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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
augusztus havi programja

Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek
Szövetsége – Senior csoport kiállítása
A kiállítást megnyitja Módos Gábor fotómûvész
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Augusztus 3. 9 órától Gombócfesztivál
– a VEGASZ szervezésében
Kiemelt kísérõ programként a helyi veterán
autós és motoros baráti kör III. veterán
gépjármû találkozója
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház és
környéke

Augusztus 9. 20 órától Utcabál a Viktória
zenekarral
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Béke tér

Augusztus 10. 15 óra Fogyatékkal élõk
strandfesztiválja
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Fövenystrand

Augusztus 13. 19 óra Balatonfüred város
Koncert Fúvószenekarának mûsora
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Béke tér

Augusztus 14. 7 óra Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub
– autóbuszos kirándulás Agárdra
Indulás: Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központtól

Augusztus 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Augusztus 16. 19 óra Romkerti zenés esték
– Szabó István pánsíp mûvész önálló estje
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom kertje
(Rossz idõ esetén a Jézus Szíve plébániatemplom)

Augusztus 17. 19.30 órától ,,Csillagfény
Körtúra” (IV. Fûzfõ Éjszakai Körtúra)
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Túraterv szerint, regisztráció,
indulás, érkezés: Tobruki Strand

Augusztus 19. 21 óra Lampionos vitorlás
felvonulás és élõzenés utcabál tûzijátékkal
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Fövenystrand

Augusztus 20. 10 óra Ünnepi szentmise és
kenyérszentelés
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Jézus Szíve plébánia-
templom

Augusztus 20. 20 óra Ünnepi megemlékezés
és városi kitüntetések átadása
Közremûködik a Gizella Nõikar, valamint
Szilvásiné Csordás Éva, a TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad mûvészeti vezetõje
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom kertje
(Rossz idõ esetén a Közösségi Ház)

A mûsor és idõpont változtatás jogát
fenntartjuk!

Szeretettel köszöntjük városunk

3 újszülöttjét, név szerint

Hegedûs Kornélt, Pál Léna Katát és

Gróf Annát.

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.  júniusi

lapzártától a 2013.

júliusi lapzártáig:

Tájékoztatjuk

Önöket, hogy

augusztus 21–25.

között a Mûvelõdési

Központ és Könyvtár

zárva tart!

Pályázati kiírás
A Balatonfûzfõért Alapítvány 2013
második félévére pályázatot ír ki az
Alapító okiratban meghatározott tevé-
kenységek támogatására, nevezetesen:
– a települési életszínvonal emelését

elõsegítõ,
– a környezetvédelem, környezeti

állapotok javítását célzó,
– az idegenforgalmi szerepkört erõsítõ,
– a sport és szabadidõs tevékenységet

erõsítõ,
– az egészségmegõrzést, betegség

megelõzést,
– a kulturális tevékenységet, kulturális

örökség megóvását,
– a mûemlékvédelmet,
– a település fejlõdését, arculatának

megteremtését helytörténeti, közgazda-
sági, mûvészeti, szociológiai stb. tanul-
mányokkal, alkotásokkal, tevékenysé-
gekkel, köztéri alkotások megjelenítését
segítõ kezdeményezéseket.

Egy-egy pályázatra – a kuratórium el-
bírálása, határozata alapján – 10 000 és
40 000 Ft közötti vissza nem térítendõ
támogatás nyújtható.

A pályázatokat az alapítvány nevére és
levelezési címére: 8175 Balatonfûzfõ,
Zrínyi u. 60. kell eljuttatni.
A borítékon fel kell tüntetni:
,,PÁLYÁZAT”

A beérkezett pályázatokat a kuratórium a
szeptemberi és decemberi ülésén bírálja
el.

A pályázatokban feltüntetett tevékenység
idõpontja után benyújtott pályázatot a
kuratórium nem fogadja el.

BALATONFûZFÕÉRT ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2013. június 18-án tartotta soron következõ rendes,
július 12-én rendkívüli ülését. Az ülésen született döntések a
teljesség igénye nélkül:

– A testület úgy döntött, hogy a balatonfûzfõi 1495/124 hrsz.-ú
ingatlant (járóbeteg szakrendelõ) nyilvánosan meghirdeti a
Cégközlönyben kétszer egymás után, ha az elsõ hirdetés
eredménytelen. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete feladat-
ellátási szerzõdést köt Papkeszi községi önkormányzat képviselõ-
testületével, Papkeszi községben lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezõ óvodás korú gyermekek óvodai
nevelésben való részesítésére.

– Az önkormányzat likviditási célra 2013. július 15. napjától
80 000 000 Ft összegû, 1 év futamidejû folyószámlakeret
(likvidhitel) szerzõdést kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
Balatonfûzfõ város önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a futamidõ alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére,
a fedezetet saját bevételeibõl a fejlesztések elõtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

– A képviselõk döntöttek arról, hogy 

• Balatonfûzfõ LEADER szellemiségû fejlesztése érdekében a
LEADER jogcím keretében az alábbi projektjavaslatokat kívánja
benyújtani a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület LEADER Helyi Akciócsoporthoz:

• Kistenisz pálya felújítása, méretének növelése
• Játszótér kialakítása Tobruk (háziorvosi rendelõ mellett)

városrészen
• Játszótér kialakítása Fûzfõfürdõ (Jókai utcán) városrészen
• Nyári turisztikai rendezvény sorozat megvalósítása
• Fövenyfürdõ fejlesztése mobil színpaddal
• Tobruk városrészen a strand melletti homokos pálya felújítása 
• Tobruki városrészen a tizenéves korosztálynak szabadtéri fit-

nesz, szalonnasütõ kialakítása a Radnóti utca végénél (kerék-
páros pihenõpontként értelmezhetõ)

• Közösségi Ház multifunkcionális rendezvényhelyszínné alakítása,
mobil színpad, kertmozihoz projektor, hangosítás beszerzése

• Felkérik a Balatonfûzfõért Alapítványt a projektötlet és a pályázat
benyújtására. 

• Megbízzák a városfejlesztési referenst és a gazdasági tanácsnokot,
hogy szakmai munkával támogassa a közalapítvány munkáját.  

• A beterjesztést követõen a végleges projektek és költségek
ismeretében elõfinanszírozási kötelezettséget vállalnak.

• A testület a július 12-i rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER

térségek közötti együttmûködés végrehajtásához nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 11/2013. (III. 5.) VM
rendelet keretében

– a LEADER pihenõ pontok kialakítása és mobil színpad
beszerzése címen pályázatot kíván benyújtani a Bakony és Balaton
Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport
által javasolt mûszaki tartalommal, együttmûködésben a
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesülettel.

• A pályázó a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület, a projekt
megvalósítására részletes költségvetés alapján bruttó 100%-ban
vissza nem térítendõ támogatást igényel, a beruházási típusú
projektelemekre bruttó 5 400 000 Ft-os keretösszegben. 

• Képviselõ-testület a pályázó számára a megvalósítás során a pro-
jekt elõfinanszírozását biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

• A képviselõ-testület a Bakony és Balaton KKKE számára
visszatérítendõ támogatásként a településre esõ projektösszeg
10%-ának erejéig a megvalósítás során a projektmenedzsment
díjat biztosítja.

• Képviselõ-testület a 194/2013. (05. 27.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

– az Innovatív vízpart és strandfejlesztés címen pályázatot kíván
benyújtani a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Leader Helyi Akciócsoport által javasolt mûszaki tartalommal,
együttmûködésben a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesülettel.

• A pályázó a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület, a projekt
megvalósítására részletes költségvetés alapján bruttó 100%-ban
vissza nem térítendõ támogatást igényel a beruházási típusú
projektelemekre bruttó 19 000 000 Ft-os keretösszegben, a
rendezvényre bruttó 3 000 000 Ft-os keretösszegben, melynek
elõfinanszírozását a képviselõ-testület a pályázó számára a
megvalósítás során biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

• A képviselõ-testület a Bakony és Balaton KKKE számára
visszatérítendõ támogatásként a településre esõ projektösszeg
10%-ának erejéig a megvalósítás során a projektmenedzsment
díjat biztosítja.

• A képviselõ-testület a 193/2013. (05. 27.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.

– A település az Európai Mobilitási Hét 2013. évi Kartájának
aláírásával csatlakozik a 2013. szeptember 16. és 22. között
megrendezendõ Európai Mobilitási Héthez azzal, hogy a „Tiszta
levegõ – Mozdulj érte!” rendezvény keretében egy teljes napra
kialakítanak egy vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a
kerékpáros és közösségi közlekedés számára (a lezárás javasolt
idõtartama: a reggeli munkakezdés elõtt egy órával kezdõdik és a
munkaidõ vége után egy órával fejezõdik be).
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• Az autómentes napot valószínûleg 2013. szeptember 22-én
rendezik meg.

– Az önkormányzat árajánlatokat kér be a fövenystrandi gyerek-
pancsoló tanulmánytervének elkészítésére, valamint a Fövenystrand
területrendezési munkálataira 1 792 500 Ft + áfa összeget biztosít
a céltartalékba visszapótlandó összeg terhére.

– A képviselõ-testület a 8/2013. (01. 22.) Kt. határozatával a
balatonfûzfõi Fövenystrandon a „Fövenyfürdõ felújítása” címû projekt
keretében megépítendõ kereskedelmi-vendéglátóipari-szolgáltató üzlet
rendeltetési egység 25 éves bérleti jogának értékesítésére kiírt
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánította. 

– A Sporttelep locsolásához használt víz díjához az uszodát is
megilletõ kedvezmény biztosításáról döntöttek. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete
használati szerzõdést köt a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
az illetékességi területén és tulajdonában lévõ Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola mûködtetésére. A testület a
használati szerzõdést jóváhagyta, és felhatalmazta a polgármestert
annak aláírására.

– Pályázat kiírásáról döntöttek a Balatonfûzfõ, Tobruki Strand,
1024/2 és 1024/9 hrsz.-ú ingatlanokon meglévõ fõépület tetõszinti
bõvítésére, fejlesztésére és hasznosítására, valamint  a 354/19;
354/15; 354/13 (jelenlegi vízmû terület) hrsz.-ú ingatlanok
hasznosítására.

– A testület a Niketrans Agro + Bau Kereskedelmi Kft. bér-
beszámítási kérelmét támogatta, a bérlõ által az ingatlanon
elvégzett, kérelmében megjelölt munkák számlával igazolt összegét
300 000 Ft + áfa összegig a balatonfûzfõi 1498/313 hrsz.-ú
ingatlanon lévõ III. számú üzemépület bérleti díjába történõ
beszámítását engedélyezte.

– A képviselõk felkérték a Hivatalt a hulladékszállítás szünetel-
tetésének SZMSZ-szerû kidolgozására.  

