


1. Új esztendő beköszön
régi könyvben új lap
új topán a küszöbön
ég küszöbén új nap.
Ej haj dús az év
minden jót igér,
minden napja cél és
minden éje kéj.

2. Vízkereszt: a világ vár
csillag ég az égen
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
jönnek a tevéken.
Ej haj szép az év,
minden napja szép,
minden éj egy álom
minden nap egy kép.

3. Gyümölcsoltó: boldogan
angyal kél a szélben,
a Megváltó megfogan
tiszta szűz méhében.
Ej haj mély az év,
minden napja mély,
születés a nappal,
foganás az éj.

4. Kelj vasárnap Palmárum
bujj elő, zöld zsenge:
Krisztus urunk szamáron
megy Jeruzsálembe.
Ej haj nyől az év
bársony barkaként:
barka síma, bársony
macska talpaként.

5. Nagypénteken délután
szél nyög a kereszten,
fenn a bús Kálvárián
meghal a bús Isten.
Ej haj bús az év,
minden napja bús,
nappala borús és
éje háborús.

6. Husvét reggel felragyog
alleluja szólal,
sírból Krisztus kilobog
piros lobogóval.
Ej haj, halál ellen
balzsamír az év,
mert a nap feltámadás
és az éj csak rév.

7. Piros Pünköst mosolyával
piros rózsa éled:
tüzes nyelvek záporával
harmatoz a lélek.
Ej haj, lélekév!
meghal, mégis él:
az eleven napnak
szelleme az éj.

8. Péter és Pál: Damaskus,
fény kel az útporbul:
Paulussá Saulus
lováról lefordúl.
Ej haj csodaév
fordul és cserél,
minden éjből nap lesz,
minden napból éj.

9. Szent István a vánkoson
nyújtja koronáját,
Magyarország köszönti
régi patrónáját.
Ej haj örök év
örök reménység,
ahol a föld nem segít,
megsegít az ég.

10. Névnap: Mária neve
zengi át a tengert,
kit az Isten eleve
anyja gyanánt szentelt.
Ej haj gyöngy a nap.
Gyöngyfüzér az év:
minden nap egy névnap,
minden gyöngy egy név.

11. Mindenszentek: hideg ősz,
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt.

12. Fenyőillat: Karácsony
Betlehem és jászol:
fügén élsz és kalácson,
de a szíved gyászol.
Szép az év, szép a nap,
de a szíved oly bús:
Volt egy gazdag kisgyerek,
aki most vén koldús.

13. Tizenkettő: tik, tak, tik…
Évet év most veszt el:
Versbe tizenharmadik
az öreg Szilveszter.
Klepetusán – ő az év -
minden gomb egy nap:
gimbeli-gombolja
s megint belekap.

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
január havi programja

Január 4. 18 óra Újévi köszöntő
– a helyi civilek, vállalkozók, cégek, intézmé-
nyek, valamint a város polgárainak köszöntése
Közreműködik a Fűzfő Big Band
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

Január 6. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, klub-
helyiség

Január 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 7. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, az éves terv kidolgozása
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 10. 17 óra Szentmise a Don-kanyar-
ban elesett honvédek lelki üdvéért
17.50 óra Megemlékezés a templom falán
lévő hősi emlékműnél
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia-
templom

Január 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ, kiállítóterem

Január 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 17. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– évértékelő klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 20. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás keretében irodalmi vetél-
kedő a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Helyszín: Művelődési Központ

Január 24. 17 óra A Magyar Kultúra Napja
,,Balatonfűzfő kultúrájáért” elismerő cím
átadása
A város fotósa – a fotós városa© díj átadása
Ünnepi műsor
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

Január 25. 15 óra Kézműves klub
– nyitott foglalkozás – Osváth András
fafara gó bemutatója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, klub-
helyiség
(Bejárat a Zombor utcai kapun)

Január 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ

A műsor- és időpont-változtatás jogát
fenntartjuk!

Részvétnyilvánítás
Búcsúzunk volt okmányirodai

kollégánktól, Pungor Zitától, aki
2013. november 30-án elhunyt. 

Nyugodjon békében. 
Együttérzéssel osztozunk a Lublóy

család fájdalmában.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

DOLGOZÓI

Újszülött nem volt.
*

Fájdalommal búcsúzunk a 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2013. novemberi
lapzártától a 2013. decemberi lapzártáig:

Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség,
gyerek,
Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába
a föld.
Szívetek őrizzen; milliók eleven milliókat.
Áldo zatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.
Keresztúry Dezső: ,,sírvers”

Szeretettel elvárjuk a Don-kanyarban
elesett katonákról való megemlékezésre
2014. január 10. péntek 
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemp-
lom ( Jókai Mór utca 37.)

