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Képek a 20 éves évfordulóról

Fotók: Lukácsi Tibor

,,A nehézségek azért vannak, hogy megoldjuk

azokat. Minél embert próbálóbb az utunkat

eltorlaszoló akadály, annál nagyobb erõ kell

leküzdéséhez. De ha vesszük – és miért is ne

vennénk – egyre jobban erõsödik önmagunkba

vetett hitünk.”

Reményik László
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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
július havi programja

Július 1–4. 9–17 óráig TÁMOP tábor
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Idõpontegyeztetés alatt: Semmelweis nap
– az önkormányzat szervezésében
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Kompolthy terem

Július 2. 16 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

Július 2. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 5. 17 óra Kiállítás megnyitó
– Rédei Magdolna alkotásaiból
A kiállítást megnyitja Veszeli Lajos festõmûvész
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Július 6. 6–15 óráig Horgászturisztikai
rendezvény
– a Balatonfûzfõi Horgász Egyesület szervezésében
Horgászverseny, nyílt nap, családi programok
Helyszín: Horgásztanya

Július 7. 15 óra Strandavató
– az új Fövenystrand átadása
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Fövenystrand

Július 10. 10 órától Nyári játszóház és
családi program
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Fövenystrand

Július 12. 9 órától Önkéntes véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Július 12. 16 órától I. balatonfûzfõi Vizes nap 
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Fövenystrand

Július 13. 17 óra Szendrõ Szabolcs kiállítás
megnyitója és elõadása ,,Börzsönytõl a
Mount Everestig” címmel
(Telefonos elõjegyzés szükséges:
06-30/524-8709. Belépõjegy: 1000 Ft)
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Július 18. 20 óra Romkerti zenés esték
– Vígh Andrea Liszt-díjas hárfamûvész koncertje
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom kertje
(Rossz idõ esetén a Jézus Szíve templom)

Július 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 20. 16 órától Fûz nap, ami összefûz
(családi programok)
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruk, Tobruki strand
(Esõnap: július 27. szombat)

Július 24. 10 órától Nyári játszóház és
családi program
Helyszín: Tobruk, Tobruki strand

Július 29. 17 óra Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Július 31. 19 óra Romkerti zenés esték
– Lehoczky Judit elõadómûvész és dalénekes mûsora
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom kertje
(Rossz idõ esetén a Jézus Szíve templom)

Augusztus 2. 17 óra Senior Fotómûvészek
Egyesületének kiállítása
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Augusztus 3. 9 órától Gombócfesztivál
– a VEGASZ szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház és
környéke

A mûsor és idõpont változtatás jogát
fenntartjuk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 22–28-ig a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár zárva tart!

Várjuk kedves vendégeinket a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont

nyári programjain:

2013. június 16-tól augusztus 20-ig derült idõ esetén keddtõl vasárnapig távcsöves
bemutatók. Idõpont egyeztetés, bejelentkezés szükséges!

„Zenés nyáresték a csillagok alatt” koncertek, táncház, utcabál…
20.00–24.00 óráig az alábbi napokon:

• 2013. július 7. vasárnap Latin est Lucio Antonio Carrerával és salsa minden
mennyiségben

• 2013. július 20. szombat Utcabál a Hawaii zenekarral
• 2013. július 27. szombat  Magyar népzene és táncház a Kõris zenekarral
• 2013. augusztus 18. vasárnap Fûzfõ Band koncertje

További információ és bejelentkezés: 06-30/524-8709
www.balatoncsillagvizsgalo.hu

Szeretettel köszöntjük városunk

5 újszülöttjét, név szerint

Gyõrffy Gabriellát, Volent Lucát,

Sebestyén Áront, Mrena Kingát és

Horogh Levente Lászlót.

Gratulálunk a családoknak, és jó

egészséget kívánunk!

*

Fájdalommal búcsúzunk a 4 elhunyt

balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta a
2013. májusi lapzártától a
2013. júniusi lapzártáig:
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2013. május 21-én tartotta soron következõ rendes,
május 27-én rendkívüli ülését. Az üléseken született döntések a
teljesség igénye nélkül:

– A testület az óvodai nevelés Papkeszi községi önkormányzattal
köznevelési szerzõdés alapján történõ ellátását támogatta.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete mint a
SAL-X Kft. tulajdonosa a 25/2013. (02. 05.) Kt. határozatát
megerõsítve úgy döntött, hogy a SAL-X Kft. (törzstõke
csökkentésének cégbírósági bejegyzésének feltételével) a SAL-X Kft.
részére nyújtott, 2012. december 31-én 145 332 eFt összegben
fennálló tagi követelésébõl 83 500 eFt-ról véglegesen lemond, és a
83 500 eFt véglegesen elengedett követelést apportként, tõkeemelés
céljából a társaság rendelkezésére bocsátja. A tõkeemelést az apport-
ból 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. 

– Elfogadták a SAL-X Kft. 2012. évi egyszerûsített éves beszámoló-
ját 106 441 eFt mérleg fõösszeggel és –29 554 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel (veszteséggel).

A lakossági ivóvízellátást biztosító 2. számú karsztkút
szivattyújának cseréjéhez – utólagos elszámolás mellett – 7 MFt
keretösszeget biztosított a testület a fejlesztési céltartalék terhére.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete mint a
SAL-X Kft. alapítója úgy döntött – mivel az ügyvezetõ megbízatása
lejárt –, hogy 2013. június 1-jétõl egy év határozott idõtartamra
továbbra is Kovács Elemér Pétert bízza meg a  SAL-X Kft.
ügyvezetõ igazgatói feladatainak ellátásával.

– Az önkormányzat Balatonfûzfõ teljes közigazgatási területére
vonatkozóan vagyonkezelõi szerzõdést kíván kötni a DRV Zrt.-vel
– annak jövõbeni részvényeseként – a vízi közmûszolgáltatás
üzemeltetése érdekében. 

– A képviselõk egyetértettek a Winter-Zone Közhasznú Sportegye-
sület Balatonfûzfõ 354/19, 354/15, 354/14 és a 354/13 (jelenlegi
vízmû terület) hrsz. alatti ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
koncepciójával; nem zárkóznak el a koncepcióval érintett területek
ezen célra történõ hasznosítása elõl, ezért felkéri a hivatalt a
pályázati kiírás tervezetének elkészítésére.

– A testület úgy döntött, hogy „A balatonfûzfõi Fövenystrand
felújítása tárgyú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák
elvégzése” elnevezésû projektjében 

1. – a fõépület körüli további térburkolat készítésére járulékos
munkákkal együtt nagykapunál teherforgalomra kialakítva
2 500 000 Ft + áfa,

– a fõépület csapadékvíz elvezetésére földben vezetve a felszíni
árokig 1 584 460 Ft + áfa,

– a fõépülettõl a szabadtéri színpadig új elektromos betáp
kiépítésének elvégzésére 200 950 Ft + áfa,

– a fõépületnél statikai megerõsítések, vasalások, homlokzati
kõburkolat mögötti vízzáró vakolat és megerõsítés,
valamint agyagos talaj miatti geotextília beépítésére térkõ
alá 1 031 288 Ft + áfa,

– új kerítés építésére 627 051 Ft + áfa,
– meglévõ kerítés bontására, helyére új építésére 953 355 Ft +

áfa összeget, mindösszesen 6 897 104 Ft + áfa összeget
biztosít az alábbiak szerint: 5 MFt-ot a céltartalék terhére,
2 666 782 Ft-ot pedig a céltartalékba  visszapótlásra kerülõ
összeg terhére,

2. – a fõépület új üzlethelyiségeibe almérõk kiépítésére 95 600  Ft
+ áfa összeget, a K6 büfénél földmunka, térkõjárda, kerítés
építésére, védõcsövezésre 878 214 Ft + áfa összeget,
mindösszesen 973 814 Ft + áfa összeget biztosít a céltartalékba
visszapótlásra kerülõ keret terhére azzal, hogy az érintett bérleti
jog tulajdonosok részére az összeget továbbszámlázzák, majd a
számla ellenértékét céltartalékba visszapótolják.

– „A balatonfûzfõi Fövenystrand felújítása” címû projekt keretében
megépülõ pavilonok bérlõinek a pavilonok építési engedélye
jogutódlásával kapcsolatos kérelmét a testület támogatta úgy, hogy
a bérlõk az ingatlanon tulajdonjogot nem szerezhetnek. Az eljárás
lefolytatásából adódó költségeket a bérlõk viselik. Ezen eljárásokkal
kapcsolatban a bérlõk az önkormányzat felé semmiféle polgárjogi
igényt nem támaszthatnak. A beruházás befejezésekor a bérlõk
kötelesek ugyanezen jogutódlási eljárással az építési engedélyt az
önkormányzat részére átíratni, az önkormányzat ezt követõen kéri
meg a használatbavételi engedélyt.

– Az önkormányzat a megépülõ pavilonok elõtti járda térburkolási
munkálatainak költségeit nem viseli.

– Támogatták a pavilonok bérlõinek azon kérelmét, mely szerint a
pavilonok elõtti 4,5 m-es járda és az úttest közötti területet a pavilon
bérlõi térburkolattal láthassák el, melynek fejében a bérlet idõtartama
alatt a burkolt területet parkolóként térítésmentesen használhatják.

– A képviselõ-testület úgy döntött, hogy az „Európa a
polgárokért” Program 2007–2013 – Testvérvárosok
polgárainak találkozói címû program keretében pályázatot kíván
benyújtani testvérvárosi találkozó megvalósítására.

– Az önkormányzat kezdeményezte, hogy a balatonkenesei 4884/1,
4884/2, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891/1, 4891/2,
4892, 4893 és a 4894 hrsz.-ú ingatlanokat magába foglaló
területrész – területrész átadással – Balatonkenesétõl Balatonfûzfõ
közigazgatási területéhez kerüljön át a területre fordított beruházási
és üzemeltetési költségek ellentételezéseként.

1. Felkérte Balatonkenese város önkormányzatának képviselõ-
testületét, hogy az 1. pontban meghatározott területrész
átadásával kapcsolatos döntését hozza meg. 
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Harmincharmadik hónap a városházán
Az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az adósságkonszoli-
dációról.

2012. december 12-i állomány:
Folyószámla-hitel: 149 450 820,20 Ft
Kötvény visszavásárlás: 4 764 017,42 CHF 

Az adósságkonszolidáció megtörtént. Balatonfûzfõ város
önkormányzata adósságát a 2013. április 25-i állomány alapján
az alábbiak szerint vállalta át az állam, melyet a számlavezetõ
banknak május 10-én átutalt.
Folyószámla-hitel: 115 284 258,74 Ft
Kötvény visszavásárlás: 4 614 097,66 CHF (1 112 274 381,92 Ft)
Összes utalás forintban 1 227 558 640,66 Ft 
Az NGM állásfoglalása szerint ez az összeg illet meg bennünket.

Eltérés:
Folyószámlahitel különbség: 34 166 561,46 Ft
Kötvény visszavásárlás különbség: 149 919 76 CHF (36 139 657,34 Ft)

Összes eltérés a 2012. december 12-i állományhoz képest
forintban: 70 306 218,80 Ft 

Az összeget emeli, hogy a konszolidáció elhúzódása miatt ki kellett
fizetni 8 153 909,50 Ft kamatot és 6 537 399 Ft ügynöki díjat,
illetve az ügynöki díj második részletét még szeptemberben kell
fizetni, ami erre az idõszakra vonatkozik, ez szintén várhatóan
6 500 000 Ft lesz. Ez összesen 21 191 308 Ft. 

A késedelmes konszolidáció miatt összesen 91 497 526 Ft
összeggel jártunk rosszabbul.

Csatolom még a MÁK-on keresztül az NGM-nek eljuttatott
észrevételt, melyre még semmilyen jelzést nem kaptunk. 
A konszolidálás mértékével kapcsolatban azonban az alábbi
észrevételt kívánom tenni: 

Az 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján Önkormányzatunkat
törlesztési célú támogatásként, a 2012. december 12-ei állomány

2. Balatonkenese város önkormányzata képviselõ-testületének
egyetértõ döntése esetén a területrész átadásával kapcsolatos
eljárást megindítja.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a
tulajdonában lévõ balatonfûzfõi 1498/313 hrsz.-ú ingatlan (volt
papírgyári terület) versenytárgyalás útján való értékesítésérõl
határozott.

– Az Önkormányzat 
1. A balatonfûzfõi 1495/124 hrsz.-ú – Balatonfûzfõ, Bugyogó-

forrás u. 20. szám alatti – orvosi rendelõ megnevezésû –
ingatlanra ingatlanforgalmi szakértõi értékbecslést készíttet, 

2. elrendeli az 1. pont szerinti ingatlan értékesítésére vonatkozó
meghívásos pályázati kiírás elõkészítését. Az értékbecslés
költségét a vételárban érvényesíti.

– A testület a Balaton Volán Zrt. 1795/2013. számú levelében
szereplõ (Veszprém–Siófok, valamint Balatonfüred–Siófok útvo-
nalat érintõ járatszám csökkentésrõl szóló) menetrendi változtatási
szándékát nem támogatta. 

– A képviselõk úgy döntöttek, hogy „Az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti
együttmûködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében 

– az Innovatív vízpart és strandfejlesztés címen pályázatot kíván
benyújtani a balatonfûzfõi Fövenystrandon és Tobruki Strandon
mozgáskorlátozottak számára fürdõzési lehetõséget biztosító vízi
bejáró kialakítására, valamint a balatonfûzfõi szörfös területen
felnõtt fitness park kialakítására, továbbá a Fövenystrandon tájhoz
illeszkedõ játszótéri elem beszerzésére, együttmûködésben a
Balatonfûzfõ Szörf Klub Sportegyesülettel.

A pályázó a Balatonfûzfõ Szörf Klub Sportegyesület, így a
képviselõ-testület a bruttó 19 000 000 Ft összköltségû projekthez
a pályázat keretében bruttó 19 000 000 Ft összegû vissza nem
térítendõ támogatást igényel, hiszen így a támogatás mértéke
100%, ezért saját forrás lesz kerül bevonva. A képviselõ-testület a
pályázó számra a megvalósítás során a projekt elõfinanszírozását
biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

– LEADER pihenõ pontok kialakítása címen pályázatot kíván
benyújtani együttmûködésben a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai
Egyesülettel.
A pályázó a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület, így a
képviselõ-testület a bruttó 5 000 000 Ft összköltségû projekthez
a pályázat keretében bruttó 5 000 000 Ft összegû vissza nem
térítendõ támogatást igényel, hiszen így a támogatás mértéke
100%, ezért saját forrás nem lesz bevonva. A képviselõ-testület a
pályázó számra a megvalósítás során a projekt elõfinanszírozását
biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

– A testület döntése szerint Szabó Márton,  a Balatonfûzfõ 242/12
hrsz.-ú közterületen lévõ kútházat (Sirály étteremmel szemben)
kerékpár szervizzé alakíthatja, bérleti szerzõdés alapján határozatlan
ideig 180 000 Ft + áfa/év bérleti díjért használhatja, a felújítással
kapcsolatos – számlával igazolt – beruházási költséget évente a
bérleti díj 50%-áig a bérleti díjba beszámítják.