– A testület jóváhagyta a szilárdhulladék gyûjtésére és elszállítására
vonatkozó Közszolgáltatási Szerzõdés módosítását és felhatalmazta
a polgármestert annak aláírására. 

– A 2014. január 1-jétõl hatályba lépõ új települési szilárdhulladék
gyûjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás
kötelezõ igénybe vételérõl szóló rendelet-tervezet társadalmi vitára
bocsátásáról határoztak a képviselõk. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013.
II. FÉLÉVI MUNKATERVÉT elfogadta az alábbiak szerint:

2013. július ülésezési szünet
2013. augusztus 27. 16.00 óra
Napirend

1. Vegyes ügyek

2013. szeptember 17. 16.00 óra
Napirend 

1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2. Tájékoztató a folyamatban lévõ pályázatokról
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

3. A fûzfõgyártelepi közlekedési és parkolási rend áttekintése
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2013. október 15. 16.00 óra
Napirend

1. Idegenforgalmi szezon értékelése
Elõterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Elõterjesztõ: dr. Takács László jegyzõ
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2013. november 19. 16.00 óra
Napirend

1. 2013. évi költségvetés I–III. negyedévi teljesítése
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2013. évi
munkájáról. A 2014. évi közmûvelõdési rendezvényterv
megtárgyalása
Beterjesztõ: Intézményvezetõ
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2013. december 17. 16.00 óra
Napirend

1. Balatonfûzfõ város önkormányzata 2014. évi belsõ ellenõrzési
munkatervének elfogadása
Beterjesztõ: dr. Takács László jegyzõ
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

2. 2014. I. félévi munkaterv megtárgyalása
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

3. Tájékoztató a folyamatban lévõ pályázatokról
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB

A képviselõ-testület üléseit a városháza Kompolthy termében
(Balatonfûzfõ, Nike krt.1.) vagy elõre egyeztetett helyszínen tartja.
Az ülések nyilvánosak.
Az elfogadott munkatervet az önkormányzat hirdetõtábláján
közhírré kell tenni. A polgármester minden testületi ülésen
tájékoztatást ad a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az
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elõzõ ülést követõen tett fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl.
A jegyzõ minden képviselõ-testületi ülésen tájékoztatást ad az
idõközben megjelent jogszabályokról.

– „BALATONFÛZFÕ DÍSZPOLGÁRA” kitüntetõ címet ebben
az évben dr. Bakonyi Árpád, a „BALATONFÛZFÕÉRT” kitüntetõ
címet pedig Pongrácz István veheti át. 

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt olvas-

hatják. Az önkormányzati rendeleteket – melyek közül „Az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló rendelet” lett módosítva –
az Önkormányzat�Rendeletek menüpont alatt olvashatják. 

A következõ bizottsági ülésre 2013. augusztus 21-én, a soron következõ
testületi ülésre pedig augusztus 27-én került sor 16 órakor. Errõl a
beszámolót a 20-i lapzárta miatt csak az október havi Fûzfõi Hírlapban
olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Harmincnegyedik hónap a városházán
Érdekes, s talán kevesek által ismert az, ahogyan városunkban
megindult a szörfélet. 1977-ben minden azzal kezdõdött, hogy egy
nyugatnémet turista megjelent az akkor még újdonságnak számító
szörfjével. Mikor elutazott, nem vitte magával haza, Bondor
Lipótnál hagyta. Az akkori fiatalok közül a legmerészebbek,
Kucséber Ferenc, Hodács Lajos, Koronczai János és természetesen
Bondor Lipót ezen megtanultak szörfözni. Mindegyikük
vitorlázott, így a víz, a vitorlába a szél befogása nem okozott
gondot nekik, és hamar sikerrel jártak. Mivel a szörföt itthon senki
nem gyártotta, külföldrõl beszerezni lehetetlenség volt, hát maradt
a hazai gyártás. Mind a négyen készítettek szörföt maguknak,
amivel aztán már 1978-ban versenyeken indultak.
1981-ben már mind a négyen a hazai rendezésû világbajnokságon
magyar válogatottként versenyeztek.  Hát így indult, egy otthagyott
sporteszköz indított útra elõször négy fiatalt, de aztán jöttek a
követõk, magyar bajnokok, pontszerzõk, no és a hobbyszörfözõk
százai. 2003-ban aztán egyesületbe tömörültek, s azóta is elnökük
Hodács Lajos, aki maga is magyar bajnok.
Ezeket azért írtam le, mert nemrégiben egy térplasztikával bõvült az
általuk példásan üzemeltett Zagykazetta, amit az egyesület pályázati
forrásból, mintegy ötmillió Ft-ból építtetett meg Kovács Lajos helyi
kõmûves mesterrel, aki maga is szörfözik. Nemcsak szép, hanem
hasznos is, van zuhanyzó, öltözõ, pihenõpad, ivókút. Az avatón
elhangzott, hogy a terület fejlesztése folytatódik, mert az egyesület
klubházat, szörftárolókat kívánna ott létesíteni. No és persze
rendezvényekkel csalogatni a vendégeket. Ennek jegyében egy négy-
napos rendezvényt szerveztek napközbeni tartalmas bemutatókkal,
versenyekkel, este pedig a zenés szórakozási lehetõséget
biztosították az ide látogató 6 ezret meghaladó vendégnek. 
Sokan féltek, hogy nem készül el idõben. A közbeszerzést
megtámadták, így a terület átadása egy hónapot késett, aztán jöttek
a zord idõjárási viszonyok, hó, jég, esõ. De a kivitelezõk vállalták,
hogy az eredeti határidõre kész lesz. A kezdetektõl szinte naponta
nyomon kísértem a strandfejlesztés lépéseit, és minden lényegi
kérdésben a döntést meghozni a folyamatosság miatt. Egy sor
rendkívüli ülés, helyszíni egyeztetés, megbeszélések. Sokan
mondták, hogy ebben az idényben nem lesz nyitás, az lehetetlen. És
eljött június 28-a, a mûszaki átadás napja, s az átadás megtörtént. A
magyar sajtóban sok helyen átvették az MTI-nek átadott
sajtóanyagunkat, ennek okán is számos tv-csatorna, rádióadó
keresett meg a strandunkkal kapcsolatban. Remélem, sokuknak
szerez kellemes pihenést a megújult strand. Köszönöm a kivitelezõ
MOZAIK Kft. dolgozóinak a gyors és szakszerû munkát.

Pihenni azonban nincs idõ, hiszen elõttünk a parti sétány és
kerékpárút kivitelezése. Jelenleg a közbeszerzési tanácsadó
kiválasztása zajlik, majd a közbeszerzési felhívás kiírása történik
meg. A tobruki utolsó szakaszt, a csatornával szomszédos telkek
tulajdonosai támadják. Kifogásolják, hogy a telkük végében lesz
majd a kerékpárút, amitõl szerintük csökken a közbiztonságuk.
Kifogásolják, hogy az ottani korábbi élõvilág megbolygatásra kerül.
Képviselõjük kijelentette, hogy mindent el fog követni, hogy
megakadályozza az ottani megvalósítást. Remélem, sikerül közös
nevezõre jutni ebben az ügyben.
A gyógyszertárra benyújtott pályázatokat elbírálta az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Közforgalmi gyógyszertár
létesítését engedélyezték a Bugyogóforrás u. 20. alatt György Péternek.
Munkanapokon 10 órás nyitva tartással, szombaton rövidített nyitva
tartással, házhoz szállítással, betegség specifikus gyógyszerészi
gondozással. A Dr. Szlivka János Rendelõintézetben alakítja ki a
gyógyszertárat. A régi gyermekorvosi rendelõbe vezetõ lépcsõn lehet
majd bejutni. A határozat szerint 2013. november 30-ig kell legkésõbb
megnyitni a gyógyszertárat. A nyertessel egyeztettem, s kértem, hogy a
lehetõ leghamarabb nyisson ki, ehhez a hivatalunk minden segítséget
megad. Ha minden engedélyt sikerül idõben beszerezni, akkor
szeptember végére készek a nyitásra. Itt is elmondom, hogy az
önkormányzat nem mûködtethet patikát, döntési kompetenciánk nem
volt az ügyben, s nem miattunk szûnt meg a másik sem.
Szintén nem miattunk került el a településrõl a mentõállomás. A
keleti végekre nem tudták tartani az elõírt vonulási idõt, így
közelebb kellett telepíteni az állomást. A város lakóit ez hátrányosan
nem érinti, hiszen ide idõben ki tud érni a mentõ akár Veszprémbõl,
akár Balatonakarattyáról. A mentõállomás elhelyezésérõl csak
tájékoztattak, de véleményt nem kértek tõlünk.
Nyár van, sok a vendég, üdülõ, akiknek idegenforgalmi adót kell
fizetni. Erre a településnek szüksége van. Tájékoztatom az
olvasókat, hogy adóellenõrök járják a települést, s remélem,
mindenhol mindent rendben találnak, nem kell majd büntetniük.
A rezsicsökkentés következtében a következõ féléves szemétdíj már
kevesebb lesz. Ezeket a számlákat a szolgáltató idõben ki fogja
küldeni. Ezek befizetési határideje szeptember 30. 
Sajnos a szolgáltatási szerzõdésmódosítási javaslatunkat a
szolgáltató nem fogadta el, azt egyoldalúan módosítani nem
tudtuk, így az új hulladékszállítási rendeletünk csak az új szolgáltató
belépésével érvényesíthetõ.
Az elõzõ számban közölt, a konszolidáció mértékére utaló levelekre
válasz nem érkezett a cikk írásáig. Volt viszont egy képviselõi
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kérdés, ami arra irányult, miért kapott városunk 91 millió Ft-tal
kevesebbet a 100%-os adósságátvállaláshoz képest. Az államtitkári
választ a parlamenti ülés jegyzõkönyvébõl másolom át változtatás
nélkül.
SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi állam-
titkár: Köszönöm szépen a szót. Képviselõtársam, azért hadd
szögezzek le itt az elején mindjárt egy dolgot: Balatonfûzfõ
esetében is százszázalékos adósságátvállalás történt, ami 1,2
milliárd forint értéket ért el. Annyi különbség van Balatonfûzfõ
esetében, ami lényeges ebbõl a szempontból: ön is tudja, az
önkormányzatok konszolidációja lényegében egy húszéves adósság
vagy legalábbis az utolsó, 2010 elõtti nyolc év önkormányzati
alulfinanszírozottságának helyrehozatalát volt hivatott szolgálni.
Ennek keretében – példa nélküli módon – vállalta át az 5 ezer fõ
alatti települések teljes adósságát az állam. De tudni kell azt is, hogy
voltak olyan önkormányzatok, amelyek nemcsak a kötelezõ
feladatok ellátásához, hanem például jövedelemtermelõ
beruházásokhoz vettek fel hitelt, tehát teljesen más konstrukcióba
kerültek, és kiugróan magas volt az egy fõre jutó adósságállomány. 
A kormány határozata alapján 2012-ben olyan döntést hozott, hogy
14 önkormányzat került kijelölésre, ahol kiugróan magas volt az egy
fõre jutó adósságállomány, és ez alapján külön vizsgálata és 2013-as