17.00 Szentmise a Jézus Szíve plébánia-
templomban a Don-kanyarban elesett
katonák lelki üdvéért.
Celebrálja Szécsi Ferenc plébános, kisegítő
tábori lelkész
Közreműködik a Veszprémi Légierő Zene -
 kar Katona János alezredes vezetésével

17.50 Megemlékezés a hősökről a Jézus
Szíve plébániatemplom külső falán lévő
emlékmű előtt, az ünnepi beszédet Sáfár
Albert dandártábornok MH Összhad-
erőnemi Parancsnokság légierő haderő-
nem főnöke mondja.

A megemlékezés után mindenkit várunk
egy kis süteményre, pogácsára, meleg
teára vagy forralt borra.

SZÉCSI FERENC PLÉBÁNOS,
KISEGÍTŐ TÁBORI LELKÉSZ

Meghívó



A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az előző
lapzárta óta 2013. október 30-án és november 11-én rendkívüli,
majd november 19-én és december 17-én rendes testületi ülést tar-
tott. Az ülésen született döntések a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy csatlakozik a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Labdarúgó Pályaépítési Programjához, és pályázatot kíván benyújta-
ni a kisméretű 20x40 (22x42) méteres műfüves pálya építésére. A
pro jekt megvalósításának helyszíne: Balatonfűzfői Irinyi János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 8184 Balatonfűzfő, Irinyi
János utca 2.

– A testület támogatta a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mint
Pályázó, a balatonfűzfői Öböl parkban tanösvények és kilátó építé-
se tárgyú projektjét, amelyre vonatkozó támogatási kérelmet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti
létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet szerint kíván
benyújtani.

– Az Önkormányzat a fűzfőgyártelepi településrészen található vízi-
közmű-vagyonnak – tekintettel arra, hogy a víziközmű-vagyon
önkormányzati tulajdonba maradása folyamatos vagyoncsökkenést
eredményezhet, mivel az önkormányzat a tulajdonosi jogból fakadó
jogosultságokat nem gyakorolhatja, de a tulajdonosi jogból fakadó
kötelezettségeket köteles végrehajtani – térítésmentes tulajdonba
adá sát kezdeményezi a Magyar Állam részére. Balatonfűzfő teljes
közigazgatási területére vonatkozóan vagyonkezelői szerződést kíván
kötni a DRV Zrt.-vel – annak részvényeseként – a víziközmű-szolgál-
tatás üzemeltetése érdekében. 

– A képviselők döntöttek arról, hogy Balatonfűzfő város
önkormány zatának Városgondnoksága feladatellátását szolgáló
Közösségi Házat a Művelődési Központ és Könyvtár intézménye
telephelyeként kívánják működtetni. Felkérték az önkormányzati
hivatalt, hogy az intézmények alapító okiratán az 1. pont szerinti vál-
tozást vezesse át és terjessze a képviselő-testület elé.

– A testület támogatta a likviditási célra 80 000 000 Ft összegű, 1 év
futamidejű folyószámlakeret (likvidhitel) szerződés megkötését a
Raiffeisen Bank Zrt.-vel, 2014. január 1. napjától.
Balatonfűzfő város önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a
futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja
és biztosítja.

– A hivatal a testület döntése szerint árajánlatot kér be
Balatonfűzfő szociológiai, demográfiai, gazdasági képének bemuta-
tására, amely tanulmány megalapozhatja az adórendeletek módosí-
tását. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 22/2011. (01. 27.) számú határozatát a következők
szerint módosítja:

1. a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ „Baleset -
veszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására
KKK CSOMÓPONT-2010.” című pályázati konstrukció
keretében megvalósuló, a „Balatonfűzfő és Balatonalmádi bal-
esetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjának átépíté-
se” című, bruttó 87 830 740 Ft összköltségű fejlesztéshez a
pályázat keretében bruttó 61 481 518 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel és bruttó 26 349 222 Ft saját erőt
biztosít, amit a 2014. évi költségvetésébe betervez.

– Fűzfőgyártelep településrész komplex felszíni csapadékvíz elvezeté-
se tanulmánytervének elkészítésére beérkezett ajánlatok közül
PureAqua Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ajánlattevő ajánla-
tát fogadták el 1 150 00 Ft + áfa áron.

– A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mű vé -
szeti Iskola intézményi tanácsába a képviselők Erdősi Gábor humán
tanácsnokot delegálták.