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt olvashatják. 
A következõ bizottsági ülésre 2013. június 11-én, a soron következõ
testületi ülésre pedig június 18-án került sor 16 órakor. Errõl a
beszámolót a 20-i lapzárta miatt csak az augusztusi havi Fûzfõi
Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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100%-ban illeti meg. Errõl az NGM Önkormányzati Költségvetési
Rendszerek Fõosztályának vezetõje, dr. Berczik Ábel fõosztályvezetõ
úr 2013. április 17-én írásban tájékoztatott. Idézem: „örömmel
tájékoztatom Polgármester Urat, hogy Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának 2012. december 12-én fennálló adósságállománya
törlesztési célú támogatással 100%-ban visszafizetésre kerül”.   
Ezzel szemben most az újabb adatbekérés után, melyben szintén
biztosítottak a 100%-os visszatérítésrõl, csak az április 25-i
állományt térítik meg, mely lényegesen alacsonyabb a 2012.
december 12-ei állománynál, hiszen már fél éves törlesztõ részletet
is fizettünk, illetve az adók beérkezése miatt a folyószámlahitel
állomány is alacsonyabb. 

Fenti kormányhatározat, valamint a 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. § (11) bekezdése alapján értelmezésünk szerint a 2012.
december 12-i állomány illeti meg önkormányzatunkat. 

ROGÁN ANTAL
Az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának Elnöke

Tisztelt Elnök Úr!

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ezúton
is köszönetét fejezi a Kormánynak azon döntéséért, melynek
értelmében a Magyar Állam egyszeri, vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesíti Balatonfûzfõt, átvállalva teljes adósságállományát.

Balatonfûzfõ adósságállományának átvállalásával kapcsolatosan az
alábbiakban kérem a Tisztelt Elnök Úr segítségét.

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 76/C. §-a értelében – mely
2012. december 6-án lépett hatályba – az állam egyszeri, vissza nem
térítendõ költségvetési támogatást nyújt az 5000 fõ lakosságszámot meg
nem haladó település települési önkormányzata és a többcélú kistérségi
társulás 2012. december 12-én fennálló adósságállományának teljes
visszafizetéséhez, valamint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig
számított járulékainak megfizetéséhez.
A törvényi rendelkezés a mai napig változatlan.

Az egyes csökkentett mértékû törlesztési célú támogatásban részesülõ
5000 fõ lakosságszám alatti települések meghatározásáról szóló
1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat értelmében a Kormány a Kötv.
76/C. § (11) bekezdése alapján, az 1. mellékletben felsorolt
önkormányzatok esetében – köztük Balatonfûzfõ esetében is – a törlesztési
célú támogatás mértékének értékelés utáni megállapításáról döntött.

Az 1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat visszavonásáról is
rendelkezõ 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat szerint: 
„A Kormány

1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (11) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1.
mellékletben felsorolt települési önkormányzatok a 2012.
december 12-én fennálló adósságállományuk 1. mellékletben
szereplõ mértékének megfelelõ összegû törlesztési célú
támogatásban részesüljenek,

2. elrendeli az 1. mellékletben szereplõ mértékeknek megfelelõ
törlesztési célú támogatás folyósítását.”
Felelõs: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ: 2013. június 28.

3. az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülõ 5000
fõ lakosságszám alatti települések meghatározásáról szóló
1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozatot visszavonja.”

2013. április 17-én a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormány-
zati Költségvetési Rendeletek Fõosztálya arról értesítette Balaton-
fûzfõ Város Önkormányzatát, hogy az 1172/2013. (IV. 5.) Korm.
határozatban foglaltak alapján, a település 2012. december 12-én
fennálló adósságállománya törlesztési célú támogatással 100%-
ban visszafizetésre kerül. Ugyanezen minisztérium ugyanazon
fõosztálya 2013. április 19-én, tehát két nappal késõbb kelt levelé-
ben már arról tájékoztatja a települést, hogy az adósság-
konszolidáció a 2013. április 25-én fennálló adósságállomány és
járulékfizetési kötelezettség bázisán valósul meg. 

Ez az intézkedés – nevezetesen, hogy nem a december 12-i, hanem az
április 25-i adósságállomány a konszolidáció alapja – azt eredményez-
te, hogy Balatonfûzfõ város önkormányzata 91 497 526 Ft-tal
kevesebb mértékû konszolidációs támogatásban részesül.

Álláspontunk szerint – Kötv. 76/C. § (1) bekezdése, valamint a
1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján – megállapítható,
hogy a konszolidációval érintett adósságállomány az önkormányzat
2012. december 12-én fennálló adósságállománya, valamint ezen
adósságállomány 2012. december 28-áig számított járulékai.

Kérem a Tisztelt Elnök Urat, legyen a segítségünkre abban, hogy
az adósságkonszolidáció alapját – a fenti jogszabályban foglaltakat
betartva – a 2012. december 12-én fennálló adósságállomány, vala-
mint ezen adósságállomány 2012. december 28-áig számított
járulékai képezzék.

Segítõ együttmûködését elõre is köszönöm.

Balatonfûzfõ, 2013. június 12.

TISZTELETTEL: 
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Tisztelt Olvasók!

Mindenképpen szükségesnek tartottam ezeket az információkat
megosztani Önökkel, elkerülve a késõbbi azon vetélkedéseket, hogy
ki mit tett illetve ki tett többet a település adósságrendezéséért.

Lezajlott a település legnagyobb rendezvénye, az Extrém Sport
Beach Fesztivál. Ennek célja a Balaton, a sport népszerûsítése és
szórakozási lehetõség biztosítása a helybelieknek, valamint az ide
látogatóknak.
A négynapos rendezvényen ötezernél is többen látogatták a
programokat, látogatták a vendéglátó helyeket, s nagyon sokan
foglaltak itt szállást. A szervezõk a hatóságok által is elismert módon
gondoskodtak a rend fenntartásáról. Hiányt pótolt ez a rendezvény,
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Pályázati felhívás
Balatonfûzfõ város önkormányzata nyilvános versenytárgyalás
útján – egyben vagy megosztva – értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévõ balatonfûzfõi 1498/313 hrsz.-ú ingatlant (volt
papírgyári terület). 

A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk Balatonfûzfõ város
honlapján www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Sajtóközlemény
Befejezõdtek a balatonfûzfõi Sportszálló „B” kategóriájú gyermek- és

ifjúsági táborrá fejlesztése tárgyú projekt kivitelezési munkái
2013. június 19.

Elkészültek a balatonfûzfõi ifjúsági szálló átalakításának
kivitelezésével. A beruházás végleges mûszaki átadás-átvételének
idõpontja 2013. május 21. volt. 
A fejlesztésnek köszönhetõen a tetõtérben található 11 kétágyas és
3 háromágyas szobát felújították, és 2–2 vendégszobánként,
illetõleg 2 háromágyas vendégszobánként 1–1 zuhanyzó-mosdó
helyiség lett kialakítva. A tetõtéri teraszon új fal- és padlóburkolatok
készültek. Megtörtént az épület földszintjén található átalakítással
érintett helyiségek hideg és meleg padlóburkolatainak, továbbá a
vizesblokkok szerelvényeinek cseréje. A földszinten kapott helyet az
ifjúsági szálló új szolgáltatásai közül a betegszoba, a központi
érték- és csomagmegõrzõ, az elõadóterem, az étkezõ-társalgó és
a büfé raktárral.
Mindkét szintet érintõen a gázfûtéshez megfelelõ új fûtési
rendszer lett kiépítve, és az épület elektromos hálózata is teljes
egészében megújult. A külsõ falszerkezetek utólagos hõszigetelést
kaptak, és a külsõ nyílászárókat is kicseréltük.
A kivitelezés a tetõtéri szobák mennyezetére kerülõ tûzálló
gipszkarton-burkolat készítésével végzõdött, továbbá komplett
tûzvédelmi jelzõ- és riasztórendszer lett kiépítve helyiségenkénti
optikai füstérzékelõkkel, kézi jeladókkal, hangjelzõ szirénákkal. Az

egész rendszert vezérlõ intelligens tûzjelzõ központtal megoldódott
az épület hõ- és füstelvezetése is.

Az önkormányzat a projektet az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengely, Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások címû pályázatán nyert, 16 855 219 Ft összegû vissza
nem térítendõ, de minimális (csekély összegû) támogatásból és
jelentõs összegû, 27 529 841 Ft saját forrásból valósította meg.

„Bízunk abban, hogy a sportszálló minõségi fejlesztésével az
ifjúsági, a sport-, az egészség- és az aktív turizmusban résztvevõk
kedvelt úti céljává válik városunk, növekszik az általuk eltöltött
vendégéjszakák száma és a sportcentrumunk is látogatottabbá válik”
– mondta Marton Béla polgármester.

Bõvebb információ:
Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati Hivatal
Nóti Attila városfejlesztési referens
+36-88/596-921, noti.attila@balatonfuzfo.hu

ami a hazai médiumoknak is felkeltette az érdeklõdését. A Magyar
Televízió Balatoni Nyár mûsorában két reggel is beharangozta a
rendezvényt, élõ adásban megszólaltatta a szervezõket, forgatott a
Hír Televízió sporttal foglalkozó magazinja is. Az idegenforgalom és
a turizmus fejlesztését megcélzó településen helye van ilyen
rendezvénynek, amit remélem több is követ majd.
Bizonyára népszerû lesz az erre az alkalomra megépített BMX pálya,
az átadott térplasztikát is sokan használhatják majd a Zagykazettán.
Köszönet a szervezõknek, a rendezõknek és a lakosságnak a
türelmükért.

Példa értékû volt az a rendezvény, amit a második bobpálya avatásán
tapasztalhattak meg több ezren. Kígyózó sorok álltak azért, hogy
adományaikkal segítsék az árvízkárosultakat, mert Kovács Szilárd
ügyvezetõ igazgató úr az aznapi teljes bevételt felajánlotta e nemes
célra. Gondolom, nemcsak engem, hanem mindenkit büszkeséggel
töltött el az a tény, hogy csatlakozhattunk a kezdeményezéshez.
Büszkeség és köszönet azért is, hogy településünk egy százötven

milliós beruházással lett gazdagabb, bár errõl esett aznap talán a
legkevesebb szó. 

A vízmû átadására a testületi döntésnek megfelelõen megkezdtem a
tárgyalásokat a DRV-vel. Az elsõ tárgyaláson kijelöltük a jogi és
technikai teendõket. A vagyon az önkormányzatnál marad, a DRV
bérleti szerzõdés megkötése után fogja azt üzemeltetni. Az átadásig
rengeteg adatot kell még szolgáltatni, a bérleti szerzõdés tervezetet
optimalizálni szükséges. A munka tehát döntés elõkészítésekkel
megkezdõdött, a döntéseket itt is közzé teszem.

A nyárra minden olvasónak, minden fûzfõi lakosnak kellemes
idõtöltést, kikapcsolódást kívánok.

Legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2013. július 18. 17 óra, Tobruk,
óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Július 1-jétõl hatályos az új Btk.

Új Büntetõ Törvénykönyvet fogadott el az
Országgyûlés, amely 2013. július 1-jétõl
lesz hatályos, vagyis az utána elkövetett
bûncselekményeket már aszerint ítélik meg,
a büntetéseket aszerint szabják.

Az új törvény szellemiségében és az egyes
büntetendõ cselekmények meghatározásában
tér el a jelenleg hatályos törvénytõl. Elõtérbe
helyezi, kiemelten kezeli a bûntett vagy vétség
áldozatát, a sértett védelmét, az erõszak
visszaszorítására törekszik. Ezzel összhang-
ban elmondható, hogy szigorúbb, vagyis
súlyosabbak a büntetési tételek, a szankciók.

Szakmai szempontok érvényesültek, amikor a
büntetendõ cselekményeket jobban
részletezi, pontosítja a jogalkotó, amikor a
záró rendelkezésekben egyértelmû és minden
cselekménynél azonosan értendõ meg-
határozásokat, minõsítéseket fogalmaz meg.
A törvény célja az is, hogy az ítélkezés
egységesebbé váljon, hogy az igazságszol-
gáltatásban dolgozó szakemberek egyformán
értelmezzék és minõsítsék a cselekményeket. 

Az alapvetõ elkövetési formák mellett újak
is bekerültek, pl.: ’kiszolgáltatott személy

megalázása’ (pl.: hajléktalanok bántal-
mazása), ’gyermekmunka’, ’bûnszervezet-
ben részvétel’, amely eddig minõsítõ körül-
mény volt.
A tartalom és a megfogalmazás is változott:
’közlekedés biztonságának veszélyeztetése’
helyett a ’közlekedõ személyek veszélybe
hozása’ az emberközpontúságot tükrözi.
Bõvült az elkövetési lehetõségek köre: zak-
latás esetében a szexuális indíttatást kiemeli
(pl.: fõnök beosztott viszonylatában).
Megelõzõ jogos védelem, amit a köznyelv
’önvédelemként’ ismer, esetében csak az
emberi élet kioltására nem alkalmas eszköz
használható. Speciális esete, ha a személy
ellen a saját lakásában történik a támadás, és
a támadók csoportosan, fegyveresen/felfegyver-
kezve, éjjel törnek a sértettre.

A kábítószer-terjesztõk nem, de a -fogyasz-
tók eddig kis mennyiség esetén választhatták
az elterelés intézményét tárgyalás helyett.
Ennek a rendelkezés szerint elõfeltétele lesz a
hatóságokkal való együttmûködés. 
Külön választották az ittas és bódult
állapotban történõ vezetést, és nem
szükséges a befolyásoltság ténye, maga a
fogyasztás elég az eljárás megindításához.

Az általános rendelkezések között szerepel:
• a vagyontárgyak lefoglalásának szorgal-

mazása, hogy az okozott kár meg-
térülésére minél nagyobb esély legyen,

• a büntetési tételek, vagyis a kiszabható
büntetések felemelése,

• az elévülési idõ növelése, a minimális 3 év
5 évre nõtt,

• a legsúlyosabb bûncselekmények esetén
(emberölés, rablás, kifosztás, testi sértés)
a büntethetõségi korhatár 12 éves korra
csökkentése,

• az ittas vezetés 0,8-ról 0,5 véralkohol
ezrelékre csökkentése, a 12 éven aluliak
ellen elkövetett bûncselekmények
szigorúbb megítélése,

• a lefoglalt dolgok származását a
tulajdonosnak kell igazolni, pl.: legális
jövedelem nélkül hogyan tett szert
értékes tárgyakra.