konszolidációja történt meg az önkormányzatoknak. Ez az
idõpontátcsúszásnak az oka, vagyis az, hogy a konszolidáció
idõpontjában fennálló adósság mértékéig tudott az állam
százszázalékos átvállalást eszközölni. És még egyszer hadd emeljem
ki, hogy ez Balatonfûzfõ esetében is a 4534 fõre tekintve majdnem
1,2 milliárd forint értékû támogatást jelent az önkormányzatnak.
Tehát azt gondolom, hogy semmiféle negatív bánásmód nem volt a
településsel szemben.
Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
Megújul hamarosan a balatonfuzfo.hu oldal. Gõzerõvel folyik az
átalakítás. Új megjelenés, új tartalmak, képek, videók feltöltési
lehetõségekkel. Létrehozásra került egy Balatonfûzfõ Önkormány-
zata facebook oldal is, aminek történéseit a város honlapján is
követhetik majd.
Ezek a kommunikációs csatornák segítik az informálódást,
információnyújtást. Kérem, éljenek velük.
A nyár hátralévõ részére kívánok mindenkinek jó pihenést,
feltöltõdést, kellemes idõtöltést városunkban.
A legközelebbi KT-KÁVÉ helye, idõpontja: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház,
2013. augusztus 15. 17 óra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázati eljáráson
történõ kiválasztást követõ zártkörû
versenytárgyaláson értékesíti a balaton-
fûzfõi 354/19, 354/15 és 354/13 hrsz.-ú
ingatlanok 10 éves bérleti jogát, további
elõbérleti joggal.

A pályázati követelmények és pályázati
feltételek ismertetése megtalálható
Balatonfûzfõ város honlapján:
www.balatonfuzfo.hu
A pályázat benyújtásának helye:

Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán
8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Ideje: 2013. augusztus 31., 14.00 órától
15.00 óráig

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázati eljáráson
történõ kiválasztást követõ zártkörû
versenytárgyaláson értékesíti a
Balatonfûzfõ, Tobruki Strand, 1024/2
és 1024/9 hrsz.-ú ingatlanokon meg-
lévõ fõépület tetõszinti bõvítésének,
fejlesztésének és hasznosításának

20 éves bérleti jogát, további elõbérleti
joggal. 

A pályázati követelmények és pályázati
feltételek ismertetése megtalálható
Balatonfûzfõ város honlapján:
www.balatonfuzfo.hu

A pályázat benyújtásának helye:
Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán, 8184 Balatonfûzfõ,
Nike krt. 1.
Ideje: 2013. szeptember 16., 14.00
órától 15.00 óráig

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Családsegítõs hírek

Ezúton tájékoztatjuk a kedves balatonfûzfõi lakosokat, hogy a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonfûzfõi
Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálata 2013. 08. 21.
szerda–2013. 08. 23. péntek között telefonos ügyeletet tart
8.00–14.00 óráig a 88/451-051-es telefonszámon.
2013. 08. 24-én szombaton az intézmény zárva tart.

2013. 08. 26-tól a szokásos nyitva tartás szerint várjuk a hozzánk
fordulókat.
További szép nyarat kívánunk!

SZOCIÁLIS KÖZPONT

MUNKATÁRSAI

Pályázat

Pályázati felhívás
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Hirdetmény

Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi
veszettség elleni kötelezõ összevezetéses
védõoltást az alábbi idõpontokban tartjuk:

FÛZFÕFÜRDÕ
2013. szeptember 5-én (csütörtökön) 13.00–16.00
óra között, valamint 2013. szeptember 12-én
(csütörtökön) 13.00–15.30 óra között.
Az oltás helye: volt Jókai Mór Általános
Iskola hátsó udvara (Zombor utcáról nyíló
udvarrész).

TOBRUK
2013. szeptember 5-én (csütörtökön)
16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a Széchenyi utcában lévõ téren.

FÛZFÕGYÁRTELEP
2013. szeptember 12-én (csütörtökön)
16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. elõtti téren.

Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3
hónaposnál idõsebb, 1 éven belül nem
oltott eb.
Az oltás összege: 3200 Ft/eb.

DR. KÉGL TAMÁS

Sajtóközlemény
Átadták a Balaton legfiatalabb strandját Balatonfûzfõn

2013. július 8.

2013 márciusa óta a kivitelezõ Mozaik Kft.
feszített ütemben végezte a kivitelezési
munkálatokat a Fövenystrandon, és sikerült
a tervezett határidõben elkészülni.

A város polgármestere, Marton Béla az
avatóünnepségen elmondta: az elõzõ
településvezetéstõl egy 350 millió forintos
strandfejlesztési tervet örököltek, amihez
sikerült 138 millió forintnyi európai uniós
támogatást is nyerni, de a 2008-as gazdasági
válságot követõ években nem valósulhattak
meg a korábbi tervek. Helyette az
önkormányzat mintegy 100 millió forintjából,
továbbá a helyi éttermet és nyolc büfét felújító
vállalkozók hasonló nagyságrendû önerejébõl
sikerült egy nem hivalkodó, korszerû
létesítményt kialakítani, amivel Balatonfûzfõ
fõstrandja a Balaton legfiatalabb strandjává vált.

A rendezvényen avatóbeszédet mondott
Szedlák Attila országgyûlési képviselõ,
felidézve a standhoz fûzõdõ személyes
emlékeit, majd elismeréseket adtak át a
projektet elõkészítõk és lebonyolítók
számára, továbbá felléptek a Pannon
Várszínház színészei, Stefancsik Annamária
és Zayzon Csaba, valamint bemutatót
tartott Szász Kitti kétszeres freestyle futball
világbajnok.

A város képviselõ-testülete tavalyi
döntésével bruttó 100 millió forintos
keretet biztosított az önkormányzati strand
bejárati fõépületének megépítésére. 

A bejáratot tartó két stilizált fatorony a
század eleji fürdõépületek hangulatát idézi.
A fõbejárat az épületet két szárnyra osztja.
Az egyik szárnyban található a jegypénztár,
az értékmegõrzõ, az akadálymentes mosdó,
a fedett kerékpártároló, a gyermekek szá-
mára külön vizesblokk pelenkázó helyi-
séggel. A másik szárnyban kaptak helyet a
nemenként elválasztott öltözõk és vizes-
blokkok, ahol napkollektorokkal biztosítják a
használati meleg vizet, az egészségügyi
helyiség, illetve az akadálymentes illemhely. 

Amíg az emeletre tervezett szálláshelyek nem
épülnek meg, a felsõ szint – a napfürdõzõk
örömére – napozóteraszként funkcionálhat.

A strandfejlesztés második ütemének tervei-
ben egyebek közt apartmanok, szabadtéri
színpad, gyermekpancsoló, játszótér és strand-
röplabda-pálya építése szerepel. A polgár-
mester beszámolója szerint még nem született
végleges döntés arról, hogy a beruházás jövõre
tervezett második ütemét önerõbõl, pályázati
forrásból, vagy vállalkozói tõke bevonásával
valósítja meg a város.

A megújult Fövenyfürdõ a Balaton-part
legfiatalabb és egyik legszebb, legvonzóbb
strandjává vált az itt élõk és a városba látogatók
örömére és megelégedésére egyaránt.

Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1. A bejárati fõépület I. üteme
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu Balatonfûzfõ Város Önkormányzata
Honlap: www.balatonfuzfo.hu finanszírozásával valósult meg.

A Balatonnál az év egyik legnagyobb vízparti beruházásának számít a balatonfûzfõi Fövenyfürdõ újjáépítése. Az elsõ ütemben a közel
kétszáz millió forintból megvalósult fejlesztést 2013. július 7-én ünnepélyes keretek között adták át.

Fotó: Szekeres Péter

Fotó: Lukácsi Tibor
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,,Szerencsés” bombariadó

A hétvége elõtt július 25-én délután a
Tobruki Strandon a fürdõzõk a vízben egy
bombához hasonló, kiálló szilárd testet
észleltek.
Az elõírásoknak megfelelõen értesítették a
rendõrséget, a katasztrófavédelmet, a
tûzszerészeket. A biztonsági intézkedések
megtétele után a tûzszerészek július 26-án
megvizsgálták a tárgyat, amirõl kiderült,

hogy csak egy két méter hosszú, 2
centiméter átmérõjû fémcsõ volt – kaptuk a
tájékoztatást.
Szerencsére így jól végzõdött ez a
bombariadó.
Minden kedves fürdõzõnek további jó
nyaralást, pihenést kívánunk.

SZERKESZTÕSÉG

„Tízezerbõl kijön”… hajtogatták
„RecepTúra” címû bûnmegelõzési kiad-
ványt adtuk át annak a balatonfûzfõi
lakosnak, aki szemfülességével megaka-
dályozta, hogy csalás áldozatává váljon.

Hetényi Attila Pál balatonfûzfõi lakos tett
bejelentést a Balatonalmádi Rendõrkapi-
tányságon, hogy csatornaszerelõk jártak
nála, akik megpróbálták becsapni. 

A kiérkezõ rendõröknek elmondta, hogy
már a megérkezésekor gyanús volt neki a
csatornaszerelési ajánlattal érkezõ férfi, mert
élénken érdeklõdött, van-e kutya a háznál. A
fehér furgonnal négy személy érkezett, akik
közül egy a munkáról tárgyalt, egy a
szerzõdéssel foglalkozott, kettõ volt az igazi

szakember. A furgonban 2 m hosszú
ereszdarabok és felszerelésükhöz szükséges
anyagok, eszközök voltak. 
Az üzletet ajánlgató, egyezkedõ férfi
folyton azt hajtogatta „Tízezerbõl kijön…”
akkor is, amikor a házigazda közölte vele,
hogy legfeljebb a ház hátsó, 10 m hosszú
oldalán kívánnak ereszt csináltatni. Közben
a már elõre megszerkesztett szerzõdést
kitöltötték, és aláíratták a feleségével.

Az árakkal valójában tisztában volt, mert
egy felújítási munkához az interneten
nézegetett sokat az utóbbi idõben
(1200–1300 Ft/2 m), ezért is akarta látni a
közben aláírt szerzõdést, amirõl kiderült,
csak egy példányban készült. A szerzõdésben
9000 Ft/2m szerelési ár szerepelt anyaggal
együtt, valamint az, ha a megrendelõ nem
akar fizetni, eljárás indítható ellene.