– Az iskola úszásoktatásának finanszírozásáról a 2014. évi költségvetés
tárgyalása során döntenek majd, valamint javasolták, hogy az úszások-
tatással kapcsolatos többletköltségeket 50–50% megosztásban az
önkormányzat, illetve az érintett gyermekek szülei finanszírozzák.

– Jóváhagyták az önkormányzat és a Fűzfő-Med Foglalkozás-egész-
ségügyi Szolgáltató Kft. között a járóbeteg-szakellátás biztosítása tár-
gyában kötendő megállapodást.

– A testület úgy döntött, hogy műszaki és vízjogi állásfoglalást kér az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fő -
felügye lőségtől és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálattól arra vonatkozóan, hogy a víztermelő és -elosztó rendszer
önkormányzat által javasolt műszaki átalakítása megvalósítható-e, és
ez nem veszélyezteti-e az ivóvíz rendszer biztonságát.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete mint a
SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy döntött, hogy:

1. A SAL-X Kft. részére keretösszegként 17 907 000 Ft összegű
felhalmozási célú támogatási kölcsönt nyújt az alábbi beruhá-
zások költségeire, melyből maximum 8.000 eFt-ot – az ipar -
űzési adó feltöltésből beérkező költségvetési bevétel függvé-
nyében –  2013. december 31-ig folyósít:

• III. számú kút cseréje
• Új 2. medence (tartalék medence) előtti tolózárak cseréje
• Puffer medence átalakítása
• Régi Zója üzemrész átalakítása

2. Az 1. pont szerinti kölcsön forrása a fejlesztési céltartalék.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kölcsönszerződés

aláírására.
4. Hozzájárul ahhoz, hogy az RW Bautech Kft. 5,5 MFt + áfa

mértékben és ezen rész erejéig az 1. pont szerinti beruházás
megrendelője legyen.

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bachl Kft.-vel 3 MFt, a
Plastline Kft-vel 500 eFt, a Mister Plastic Kft.-vel 200 eFt
összegű közérdekű felajánlásról szóló okiratot aláírja.
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6. Az 1. pont szerinti támogatási összeget a 2014. évi költségve-
tésbe betervezi, és az 5. pont szerinti közérdekű felajánlásból
származó 3.700 eFt célzott támogatást – azok teljesülését
követően – visszapótolja a fejlesztési céltartalékba.

7. A SAL-X Kft. az 1. pont szerinti beruházáshoz kapcsolódóan
általa visszaigényelt áfát a visszaigénylést követően haladékta-
lanul visszautalja az önkormányzat számára, melyet a fejleszté-
si céltartalékba visszapótolnak.  

– A képviselő-testület mint a SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogköré-
ben eljárva úgy dönt, hogy a SAL-X Kft. Felügyelő Bizottsága tagjá-
vá a 2014. december 31-ig terjedő időszakra 
– Gyuricza László
– Kázár Ernőné 
– Lublóy Géza lakosokat jelöli ki.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a „Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történő meg-
rendelése Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére” tárgyban
kiírt, a Köz beszerzési Értesítőben 19439/2013. számon 2013.
november 1-jén megjelent eljárást megindító felhívás közzétételével
megindított nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyil-
vánítja. Az eljárás nyertese – a legalacsonyabb összegű ellenszolgálta-
tás alapján – 

• az 1. közbeszerzési rész tekintetében (általános iskolai
közétkez tetés) a Susogó Team Kft.-t (8184 Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás utca 12.),

• a 2. közbeszerzési rész tekintetében (középiskolai és kollégiumi
közétkeztetés) a Bakony Gaszt Zrt.-t (8200 Veszprém,
Radnóti tér 2.) és

• a 3. közbeszerzési rész tekintetében (szociális étkeztetés) a Susogó
Team Kft.-t (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.).

Az ellenszolgáltatás összege 2 (kettő) évre:
• az 1. közbeszerzési rész tekintetében (általános iskolai közét-

keztetés): nettó 41 030 780 Ft,
• a 2. közbeszerzési rész tekintetében (középiskolai és kollégiumi

közétkeztetés): 49 046 787,4 Ft és
• a 3. közbeszerzési rész tekintetében (szociális étkeztetés):

22 815 242,38 Ft.

– Az önkormányzat a balatonfűzfői 1495/145/A/4 helyrajzi számú
garázsingatlant a Városgondnokság költségvetésének terhére megvá-
sárolja, és azt a Városgondnokság részére használatba adja. 