Ezek az újdonságok az eljárásban
mindenképpen a nyomozó és ítélkezõ ható-
ságok munkáját, a valódi igazságszolgálta-
tást szolgálják.

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Átadták az új panorámapályát a BalatoniBob Szabadidõparkban
Szombaton délelõtt hivatalosan is
átadták a Panoráma névre keresztelt új
balatonfûzfõi bob pályát. Az avató-
ünnepségen ötven dunabogdányi
árvízkárosult fiatal is részt vett a
szabadidõpark jóvoltából. A délelõtti és
esti, úgynevezett „Százforintos” jóté-
konysági bobozás teljes bevételét pedig
az árvízkárok enyhítésére ajánlotta fel a
sport és szabadidõ komplexum ügy-
vezetõje, Kovács Szilárd. 
A nyitónapon több ezren próbálták ki a
Balaton legújabb attrakcióját, az egész
országban egyedülálló bob pályát. A régi és
az új panorámapályán most már együttesen
több mint másfél kilométeren szágul-
dozhatunk, élvezve a páratlan balatoni
kilátást. Nincs még egy olyan szabadidõ-
park hazánkban, ahol egymás mellett két
kötöttpályás bob is üzemelne. Az önerõbõl
megvalósult, 150 millió forintos
beruházásnak köszönhetõen lecsökkent a
sorbanállási, várakozási idõ, és tovább

bõvült az aktív pihenést biztosító
lehetõségek tárháza a tó északi partján. A
balatonfûzfõi park az év 365 napján várja a
családi és baráti társaságokat, a két bob
pályát paintball, kalandpark, valamint
ingyenes erdei játszótér, fitness park, kilátó
egészíti ki, nem is beszélve a bevállalósakat
szó szerint bepörgetõ hintókáról. 
Az új panorámapálya hétszáz méter hosszú,
egy hirtelen lejtõvel és közvetlenül utána
egy 360 fokos, a föld fölött hét méterrel
ívelõ kanyarral kezdõdik, amelyen

végigdöngetve gyönyörû balatoni
panoráma tárul a bobozók elé. A pálya
ezután a régebbi pálya alagútja fölött
elszáguldva egy dupla ugratóval
mellékanyarodik. 
Szedlák Attila, a térség országgyûlési
képviselõje az avatóünnepségen hang-
súlyozta, nem elég a tó, a minõségi
strandok: ahhoz, hogy a Balaton egész
évben turisztikai vonzerõvel bírjon,
komplex szolgáltatásokat kell nyújtani. „A
BalatoniBob Szabadidõpark, amely évrõl-
évre gyarapodik, éppen ezt teszi, és ezzel
alkalmas a balatoni szezon meghosszab-
bítására” – mondta a képviselõ. Marton
Béla, Balatonfûzfõ polgármestere emlékez-
tetett, a település sokat fejlõdött az elmúlt
években. Egyre modernebb fürdõtelepülés
lesz, a családi vállalkozásban mûködõ
szabadidõparkon túl uszoda, és egy
csillagvizsgáló is megtalálható itt. Továbbá
folyamatban van a Fövenystrand teljes
átépítése, felújítása is. A polgármester
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Helyi kézmûvesek kiállítása
Kár, hogy dr. Makra Ernõné – a Jókai
Közszíntér megálmodója és lelkes motorja –
nem tudott részt venni a helyi kézmûvesek
június közepén rendezett kiállításának
megnyitóján a fûzfõfürdõi intézményben.
Biztos õ is elégedetten csettintett volna az
érdeklõdõk létszámát és a kiállított munkák
minõségét figyelve, az általa korábban már
megrendezett tárlat folytatásán. Mert való-
színû, hogy a múltbeli sikerek inspirálták
Csuka Péternét és Karácsony Juliannát, akik
megkeresték az idõközben a Mûvelõdési
Központhoz csatolt tagintézmény vezetését,
kérve a kiállítás szervezésében való
közremûködést. S mivel intézményünk olyan,
mint az a korábbi kéknyakkendõs kislegény

(fiatalabbaknak: ahol tud, ott segít), s
különben is alapfeladatunk a helyi értékek
védése, bemutatása, örömmel karoltuk fel a
kezdeményezést. Hogy helyesen tettük, azt
Marton Béla polgármester úr megnyitó-
beszédében is megerõsítette, reményét
kifejezve, hogy még sok ilyen szép tárlatnak
örülhetnek a helyi lakosok és a Balatonfûzfõn
nyaraló turisták egyaránt. A megnyitó
hangulatát Nyizsnyánszki Eleonóra népdal-
csokrai tették még emelkedettebbé.

A kiállítók névsora: Csuka Péterné –
zsinórcsipke és gobelin készítõ, Kaics Julianna
– szalma, csuhé- és vesszõfonó, Karácsony
Julianna – festõ, K. Nagy György – fazekas

népi iparmûvész, M. Mészáros Éva – festõ,
Nyéki Andrea – selyemfestõ, Osváth András
– festõ, Varga Jánosné – hímzõ, Varga Judit –
gyöngyfûzõ, Velez Sarolta – festõ

GRÓF TIBOR

A szerkesztõ kis kiegészítése: Balatonfûzfõ
hírnevét öregbítette két kézmûvesünk – Csuka
Péterné és Karácsony Julianna –, akik részt
vettek a Magyar Kézmûvesség – 2013 elneve-
zésû kiállításon, melynek témája a Szent István
és kora – kézmûves szemmel volt. Mindkettõjük
beküldött anyagát a zsûri oklevéllel jutalmazta,
a kiállítás látogatói pedig megismerhették a
balatonfûzfõiek szép munkáit. Gratulálunk! 

Gombócfesztivál (elõzetes)
Idén már 7. alkalommal rendezi a Vendég-
váró és Gasztronómiai Egyesület a város
egyik legjelentõsebb nyári rendezvényét. Az
augusztus 3-án, a fûzfõfürdõi Közösségi
Ház környezetében szervezett fesztivál

egyrészt hûen ápolja a hagyományokat,
másrészt igyekszik fokozatosan fejleszteni a
szolgáltatásait. Már a szlogen is újítás, hisz
a „Nyitva van az Aranykapu” idén még csak
a Gombócfesztivált, jövõre az összes nyári

városi rendezvényt magában foglalhatja.
Szintén az újítások között szerepel, hogy
ebben az évben már a lisztérzékenyek is
nyugodtan látogathatják a programokat,
hisz a gluténmentes tésztából készült

kiemelte, egy önkormányzat számára a
közös jövõ érdekében nagyon fontos, hogy
jó kapcsolatot ápoljanak a vállalkozásokkal.
A szabadidõpark tulajdonosaival is kiváló a
kapcsolat, ezért élvezik az önkormányzat
erkölcsi támogatását. Kovács László és fia,
utódja, Kovács Szilárd ugyanis olyan
beruházásokat valósítottak meg a telepü-
lésen és olyan szolgáltatásokat nyújtanak,
melyek növelik Balatonfûzfõ vonzerejét és
színesítik a turisztikai kínálatot – mondta
Marton Béla.
Kovács Szilárd ügyvezetõ arról beszélt, hogy
elengedhetetlen a folyamatos bõvítés.
Céljuk, hogy az aktív pihenéshez széleskörû
szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A
parkban az utóbbi idõben történt
fejlesztések több eleme nonprofit jellegû.
Az erdei játszótér és Fitnesz Park, valamint
Balatonfûzfõ elsõ kilátója ingyenesen
használhatók, de így is érdemes volt
megépíteni õket, mert ide hozzák, itt
tartják a vendéget Balatonfûzfõn – ami a
település és az itt élõk, valamint itt mûködõ
vállalkozások közös érdeke. A jövõrõl
szólva Kovács Szilárd elmondta, igaz, hogy
az új pálya csak a közelmúltban készült el,
már most tervezik a következõ lépést. A

közeljövõben családbarát beruházásokat
terveznek. 
Az új bob pálya avatóján ötven árvíz-
károsult fiatal is részt vett, akik a jegyzõ
kíséretében Dunabogdányból érkeztek
Balatonfûzfõre. Ide és hazaútjukról,
valamint egésznapos programjukról a
BalatoniBob Szabadidõpark tulajdonos-
ügyvezetõi gondoskodtak. Az autóbuszt
kedvezményes áron a Balaton-Ré-busz 98
Kft. ügyvezetõi, Rajnai Ferenc és Rajnai
Attila biztosították. 
Kovács Szilárd hangsúlyozta, nagyon
fontosnak tartják a társadalmi felelõsség-
vállalást, s úgy gondolják, aki megteheti,
annak olykor kötelessége is segítõ kezet
nyújtani. Az elmúlt hetek történéseinek
tükrében egyértelmû volt, hogy ez
alkalommal az árvízkárosultakra és az
árvízkárokra hívják fel a figyelmet.
„Köszönjük az Ökumenikus Segély-
szervezetnek, hogy összekötöttek
bennünket Dunabogdány önkormány-
zatával, ahonnan ötven gyermeket, fiatalt és
felnõtt kísérõiket hozhattuk el ide
Balatonfûzfõre és láthatjuk õket vendégül.
Azt szeretnénk, ha ezek a fiatalok, akik
néhány nappal ezelõtt még maguk is

homokot lapátoltak, homokzsákokat
cipeltek és a felnõttek keménységével
dolgoztak a gátakon, egy napra
elfelejthetnék mindazt, amit át kellett
élniük, és újra gyermekek lehetnének,
önfeledten játszanának és élveznék a
balatoni nyarat. Mi, itt a Balatonnál –
amely térséget elkerülte a víz pusztítása –,
ezt tudjuk adni, másokat is arra buzdítva,
hogy vegyenek részt az összefogásban” –
mondta Kovács Szilárd. 
A jótékonysági akció fõvédnöke Kálloy
Molnár Péter színmûvész is az adakozás és
az összefogás fontosságára hívta fel a
figyelmet. „Délelõtt és az esti órákban is
mindenki annyit ajánl fel egy-egy csúszásért
cserébe, amennyirõl úgy érzi, hogy belefér.
A park vendégei ezzel segítethetik az
árvízkárosultakat, hiszen a „százforintos
bobozás bevételét a tulajdonosok a
Nemzeti Összefogás számlájára fogják
befizetni. Biztosak lehetnek tehát abban,
hogy adományuk jó helyre kerül” – mondta
a színmûvész, aki késõbb együtt játszott,
bobozott a dunabogdányi gyermekekkel –
és persze a saját kisfiával és kislányával. 

FÜSSY ANGÉLA
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gombócot fenntartás nélkül fogyaszthatják.
A nagyobb gyomorûrtartalommal rendel-
kezõ vendégeknek sem kell már a kisebb
tésztával bíbelõdni, direkt nekik készül az
Óriásgombóc!
A programról szólva, már a reggeli ébredés
sem lesz mindennapos, de errõl bõvebbet

nem akarnak elárulni a szervezõk. A
délelõtt jó részét a veterán gépjármûvek
szerelmeseinek ajánljuk, akik különbözõ
bemutatók, vetélkedõk részesei lehetnek.
Természetesen a gyermekek is találhatnak
megfelelõ elfoglaltságot, a jó kedvrõl
többek között Rudi bohóc gondoskodik. A

déli harangszó egyben a hivatalos
megnyitót is jelenti, hogy aztán egymást
váltsák a színesebbnél színesebb mûsorok.
Az est sztárvendége a változatlanul
népszerû SZANDI lesz.

GRÓF TIBOR

Felhívás
Kedves fûzfõi Lányok, Asszonyok!

Hogy vendégeink a gombócok minél változatosabb világával ismerkedhessenek meg, kérjük, hogy saját készítésû hagyományos, vagy
különleges ízû, elkészítésû gombócaikkal támogassák rendezvényünket!

Az elkészített gombócokat a fesztivál délelõttjén a helyszínen, a fûzfõfürdõi Közösségi háznál, vagy a fûzfõgyártelepi NIKE étteremben
lehet leadni. Igény esetén a lakcímrõl is szállítunk.

A gombócos edényeken kérjük feltüntetni nevüket, lakcímüket, a gombócok darabszámát és ízesítését!
Aki a rendezvény napján legkésõbb 11 óráig legalább 50 db gombóccal támogatja a fesztivált, részt vehet a dr. Horváth Mónika és

Horváth Irén által alapított Aranygombóc díjért folyó versenyen.
További kérdéseikre az alábbi telefonszámokon kaphatnak választ:

Csöndörné Takács Zsuzsanna: 30/822-7673
Kántor Magdolna: 20/352-9952
Marton Gáborné: 20/241-3388

VEGASZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Kulcsár Ágnes festõmûvész kiállítása
Május közepén rendeztük meg Kulcsár
Ágnes festõmûvész kiállításának megnyitó-
ját a  Mûvelõdési Központ és Könyvtár
kiállítótermében.
Gróf Tibor igazgató köszöntõ beszéde után
dr. Herth Viktória mûvészettörténész
méltatta a mûvésznõ munkásságát, majd
Mitru Vivien fuvolán és Varga Áron
zongorán adtak elõ késõ romantikai,
impresszionista és XX. századi fülbemászó,
közismert dallamokat.
A mûvésznõ a budapesti Képzõ- és
Iparmûvészeti Szakközépiskolában végzett
dekoratív festõ szakon, ahol a
rajzstúdiumok mellett megismerkedett a

freskó-, a secco-, a sgrafitto-, a mozaik- és
az üvegablak készítés technikájával is.
2003-tól (többek között) a Veszprémi
Mûvész Céh, 2005-tõl a Magyar
Alkotómûvészek Egyesületének mûvészeti
tagja.
Jelenleg a Laczkó Dezsõ Múzeumban
grafikus és kiállításrendezõ.
Egyik méltatása szerint Kulcsár Ágnes
hagyja rajzolni a benne élõ gyermeket,
innen származhat munkáinak közvetlen,
mély természetessége (Domján Gábor).
Valóban, akik a kiállítást megtekintették,
felejthetetlen esztétikai élményben lehetett
részük, és nemcsak a festményeket illetõen.

A mûvésznõ nagyszerû kreativitásának is
tanúi lehettünk, melyek festett térbeli
formákban nyilvánultak meg.