Amikor felhívták a „szolgáltató” figyelmét
az ellentmondásokra, és közölték, elállnak a
megbízástól, elkezdett alkudni. Elég lesz
45 000, majd 25 000 Ft. Amikor a
tulajdonos a rendõrség értesítésérõl beszélt,
összeszedelõzködtek és elhajtottak. 

A Balatonfûzfõi Polgárõr Egyesület
alapítótagjának vénájában van a
bûnmegelõzés, ezért is került jó kezekbe ez, a
bûnmegelõzésben praktikus információkat,
tanácsokat tartalmazó kiadvány.

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

A nyár veszélyei
Itt az idegenforgalmi szezon! 
Nemcsak a közvetlen Balaton-parti, hanem
a háttér településeken is megnõ az
idegenek, az idegen, ismeretlen gépkocsival
közlekedõk száma. Szép számmal akad
köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, a
forgalmat, a pihenésre vágyók óvatlanságát
kihasználva készül bûncselekmény elkö-
vetésére. Közülük kerülnek ki a trükkös
tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a
gépkocsik feltörõi, „elkötõi”.

A mások megkárosításának szándékával
érkezõk a strandi forgatag kihasználása
mellett gyakran választják a kis forgalmú,
családi házas, nyaralós övezeteket, ahol
kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni,
kirándulni, strandolni mennek az emberek.
De éppen ezeken az utcákon tûnhetnek fel
az idegenek! 
Mindnyájunk érdeke, hogy megelõzzük a
bûncselekményeket! Nagy segítség, ha az
idegenekre, szokatlan dolgokra a rendõr-

ségre történõ telefonálással hívjuk fel a
biztonságunkon õrködõk figyelmét. Több
esetben elõfordult már, hogy maga a figye-
lem, az igazoltatás is elég volt a bûnözõk
elriasztásához. 

A nyár a lazítás, a szórakozás, a kikap-
csolódás ideje is. A nyaralókat a települések
változatos programokkal várják, amelyek a
helyi lakosságnak is kellemes idõtöltésül,
akár „bulizási” lehetõségként is szolgálnak.   
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A bulizás egyik velejárója lehet a
mértéktelen alkoholfogyasztás, amelynek
eredményeképpen nem érzékeljük, hogy túl
hangosan beszélünk, hogy hangosabb a
zene, ami zavarhatja a nyugalomra vágyó-
kat, de nemcsak éjjel, hanem nappal is.
A Btk. változás az alkohol fogyasztás
területén hozott új dolgokat. Nem 0,8
mg/l légalkohol szint felett (magyarul
szondázáskor), hanem már 0,5 mg/l felett
is bûncselekmény az alkoholfogyasztás. És
a hangsúly a fogyasztáson van, nem kell
becsípettnek vagy részegnek látszani, hogy
eljárás induljon, maga a fogyasztás ténye

már büntetendõ. Ez a helyzet a bódító
hatású anyagok fogyasztására is vonat-
kozik.

Az elmúlt héten újra megtörtént, hogy a
baleset okozója elhagyta a helyszínt. Tudjuk,
hogy e mögött gyakran alkoholfogyasztás
áll, a félelem a lebukástól. Arra azonban
nem gondol a gépjármû vezetõje, hogy egy
személyi sérüléssel járó koccanás, ütközés
helyszínének elhagyása olyan bûncselek-
mény, amely elzárással is sújtható az eljárás
végén. Aki nem áll meg, és nem segít a
sérülést szenvedett közlekedõ ember-

társának, sokkal nagyobb bajba kerül, mint
a jogosítvány elvesztése egy idõre!

Az intelmekkel, a bûnmegelõzési taná-
csokkal a lakosok és a vendégek jobb
közérzetét szeretném erõsíteni. Célom,
hogy minél kevesebb panaszossal, felje-
lentõvel kelljen találkozni a kapitányságon,
hogy mindnyájan kellemesen, jó hangu-
latban töltsék el a nyaralásra, pihenésre
szánt idejüket.

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont

Július hónapban a meghirdetett programok
szerint dolgozott egyesületünk.
– A Balaton Csillagvizsgáló LEADER

Kultúrközpont sikerrel mutatkozott be az
m1 Balatoni nyár, az ATV Hazahúzó és
az ECHO TV Turisztikai mûsoraiban is.

– Július 7-én fergeteges latin est volt a
Csillagvizsgáló teraszán. A megjelentek
nagyon jól szórakoztak, vidám,
mozgalmas este volt.

– Július 8-án a Magyar Williams
Szindrómás Társaság felkérésére Kocsis
Antal, Király Anita, Balikó Gabriella ve-
zetésével távcsöves bemutatóval bõvített
elõadást tartottunk 160 gyermek számá-
ra. A csapat tagjai voltak még Kocsisné
Vörösházi Villõ tanár, Gubicza László,
Regenye Csaba, Kauker Zoltán, Komáromi

Tamás, Békési Zoltán csillagászok, akik a
saját távcsövükkel vettek részt a bemu-
tatón, hogy minél több gyermek kém-
lelhesse az eget. Szívmelengetõ volt az az
érdeklõdés, amit a gyermekek tanúsí-
tottak, az öröm, amikor meglátták a táv-
csöveken keresztül a csillagokat. A társa-
ságtól megható köszönõlevelet kaptunk.

– Július 13-án Szendrõ Szabolcs hegymászó
sok humorral, érdekes, anekdotákkal,
szemet-lelket gyönyörködtetõ diákkal
fûszerezett elõadását hallhattuk, lát-
hattuk. Az elõadás elõtt Szelestey Polgár
Attila nyitotta meg „A Börzsönytõl a
Mount Everestig” címû fotókiállítást,
amit a hegymászó az évek alatt meg-
hódított csúcsokról, a természet csodáiról
fényképezett. A kiállítás augusztus végéig
látható a kultúrközpontban. Végül egy-
egy gravírozott lakattal és a Balaton
Csillagvizsgálót ábrázoló plakettel ajándé-
koztuk meg a közremûködõket.

Ezúton is megköszönjük Szelestey Polgár
Attillának, a Serpa Kaladpark tulajdonosá-
nak azt az önzetlen segítséget, amit a kultúr-
központ mûködéséhez nyújt a megnyitás óta.
Saját vendégeinek folyamatosan ajánlja
szolgáltatásainkat, ez az elõadás és kiállítás
sem jöhetett volna létre a segítsége nélkül.

– Július 20-án este 9 órakor a Hawaii
Zenekar muzsikált a csillagvizsgáló
teraszán. A tõlük megszokott színvonalon
teremtettek vidám hangulatot, a táncos
lábakból sem volt hiány.

– Augusztus 2-án (péntek) 19 órakor dr. Balázs
Béla prof. emeritus, az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Csillagászai Tanszéke és

a Bécsi Collegium Hungarikum volt
vezetõje tart elõadást. Az elõadás címe: A
Magyar Tudományos Akadémia Piszkés-
tetõi Obszervatóriumának építése és az
évszázados üstökös hiedelmek.
Belépõjegy: 1000 Ft/fõ; diák, nyugdíjas
800 Ft/fõ.
Elõzetes bejelentkezés, helyfoglalás:
06-30/524-8709 telefonon.

– Augusztus 14–15–16-án 9.00–17.00 óráig
Jobb-agyféltekés-rajzolás tanfolyam
11–14 éves korig 25 000 Ft/3 nap/fõ. Az
ár tartalmazza a rajzokhoz szükséges
eszközöket. Jelentkezési határidõ:
augusztus 8. Jelentkezni a
http://www.varazs-ceruza.hu/jobb-
agyfeltekes-rajzolas/balatonfuzfo/ 

– Augusztus 17–18-án 9.00–18.00 óráig
Jobb-agyféltekés-rajzolás tanfolyam 14
éves kortól 19 900 Ft/2 nap/fõ. Az ár
tartalmazza a rajzokhoz szükséges
eszközöket. Jelentkezési határidõ:
augusztus 8. Jelentkezni a
http://www.varazs-ceruza.hu/jobb-
agyfeltekes-rajzolas/balatonfuzfo/

– Augusztus 17. 19.30 órától ,,Csillagfény
Körtúra” a BLTE-vel közösen

Zenés nyári esték a csillagok alatt: a
zenés rendezvények ingyenesek!

A Balaton Csillagvizsgáló LEDER
Kultúrközpont: nyitva tartás – távcsöves
bemutató 10 fõ jelentkezõ esetén,
elõjegyzés szükséges a 06-30/524-8709
telefonszámon.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

KONTICS FERENCNÉ
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Köszönet a Júniusi Vigadalom önkénteseinek

Három hétvége – három település össze-
fogása. Talán ez a mottó írhatná le leg-
jobban rendezvényünket és annak sikerét.
Egyesületünk immár három települést
foglal magába: Papkeszit, Litért és Ba-
latonfûzfõt. A három vásári hétvégénk
kiváló alkalom volt arra, hogy az egyes
települések megmutathassák sokszínû-
ségüket fellépõ mûvészeiken, sportegyesü-
leteiken, illetve elõadómûvészeiken ke-
resztül. Vendégeink rendkívül színes prog-
ramokon vehettek részt, hiszen a mûsor-
számok között az énekes és táncos produk-
ciók mellett színdarabok, taek-won-do
bemutató és táncház is zajlott a színpadon.
Köszönettel tartozunk a fent említett
három település vendégmûvészeinek,
hiszen legtöbben térítésmentesen, saját
szabadidejüket nem sajnálva jöttek, hogy
büszkén képviseljék a nekik otthont adó
községet vagy várost. Köszönettel tarto-
zunk annak a számos önkéntesnek, akik a
rendezvény elõkészületeiben és utó-
munkálataiban mintegy „láthatatlanul”
segítették a rendezvény megvalósulását,
álljon itt a nevük:

Öveges József Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium diákjai, Fáber–Kovács Emõke,
Katona Józsefné, Rózsa Sándorné, Szanyi
Józsefné, Horváth Petra, Dénes Csaba, Vincze

István, Talamár Krisztián, Müller István,
Lõrincz Gábor, Horváth Károlyné, Balikó
Gabriella, Szombathelyi Mátyás, Volent
Martin, Libik Bernadett, Libik Józsefné, Libik
József, Alföldi Béla, Molnár Attila, Németh
József, Tollner Károlyné, Szabó Tünde,
Ráczkevi Lajos, Szedlák Attila, Marton Béla,
Király Anita, Kondrik István, Baksa Kata,
Savanyu Beáta, Rátkai Tibor, Papp József,
Pintér István, Gorza István, Gorza Etelka,
Gorza Kata Karolin, Szabó Lajos, Papkeszi
Polgárõr Egyesület, Balatonfûzfõi Polgárõr
Egyesület, Balatonfûzfõi Mûvelõdési Központ,
Németh László, Németh Lászlóné, Lajkó
Frigyes, Fûzfa vendéglõ, Kék Öböl étterem,
Szombathelyiné Bognár Edit, Rózsavölgyi
Erika, Rózsavölgyi Réka, Francz Viktória,
Tóth Martin, Csillag Laura, Talamár László,
Tiber Hedvig, Szanyi Szilvia, Benczéné Jánka
Anikó 

