalmas arra, hogy ezt a rendezvényt le
lehessen bonyolítani. Másrészrõl viszont
én, aki gyõri lévén, elmegy Sopronig, majd
fél évvel késõbb Dunaújvárosig csak azért,
hogy részt vehessek a csapatommal egy 24
órás úszáson, annak kifejezetten fontos,
hogy olyan minõségi spotesemények
legyenek szerte az országban, ahol nemcsak
a rendszeresen versenyzõk vehetnek részt.
Remélem, sok olvasó figyelmét felkeltették
a leírtak. További információk találhatóak a
honlapon és e-mailben is szívesen
válaszolok az esetleges kérdésekre.
www.uszogala.pd-web.hu
uszogala@citromail.hu

SPORTTÁRSI ÜDVÖZLETTEL: 
KOCZKÁS VIVIEN
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Júniusi rejtvény
A májusi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Megjött a május ime, Virágba borult a világ.
(Heinrich Heine: Megjött a május
Fordította: Nadányi Zoltán)

Könyvet nyert:
Talamár Viktória balatonfûzfõi és Lengyel
Julianna Balatonalmádi olvasónk. Gratulálunk!

Júniusi rejtvényünk egy szólás.

Beküldési határidõ: 2013. június 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

Számítógépek teljes körû
karbantartása, adatmentés,

vírusirtás, helyszínre történõ
kiszállással. (06-30/262-2103)

Egész évben papíráru, tanszerek,

rövidáru, ajándék,

horgászfelszerelés kapható

Fûzfõgyártelepen, a buszmegál-

lónál lévõ HHoorrggáásszz--  ééss

AAjjáánnddéékkbboollttbbaann..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  mmiinnddeennnnaapp::

88..0000––2222..0000  óórrááiigg

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

www.varromuhely.hu

Hétfõ 12–18
Kedd 10–17
Szerda 12–18
Csütörtök 10–17
Péntek 10–17

Varrónõ Balatonfûzfõn!
Ha nem bírja cérnával…

Szabolcsné Meilinger Katalin
Balatonfûzfõ-Tobruk, Bercsényi u. 45.

+36-30/511-6582

A város fotósa – A fotós városa díj®

A Balatonfûzfõi Hírlap szerkesztõbizottsága a 2011. december 12-én alapított és 2012-ben elsõ ízben meghirdetett ,,A város fotósa –
A fotós városa díj®”, melynek elsõ díjátadása 2013. január 22-én volt, újból meghirdeti ezt a díjat.
Kérünk minden fotózni szeretõt, állítsa nagyfelbontásúra gépét és fényképezzen, minél változatosabb egyéni látásmódban örökítse meg
a vissza nem térõ fûzfõi pillanatokat.
Elektronikus adathordozón juttassák el a képeket szerkesztõségünknek folyamatosan, de legkésõbb 2013. december 5-ig.
Díjátadás: 2014. január, a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen.

Elérhetõségeink:
Levélcím: Balatonfûzfõi Hírlap, 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Szerkesztõség: Balatonfûzfõ, Nike krt. 12. I. emelet – a Mûvelõdési Központ épületében
Telefon: 06-20/925-4515
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com
Minden információval szívesen állunk rendelkezésükre.

SZERKESZTÕSÉG

Hirdessen Ön is a
Balatonfûzfõi Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy tele-

fonon: 06-20/925-4515

MINÕSÉGI DARABOLT, HASÍTOTT

TÛZIFA

AKCIÓS ÁRON:
bükk, cser 2500 Ft/mázsa, akác 2400 Ft/mázsa

Az ár – 20 q mennyiség esetén – tartalmazza a HÁZHOZ szállítást
Balatonfûzfõ 20 km-es körzetében!

Tel.: 06-30/499-6864
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Tánc Világnapja
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