BÓNA VERA

,,Egy csók és más semmi, a vágyam csak ennyi”
Május végén adott otthont a balatonfûzfõi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Eisemann
Mihály–Békeffi István–Halász Imre: Egy
csók és más semmi címû zenés komédiá-
jának, melyet a közönség a Pannon Vár-
színház elõadásában tekinthetett meg,
Vándorfi László rendezésével.
A XX. század eleji eleganciával megírt zenés
vígjátékot mulattató bohózati helyzetek,
fülbemászó Eisemann dallamok, elegáns

ruhák, és bravúros táncelemek színesítették.
A komédia rengeteg meglepetést tartoga-
tott a közönség számára, hiszen meg-
tudhatták, hogy hogyan lehet egy
gyermeknek nõ az apja, családi titkokba
tekinthettek bele, és rácsodálkozhattak,
hogy egy szigorú ügyvéd szívét is meg
lehet lágyítani.
Egyed Brigitta dr. Sárkány szerepében,
lendületes játékával betöltötte a színpad

pezsgõ hangulatú légterét, melyet Pap Lívia
és Kovács Ágnes Magdolna csak fokozni
tudott.
Köszönetet mondunk és gratulálunk
valamennyi fellépõ színésznek, valamint
Vándorfi László igazgató-rendezõnek, hogy
magas színvonalú elõadásukkal örven-
deztették meg a balatonfûzfõi közönséget.

BÓNA VERONIKA
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A szemétszállítás ügye Balatonfûzfõn

1. Bevezetõ
Régóta érlelõdik bennem a gondolat, hogy
a hulladékszállítás kérdéseirõl – hiánypótló
jelleggel – egy tájékoztató jellegû írást
nyújtsak át az olvasóknak. A kérdést vizs-
gáló munkacsoport tagjaként meg kívánom
mutatni, mennyire komplex és bonyolult a
hulladékszállítási közszolgáltatás kérdése, és
hogy miféle dilemmákkal találjuk magunkat
szemben az ügy kapcsán. Terjedelmesre
sikeredett cikkemben mindenki megtalál-
hatja az õt foglalkoztató kérdést, s az azzal
kapcsolatos állásfoglalásokat, véleményeket.
Írásomban mindvégig törekedtem a
tárgyilagos és tényszerû ismertetésre, és a
hozzáfûzött megjegyzéseket egy képviselõ
magányvéleményeként szabad csak olvasni.
Miért csak most születik meg a cikk? Mert
az ügy kapcsán még most is több a kérdõ,
mint a kijelentõ mondat. A folyton változó
jogszabályi környezet, a sokszor egymást
kiegészítõ kormányrendeletek, alkotmány-
bírósági állásfoglalások igencsak próbára
teszik a kérdésben tájékozódni kívánó
állampolgárokat. Látnivaló az is, hogy ez a
kérdésnek a tisztázatlansága nem helyi
sajátosság, országos problémáról van szó,
amit jelez az is, hogy az Alkotmány-
bírósághoz beérkezõ panaszok java része a
hulladékszállítással kapcsolatos. Lassan
azonban nyugvópontra jut a kérdés, hiszen
a kormány magához ragadta a kezdeménye-
zést és a központi szabályozók átalakítá-
sával igyekszik a hulladékgazdálkodás
körüli anomáliákat megszüntetni, vagy
legalább mérsékelni. Az önkormányzatok-
nak ebben a kérdésben – a helyi hulladék-
rendelet megalkotását kivéve – jószerivel
csak asszisztáló szerep jut a jövõben. 

2. Az önkormányzat feladatai
A települési önkormányzatok feladata,
hogy gondoskodjanak a hulladékszállítási
közszolgáltatás biztosításáról, magyarán
a helyben keletkezõ kommunális hulladék
gyûjtésének és elszállításának megszerve-
zésérõl. Mivel ezt csak sajátos esetekben
képes egy önkormányzat saját maga ellátni,
ezért rendszerint külsõ, erre szakosodott
céget bíz meg a feladattal. A megbízást
mindig egy nyílt közbeszerzési eljárásnak
kell megelõznie, ahol az önkormányzat a
legkedvezõbb ajánlatot adó szolgáltatóval
köt szerzõdést. A közszolgáltatási szerzõ-
dést min. 10 évre kell megkötni.  

A szolgáltatás lényegében egy három-
oldalú szerzõdés keretében valósul meg,
ahol az önkormányzat megrendeli a
szolgáltatást, szerzõdést köt a szolgáltatóval
a feladat ellátására, a szolgáltató ennek a
megállapodásnak megfelelõen végzi a
szolgáltatást, a lakosság, ill. a közületek
pedig a szolgáltatást igénybe veszik, és ezért
térítési díjat fizetnek. 
Az önkormányzatnak kötelessége egy helyi
rendeletet alkotnia a hulladékgazdálkodás-
ról, melynek tartalmaznia kell többek
között a közszolgáltatás tartalmát, a köz-
szolgáltató megjelölését, a szerzõdés létre-
jöttének módját és feltételeit, fõbb tartalmi
elemeit, a közszolgáltatás igénybevételének
rendjét és módját, a résztvevõ felek jogait és
kötelességeit, az ingatlantulajdonost terhelõ
díjfizetési kötelezettséget, annak mértékét,
a fizetés rendjét, a kedvezmények eseteit. 
Ez a rendelkezés a közelmúltban úgy
változott, hogy a szolgáltatásért alkal-
mazható díj mértékének megállapítása
már nem a képviselõ-testület hatásköre,
hanem a Magyar Energetikai és Közmû-
szabályozási Hivatal (MEH) javaslatának
figyelembevételével miniszteri rendelet
szabályozza azt.

3. A szolgáltató feladatai 
A szolgáltató köteles a közszolgáltatási
szerzõdésben foglaltaknak eleget tenni,
tehát a közszolgáltatás folyamatos és teljes
körû ellátását biztosítani az adott települé-
sen. Kötelessége a szerzõdésben vállalt
gyakorisággal, az ott meghatározott idõben
és módon szolgáltatni. Feladata a telepü-
lésen keletkezett zöldhulladék, valamint a
szelektíven gyûjtött hulladékelszállításának
a megszervezése, és legalább évi egy alka-
lommal a lomtalanítás során keletkezõ
hulladék elszállítása. 
A szolgáltató nem tagadhatja meg a szol-
gáltatást, amennyiben rendkívüli felmon-
dással él, akkor is 6 hónapig köteles még
szolgáltatni az ellátás biztosítása érdekében.
További – a közszolgáltatási szerzõdésben is
rögzített – kötelessége, hogy évente
legalább egy ízben beszámoljon az önkor-
mányzatnak valamint az Országos Hulladék
Ügynökségnek az elvégzett közszolgáltatói
tevékenységérõl, ennek részeként pedig
részletes költségelszámolást készítsen. 
A szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékû-
ségének érvényesülését segíti elõ a törvény

azon elõírása, mely szerint biztosítani kell a
fogyasztó számára a választás lehetõségét a
különbözõ ûrméretû edények közül. Fontos
megjegyezni, a jogszabály továbbra sem
rendelkezik a minimális edényzet méretérõl,
ugyanakkor rögzíti, hogy a felkínált
edényzet méretének közelítenie kell a
tényleges igénybevételhez. 

4. A fogyasztó feladatai 
A fogyasztó köteles az ingatlanán keletkezõ
hulladékot a jogszabályi elõírásnak meg-
felelõen gyûjteni, a szolgáltató által rend-
szeresített edényzetbe kihelyezni (ezáltal a
szolgáltatónak átadni), és a begyûjtés,
elszállítás, kezelés illetve deponálás
költségeit megfizetni. 
A hulladékszállítás egy sajátos közszolgál-
tatás annyiban, hogy igénybevétele kötele-
zõ, függetlenül a tényleges igénybevé-
teltõl, ill. annak mértékétõl. A törvény-
alkotókat az a gondolat vezérelte e szabály
megszületésekor, hogy ahol ember él, ott
hulladék is keletkezik. Fontos adalék, hogy
a Ht. 39. §-a szerint az ingatlantulajdonos
a szolgáltatást csak úgy veheti igénybe, ha a
közszolgáltatási díjat a közszolgáltató
részére megfizette, magyarán törvénysér-
tést követ el az, aki ugyan igénybe veszi a
szolgáltatást, de azért nem hajlandó fizetni. 
Miután az önkormányzat részérõl megtör-
ténik a szolgáltató kijelölése és megköttetik
vele az egész településre vonatkozó
közszolgáltatási szerzõdés, a szolgáltatás
meg is indul. A szolgáltató gyakorlata az,
hogy a kertes házak esetében az egyes
fogyasztási egységekkel külön közüzemi
szerzõdést köt, míg a társasházak esetében
nem szerzõdik külön lakóegységenként,
hanem – s erre a törvény lehetõséget ad szá-
mára – a társasházzal, mint jogi személyi-
séggel köt külön megállapodást.  

5. A közszolgáltatási szerzõdésekrõl
Balatonfûzfõ Önkormányzata 2003-ban, a
korábbi közszolgáltatási szerzõdés lejárta
miatt pályázatot írt ki a települési szilárd-
hulladék begyûjtésére, elszállítására. A pá-
lyázati eljárás során három érvényes ajánlat
közül a legkedvezõbbet, a Vertikál Zrt.
által benyújtottat találták a legjobbnak, így
ezzel a szolgáltatóval írták alá a tíz évre
szóló közszolgáltatási szerzõdést, mely
idén, december 31-én lejár. A szolgáltató
által felkínált árat akkoriban senki sem
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vitatta, annak mértéke az elsõ években csak
az infláció mértékével emelkedett. A
lakossági kommunális hulladék elszállítá-
sán, kezelésén, deponálásán túl a
közszolgáltatás részét képezte a szelektív
hulladékgyûjtés, a zöldhulladék-szállítás és
az évi egyszeri lomtalanítás is. Ezek
költségei a szolgáltatási díjba kerültek
beépítésre. Az önkormányzat a szolgál-
tatóval közösen – a kistérségben elsõként –
egy ingyenesen használható hulladék-
udvart létesített. Ezzel sikerült elérni, hogy
a lakosság a felesleges építési és egyéb,
nagyobb méretû szilárd hulladékától ne az
erdõszéleken szabaduljon meg, hanem
kulturált módon helyezhesse el azokat. 
Mindeközben a küszöbön álló EU-s
csatlakozás miatt már tudvalevõ volt, hogy
az akkor mûködõ szemétlerakók nem
fognak megfelelni a szigorú uniós
környezetvédelmi elõírásoknak, azokat
záros határidõn belül fel kell számolni.
Hogy ne maradjanak az önkormányzatok
lerakók nélkül és hogy sikerrel pályáz-
hassanak az unió Kohéziós Alapjából
korszerû lerakók létesítésére, regionális
szinten társulásokat hoztak létre a köz-
feladat ellátására. Így jött létre megyénkben
az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkor-
mányzati Társulás, melynek Balatonfûzfõn
kívül további 160 körüli önkormányzat lett
a tagja 2005-ben. A társulás pályázata
sikeresnek bizonyult, annak kivitelezése
viszont meglehetõsen nehézkesen valósult
meg. Elõbb Szentgálon, majd annak
meghiúsulása után a szomszédságunkban,
Királyszentistvánon épült meg a beruházás. 
A társult önkormányzatok a társulási
szerzõdésben egy sor jogkört átruháztak a
Társulás Tanácsára, többek között azt is,
hogy a társulás nevében pályázatot írjon ki
a hulladéklerakó mûködtetésére. A köz-
beszerzési eljárás nyertese a megyei (pápai,
veszprémi, ajkai stb.) szolgáltatókból
alakult Konzorcium lett. A Konzorcium
ajánlatát tehát a társulás tanácsa választotta
ki, de azt a helyi önkormányzatok dön-
tésének is meg kellett erõsíteni. Így került
sor a Konzorciummal kötött szerzõdés
helyi szintû aláírásra 2009 novemberében.
A szerzõdésben rögzítésre került, hogy
Balatonfûzfõ az almádi gyûjtõkörzethez
tartozik, a hulladékszállítást ennek meg-
felelõen a helyi szolgáltató, a BALKOM
fogja végezni. Meghatározásra került a
szolgáltatás éves díja, mely a Vertikálénál

jóval magasabb, mintegy 32 ezer forintba
került volna háztartásonként. 
Így jutottunk el oda, hogy két
szolgáltatóval (a jelenlegi Vertikállal és a
majdani Konzorciummal) is szerzõdéses
viszonyt létesített az önkormányzat. A
többi önkormányzatnál azért nem jelentett
mindez gondot, mert a régi és az új
szolgáltató ugyanaz a cég volt, így itt a régi
közszolgáltatói szerzõdések helyébe 2011.
január elsejétõl automatikusan beléphettek
az újak. Nálunk a jelenleg is szolgáltató
Vertikál nem volt tagja a gyõztes Konzor-
ciumnak, így szükségessé vált a velük való
megegyezés. A képviselõ-testület azonban
hiába kezdeményezte a Vertikállal kötött,
és 2013. dec. 31-én lejáró szerzõdés idõ
elõtti felmondását, a cég olyan feltételeket
támasztott, mely az önkormányzat számára
gazdaságilag vállalhatatlan volt.  
A helyzetet végül is egy váratlan esemény, a
királyszentistváni hulladéklerakóban 2011.
05. 10-én keletkezett tûzeset oldotta meg,
hiszen ennek a káreseménynek a következ-
tében a Konzorcium nem tudta megkez-
deni a mûködését. A Konzorcium részérõl
ekkor egy olyan levél érkezett, melyben
kérték, hogy az önkormányzat a jelenlegi
szolgáltató közremûködésével hidalja át azt
az idõszakot, amíg a helyreállítási munká-
latokkal végeznek. Erre még nem került sor
maradéktalanul, amikor 2012. 07. 1-jén a
lerakó mûködése újraindult alternatív
technológiával. Ez azonban bennünket
azért nem érintett, mert a Konzorcium
tagjai között létrejött megállapodás
értelmében, mely szerint „az új szolgál-
tatási szerzõdések csak a meglévõ szerzõdések
megszûnését követõen léphetnek hatályba”, a
közszolgáltatást Balatonfûzfõ vonatko-
zásban ezen év végéig a régi szolgáltató, a
Vertikál Zrt. láthatja el.

6. Együttmûködési zavarok a szolgál-
tatóval
A szolgáltatóval való együttmûködés
problémája sokrétû. A legnagyobb
gondnak azt látom, hogy a Vertikál jó ideje
elzárkózik mindennemû együttmûködéstõl.
A hivatalos megkereséseinket, részben a
lakosság jelzésein alapuló kérdéseinket
jószerivel válaszra sem méltatják, vagy
azokra csak késedelmesen válaszolnak. A
köztünk érvényben lévõ szerzõdés
bárminemû módosításától is elzárkóznak, s
ezt könnyen tehetik is, hiszen annak
módosítására csak kétoldalúan kerülhet sor.