Papkeszi elõadóink: Rest Macskák Színjátszó
Kör, Kék Nefelejcs Néptánc Csoport, Õszirózsa
Nyugdíjas Klub, Sorstárs Népdalkör

Balatonfûzfõ: Balatonfûzfõ Város Vegyes
Kara, Yildizlar Hastánccsoport, Csajox és
Boldi tánccsoport, Balaton Dalkör,
Balatonfûzfõi Nosztalgia Táncklub, Csuka
Péterné, Karácsony Julianna, Varga Jánosné,
Kaics Julianna

Litér: Egyedné Kamondi Tünde, Farkasok
Taek-won-do Csoport, Baksa Kata

Animációs programok a fûzfõi strandokon

Egyesületünk célja, hogy a nálunk nyaraló
vendégeknek aktív kikapcsolódási lehetõ-
ségeket is biztosítsunk itt tartózkodásuk
alatt. Ennek egyik szórakoztató formája a
latin ritmusokat és a fitnesz elemeit vegyítõ
zumba, melyre csütörtökönként 19 órától
várunk mindenkit a Fövenystrandra!
Július 6-tól szombatonként 14 órától
MOZDULJ BALATON! a tobruki strandon!
Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton
sportolni, akkor gyere el hozzánk! Nevezési
díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz,
díjat is vihetsz haza. Sportprogramok
(strandröplabda, kispályás foci, lábtenisz,
strandkézilabda,  petanque) minden
szombaton 14.00-tól (alkalmas idõjárás
esetén). Animátor: Csarmasz Gyula. Tel.:
06-70/548-0748

Jó sportolást, kellemes idõtöltést kívánunk!
Rossz idõ esetén a programok elmaradnak,
a mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Egyre népszerûbb a Fûzfõ kártya, mellyel
idén táblagép nyerhetõ

Egyesületünk örömmel tapasztalta, hogy
egyre több szállásadó, helyi lakos, illetve
nyaralóingatlan tulajdonos él a Fûzfõ kártya
nyújtotta lehetõségekkel. Az idegen-
forgalmi adó befizetésén keresztül ugyanis
az itt nyaraló vendégek térítésmentes
strandbelépésre és sok más egyéb
kedvezményre lesznek jogosultak, melyet az
adóbefizetõ mellett egy tizennégy éven aluli
gyermek is igénybe vehet. Mivel a helyi
rendelet szerint idegenforgalmi adót a
közvetlen rokonokon kívül mindenki után
fizetni kell, kérjük, éljenek a lehetõséggel,
hiszen mindenki jól jár: az idegenforgalmi
adó szabályosan be lesz fizetve, a vendég
pedig plusz szolgáltatásokat vehet igénybe,
és elkerülheti a jegyvásárlással együtt járó
sorban állást a strandokon. A szállásadóra
sem hárul sok feladat, hiszen minden egy
helyen elintézhetõ: a Fûzfõ kártyát a Béke
téri Turisztikai irodában is kiállítjuk,
segítünk kitölteni a bevallást és a Fûzfõ
kártyát, illetve továbbítjuk a bevallást és a
szállásadó által befizetett idegenforgalmi
adót az önkormányzat felé. A kártyát
igénylõ, minimum 10 éjszakát regisztráló
szállásadók között pedig a szezon
végeztével 2 db táblagépet sorsolunk ki!
Minden 10 éjszaka után kiállítunk egy
sorsjegyet, mely egy nagy „kalapba” kerül,
így minél több a regisztrált vendégéj, annál
nagyobb az esély az értékes nyeremények
elnyerésére!
Kérjük, éljenek a lehetõséggel, hogy
vendégeik nyaralását még kényelmesebbé
tegyék, és hogy Fûzfõ kártyával Önök is
nyerjenek!

Elérhetõségeink:
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8175 Balatonfûzfõ, Béke tér
Nyitva tartás: hétfõtõl–péntekig 10–18
óráig, szombat–vasárnap 14–18 óráig
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat
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2. Nagy vagy, Balaton!

2013. június 23-án, ismét megrendezte a
TV2 csatorna a Nagy vagy, Balaton!
országos televíziós sportvetélkedõjét immár
a második alkalommal. Az elsõ, történelmi
pillanat az Irinyi Iskoláé volt, hiszen tavaly
megnyertük ezt a nehéz vetélkedõt.
A meleg, napsütéses vasárnap nagyon jó
körülményt biztosított az idei fordulónak a
füredi Marina Hotel szép, zöld strandján. A
csapatunk négy felnõtt és  két gyermek:
Bertalan Boglárka 5. a, Kurucz Márton 6. b
osztályos tanulók, Putz Andrea, Hernádi
Gábor szülõk, Vati Gergõ testnevelõ és Gaál
Noémi, a TV2 idõjárás felelõse, póttagunk:
Nagy Dominik 5. a. 
A megmérettetésen 16 felkért iskola vett
részt az ország szinte minden pontjáról.
A nap nagyon hosszú és izgalmas volt, a
harminchét fõbõl álló szurkolótábor reggel
nyolctól este nyolcig folyamatosan biztatta

a csapatot, megállás nélkül hallatszott, hogy
„Noémi az emberünk, akkor biztos mi
nyerünk!” A felvételek gyorsan mentek,
folyamatos kitartást kívántak a nehezebbnél
nehezebb vízi és parti feladatok, melyek
nemcsak az erõt, hanem az ügyességet, a
kitartást és az elszántságot is
megkövetelték. Az elõdöntõbõl elsõként
jutottunk a döntõbe, s ez várakozáson felüli
teljesítmény volt a csapattól. A dönt,
fordulatokban gazdagnak bizonyult, aznap
méltán volt hangos biztatás a „Fûzfõ!
Fûzfõ! Hajrá Fûzfõ!”
Az elszánt küzdelem megtekinthetõ lesz
augusztus 4-én és 11-én a TV2 csatornán
délelõtt 10–11 óra körül.
Végül az elõkelõ negyedik helyen
végeztünk, nyereményünk egy hosszú
hétvége lesz Siófokon, ahol kipihenheti a
csapat a fáradalmait.

Megválasztották a versenyen résztvevõ 16
csapat diákjai közül a legügyesebb lányt és
fiút. Bertalan Boglárka nyerte el a
legügyesebb diáklány címet.
A címvédés ugyan nem sikerült, de ismét
fényes büszkeséget szereztünk telepü-
lésünknek, iskolánknak, magunknak. „Szép
volt Noémi! Szép volt Fûzfõ!” Gratulálunk!

HORVÁTH IRÉN

Aranyat hozott a Szitakötõ
Olvasóinkat rendszeresen tájékoztattuk az
elmúlt tanévben az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola nyertes
Szitakötõ pályázatáról. 

A pályázatot sikeresen lezártuk, és nagyon
örülünk, hogy a következõ 2013/14-es
tanévre is megnyertük az országos és
határontúli intézményeknek kiírt oktatási
programot. Ez a program jól beilleszthetõ
az Örökös Ökoiskola profiljába, a
környezet fogalmát a természeti
környezetnél tágasabban értelmezi; az
épített és a szellemi környezeten túl a
társadalom egészére, a másik emberre is
kiterjeszthetõnek véli. A projekt éppen
ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti
értékek megismerését és megóvását tartja
fontosnak, hanem a szellemi, erkölcsi
értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet
fordít a hátrányos helyzetû gyerekekre. 
A Szitakötõ folyóirat, mely eljuttatja az
információkat, igyekszik minél több
pályázatot hirdetni a diákoknak. Júniusban

iskolánk tanulója, Bertalan Boglárka 5. a
osztályos tanuló megnyerte a Víz hajtja, de
nem halad címû országos tudományos –
irodalmi pályázatot. A lapban megjelent
egy régi hajómalom makett képe, melynek
eredetét, funkcióját, történelmét,
mûködését kellett kideríteni, majd a fellelt
anyagból egy történetet kellett írni.
Boglárka nagyon ügyesen egy Furcsa álom
bûvöletében címmel írt a 19. században
virágkorát élõ Ráckevei Vízimalom
mindennapi életérõl. 
Jutalma egy nagyon izgalmas kirándulás
volt Esztergomba, a Duna Múzeumba és
Ráckevére, a mûködõ Vízimalomba, ahol
sok új ismerettel gyarapíthatta tudását.
Gratulálunk a szép sikerhez!

HORVÁTH IRÉN

Közlekedésbiztonság gyermekszemmel
Címmel országos rajzpályázatot írt ki az
Országos Rendõr-fõkapitányság. Az Irinyi
Iskola rajzos kedvû, közlekedési ismereteket
tanuló diákjaitól mintegy 58 alkotás készült
el a pályázatra. Az eredményhirdetés nem
várt sikert hozott, hiszen iskolánkból hat
diák is kapott könyv, óra, illetve festék
jutalmat: Buza Bettina 6. a, Tóth Gergõ 6. b,

Gáspár Zsófia 6. b, Nyírõ J. Bence 6. b,
Huzsvár Flórián 6. b, Hudra Eszter 2. a
osztályos tanulók. Gergõ és Bettike rajzát az
országos megmérettetésre is tovább küldték. 
Gratulálunk a sikerhez, úgy látszik,
nemcsak a biztonságos közlekedés, hanem
annak ábrázolása is remekül megy!

HORVÁTH IRÉN
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Romkerti zenés este

A XIII. századi romtemplom évrõl évre
méltó helyszínt ad komolyzenei koncert-
sorozatoknak, csak úgy, mint legutóbb,
július 18-án este, amikor Vígh Andrea
hárfamûvésznõ és Oross Veronika fuvolamûvész
elõadását élvezhette a közönség.
Vígh Andrea Liszt-díjas hárfamûvésznõ a
Liszt Ferenc Zeneakadémia hárfatanára és
rektorhelyettese. Legfontosabb fellépései,
felvételei: a ZDF „Die Beste” címû mûsora,
Salzburgi Ünnepi Játékok, Carnegie Hall,
Kocsis Zoltán és a Budapesti Fesztivál-
zenekar, zenekari szólóest a Budapesti
Tavaszi Fesztiválon, a Téli Ünnepi Esteken
Tokody Ilonával és Marton Évával. 10
szólólemez, DVD felvétel (Hungaroton)
Drahos Béla fuvolamûvésszel és a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarával. Több
nemzetközi hárfaverseny zsûrijének tagja.
2012 októberében Brüsszelben adott
szólóestet a Magyar Intézetben, és mester-

kurzust tartott a Brüsszeli Zeneakadémián.
Oross Veronika Gyõrben született. Tanul-
mányait a budapesti Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetemen végzete. 2012-ben
doktori fokozatot szerzett a Zeneakadé-
mián és ugyanebben az évben egyetemi
adjunktus lett. A Concordia Fúvósütõs

tagjaként 1996-ban Nemzetközi Kamara-
zenei Versenyt nyert Párizsban.
Kísérte többek között José Carreras-t a
MÁV Szimfonikus Zenekar tagjaként,
valamint a közelmúltban francia turnén is
részt vett a Liszt Ferenc Kamarazenekarral.
A Hungaroton gondozásában CD fel-
vételeket készített, legutóbb Madarász Iván
3. Fuvolaversenyét.
Az este folyamán virtuóz elõadásukban
felcsendülõ népszerû darabok között
szerepelt Bach, Mozart, Schubert és Gluck,
valamint a felsorolt zeneszerzõk mûveinek
különbözõ átiratai. 
Az aznap megjelent közönség a gazdagon
összeállított repertoárnak és a magas
színvonalat képviselõ komolyzenei elõadás-
nak köszönhetõen könnyed, nyáresti zenei
élménnyel térhetett haza.

BÓNA VERONIKA

Cseberei juniális

16. alkalommal rendezték meg a hagyomá-
nyos, programokban gazdag Cseberei
Juniálist a Tobruki strandon június 28–29-én.
Az elsõ napon Marton Béla polgármester
köszöntõje után kezdetét vehette a játék,
hiszen a Pintér házaspár Gyerkõc prog-
ramján, valamint Bándli Petra óvónõ
szervezésében ötletes kézmûves foglalko-
záson vehettek részt nemcsak a kicsik,
hanem a nagyobbak is. 
A délután programját tovább színesítette a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár csoport-
jainak fellépése, úgymint a Csajox és Boldi
valamint a Yildizlar hastánc csoport. A
Balaton Dalkör dalcsokra után ismét a
gyerekek voltak a színpadon, animátorok
segítségével mini disco vette kezdetét, majd
a Golding TáncSport Egyesület pergõ
ritmusú latin-amerikai táncbemutatót
tartott.

A napot Holländer Netti táncdalénekes
zárta.
A juniális második napját ismét kegyeibe
fogadta az idõjárás, ennek következtében
szép számú strandoló közönséget tudhatott
magának a programsorozat.
A gulyásfõzõ verseny a délelõtti órákban
indult öt csapat részvételével. A verseny-
hangulat délután 16 óráig egyre csak
fokozódott, hiszen a zsûri ekkorra tûzte ki

az eredményhirdetés idõpontját. Elõ-
kerültek az egyedi, különleges receptek és
összetevõk, a zsûri pedig titkos szavazás
alapján az alábbi rangsort állapította meg:
harmadik helyezést ért el a Zöld Ász,
második helyen a Tûzrõlpattant csapat
végzett, elsõként pedig a ,,Csebszalto”
nyugdíjasklub vehette át a megérdemelt
oklevelet és ajándékokat.
A délután folyamán bábelõadást tartott a
Ramazuri Bábszínház, Kung Fu harc-
mûvészeti bemutatót láthatott a közönség,
majd a nosztalgikus hangulatról a Jávor Pál
Nemzeti Cigányzenekar gondoskodott. A
Kid rock and Roll SE fellépését Somogyi
András stand up comedy elõadása követte,
az estét és a juniális programjait pedig a
népszerû Gesarol együttes zárta.

BÓNA VERONIKA

Fotók: Lukácsi Tibor

Fotó: Szekeres Péter
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Rédei Magdi kiállítása

Miniatûr csodákkal találkozhatnak azok a
mûvészetkedvelõk, akik felkeresik augusz-
tus közepéig Rédei Magdi grafikus tárlatát a
Mûvelõdési Központ kiállítótermében. A
mûvésznõ könyvillusztrációi egyszerre
állítanak emléket a 100 éve született Weöres
Sándornak, valamint Gazdag Erzsi
munkásságának. Valamennyi alkotás mellett
megtalálható az idézet, amely az ihletet adta
a grafikusmûvésznek.
A kiállítás megnyitóján Veszeli Lajos, a
Veszprémi Mûvész Céh céhmestere
méltatta Rédei Magdi munkásságát. A
személyes megismerkedésük felidézése
mellett elsõsorban a kiállító technikájára

hívta fel a figyelmet, amely még
értékesebbé teszi az alkotásokat. A képeken
látható vonalak, grafikák nem ecset vagy
ceruza eredményei, hisz Rédei „csak” tép,
vág és ragaszt. A festménynek tûnõ alakok
aprólékos munkával, papírból kivágva és
felragasztva kerülnek a képre. E különleges
technika, kiegészülve a színek
harmóniájával szemet gyönyörködtetõ
látványt nyújt a szemlélõdõnek. 
A kiállítás megnyitó meghitt hangulatát
tovább fokozta Nyizsnyánszki Eleonóra és
Varga Áron meglepetése, akik – erre az
alkalomra betanult – megzenésített Weöres
Sándor verseket adtak elõ a közönségnek.

A tárlat augusztus 20-ig megtekinthetõ az
intézményben.

GRÓF TIBOR

Közös cél!
Gorza Istvánnal évekkel ezelõtt kapcsolód-
tunk be a helyi társadalmi életbe. Közösen
végigjártuk szûkebb otthonunkat, Tobruk
városrészt abból a célból, hogy hogyan
lehetne szebbé tenni. Összeállítottunk egy
feladatsort, amit eljuttattunk a Város-
gondnokság vezetõjének.
2011 tavaszán megszerveztünk egy szemét-
gyûjtési akciót. Társadalmi munkában 10
önkéntessel összegyûjtöttük a városrész
területén, és az idevezetõ kerékpárút
mentén a szemetet, megmetszettük a
Széchenyi tér fáit, díszbokrait,
virágosítottuk az ABC környékét.
2012 õszén a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
tagjaival összegyûjtöttük a szétdobált
vashulladékot, rendbetettük a Fáy utca
mögötti közterület egy szakaszát.
Terveink között szerepelt, hogy a Radnóti
és Kazinczy utca közötti elhanyagolt erdõs,

bozótos területbõl parkot kellene csinálni.
Az idén tavasszal a tobruki KT-KV-n
mintegy 10 fiatal kért segítséget a
polgármester úrtól, hogy szabadtéri
fitnesz-parkhoz kérnek közterületet.
Akkor született meg a gondolat, hogy a két
elképzelést össze lehetne kapcsolni. Ehhez
jött segítségül egy LEADER pályázati
lehetõség is, melyet a Balatonfûzfõért
Alapítvány nyújthat be.

Megkezdtük a szervezést, hogy a segítõ-
kész fiatalok felügyelet mellett, a tulajdo-
nosi hozzájárulás birtokában megkezd-
hessék a munkát: kb. 600 négyzetméter
területet megszabadítottunk a kiszáradt
fáktól és az elburjánzott aljnövényzettõl,
cserjéktõl, lehetõséget biztosítva a tervezési
munka megkezdéséhez.
A legtöbbet dolgozó fiatalok: Szombathelyi
Mátyás, Koltai Zsolt, ifj. Gorza István, Tóth
Krisztián, Tóth Bence Norbert, Rakk Adrián
Ernõ.
Sikeres pályázat esetén a fiatalok jövõ
nyárra birtokba vehetik a területet.
Bízom abban, nem kell újabb 3 évet várni,
hogy kialakulhasson a teljes területen a park,
mely a helyi lakosság és az üdülõk kedvenc
szabadidõs, séta és pihenõhelyévé válhat.

GYURKOVICS ÁGNES

Nyári véradás
Egyesületünk július 12-én szervezte idei
harmadik kiszállásos véradó napját.

Az egyik áruházlánc által
meghirdetett Országos

Véradó napnak, a nyári
iskolai szünetnek és

az ilyenkor szokásos
melegnek is be-
tudható, hogy
viszonylag ke-
vesen jelentek

meg, de a körülmények ismeretében a 35 fõ
véradó megfelelõnek mondható. Több
„helyi”, többszörös véradónk kisebb-
nagyobb egészségügyi problémákra
hivatkozva ezúttal nem adhatott vért.
Állandó és eseti szponzorainknak
köszönhetõen a véradás a megszokott
színvonalon zajlott, úgy a kalóriapótló
étkeztetés, mint a Vérellátó dolgozóinak
ellátása terén.
Ezúttal is megköszönjük a mostani véradás
támogatóinak, név szerint: Lajkó Frigyes,

Orosz Péter, Simon Csaba vállalkozók, László
Gábor és Hegedûsné Klári (gyártelepi CBA
bolt) segítségét. 

Támogatásukra a jövõben is számítunk és
köszönjük!

A következõ véradás októberben lesz.

DIÓSI PÉTER, PONGRÁCZ ISTVÁN

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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FAK hírek

Elkezdték a felkészülést labdarúgóink!

Augusztus 18-án indul a megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokság.  Felnõtt és ifjúsági
(U–19) csapataink elkezdték az egyhónapos
felkészülést. A szakosztály edzõi 15–20
felnõtt játékosa mellett 70–80 fiatallal is
foglalkoznak: a felnõtteket az egykori
játékostárs, Horváth Ferenc, az ifjúsági
csapatot Varga József edzi, aki egyébként az
„ovi-focisok” csoportját is vezeti és ismerteti
meg a gyermekekkel a labdarúgás alapjait.

A serdülõk két héttel késõbb, szeptember
1-jén kezdik a bajnokságot. Õket Baranyai
Sándor és Vati Gergõ irányítja. A leg-

kisebbek – U–7, U–9 és U–11-es korosztá-
lyok csapatai – a Bozsik-program keretein
belül, tornákon fognak szerepelni Csarmasz
Gyula és Vati Gergõ edzõk vezetésével.

A felsorolásból is látható, hogy a
szakosztály szakember-gárdáját az egykori,
Vati Gergõ és Csarmasz Gyula esetében
még ma is aktívan sportoló, saját
sportolóiból alakította ki a szakosztály
vezetése, Orosz Péter, a szakosztály elnöke és
Béday András szakosztályvezetõ.  Munkájuk
rendszeres segítõi Budai Sándor, aki a napi
intézõi teendõket látja el és Szalai István,
aki fõrendezõi minõségében a hazai bajnoki
mérkõzések rendjéért felel.