Az együttmûködés hiányán túl a
legalapvetõbb problémák a következõk:

a) A szolgáltatás törvénynek való megfelel-
tetése 
A szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyen-
értékûségének érvényesülését segíti elõ a
hulladékgazdálkodási törvény azon elõírása,
mely szerint biztosítani kell a fogyasztó
számára a választás lehetõségét a
különbözõ ûrméretû edények közül. A
Vertikál álláspontja szerint ennek eleget is
tettek, hiszen a 110/120 literes edényzet
mellett igénybe lehetett venni ettõl
nagyobb pl. 240 literes ûrmértékû
edényeztet is. Azt azonban már nem vette
figyelembe a szolgáltató, hogy a felkínált
edényzet méretének közelítenie kell a
tényleges igénybevételhez. 
További probléma, hogy a hulladéktörvény
szerint a szolgáltatónak a település nem
városias beépítettségû (kertes házas)
részein minden egyes ingatlantulajdonossal
egyénileg kell közüzemi szerzõdést
kötni, míg a társasházak esetében a
társasházzal, mint jogi személyiséggel. A
közüzemi szerzõdések megkötésének
kérdésében a szolgáltató megítélésem
szerint komoly mulasztásokat követett el.
A szolgáltató jogértelmezése szerint
viszont a törvény a szerzõdés megkötésé-
nek lehetõségét rögzíti csak, de nem
kötelezi erre a szolgáltatókat. Álláspontjuk
szerint a szerzõdéses jogviszony létrejön
azáltal is, hogy a fogyasztó igénybe veszi a
felkínált szolgáltatást. 

b) A szerzõdésben vállalt kötelességek teljesülése 
Ahogy már fentebb ismertettem, a szol-
gáltató köteles az alaptevékenységérõl
évente részletes költségelszámolást ké-
szíteni, s azt az önkormányzatnak határ-
idõre benyújtani. Ez azért lényeges kérdés,
mert az itt közölt adatok világíthatnak rá a
szolgáltató árképzési mechanizmusára. A
hivatal rendelkezésére álló dokumentumai-
ból kiderül, hogy a szolgáltató – szerzõ-
désben is vállalt – kötelességének több
ízben késve, illetve sajátságosan tett eleget.
Elõfordult az is, hogy egymásnak
ellentmondó adatokat közölt, választ az
ezzel kapcsolatos kérdéseinkre nem adott. 

c) Díjképzés 
A legsúlyosabb kérdéseket a díjképzés,
számlázás körül tapasztalható anomáliák
vetik fel. Az alábbiakban a teljesség igénye
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nélkül csak néhány ilyen, a mai napig
rendezetlen kérdést említenék: 

• Hogyan fordulat elõ pl. hogy egy 12
lakásos gyártelepi társasházban 5–6 féle
különbözõ mértékû számlát kapunk
ugyanazért a szolgáltatásért?

• Hogyan fordulhat elõ, hogy három
társasházra 7 db 240 literes kuka jut,
miközben ennek az ûrmértéknek sok-
szorosát számlázza ki a szolgáltató?

• Miért aránytalanok a különbözõ ûr-
mértékû edényzetek ürítési díjai? 

• Miért nem közelít az edényzet mérete a
tényleges igénybevételhez a kertes házas
településrészeken?  

• Mi indokolta a 2012. évi augusztusi
44,5%-os tarifaemelést? 

• Hogyan lesz az éves szinten elszállított
1500 tonna hulladékból a díjszámítás
alapját képezõ 21 millió liternyi szemét? 

7. A díjhátralékról
A lakossági kinnlevõségek összege Bala-
tonfûzfõn megközelítõleg 10 millió forintra
rúg, azok behajtását törvény szabályozza. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igény-
bevételéért az ingatlantulajdonost terhelõ
díjhátralék és az azzal összefüggésben
megállapított késedelmi kamat, valamint a
behajtás egyéb költségei adók módjára
behajtandó köztartozásnak minõsülnek.
A közszolgáltatónak a díjhátralék kelet-
kezését követõ 30 napon belül fel kell hívnia
az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési
kötelezettségének elmulasztására és fel kell
szólítania annak teljesítésére. A felszólítás
eredménytelensége esetén a közszolgáltató
kezdeményezi a díjhátralék adók módjára
történõ behajtását.
A korábbi rendelkezések értelmében a
2012. december 31. napjáig keletkezett
hulladékszállítási díjhátralék adók módjára
történõ behajtása a települési önkor-
mányzat jegyzõjének a feladata, a 2013.
január 1. napját követõen keletkezett
díjhátralék adók módjára történõ behajtása
– az új hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény értelmében – a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal kötelezettsége.
Fontos leszögezni tehát, hogy a felszólí-
tások kiküldésére nem a helyi képviselõ-
testület ad utasítást, arra nekünk semmiféle
ráhatásunk sincs. A jegyzõ is csak a
jogszabályban foglaltaknak tesz eleget,
amikor a helyi adóhatóságot utasítja a
felszólítások kiküldésére. Az adók módjára

történõ behajtást végzõ szerv az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen egy végzés
kibocsátásával megindítja a végrehajtást,
melynek formája lehet a munkabérbõl,
egyéb járandóságból történõ letiltás,
bankszámlára benyújtott inkasszó, ingó-,
ingatlan végrehajtás.

A további fejleményekrõl az önkormány-
zatnak nincsenek pontos értesülései, a
szolgáltató nem informált bennünket a
lépéseirõl. Vélhetõen a fent vázolt behajtási
metódus nem bizonyult kellõen hatékony-
nak, a Vertikál elégedetlen lehetett annak
eredményével és emiatt fordulhatott egy
radikálisabb eszközhöz: behajtó céget
bízott meg a követeléseinek érvényesítése
céljából. A közelmúltban megjelenõ fel-
szólítások ettõl a cégtõl valók. A behajtó
cégtõl származó felszólítások törvényessé-
gének vizsgálata nem tartozik az önkor-
mányzatra. Ha valaki megkérdõjelezi annak
jogszerûségét, akkor tegye meg azt egy
polgári peres eljárás keretében. 

8. Önkormányzati lépések a helyzet
orvoslására
Többször hallottam nyilvános fórumokon,
hogy ez a testület nem akar a hulladék-
kérdéssel foglalkozni. Teljes bizonyossággal
kijelenthetem, hogy egyetlen korábbi
testület sem foglalkozott ezzel a kérdéssel
annyit, mint a jelenlegi. Se szeri, se száma
az érintett felekkel történt bizottsági,
testületi szintû egyeztetéseknek, a
mindenféle háttérmunkáknak, hivatalos
leveleknek. Az már megint más kérdés,
hogy ezek mennyire bizonyultak sikeres-
nek, ez azonban többnyire a tárgyalófelek
megegyezési hajlandóságán múlott. Hamis
állítás az is, hogy a képviselõ-testület
automatikusan rábólintott a Vertikál min-
denkori díjemelési javaslataira. 2011-ben
például nem találtuk megalapozottnak a
szolgáltató 13%-os díjemelési javaslatát és
így nem is fogadtuk el azt. Közben a
kormányzat központilag díjstoppot vezetett
be, majd 2012 áprilisában feloldotta azt.
Ennek az lett a következménye, hogy a
Vertikál visszamenõlegesen is érvényesítette
az áremelést és részben ennek köszön-
hetõen ugrott meg a szolgáltatási díja
44,5%-osan. Az idei évtõl kezdve a
díjmeghatározás már nem a helyi önkor-
mányzatok feladata, hanem miniszteri
rendelet határozza meg azt. Látnivaló az is,

hogy amíg a díjmeghatározás feladata a
helyi önkormányzatoknál volt, addig sem
volt különösebb mozgástere a testületeknek
az árak befolyásolásában. Ugyanis a
szolgáltató által felkínált díjjavaslattól való
mindennemû eltérésért az adott önkor-
mányzatnak kellett anyagilag helytállni,
magyarán a díjcsökkentés esetén az
önkormányzatnak kellett a szolgáltató kiesõ
bevételét megtéríteni. 

Részben a számlázással kapcsolatos
anomáliák napvilágra kerülése, részben a
lakosság fokozódó elégedetlenségét érzékel-
ve a képviselõ-testület többször is kezde-
ményezte a közszolgáltatónál a 60, illetve
80 literes edényzet bevezetését, valamint
a szállítás gyakoriságának heti egy
alkalomra csökkentését, azonban a köz-
szolgáltató ezektõl a kezdeményezésektõl
különbözõ indokokkal mindig elzárkózott.
Közben a díjfizetés alapját képezõ edény-
zetméret települési szintû egységesítésére
is javaslatot tettünk, hiszen a Gyártelep
vonatkozásában ingatlanonként heti 2x120
liternyi mennyiséget számlázott ki a
szolgáltató, így negatív módon diszkri-
minálta az itt lakókat. A szolgáltató persze
a helyi rendeletre hivatkozott, holott az
nem a kétszeri számlázásra, hanem a
szolgáltatás kétszeri elvégzésére vonatkozó
elõírást tartalmazott. 2012-tõl aztán már itt
is heti 2x60, azaz 120 literes, tehát csökken-
tett edényzetméret képezte a díjfizetés
alapját, ennek pedig az lett a következ-
ménye, hogy nemhogy csökkentette volna a
szolgáltató a díj mértékét, hanem radikális
módon megnövelte azt. 
Problémánkkal a Gazdasági Verseny-
hivataltól a Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ségig az összes szóba jöhetõ hatóságot
megkerestük, de azok arra hivatkozva,
hogy nem illetékesek a kérdés eldöntésében,
nem voltak segítségünkre. Az elmúlt hetek-
ben megkerestük problémánkkal az ár-
képzés vonatkozásában illetékes hatóságot,
a Magyar Energetikai és Közmû-sza-
bályozási Hivatalt is. Erre a megkeresésére
még várjuk a hivatal állásfoglalását. 
A hatósági jelzéseken túl a hivatal vezetõje,
a jegyzõ úr egy igazságügyi szakértõ
csoportot bízott meg azzal, hogy a Vertikál
szolgáltatásával kapcsolatosan vizsgálatot
folytasson, többek között az árképzés
jogszerûségét illetõen. Sajnálatosan azon-
ban az adatszolgáltatás akadozott illetve
nem volt teljes körû, emiatt a vizsgálat
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eredménye sem úgy alakult, ahogy azt
többen vártuk. Ekkor a település jegyzõje
egy újabb, immáron a Vertikál adat-
szolgáltatására is kiterjedõ vizsgálatot
rendelt meg a szakértõktõl, melynek
eredményét a napokban várjuk. 
Nem járt eredménnyel az a lakosság
részérõl érkezõ megkeresés, mely az önkor-
mányzatot tette felelõssé a helyzet kialaku-
lásáért. A szolgáltató ugyanis elõszeretettel
hivatkozott a helyi hulladékrendeletre, azt
téve felelõssé a kialakult helyzetért. A
Megyei Kormányhivatal törvényességi
vizsgálata azonban mindent helyénvalónak
talált a helyi hulladékrendeletünkben. 
Május hónapban a polgármester úr kez-
deményezésére egy képviselõkbõl és civilek-
bõl álló munkacsoport kezdte meg
mûködését, melynek feladata, hogy az igaz-
ságügyi szakértõk vizsgálatával párhuza-
mosan kérdéseivel, tanácsaival segítse a
város elsõ emberének e kérdésben végzett
munkáját. Meglátásom szerint ennek a
munkacsoport eleget is tett, hiszen
kezdeményezésére készült el az a levél, mely
a vizsgálatok lezárultáig a behajtások
felfüggesztését kérte a szolgáltatótól, s
melyre a mai napig nem érkezett válasz az
érintettõl! A munkacsoport részt vett az
Energia Hivatalhoz eljuttatott levél megszö-
vegezésében, az új helyi rendelet vélemé-
nyezésben, a testület tagjainak bizottsági
ülés keretei között történõ tájékoztatásában.
A munkacsoport civil tagjainak azon törek-
vésével nem tudok azonosulni, hogy – a
csoport tevékenységi körén túlterjeszkedve –
olyan megállapítások kimondására próbálja
az önkormányzatot rákényszeríteni,
melynek megtételére az önkormányzatnak
semminemû felhatalmazása sincs. Még
akkor sincs, ha esetleg egy idõközben meg-
születõ szakértõi vélemény a munkacsoport
tagjainak álláspontját erõsítené meg. A
szolgáltató és szolgáltatást igénybe vevõ
lakosság vitájában ugyanis nem az
önkormányzat hivatott a döntõ szót
kimondani, hanem az erre illetékes szervek.
S mivel a megfelelõ szakhatóságok a
folytonosan változó jogszabályi környezetre
hivatkozva szemlátomást ódzkodnak ebben
a kérdésben állást foglalni, így sajnos
elkerülhetetlennek látszik egy peres eljárás
lefolytatása a kérdés rendezése érdekében. A
bírósági tárgyalás teremtheti meg azt a
helyzetet, hogy a kérdést rendkívül
alaposan, szakértõk bevonásával vizsgálják, s
azt követõen döntés szülessen az ügyben.

9. A konzorciumról
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Tele-
pülési Szilárdhulladék-kezelései Önkormány-
zati Társulás több mint 7 milliárd forintból
helyezte új alapokra a megyében 158
település, mintegy 300 ezer ember vonatko-
zásban a hulladék gyûjtését, kezelését a Tiszta
Európa program keretében. A beruházás felét
uniós pénzbõl biztosították, 40%-át az állam,
10%-ot pedig az érintett települések fizettek
(a településünkre esõ létszámarányos
bekerülési összeg 11 millió forint volt).
Minõségi változás következik be a hulladék
kezelésében. Az eddig csak begyûjtött,
elszállított és lerakott hulladékkezelés helyett
most egy sokrétûbb és korszerûbb, ugyan-
akkor a jelenleginél drágábban mûködtethetõ
szolgáltatás lesz e téren. A környezet terhelése
szempontjából mindenképp elõnyös, hogy a
158 önkormányzat területén keletkezett évi
120 ezer tonna hulladékból (az elõválogatás,
a mechanikai és biológiai kezelés követ-
keztében) mindössze ötvenezer tonna kerül a
királyszentistváni lerakóba. A fennmaradó
hetvenezret hasznosítják, s ez az újra-
hasznosítás kerül igazán sokba. Az egész
társulás területén kiterjesztik a szelektív
gyûjtést, mintegy 400 új gyûjtõszigetet
hoznak létre, megkezdik a háztartásoknál
történõ fajták szerinti gyûjtést.  
Balatonfûzfõ vonatkozásban a következõket
mondhatom el: 
• A hulladék begyûjtését, szállítását a kon-

zorcium résztvevõje, a Balatonalmádi
Kommunális és Szolgáltató Kft.
(BALKOM) végzi településünkön.