A felnõtt csapatot a 2013–14-es bajnoki
szezonban a bajnoki táblázat 1–6. helyére
várják, az utánpótlás csapatok játékosai
feljebb lépnek a korosztályos bajnokságok-
ban, és mint elsõ évesek, tõlük elsõsorban
tisztes helytállást és tapasztalatok szerzését
várják a vezetõk. Ezek az együttesek
korosztályukban három évig együtt fognak
játszani, tõlük a harmadik év végén
remélünk dobogós helyezést.

Az egyesület elnöksége jó munkát és sok
sikert kíván a szakosztály valamennyi
játékosának, edzõjének és vezetõjének!

TÓTH JÁNOS

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve

• Augusztus 10. Porva-Csesznek, vá.–Vadas-árok–Gézaháza–Kõ-
árok–Csesznek–Dornyai Béla-turista út–Vinye, vá.
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.10 óra Táv: 16 km
Túravezetõ: Horváth István
• Augusztus 24. Badacsonytomaj–Klastrom-kút–Ranolder-
kereszt–Kisfaludy-kilátó–Rózsa-kõ– Badacsony 
Találkozás: Balatonfûzfõ, Vasútállomás, 8.20 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Lipták Pál
• Augusztus 31. Úrkút–Erdészlak–Kab-hegy–Kinizsi Pál kilá-
tó–Nagyvázsony 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra
Túravezetõ: Király 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

„Balatoni mesekuckóban” önkéntesek foglalkoznak a gyerekekkel
a Tobruki Strandon!

Sokan azt gondolják, hogy az önkéntes
munkára csak drámai idõszakokban van
szükség, mint pl. a vörös iszap katasztrófa,
vagy a közelmúltban zajló árvízi védekezés
során. Azt már kevesebben gondolják, hogy
a hétköznapokban is szükség van érték-
teremtõ önkéntességre, melynek ered-
ményeként lakóhelyünk szépül, a helyi
társadalom fejlõdik, a közösség jobban
figyel egymásra!
2012. november 1.–2013. október 31.
közötti idõszakban egy balatonfûzfõi civil
szervezet, a Nyilvánosságért és Civil
Társadalomért Alapítvány elindította az
„Önkéntes (Pont) Te magad légy!” TÁMOP-
5.5.2-11/2 címû projektjét, melynek célja az
önkéntesség elterjesztése Balatonalmádi

kistérségben. Próbáltunk olyan program-
elemeket tervezni, melyek a szociális, oktatási
területen elõrelépést jelenthetnek.
Júliusban indult kistérségünkben 3 strandon
a „Balatoni Mesekuckó”. A hétvégi
napokon 11 órától 14 óráig árnyékos helyen
biztosítanak az önkéntesek a nap leg-
melegebb idõszakában szabadidõs foglal-
kozásokat a gyermekeknek. Mesefelolvasás
és kézmûveskedés várja a gyermekeket az
önkéntes sátorban. Az önkéntes munka
helyszínei: Balatonalmádiban a Budatavai
Strand és a Káptalanfüredi Strand, valamint
itt nálunk Balatonfûzfõn a Tobruki Strand.
Önkénteseinknek biztosítjuk a helyszínre
utazást, a napi étkezést és a szükséges
eszközöket.

Amennyiben részt vállalna az önkéntes
munkában, kérem, keressen meg az alábbi
telefonszámon:

KIRÁLY ANITA

ÖNKÉNTES PONT BALATONFûZFÕI IRODA

30/750-8030
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Augusztus 1-je a „Szoptatás Világnapja”

Az anyák kezében hatalmas kincs van már
évmilliók óta: a SZOPTATÁS. 
Messze nem csupán az egyik lehetséges
táplálási módról van szó, hanem egyúttal
védelemrõl a fertõzésektõl, betegségektõl a
folyamatosan változó környezetben, a leg-
hatásosabb vigaszról és a legkülönlegesebb
párbeszédrõl anya és gyermeke között,
amely a legszorosabb kötõdéstõl
természetes úton vezet az önállósodásig.
A világ legtermészetesebb történése, hogy
születése után az anya karjaiba veszi az
újszülöttet, és megszoptatja. Szoptatás
közben tekintetük összefonódik, és a külsõ
szemlélõ számára is egy meghitt, csak
kettejük között létrejövõ, irigylésre méltó,
láthatatlan szálakon egymásba fonódó
szeretet kapcsolat, kötõdés jön létre anya és
gyermeke között.

1990. augusztus 1-jén 32 ország kormánya
és 10 ENSZ szervezet – köztük az
UNICEF és a WHO – írta alá az „Inno-
centi Nyilatkozat a Szoptatás Védelmérõl,
Elõsegítésérõl és Támogatásáról” címû
dokumentumot.
A nyilatkozatban foglaltak megvalósítására
1991. február 15-én megalakult a Szop-
tatást Támogató Szervezetek Világszövet-
sége, amelynek munkájában részt vesz a La
Leche Liga is. A szoptatás minden anya és
gyermek alapvetõ emberi joga.
Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a
Szoptatás Világnapjának.
A Magyar Védõnõk egyesülete 1993-ban
kapcsolódott a WHO által meghirdetett
Szoptatási Világnap kampánysorozathoz.
Augusztus 1-jén köszöntjük a szoptató és
tejet adó édesanyákat, ez az Õ napjuk.

Ez alkalomból és ez úton szeretnék
köszönteni Balatonfûzfõn minden szoptató
anyukát!

„Arra születtem, hogy megszeressenek,
s megszeressem én is azt, akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
s továbbadjam egyszer az életemet.”

SOK SZERETETTEL: TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDÕNÕ

Horgászverseny és családi nap

Az idén 60 éves fennállását ünneplõ
Balatonfûzfõi Horgász Egyesület versenyén
az eredmények is mutatják, hogy sikeres
volt a horgászverseny.

Regisztrált: 28 fõ
Felnõtt
I. Horváth Lajos
II. Sárzó Ferenc
III. Tujder Tamás

Ifjúsági            
I. Nagy Márk

Gyermek          
I. Kozó Kitti
II. Farkas Máté

Legnagyobb halat fogta:
Magos Imre 2,14 kg ponty

Összes fogott mennyiség: 23,6 kg

De nemcsak ez tette emlékezetessé ezt a
napot. A hagyományos nyílt családi nap
sikeresen zajlott a horgásztanyán.
A vidám hangulatot fokozta a finomabbnál
finomabb ételek sora, a ,,Laci pecsenye”, a
kétféle halászlé, a csülkös bab, a lángos.
Idõs és fiatal kipróbálhatta célzó készségét a
célba dobó versenyen. A legkisebbekrõl
sem feledkeztek meg a szervezõk. Nekik az
,,aranyhalat” kellett kifogni. A jutalmuk
csokoládé volt. Nem lehet elég korán
kezdeni – tartja a mondás, biztos vagyok

benne, hogy a kicsikben megmarad a siker
élménye.
Az ünnepélyes eredményhirdetés és a
jutalmak átadása után vidáman falatoztak és
beszélgettek a résztvevõk.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Jótékonysági koncert

Még 2011 júniusában felmerült bennem az
ötlet, hogy a Vörösberényi Református
Erõdített Templomba egy orgona be-
szerzése lenne szükséges, és ennek anyagi
megalapozásául kellõképpen szolgálhatna
egy jótékonysági hangversenysorozat.
Az elsõ ilyen koncert 2012 júniusában
szólalt meg templomunkban, ehhez tavaly
nyáron Békefi Antal Attila és Huiber
Gabriella növendékei, valamint Mester
Sándor gitármûvész is csatlakoztak.
Idén – a tavalyi sikereken felbuzdulva –
duplakoncertet szerveztem. Június utolsó
szombatján a Vörösberényi Kultúrházban,
másnap reggel pedig a Balatonfûzfõi
Református Templomban szólalt meg
ugyanaz a koncert. Rendkívül változatos

mûsort sikerült színpadra állítani. Vers- és
népdalcsokor tarkították az alapvetõen
komolyzenei rendezvényt, de a könnyûzene
irányába is tettünk kitérõt egy közismert
slágerrel, sõt, az Egyesített Kórus egy
spirituálét is énekelt. Fellépett egy kis
barokk zenekar, egy nagyobb, 15 fõs
zenekar, zenetanárokból álló 8 fõs
kamarakórus és számos szólista.
A koncerteken több mûvet és pláne a finálét
követte töretlen, percekig tartó vastaps,
amibõl bátran merek következtetni, hogy
koncertünk elnyerte a közönség tetszését. A
több mint 100 fõs rendezõi-szereplõi csapat
tagjai közül sokan jelezték, hogy ezt bizony
meg kellene ismételni, szívesen vennének
részt a további hasonló rendezvényeken is.

Terveim szerint még 2013 novemberében
megszólaltatunk egy válogatás-koncertet a
tavalyi és idei mûsorok legsikerültebb
színpadi produkciókból és néhány új mûbõl
szemezve. Ennek helyszíne valószínûleg
Veszprém lesz, ahova minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk!
Folytatás következik...

VARGA ÁRON

Gyõztek a Pindúr Pandúrok
2013. május 24-én az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola nyolc
fõbõl álló lelkes csapata vett részt a Pindúr-
Pandúr Országos Közlekedésismereti Vetél-

kedõn, Budapesten. A több mint ezer
gyermek részére (147 csapat) rendezett „Ki
mit tud”-ot a Nemzedékek Biztonságáért
Közhasznú Alapítvány szervezte, melynek

célja, hogy játékos eszközökkel segítse a
kulturált közlekedésre való nevelést.
Az óvodások és a tanulók a délelõtt
folyamán mini-KRESZ versenyen (nyolc
kérdésre kellett azonnal válaszolni),
valamint kerékpáros ügyességi pályán
(felépített tanpályán, bóják között kellett
szabályosan kerékpározni) mérték össze
tudásukat. Az Irinyi Iskola csapata
maximális pontszámot ért el, nagyon jó
idõvel, és elsõ helyezett lett. Jutalmuk egy
óriási ajándékcsomag és egy kerékpár volt.
Csapattagok: Kiss Dávid Balázs, Veres-Bocskay
Levente, Nagy Benedek, Szabó Áron, Berdó
János Kristóf, Horog Erik József, Koksa Zsolt,
Papp Tamás elsõ és második osztályos tanulók. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

HORVÁTH IRÉN

Fotók: Katz István
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Kirándultunk

Június hónapban a Balaton nyugdíjasklub
tagjai a Bakony fõvárosát látogatták meg. 
A felújított Zirci Ciszterci Apátságban
szerezhettünk értékes információkat, majd az
arborétumban tettünk sétát. Mindkét helyen
nagy tudású idegenvezetõnk volt, így a „jó
pap holtig tanul” elméletnek megfelelõen
nem hagytuk abba az ismeretszerzést – legyen
akármilyen idõs is a kirándulás résztvevõje.
A kultúra és a gasztronómia össze-
kapcsolása divat ma, ezt a módit követve
jutottunk el a Hasznos házaspár bakony-
oszlopi házába. Itt a házigazdák
ínycsiklandó étkekkel és finom italokkal
vendégelték meg a kirándulókat a forró
napon. Köszönjük nektek, Zsuzsa és Feri!
Július közepe aztán az ország másik végében
találhatta az aktív társaságot, beleértve a
,,Csebszalto” nyugdíjasklub tagjait és
néhány külsõ személyt (pl. unokát) is.
Alföldi kirándulásra indultunk július 19-én,
a „hírös város” volt az úticél. Elõször a

Népi Iparmûvészeti Gyûjtemény és az azt
bemutató ifjú hölgy kápráztatta el
csoportunkat, majd a szálláshely elfoglalása
és az ebéd elfogyasztása után városnézés
következett. Szabó József, a várost csapatával
több évtizeden át védõ tûzoltóparancsnok
nyújtott át részünkre gazdag tudástárából

egy szeletet. Elmondta, hogy Kecskemét az
ország hetedik legnagyobb városa terület-

nagysága alapján, 114 ezer lakója van.
Gyönyörû, felújított városközpontja
számos csodás építményt foglal magába,
talán elég, ha a mindenki által ismert Cifra
palotát említem. Azt viszont nem mindenki
tudja, hogy a városháza az ország
legnagyobb ilyen építménye, amelyet
Lechner Ödön tervei alapján 1893–1897
között építettek meg, és ma is kiválóan látja
el feladatát. Megcsodálhattuk a Szent
Miklós Barátok temploma és a Nagy-
templom külsõ és belsõ szépségét is.
A második nap a gyógyfürdõzés jegyében
telt, a kiváló adottságait prímán felhasználó
és kamatoztató tiszakécskei Tisza-parti
Termálfürdõben.
Köszönet illeti a kirándulás szervezõjét,
Farkas Sándort és mindazokat, akik
hozzájárultak az élményekben dús napok
sikeréhez.

PAPP JÓZSEF

Vakációköszöntõ hét a kollégiumban
A diákok, mint mindig, már nagyon várták
az év végét. Néhányan az utolsó napokban
még küzdöttek a jobb jegyekért, de ezután a
többiekkel együtt már önfeledten töltötték
az utolsó hetet. A kollégium vezetése nagy
figyelmet fordított arra is, hogy a tanulás
mellett minél változatosabban tölthessék az
idõt a kollégiumban. Az élmények meg-
beszélésére a teaházban volt lehetõség,
csakúgy, mint egész évben. Az év zárásaként
az utolsó héten sokféle szabadidõs program
várta az érdeklõdõket a kollégiumban. Túrát
szerveztünk a szentkirályszabadjai „halott
városba”, a volt repülõtérre. A túrát gyalog
tették meg a vállalkozó kedvû kollégisták és
nevelõtanáraik. Egy probléma csak, a vihar,
így félúton vissza kellett fordulniuk. Jövõre
újra útnak indulunk. Az Öböl túra során
horgászatra kísértük a kikötõbe a diákokat.
Néhányan már meg is fürödtek a hûs
vízben. Boboztunk egyet az új pályán,
közben megcsodálhattuk a szép kilátást. A
sportágak közül a lövészet és az íjászat volt
a tanév során az egyik legnépszerûbb
elfoglaltság az egyéni sportágak közül.
Mindkét sportágban lehetõséget biztosí-
tottunk most is a versenyzésre. A Mûvelõ-

dési Központban Kulcsár Ágnes kiállítását
néztük meg, ami nagyon tetszett mindenki-
nek. A tanév során minden kiállítást
megtekintettünk, és ezt a jövõ tanévben is
folytatni szeretnénk. Asztalitenisz versenyt
tartottunk fiúknak és lányoknak, sõt még a
nevelõtanárok is kedvet kaptak a játékhoz.
Az iskolák, kollégiumok életében mindig
kiemelkedõ eseménynek számítanak a tanár-
diák sportmérkõzések. Így volt ez nálunk is.
Kosármérkõzést játszottunk, majd röplab-
dával folytatódott a küzdelem ugyanazokkal
a résztvevõkkel. Utána a fûzfõi sportpályán
a Fûzfõi AK U–14-es csapat legifjabb
kosarasaival játszottunk barátságos
mérkõzést, ahol tanárok, diákok közösen
vették fel a harcot a pici kosarasokkal és

edzõjükkel. Személyesen is megtapasztalhat-
tuk, hogy nagyon ügyesek. Este palacsintát,
másnap gofrit sütöttünk, melyet közösen
jóízûen fogyasztottuk el a kollégiumban. Az
utolsó napon egy rövid évzárót tartottunk,
ahol egy-egy mozijegyet kaptak ajándékba
azok a diákok, akik a legtöbbet tettek a
közösségért a kollégiumban az év során. Itt
díjaztuk a hét különbözõ versenyeiben
született gyõzteseket és egy-egy pizzával a
legszebb, legtisztább szobákat is. A díjátadó
után meglepetés filmvetítés volt a klubban,
ahol egy háromdimenziós animációs filmet
néztünk meg. Mindenkinek nagyon
kellemes nyarat kívánunk!

GÖNDÖR JÓZSEF NEVELÕTANÁR

Szabó József ny. tûzoltó ezredes termete és
tudása kimagasló

Igaz, hogy lassan vége a vakációnak, de a jól megérdemelt pihenést vidám programokkal várták a kollégisták.

Fotó: Busch Noémi Fotó: Hódy Tibor
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Tervezésbõl, kivitelezésbõl remekeltek az irinyisek 
2013. június 10-én rendezték meg a Virtuális
Ipari Park tervezõi versenyét. Veszprém
városában a Technikatanárok Országos
Egyesületének (TOE) Veszprém Megyei
Területi Szervezete egy továbbfejlesztett
robotot várt a versenyzõktõl. Minden
jelentkezõ csapat kapott egy kismotorral
mûködõ, lépegetõ robotcsomagot, amelyet

elõször össze kellett szerelni, majd ötletesen
tovább fejleszteni. Az Irinyi Iskolából Huzsvár
Flórián 6. b és Péteri Kornél 7. b osztályos
tanulók pályamunkája a megyei második
helyezést érte el. Gratulálunk, ez már
férfimunka volt!

HORVÁTH IRÉN

I. Halászléfõzõ verseny a Tobruki Strandon –
a Mûvelõdési Központ és Könyvtár szezonnyitó rendezvénye volt

A hagyományteremtõ szándékkal meg-
hirdetett halászléfõzõ verseny 15 órakor
kezdõdött a Tobruki Strandon, nevezetesen
a tobruki  Zitek család, a Balatonfûzfõi
Horgászegyesület és a  Vörösberényi
Lakásotthon nevezésével.  Hogy a többi
nevezett csapat hol maradt, azt még ma is
homály fedi… (… és hol voltak civil szerve-
zeteink, nyugdíjasklubjaink? – szerk.)
Mialatt a csapatok sürögtek a bográcsok
körül, különbözõ színpadi produkciók
színesítették a programot. Elsõként a Free
Dance csoport hip-hop fellépése, melyet a
DAL-MA Musical- és Zenés Színpad igényesen
összeválogatott elõadása követett. A színpadi
programot a latin-amerikai stílusú zenét játszó
Gyöngyhalász Latin trió tette teljessé, akik
akusztikus hangszereikkel, autentikus elõadás-

módjukkal igazi különlegességnek szá-
mítottak a nap folyamán.
Az elkészült halászleveket 3 tagú zsûri
bírálta el: Béres Istvánné, a Balatonfûzfõi
Hírlap fõszerkesztõje, Marton Béla
polgármester, valamint Farkas Sándor, a
Balaton Dalkör vezetõje.
Az eredményhirdetéskor Gróf Tibor, a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatójának, és a halászléfõzõ verseny
ötletgazdájának köszöntõje után Marton
Béla polgármester kihangsúlyozta, hogy
igen nehéz feladata volt a zsûrinek.
Nemcsak azért mert igen ízletes és
látványukban is nagyon igényesen
elkészített ételek kerültek az asztalukra,
hanem abból a szempontból is, hogy a
pontozólapok bizony holtversenyt

mutattak. Végezetül a tobruki Zitek család
és csapata vihette el a legnagyobb serleget,
melyet az Önkormányzat ajánlott fel. Egy
ponttal lemaradva második helyezett a
Balatonfûzfõi Horgász Egyesület lett,
serlegüket a VEGASZ ajánlotta fel, míg a
harmadik helyen a Vörösberényi Lakásotthon
végzett, akik a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár serlegét vehették át.
Köszönjük Lajkó Frigyes vállalkozó
felajánlását! 

Mindhárom csapatnak szívbõl gratulálunk.
Sikerüket mi sem bizonyíthatná jobban, mint
az a tény, hogy az összes halászlé valamennyi
versenyzõnél elfogyott.

BÓNA VERONIKA

TTAANNSSZZEERR  VVÁÁSSÁÁRR  aa ffûûzzffõõggyyáárrtteelleeppii  110000  ffoorriinnttooss  bboollttbbaann

Jó minõségû általános- és középiskolai tanszerek kaphatók üzletünkben!
Összekészített füzetcsomagokkal, tolltartók, papír-, írószerek széles

választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Herlitz, Koh-i-noor, ICO, Lyra termékekkel rendelkezünk!

Minden, ami a színvonalas tanuláshoz kell, nálunk kedvezõ áron megtalálható!

AAuugguusszzttuuss  11--jjééttõõll  aauugguusszzttuuss  1155--iigg  nnáálluunnkk  mmiinnddeennkkii  nnyyeerr!!  PPrróóbbáálljjaa  kkii  aa  sszzeerreennccssééjjéétt!!

Nyitva tartás: Hétfõ–Péntek:  8.00–15.30 • Szombat: 8.00–11.00
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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

Augusztusi rejtvény
A júliusi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
(K. László Szilvia: Nyárköszöntõ)

Könyvet nyert:
Hegedüs Jenõné és Kemény Balázs
balatonfûzfõi olvasónk. Gratulálunk!

Augusztusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. augusztus 21. 

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. 

Hirdessen Ön is a
Balatonfûzfõi Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a

fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon:

06-20/925-4515

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..

TTeell..::  0066--3300//771199--44554444

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::

mmiinnddeennnnaapp::  88..0000––2211..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
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Júniusi Vigaladom

Cseberei Juniális

Családi nap a horgásztanyán

Fotók: Szekeres Péter

Fotó: Szekeres Péter

Fotók: Lukácsi Tibor

Fotók: Lukácsi Tibor



A felújított Fövenystrand átadása

Fotók: Lukácsi Tibor