• A szolgáltató kötelezettséget vállalt arra,
hogy a szelektív hulladékgyûjtést tovább-
fejleszti, újabb gyûjtõszigeteket alakít ki,
ill. elõkészületeket tesz a házhoz menõ
szelektív begyûjtésre. 

• A szolgáltatási terület egészén alkal-
mazott egységes díjképzés esetünkben
annyit tesz, hogy hiába vagyunk közelebb
a lerakóhoz, a díj közelítõleg megegyezik
a megye távolabbi pontjain élõkével.

• Ugyanakkor külön alku keretében a
társulási szerzõdésben kikötésre került,
hogy a királyszentistváni depónia közel-
sége miatt a településünkön keresztül-
menõ forgalom növekedésének ellenté-
telezéseként a konzorcium tíz év alatt
mintegy 116 millió forintot fizet
városunknak. 

Több dolog is kérdésessé teszi a konzor-
cium mûködését. A hulladékgazdálkodás

ügyében hozott legújabb törvény értel-
mében az összes, ezzel a tevékenységgel
foglalkozó cégnek az év végéig akkreditál-
tatnia kell magát az Országos Hulladék-
gazdálkodási Ügynökségnél (OHÜ). Ha
ezen a minõsítésen valamely oknál fogva a
konzorciumunk fennakadna, úgy a mû-
ködési engedélyét bevonnák, mi pedig új
szolgáltató után nézhetnénk. Kérdéseket
vet fel az is, hogy miután 2011-ben a
királyszentistváni lerakóban keletkezett
tûzeset következtében részben megsemmi-
sült, ill. használhatatlanná vált a mechanikai
válogatócsarnok, a helyreállítás során nem
a szerzõdésben vállalt technológiát való-
sították meg. Arról nincs információnk,
hogy ez az eltérõ technológia környezet-
védelmi szempontból mennyire egyen-
értékû az eredetivel. Az viszont biztos,
hogy a mûködéshez szükséges hatósági
engedélyeket így is megkapta a cég. Ami
ettõl is problematikusabb, hogy nem kezd-
ték meg a szolgáltatásukat a szerzõdésben
vállalt idõpontig, többször is kérelmezték
annak elhalasztását. Ezek a szempontok
akár a szerzõdés újragondolására is lehetõ-
séget teremthetnek. 

10. Szolgáltató váltás/kilépés a rendszer-
bõl?
A Vertikál Zrt.-vel kötött szerzõdés egy-
oldalú felmondása esetén a szolgáltatónak
még hat hónapig kötelessége a köz-
szolgáltatás ellátása az adott településen.
Ezen idõ alatt nyílna lehetõség egy másik
szolgáltató felkutatására és szerzõdéskö-
tésre. Attól tartok, nem kellõképp
megalapozott azoknak az állítása, akik azt
mondják, hogy játszva találnák olyan
közszolgáltatót, mely átvenné akár a Verti-
káltól, akár a Konzorciumtól a hulladék-
szállítás, kezelés, lerakás feladatát. Látnivaló
ugyanis, hogy a környéken a szentkirály-
szabadjai lerakó az egyetlen, amely megfelel
a szigorú európai uniós elõírásoknak. A
hulladékkezelés szigorítása következtében
egy sor lehetséges szolgáltató szüntette be a
tevékenységét, a megmaradtak csak szabá-
lyozott, szinte kivétel nélkül konzorciumi
formában mûködnek tovább. Ennek
megfelelõen a Vertikál Zrt. a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás, a siófoki Zöldfok Zrt. a
Dél-Balaton és Sió Völgye Hulladék-
gazdálkodási Társulás, jövõbeli szolgálta-
tónk, a BALKOM pedig az Észak-Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás konzor-
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ciumának a tagjaként tevékenykedik. Ezek a
közszolgáltató cégek már valójában nem
versenytársai egymásnak, hiszen a „szemét-
piac” felosztása megtörtént, ráadásul az
árversenynek is véget vetettek azzal, hogy
rendeletileg határozza meg a közszolgál-
tatás árát. Tehát, ha valamilyen csoda
folytán találnánk egy másik szolgáltatót, az
is ugyanilyen vagy ettõl rosszabb
feltételekkel tudná a szolgáltatást ellátni. 
Amennyiben úgy döntenénk, hogy egy-
oldalúan felmondjuk a társulási szerzõdést,
úgy ezzel a lépéssel akadályoznánk a
konzorciumot abban, hogy az európai
uniós pályázatból adódó vállalásait
teljesíteni tudja. Ennek szerzõdésbõl fakadó
jogkövetkezménye az lenne, hogy meg
kellene térítenünk az uniós támogatásból a
településre esõ kb. 50 millió forintos részt,
ráadásul elesnénk a társulás által
kompenzáció címén felkínált 116 millió
forintos összegtõl is.  

11. A régi hulladékrendelet módosításáról
A meglévõ rendelet júliusi módosításának
igénye azért fogalmazódott meg többünk-
ben, mert szeretnénk, ha a helyi szabályozás
összhangba kerülne az új hulladékgaz-
dálkodási törvénnyel (CLXXXV. törvény).
A magasabb jogszabályoknak való meg-
feleltetés határideje egyébként 2013. január
elseje volt, viszont a törvényalkotók is
tisztában vannak a határidõ rövidségével,
így az idei esztendõt egyfajta felkészülési
idõnek tekintik. Teszik ezt annál is inkább,
mert az elkövetkezõ hónapokban ismét
módosulni fog a hulladéktörvény és a
szolgáltatók minõsítése, újabb engedélyek
beszerzése után a települési önkormány-
zatoknak új közszolgáltatási szerzõdést kell
kötniük. 
A júniusi testületi ülésen a régi
hulladékrendeletünket úgy módosítottuk,
hogy annak túlszabályozásait megszün-
tettük, lehetõvé tettük a 60 literes edényzet
választását is, továbbá rendelkeztünk a heti
egyszeri szállításról, mely alól csak a
városias jellegû gyártelepi rész a kivétel,
ahol az EüM-rendelet miatt továbbra is
kétszeri a szállítás gyakorisága.  Viszont egy
sor, még kidolgozásra váró kérdést, pl. a
szüneteltetés vagy a helyi szinten adható
kedvezmények lehetõségét nem szabá-
lyoztuk ebben a körben. Ne felejtsük el, ez
csak egy átmeneti szabályozás, a végleges
rendeletalkotásra az új közszolgáltatói

szerzõdés megkötése után, az idei esztendõ
végéig kell sort kerítenünk! 
És senkinek ne legyen illúziója afelõl, hogy
a Vertikál egy szó nélkül lenyeli a számára
hátrányos rendeletmódosítást! Valószínûleg
mindent elkövet majd, hogy visszavonásra
késztessen bennünket. Elõfordulhat az is,
hogy ugyan tudomásul veszi a változtatást,
de a törvény adta felhatalmazásával élve a
meglévõ közszolgáltatási szerzõdés
szellemében szolgáltat tovább. Az a lehe-
tõség sincs kizárva, hogy a rendeletmó-
dosítást barátságtalan lépésnek tekinti, és
emiatt egyoldalúan felmondja a köztünk
lévõ közszolgáltatási szerzõdést. Mivel ez a
szerzõdés dec. 31-én amúgy is auto-
matikusan lejár, így a felmondás utáni hat
hónapos továbbszolgáltatási kötelezettsé-
gének eleget kell tennie, a kérdés csak az,
milyen minõséggel.

12. Az új helyi hulladékrendelet meg-
alkotásáról 
Az új hulladékrendelet megalkotásának
célja, hogy felkészüljünk a közeljövõben
esedékes szolgáltató-váltásra. Ez alkalmat
teremt arra, hogy a hulladékszállítás
kapcsán az elõzõ években felhalmozódott
tapasztalatok beépítésre kerüljenek az új
rendeletbe. Szabályozni kívánjuk továbbá
mindazokat az elemeket, amelyek a mostani
módosításból kimaradtak. 
• Az új rendelet kapcsán még vita tárgyát

képezi a szüneteltetés lehetõségének
visszahozása. Téves azon információ,
mely szerint erre törvény kötelezi a helyi
jogalkotókat. A törvény mindössze felkí-
nálja a lehetõségét a helyi szintû szabá-
lyozásnak. Nem véletlen az sem, hogy az
elõzõ testület – követve a többi környék-
beli település példáját – kivette a rende-
letébõl ezt az elemet. Sajnos tele-
pülésünkön is akadtak olyanok, akik
visszaéltek e lehetõséggel és ilyen esetek-
ben nem nyílt lehetõség a szank-
cionálásra. A szolgáltató jelezte, neki nem
áll módjában az érintett ingatlanok
ellenõrzése, arra felhatalmazása sincs, így
kérésére törölve lett a rendeletbõl a
szüneteltetés lehetõsége. Véleményem
szerint respektálható azon jóhiszemû
állandó lakosok kérése, hogy tartós
távollétük esetén ne kelljen a teljes
szolgáltatói díjat megfizetniük. Ebben az
esetben az új szolgáltató a kéttényezõs
díjképzésébõl kifolyólag csak a rendel-

kezésre állás díját számlázná ki a tulajdo-
nosoknak az érintett idõszakra. A keretek
szabályozása a mi feladatunk, a kéréssel
viszont a szolgáltatót kell megkeresni és
az õ feladata a kérelem jogszerûségének
(magyarán az érintett ingatlanoknak) az
ellenõrzése is. 

• Tisztázni kell a helyi szinten adható
kedvezmények kérdését.

• El kell érnünk, hogy a felkínált edény-
zetek mérete közelítsen a tényleges
fogyasztáshoz. Így lehetõvé kell tenni a
lakóegységenkénti 60–80 literes edény-
zetek választását is. 

• A szolgáltatás település szintû egysé-
gesítése érdekében rögzítenünk kell a
heti egyszeri szállítást, kivéve a már
említett gyártelepi részt, ahol az EüM-
rendelet ezt nem teszi lehetõvé. Itt a heti
kétszeri szállítás esetén sem kell kétszeres
díjat fizetni, hiszen ugyanazt az egységnyi
mennyiséget szállítják el, csak két
részletben. Ki kell venni a Gyártelepen
található, ugyanakkor családi házas Fûz
utcai ingatlanokat a fenti szabályozás alól. 

• Elõ kell segítenünk, hogy minden tár-
sasház közüzemi szerzõdést kössön a
szolgáltatóval. A társasházaknak maguk-
nak kellene gondoskodniuk a szolgáltató
által szabványosított edényzetek beszer-
zésérõl, azok tárolásáról, kihelyezésérõl és
tisztán tartásáról. A társasházi közösség-
nek egységesen kellene megrendelnie az
igényeire szabott szolgáltatást, amit egy
igényfelmérés elõzne meg. A lakóközös-
ség által igényelt mennyiség elszállítására
szerzõdnének a szolgáltatóval, majd
ennek költségét arányosan elosztanák a
lakók között. Véleményem szerint így
valósulhatna meg leginkább az arányos és
a lakossági fogyasztáshoz leginkább
közelítõ közszolgáltatás.   

13. Teendõk az új rendelet megalkotásáig
A díjszabás központi döntés (miniszteri
rendelet) eredménye, arra az önkor-
mányzatoknak semminemû ráhatása nincs.
A rezsicsökkentésrõl szóló törvény 2013.
július 1-jétõl hatályos, tehát a csökkentett
összegû számlákat csak a második félévben
várhatjuk. Emiatt felhívom a kedves olvasók
figyelmét, hogy ne feledkezzenek el a
Vertikál által kiszámlázott második
negyedéves díj befizetésérõl, mert erre még
nem vonatkozik a törvény! A 3–4.
negyedévre vonatkozólag a Vertikál új,
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csökkenetett összegû számlákat fog
kibocsátani, miután a Parlament a közel-
jövõben dönt azok tartalmi elemeirõl. A
második félévre a már korábban kipostázott
számlák pedig értelemszerûen érvény-
telennek minõsülnek. A rezsicsökkentésrõl
szóló törvény értelmében a szolgáltatás díja
úgy változik, hogy a 4,2%-os inflációval
megemelt mértékû, 2011 decembere és
2012 áprilisa között díjstoppal befagyasztott
díjakat 10%-kal mérséklik. Semmi esetre
sem javaslom a díjfizetés elmulasztását vagy
megtagadását, hiszen köztudott, hogy a
köztartozások kezelését 2013-tól a NAV
vette át. Az adóhatóság pedig nem fog
mérlegelni, nem vizsgálja az árképzés
jogosságát, a részére átnyújtott követelések-
nek érvényt fog szerezni és köztartozásként
be is fogja azokat hajtani. Másrészrõl
meggyõzõdésem, hogy a szolgáltató kér-
déses számlázási gyakorlata senkit nem
jogosít fel arra, hogy az elvégzett és igénybe

is vett szolgáltatásért ne fizessen, hiszen ezzel
törvénysértést követ el a Ht. 39. §-a szerint.
Az esetlegesen rossz számlázási gyakorlat
megállapítása nem az állampolgárok, nem is
az önkormányzat, hanem a bíróság feladata. 

Az elkövetkezõ hetekben a módosított
rendelet kapcsán nyilván vitára kerül sor a
Vertikállal. Ennek lehetséges kimeneteleirõl
már fentebb írtam. A helyzetet bonyolítja,
hogy ez a szolgáltató az önkormányzattal
szemben is megfogalmazott egy kb. három
millió forintnyi követelést. Ha nem sikerül
peren kívül megegyeznünk, úgy valószínûleg
bíróság elé kell vinnünk az ügyet. A nyár
illetve a kora õsz során elõ kell készítenünk és
társadalmasítanunk kell az új hulladék-
rendeletet. A rendelet-tervezet a törvényben
meghatározott módon, helyen és idõtartam-
ban kifüggesztésre kerül, s a lakosságnak
illetve a civil szervezeteknek lehetõségük
nyílik a véleményezésére. Amennyiben a

polgármester úr indokoltnak látja, úgy
lakossági közmeghallgatást hívhat össze a
kérdésben az õsz folyamán. A helyi
rendeletnek még idén meg kell születnie,
hogy azután 2014. január elsejével érvénybe is
tudjon lépni és az új szolgáltató (vélhetõen a
BALKOM) ennek megfelelõen megkezd-
hesse a szolgáltatását a településünkön.
Miután az új szolgáltató sikeresen túljutott a
minõsítési eljáráson és megkapja a hatósági
engedélyét a mûködésre, alá kell írnia az
önkormányzattal a településre vonatkozó
közszolgáltatási szerzõdést. Ezek után való-
színûleg az új cég is megkeresi a lakosságot, az
ilyenkor szokásos helyeken tájékoztatja,
felkészíti õket a szolgáltató-váltásból adódó
feladatokra. Az önkormányzat feladata tehát
véget is ért a rendelet megalkotásával, a többi
a szerzõdõ felek dolga. 

ERDÕSI GÁBOR

KÉPVISELÕ

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
„Öböl program” avagy a fiatalok kompetencia-fejlesztése a kreatív

ipar kihívásai jegyében Balatonfûzfõn c. projektjérõl

Lassan lezárul a Mûvelõdési Központ és Könyvtár elmúlt évben
nyert pályázatának elsõ szakasza. A több mint 20 millió Ft-os
projekt keretében 3 témakörben (elõadómûvészet, fotográfia,
elektronikus sajtó) indított ingyenes tanfolyamot az intézmény
középiskolás és felsõ tagozatos diákok számára, akik képzett
vezetõiktõl leshették el szakterületük minden csínját-bínját. Redler
Mariann, Bati János és Pászti György témavezetõk mindent
elkövettek, hogy alkalmazkodjanak a diákok elfoglaltságaihoz,
igyekeztek olyan elõadásokat tartani, amelyek folyamatosan
vonzzák az érdeklõdõket. Ezt a célt szolgálta a pályázat
eszközbeszerzési lehetõsége is, hisz értékes kamerát,
fényképezõgépet, laptopot vehettek birtokba a résztvevõk. A három
csoport különbözõ ütemben haladt, legszorgalmasabbak Redler
Mariann tanítványai voltak. Az Eltérõ Társulat (ahogy magukat
hívják) az elõírt óraszám után fergeteges nyilvános elõadáson
mutatta be Tündér Lala mesejátékát, amely méltán aratott osztatlan
sikert a táblás ház elõtt. A színdarab színvonalát az Irinyi Általános
iskola fúvós együttesének zenei kísérete tette még emlékezetesebbé.
A Társulat tagjai még nem fejezik be munkát, hisz a pályázatnak

köszönhetõen július 1-tõl ötnapos táborban csiszolhatják tovább
színészi képességeiket.

A fotósok és az elektronikus sajtó hallgatói a vakáció kezdetéig nem
érték még el a szigorúan elõírt óraszámot, õk szeptemberben
tovább folytatják a munkát. Persze az õ szünetüket is színesíti a
tábor. A fotósoknak jó felkészülési alkalom lesz ez a szeptemberben
nyíló önálló kiállításukra, míg a médiahallgatók budapesti és
veszprémi kirándulások keretében ismerkedhetnek meg a televíziók
világával.

Szeptembertõl tehát a munka folytatódik, ám aki kedvet kap a
három terület valamelyikéhez, a nyári szünetben is bátran
jelentkezhet a Mûvelõdési Központban, hisz az új tanévben új
csoportokat is indítunk.

Jelentkezni a 20/924-3038 vagy a 20/319-0975-ös telefonszámon lehet!

GRÓF TIBOR

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfûzfõi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfûzfõ, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
nyereményjátékot hirdet a 2013-as szezon-
ra Fûzfõ kártyát kiváltó szállásadók és
helyi lakosok számára.
A részvételi feltételek a következõk: minden
olyan szállásadó, aki kiváltja a
Fûzfõ kártyát a turisztikai iro-
dánkban, a Béke té-
ren, majd ezt
követõen leg-
alább 10 ifa-kö-
teles vendégéjszakát re-
gisztrál a kártyákon, sorso-
láson vesz részt, melyet a szezon végén, a
Fûzfõ kártyák adatainak kiértékelése után
fogunk megtartani. Érdemes minél több
vendégéjszakát regisztrálni, hiszen minden
10. ifa-köteles éjszaka után jár egy sorsjegy,
így minél több a regisztrált vendégéj, annál
nagyobb az esély a nyereményre: egy érté-
kes táblagép. 
Fûzfõ kártyát azonban nemcsak szállásadók
válthatnak ki, hanem azon helyi lakosok,
vagy nyaralóingatlan tulajdonosok is,
akiknek rokona vagy ismerõse száll meg a
városban, ezzel vendégeik jogosultak
lesznek a Fûzfõ kártya kedvezményeit
igénybe venni, házigazdaként pedig a nekik
szállást nyújtó helyi lakosok és nyaraló-
ingatlan tulajdonosok is részt vesznek a
sorsoláson!
A sorsolást két kategóriában fogjuk
megtartani, magán-, illetve kereskedelmi
szálláshelyek között, a nyeremény mindkét
esetben egy-egy táblagép lesz.
További információ: +36-20/341-5504-es
számon. Várjuk Önöket irodánkban!

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Szállásadóink!
Irodánk – immár a megszokott módon –
augusztus végéig a fûzfõfürdõi város-
részben található Béke téren tart nyitva az
alábbiak szerint: 
Hétfõ–péntek: 10.00–18.00
Szombat–vasárnap:14.00–18.00
Szolgáltatásaink szállásadóink számára:
– Fûzfõ kártya kibocsátás
– Idegenforgalmi adóbevallások kitöltésé-

nek segítése
– Idegenforgalmi adóbefizetések intézése
Forduljanak hozzánk bizalommal!

Júniusi vásári vigadalom
Egyesületünk idén elsõ ízben szervezte meg
a „Júniusi vásári vigadalom” nevû rendez-

vényét, melyet három júniusi vasárnapon
tartottunk meg nagy sikerrel, ahogy azt a
fotók is tanúsítják. Balatonfûzfõn elsõként
vágtunk bele termelõi és kézmûves piac
megszervezésébe, célunk az volt, hogy a
termelõk és mûvészek által elõállított
termékek minél szélesebb választékát kínál-
hassuk a hozzánk látogató vendégeknek és
a helyi lakosságnak. Így termelõink között
volt hagyományos füstölt húsokat,
kézmûves magyar termék nagydíjas
mézeskalácsot, hamisítatlan balatoni bort,
finom illatú házi süteményeket, tradicio-
nális eljárással készült sajtokat, mézet kínáló
termelõ, a kézmûves portékák kedvelõi
egyedi készítésû ékszerek, hímzett blúzok,
préselt virágokból készült díszek,
aprólékosan kidolgozott festmények és
fából faragott mûalkotások közül választ-
hattak.
Három hétvége – három település összefo-
gása – talán ez a mottó írhatná le legjobban
rendezvényünket és annak sikerét. Egye-
sületünk immár három települést foglal
magában: Papkeszit, Litért és Balaton-
fûzfõt. A három vásári hétvégénk kiváló
alkalom volt arra, hogy az egyes települések
megmutathassák sokszínûségüket fellépõ
mûvészeiken, sportegyesületeiken, illetve
elõadómûvészeiken keresztül. Vendégeink
rendkívül színes programokon vehettek
részt, hiszen a mûsorszámok között az
énekes és táncos produkciók mellett
színdarabok, taek-won-do bemutató és
táncház is zajlott a színpadon.

Köszönettel tartozunk a fent említett három
település vendégmûvészeinek, hiszen leg-
ítöbben térítésmentesen, saját
szabadidejüket nem sajnálva jöttek, hogy
büszkén képviseljék a nekik otthont adó
községet vagy várost. Köszönettel tartozunk
továbbá az Öveges József Szakképzõ Iskola
diákjainak és annak a számos önkéntesnek,
akik a rendezvény elõkészületeiben és

utómunkálataiban mintegy „láthatatlanul”
segítették annak megvalósulását, valamint a
Szakképzõ Iskola tanárainak, akik lehetõvé
tették, hogy a tanulók segíthessék a
program létrejöttét. Külön köszönet illeti
Benczéné Jánka Anikót, egyesületünk
titkárát, aki idõt és pénzt nem sajnálva
segített termelõket és árusokat toborozni a
rendezvényhez!
A fenti sorokból is kiderül, hogy hasonló
programok csak összefogással jöhetnek
létre és valósulhatnak meg sikerrel, így
bízunk benne, hogy jövõre megismétel-
hetjük ezt! Köszönjük, reméljük, jövõre
újra találkozunk!

Tisztelt Lakosság!
Számos helyi lakos és üdülõtulajdonos
érdeklõdik egyesületünknél az Öböl kártya
kiállításának feltételeirõl. Ezúton szeret-
nénk tájékoztatni Önöket, hogy az Öböl
kártyát június elsejétõl Balatonfûzfõ
Városgondnoksága állítja ki.
Ügyintézõ: Gálné Jári Andrea, telefon:
06-20/594-4661

Egyesületünk júliusi programjai
Bár a júniusi vigadalomnak vége, a vál-
tozatos programok még csak most
kezdõdnek! Július 4-én nyárköszöntõ
zumbával vár mindenkit Söveges Andrea és
Perlaky Tamás a Tobruki Strandon 19
órától, majd július 11-tõl – jó idõ esetén –
augusztus végéig minden csütörtökön 19
órától a Fövenystrandon.
Július 12-én nagyrendezvényeink sorában
az I. Balatonfûzfõi Vizes Nap kerül sorra,
amelynek keretében számos vízhez kötõdõ
családi programban vehetnek részt
vendégeink a Fövenystrandon, majd 20-án,
az immáron szokásos Fûz nap –  Ami
összefûz elnevezésû rendezvényünkre
látogathatnak Tobrukba.
Legyenek vendégeink!

Elérhetõségeink:
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
8175 Balatonfûzfõ, Béke tér
Nyitva tartás: hétfõtõl–csütörtökig 8.00–16.00
óráig, pénteken: 8.00–13.00 óráig
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat

A kép csak
illusztráció.
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A 60 éves egyesület 2013. július 6-án tartja
hagyományos nyári nyílt horgászversenyét.
A versenyre nevezni a helyszínen lehet 4 óra
30 perctõl. A verseny csónakból és partról
5.00–9.00 óráig tart, majd a mérlegeléssel

folytatódik. A rendezvényen 7 órától ,,Laci
pecsenye” kapható, és 150–200 adagos
halászlé és csülkös bab is készül.
Gyermekeknek, felnõtteknek ügyességi

játékok 10 órától ebédig, közben a verseny
eredményhirdetését is megtartjuk.
A rendezvény nyilvános, szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

KONTICS FERENC ELNÖK

Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Nyitva tartás: 2013. augusztus 20-ig derült
idõ esetén keddtõl vasárnapig távcsöves
bemutatók. 10 fõ jelentkezõ esetén telefonos
elõjegyzés szükséges a 30/524-8709 számon.
Aktuális programjainkról tájékozódjon

honlapunkon: www.balatoncsillagvizsgalo.hu
Nyitvatartási idõben a Csillagfény kávézó
várja kedves vendégeit.
A Tegyünk Többet Településünkért
mozgalom keretében Korsós Károlyné Pálma

és Orosz Józsefné Elvira rendbe tették a
Mûvelõdési Ház elõtti parkos részt.
Kapáltak, növényeket ültettek és napokon
keresztül locsoltak. 30 óra önkéntes munkát
végeztek.

KONTICS FERENCNÉ

Ez a jelmondata a közgyûlését tartó 85 éves
Fûzfõi Atlétikai Klubnak.
Éves beszámolójában Tóth János elnök
elmondta, hogy a 2012-es évben a központi
helyet a TAO pályázati lehetõségek legjobb
kihasználása foglalta el.
A labdarúgó, a kézilabda és a kosárlabda
szakosztály volt érintett az új rendszerben.
Sikeres pályázatok eredményeként több
mint 15 millió forintot fordíthattak az
utánpótlás-nevelésre, 9 millió forintot
pedig tárgyi eszközök beszerzésére.
Ezzel az új sportfinanszírozási lehetõséggel
gyökeresen megváltozott a FAK élete. Az
érintett szakosztályokban új oktatók
bevonásával komoly munka indult. Hosszú
távra terveznek, és már kezdenek látszani az

eredmények a korosztályos versenyeken,
bajnokságokban.
Örömmel tapasztalták, hogy az
önkormányzat és a képviselõ-testület is
támogatta pályázataikat az önrész
biztosításával.
A 2013-as évben is közel 1,5 millió forintos
támogatást biztosítanak.
Csak néhány adat a beszámolóból:
Az egyesületnek 281 fõ tagja van (72 nõ és
209 férfi). Életkoruk miatt versenyzõi
igazolással még nem rendelkezõ gyermek-
sportoló 60 fõ.
152 felnõtt és 129 utánpótlás korú versenyzõ
öregbíti az egyesület hírnevét. 

A szakosztályvezetõk – kézilabda: Oszvald
Sándor, kosárlabda: Csala András, labdarúgó:
Béday András és elnök: Orosz Péter,
természetbarát: Horváth István – írásos
beszámolóját egyhangúan fogadták el a
küldöttek.
A köszöntõk, megemlékezések és a
kisfilmen látott képek örömmel töltötték el
a résztvevõket. Hallhatták, láthatták, hogy
régi elõdeik milyen hatalmas munkát
végeztek, hogy 2013-ban a 85 éves
születésnapját ünnepelhesse az egyesület.
Ez legyen jó példa a jelenlegi és az
elkövetkezõ vezetõknek és a tagságnak is.
Hajrá, hajrá, FAK!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Dobogóra kerültek a kosarasok és az U–16-os
labdarúgók!
Befejezõdtek a 2012–13. évi bajnokságok,
sportolóink egy-két kiemelkedõ eredményt
is elértek, amihez az újság hasábjain is
gratulálunk.
Júniusi számunkban már jeleztük, hogy
kosárlabda csapatunk bejutott a megyei
döntõbe, ahol az NB II-es Pápa utánpótlás
csapatával mérte össze erejét a bajnoki címért.
A döntõben a pápai fiatalok jobbnak
bizonyultak, így csapatunknak végül is az

ezüstérem, és ezzel az NB II-ben való
indulás lehetõsége maradt. A szakosztály
vezetõi döntés elõtt állnak: terem, hazai pálya
nélkül vállalható-e az országos bajnokságban
való megmérettetés, vagy várjanak a fûzfõi
,,sportaréna” elkészülésére. 
Labdarúgóink pihennek, erõt gyûjtenek az
augusztusi felkészüléshez. A felnõtt csapat
a 8. helyet szerezte meg a megyei bajnok-
ságban, ami a középmezõnyt jelenti

számukra, ez volt a célkitûzésük is. Az
utánpótlás kiválóan szerepelt: U–19-es
csapatunk a 4., U–16-os csapatunk pedig a
2. helyen zárta az évet és ezüstérmet
szerzett. A fiatalabb korosztály sem vallott
szégyent, U–13-as együttesünk a középme-
zõnyben végzett, az U–11, U–9 és U–7-es
csapataink – a játékosok az Irinyi János
Általános Iskola tanulói – korosztályos
tornákon vettek részt és szereztek hasznos,
késõbb kamatoztatható tapasztalatokat.

TÓTH JÁNOS

VÁCISZ hírek

Balatonfûzfõi Horgász Egyesület

,,Egységben az erõ!”

FAK hírek

Az Irinyi János Általános Iskola történe-
tének egyik legnagyobb kosárlabda sikerét
érte el azzal, hogy az országos selejtezõn
vehetett részt. 
2013. április 26-án a negyedik (7–8.
osztály), május 30-án pedig a harmadik
(5–6. osztály) korcsoportosok küzdhettek
meg Körmenden azért, hogy bekerülhes-

senek Magyarország legjobb nyolc csapata
közé. 
Az év elején kitûzött célok között nem sze-
repelt az eddig való eljutás. A reális elkép-
zelések akkor a megyei döntõbe való eljutás

volt, melyhez a balatonkenesei iskolát
kellett felülmúlni. Az elsõ évben, amikor
elkezdõdött a kosárlabda oktatása az Irinyi-
ben, még olyannyira sem sikerült a bejutás,
hogy még pontot sem értünk el a
mérkõzésen. Viszont ami az idei évben
megtörtént, azt még a legmerészebb ál-
mainkban sem gondoltuk volna. Mindkét

Országos selejtezõ III. és IV.
korcsoportban
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Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály július havi túraterve

• Július 6. Pétfürdõ–Vilonya–Királyszentistván–Litér 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 6.45 óra Táv: 14 km
Túravezetõ: Horváth István
• Július 13. Aszófõ–Sajkod–Csúcs-hegy–Aranyház–Tihany 
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Lipták Pál
• Július 20. Bakonybél–Hideg-völgy–Királykapu–Régi vasút–

Németbánya–Farkasgyepû 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.45 óra Táv: 17 km
Túravezetõ: Horváth István

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

Búcsúzunk és elmegyünk, a mi idõnk lejárt…
„Próbálj meg úgy élni, 
Hogy ne vegyenek észre ott,
Ahol vagy, de nagyon hiányozz onnan,
Ahonnan elmentél.”

Szeretettel búcsúznak ezzel az Ibsen-idézettel
az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola elballagott nyolcadikos
tanulói tanáraiktól, diáktársaiktól és szeretett
iskolájuktól. A szívük mélyén örökre irinyis
diákok maradnak.

8. a osztály
Horváth Irén osztályfõnök
Borzas Dániel, Buza János Dániel, Farkas
Réka Noémi, Fojtyik Dániel, Fónagy
Alexandra Dorina, Gáspár Soma, Horváth
Norman, Kálmán Petra, Kisházi András,

Kovács Nikolett, Mártonyik Roland, Milesán
Dániel Tibor, Olasz Gábor, Simon Levente,
Szõke Martin Patrik, Tamási Áron, Taszári
Barbara, Varga Zsófia, Zigó Bálint

8. b osztály
Dénesné Barat Marianna osztályfõnök
Keller Enikõ, Kecskeméti János Máté,
Menyhárt Fruzsina Anna, Mustos István,
Sebestyén Veronika, Simon Ildikó, Szabó
Benjámin Rúben, Szijjártó Dániel

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi iskola kedves
volt tanítványait, Balatonfûzfõ város pedig
leendõ választópolgárait.

POLYÁK ISTVÁN IGAZGATÓ

csapatunk túljutott „Kenesén” és a
veszprémi (megyei döntõ helyszíne)
megálló után meg sem álltunk Körmendig.
Amit viszont ott tapasztaltunk, az egyszerre
volt nagyon jó és emellett nagyon rossz
érzés is. A jó az volt benne, hogy olyan
neves csapatokkal játszhattunk, mint a
Körmend vagy a Kaposvár csapata, akiknek
egyaránt a nemzeti bajnokság elsõ
vonalában játszik a felnõtt csapatuk. Az
utánpótlás nevelése tehát nem két éve
zajlik, mint nálunk. Így a rossz élmény nem
is lehetett más, mint a nagyarányú vereség
mindkét gárdától. 
Természetesen mind a csapatok tagjait,
mind az edzõket megviselte a dolog. De
volt pozitív oldala is a történéseknek.
Kiderült, hogy nem vagyunk még kész
ilyen magas szinten képzett csapatokkal
felvenni a versenyt, és pont emiatt kell még
keményebben dolgozni, hogy csökkentsük

vagy esetleg le is dolgozzuk a
lemaradásunkat. 
A következõ szezonban reméljük hasonló
magasságokig fogunk eljutni és a fejlõdés
nem marad el. 
Köszönjük a szülõk, a szurkolók az Irinyi
János Általános Iskola és a FAK segítségét!

CSALA MÁRTON, TESTNEVELÕ, EDZÕ

III. korcsoport: Grzybovsky Ádám, Ormai
Bendegúz, Ticz Balázs, Bozsoki Klaudia,
Menyhárt Ákos, Németh Mátyás, Angyal
Krisztofer, Hajdú Péter, Buda Bence, Gáspár
Áron, Andó Richárd, Nyírõ Bence

IV. korcsoport: Tamási Áron, Fojtyik Dániel,
Gáspár Soma, Buza János, Zigó Bálint, Simon
Levente, Németh Mátyás, Ticz Balázs,
Menyhárt Ákos, Ormai Bendegúz, Borzas
Dániel
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„Buborék”, a szárnypróbálgató
kollégista írók

A „Buborék” kollégiumi írói kör
megalakulását az ihlette, hogy az alkotni
vágyó diákok írtak jó sztorikat, verseket.
Egy délután összegyûltek egy közös könyv
megírására, ami csodaszép lett. A kollégium
könyvtárából kikölcsönözhetõ! Megéri
elolvasni, megnézni a gyönyörû képeket is
benne. Az összeállítás elkészítése óta is több
pályázatra nevezünk, s izgatottan várjuk az
eredményeket. Több kollégista diák írása
lehet, hogy meg is jelenik, drukkolunk
nekik, magunknak. Ebben az évben a
versmondó versenyeken is jól szerepeltek
kollégistáink (én is).  Nagyon sok jó ötletük
van még a kis „zöldfülû” diákoknak,
témáinkat az élet adja. Lázasan alkotunk,
jövõre is sokat fogunk írni, olvasni és
mûvelõdni, nagyon szeretjük a Mûvelõdési
Központ kiállításait, programjait is. Büszke
vagyok magunkra, és majd biztosan én is
azt mondom a gyermekeimnek: hogy
ugyan, ti srácok, milyen rosszak vagytok,
titeket semmi nem érdekel, „bezzeg a mi
idõnkben”!!
Íme egy aktuális vers a szerzemények közül.

A nyár

Hét betû, ami sokat jelent nekem:
V mint várakozás, mert a padot már lyukasra
könyököltem;
A mint akaraterõ, mert nem akarok megbukni;
K mint képek a nyári emlékekrõl, mert az õsz egy
röpke pillanat alatt eljõ; 
Á mint álom, álmodozás és persze ákombákom;
C mint cimborák kiktõl fájó szívvel búcsúzom,
bár vár a nyár!
I mint indulni a nagy betûs élet felé;
Ó mint ó, s ordítani, mikor a nyárnak végleg
vége, hogy óóóó!!
EZ a nyár, élni az álmokat, ez a vakáció! 

GRUNNER NELLI KOLLÉGISTA

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
A májusban kifestett nyugdíjasklubunk után
láttuk a különbséget a konyha falait szemügyre
véve. Ezért elhatároztuk, hogy a falakat és a
fûtéscsöveket ott is átfestjük. A 4-én megtartott
klubfoglalkozáson megbeszéltük, hogy 11–12-én
tervünket megvalósítjuk. Sikerült a falakat és a
radiátorcsöveket két rétegben lefesteni, a
függönyöket kimosni és végül egy nagy-
takarítással a rendet helyre állítani. Az elsõ napon
Szabó Istvánné és Volent Jánosné frissen sütött
palacsintával bíztatott bennünket. Zitek Lászlóval
pedig az udvaron régen elfelejtett lengõ teke
vasszerkezetét állítottuk helyre. A felújításban
most többen vettek részt, de kivétel nélkül
klubtagok voltak. Ezúton köszönöm minden
segítõ kéz munkáját.
Az év elején a nagy kirándulásunkat Szent-
endrére, Visegrádra és Esztergomba június 18-
ára terveztük. A szervezés elején még nagyon
bizonytalan híreket hallottunk az érintett útvonal
járhatóságát illetõen. A dunai árvíz egy héttel az
indulás elõtt ugyan levonult, de a rend
helyreállítása, a fertõtlenítési munkák miatt csak
17-én jelentették be, hogy a 11-es számú út teljes
hosszában járható. Így a legfõbb akadály
megszûnt, és másnap jó kedvvel, gyönyörû
napsütésben vágtunk neki a Dunakanyar

megismerésének. Elõször Szentendrén álltunk
meg, ahol kis sétával a Kálvária dombra
másztunk fel, majd a Kovács Margit Múze-
umban a keramikus mûvész munkásságával,
életútjával ismerkedtünk meg. A Duna korzón
közelrõl vehettük szemügyre a kiépített
mobilgát méreteit. A következõ állomás
Visegrádon a királyi palota megtekintése volt.
Csodáltuk azokat a rekonstrukciós munkákkal
helyreállított várfalakat, melyek teljesen
elpusztultak a török hódoltság idején. Nem
hagyhattuk ki azt a panoráma pihenõt sem,
ahonnan a Dunakanyar teljesen belátható.
Délutánra értünk Esztergomba, ahol elõször a
Bazilikában helyet kapott kincstárat néztük meg,
majd egy kis sétával a Mária Valéria hídon
átruccantunk Szlovákiába is. Kissé fáradtan, a
hõségtõl elcsigázottan ültünk vissza a buszba, és
sofõrünket bíztattuk, hogy az utolsó tervezett
megállóhelyet gyorsan érje el. Ez nem volt más,
mint Zámolyon a Pedro sörözõ, ahol vacsorával,
frissen fõzött sörrel vártak bennünket. Az
alkalmi zenész pedig ropogós csárdással,
tánczenével feledtette velünk a nap fáradalmait.
Késõ esti órákban szerencsésen érkeztünk haza.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ

Ismét országos helyezés
A XI. Országos Ifjúsági Honvédelmi
Versenyt rendezte meg 2013. június 1–2-án
Balatonalmádi–Káptalanfüreden a Crime-
box Bûnmegelõzési Országos Egyesület.
Az összetett honvédelmi járõrversenyen
17 km-es terepet akadályokkal, gyorsasági
szakaszokkal és 9 állomással kellett
leküzdeniük a versenyzõknek. A
balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola csapata: Buza
János Dániel, Péteri Kornél és Kovács Levente
István országos harmadik helyezést értek el.

Gratulál a szép sikerhez a felkészítõ
tanáruk: HORVÁTH IRÉN

Fotó: Máhl Szabolcs

Fotó: Szabó Lajos
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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

Érdemes volt!

A májusi lapban megjelent felhívásra,
valamint a klubfoglalkozáson elhangzottak
hatására megmozdultak nyugdíjasaink, de
mások is a városban. Fémgyûjtési
kezdeményezést indítottunk a Balaton
nyugdíjasklub tagjaival, amelynek remélt
bevételét a klub mûködésére, az idõs
emberek életének segítésére terveztük
felhasználni.

A volt Jókai iskola udvarára a reméltnél
jóval nagyobb mennyiség gyûlt össze
vasból és színesfémbõl, de akkumulátor is
akadt a pincében, udvaron, garázsban,

padláson – és még ki tudja, hol foglalták a
helyet a már használhatatlan hulladékok.
A több fordulóban beszállított hulladék
értéke meghaladta a várakozást; a költségek
levonása után ugyanis 100 520 Ft
bevételhez jutott nyugdíjasklubunk.

Köszönjük az aktív klubtagok és klubon
kívüliek munkáját, segítségét!

Külön köszönet illeti meg a városgond-
nokság vezetõit és munkatársait, valamint a
közmunkában dolgozókat, akik komoly
segítséget nyújtottak a szállítás terén.

Az elsõ „futam” eredménye további
munkára ösztönöz; már gyûlik a következõ
szállítmány!

Kérjük tehát ismételten Fûzfõfürdõ lakóit,
nyaralótulajdonosait és vállalkozóit, hogy a
helyet fölöslegesen foglaló fémhulladéktól,
akkumulátoroktól szabaduljanak meg!

Ha értesít, egy megbeszélt idõpontban
elszállítjuk Öntõl ezeket.
Balatonfûzfõ, Ady E. u. 3.
pappfuzfo@gmail.com
20/924-2768

Júliusi rejtvény
A júniusi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Az élet csak akkor kincs, ha pazarolják.
(Molnár Ferenc)

Könyvet nyert:
Fodor Istvánné és Pintér Judit balatonfûzfõi
olvasónk. Gratulálunk!

Júliusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. július 19.

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.
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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

Varrással és szabással kapcsolatos munkák, ruhajavítás és méretre igazítás
függöny és lakástextil varrása,díszpárnák, abroszok méretre gyártása
matracok és hintaágy huzatok, ágynemûk méretre igazítása, gyártása
autós gyerekülés huzat cseréje
AKCIÓ augusztus 31-ig!
Egy név gépi hímzése, hozott törölközõre is, már 500 Ft-tól!

Szabolcsné Meilinger Katalin varrónõ
Balatonfûzfõ-Tobruk,  Bercsényi utca 45. 

Minõségi TÛZIFA

Balatonfûzfõn

bükk, cser, akác
2700 Ft/q-tól

Érdeklõdni:
Tel.: 06-30/499-6864

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

Hétfõ 12–18
Kedd 10–17

Szerda 12–18
Csütörtök 10–17

Péntek 10–17

Tel.:+36-30/511-6582
www.varromuhely.hu

Anyagtorlódás miatt
kimaradt anyagok:

• I. Halászléfõzõ verseny a Tobruki Strandon,
• Hõsök vasárnapja,
• Vakáció köszöntõ hét a kollégiumban,
• A hely ahol élünk: Balatonfûzfõ,
• A város fotósa, a fotós városa,
• Gyõztek a Pindúr Pandúrok,
• Közlekedésbiztonság gyerekszemmel,
• Tervezésbõl, kivitelezésbõl remekeltek az

irinyisek

Megértésüket köszönjük!
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BalatoniBob Szabadidõpark

Kézmûvesek kiállítása
Fotók: Lukácsi Tibor



Júniusi vigadalom

Fotók: Szanyi Szilvia