– Az önkormányzat a „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn” című,
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázati projekt-
ben a 747/2012. számú, „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn (Föveny -
strand–Tobruki Strand között)” című terv BS Fűzfő Kft. által kért
módosításának, azaz a parti sétány és a kerékpárút 4. szakasza nyom-
vonalának módosításának költségeit nem finanszírozza.

– A testület úgy határozott, hogy
1. Bérbe adja a balatonfűzfői 1498/313 hrsz.-ú ingatlanon lévő

III. számú üzemépületet a Niketrans Agro + Bau Keres -
kedelmi Kft. részére.

2. A bérleti díj mértékét a 2013. évben megállapított bérleti díj-
hoz képest 2,4%-kal emelt összegben állapítja meg.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 
1. A Fürst Sándor utca, Kállai Éva utca, Kulich Gyula utca, Rózsa

Ferenc utca, Sallai Imre utca, Ságvári Endre utca és Jankovics
Lajos utca elnevezését megváltoztatja, tekintettel arra, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia szakvéleménye alapján a köz-
területeket olyan személyekről nevezték el, akik XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt vettek.

2. 30 napra felhívást tesz közzé az 1. pont szerinti közterületek
megváltoztatásáról, várva a lakosság, Balatonfűzfő közigazga-
tási területén ingatlannal, telephellyel, székhellyel rendelkező
jogi személyek közterületek új elnevezésére vonatkozó javasla-
tait.

3. Felkéri a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabá-
lyairól szóló 3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendeletben sze-
replő munkacsoportot, hogy véleményezze a beérkező javasla-
tokat, és terjessze szakvéleményét a képviselő-testület elé.

– A képviselők úgy döntöttek, hogy a Magyar Kultúra napján adan-
dó „Balatonfűzfő Kultúrájáért” címmel Bendicsek Rékát tünteti
ki.

– 2014. évben a Fűzfő Turizmus Kártyával rendelkező személyek
továbbra is 100%-os kedvezménnyel léphetnek be a Föveny és a
Tobruki Strand területére.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az
Önkormányzat→Képviselő-testület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt
olvashatják. Az önkormányzati rendeletek közül a települési szilárd
hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgál-
tatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletet meg-
alkotta.

A soron következő testületi ülés január 21-én lesz 16 órakor. Erről a
beszámoló a 20-i lapzárta miatt a februári Fűzfői Hírlapba már nem
kerülhet be.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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Harminckilencedik hónap a városházán

Ez a hónap többnyire az ünnepről szólt.
Tucatnyi rendezvényen köszönthettem
együtt a karácsonyt az intézmények, a civil
szervezetek eseményein. Megta pasztal hat -
tam, hogy mekkora is egy ilyen közösség
összetartó ereje, toleranciája. Egyik rendez-
vényen a műsor közben az egyik vendég fel-
állt, hogy én is fel akarok olvasni nektek egy
verset. Mindenki meghallgatta, megtapsolta
a felolvasót, elfogadta, hogy neki valamiért
fontos volt ezt elmondani mindenkinek.
Elfogadta mindenki. Nem kérdeztek, nem
ítélkeztek, nem dorgálták meg, mert szertik,
úgy ahogy van. Nekem is az elfogadás volt a
vezérlő gondolatom a tucatnyi beszédem-
ben. Fogadjuk el egymást, ne akarjunk min-
denáron a másik fölé kerekedni, ne gondol-
juk azt, hogy csak nekünk lehet igazunk.
Életünkben fontos szerepet kellene játszania
az elfogadásnak. Sok ember problémáinak a
nagy része egyszerűen megszűnne létezni,
ha elfogadnánk egymást és önmagunkat
olyannak, amilyenek valójában vagyunk, ha
egyszerűen nem kellene megjátszani ma -
gunkat, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. 

Senki ne akarja megváltoztatni a körülötte élő-
ket, hiszen saját tapasztalatomból tudom, mi
magunk is folyamatosan változunk, és ugyanar-
ról a dologról néhány év elteltével már egészen
máshogy vélekedünk, és mi sem szeretjük, ami-
kor valaki ránk akarja erőltetni a nézőpontját.

Ha bele tudjuk élni magunkat a másik
ember helyzetébe, akkor sokkal toleránsab-
bak, elfogadóbbak tudunk lenni egymás
iránt. Az empátiakészségünket pedig legin-
kább a választásaink tudatosításával és moti-
vációink megismerésével fejleszthetjük.
Minél inkább megismerjük saját motiváció-
inkat, annál könnyebben tudjuk beleélni
magunkat mások helyzetébe, és ez által meg-
ismerni az ő motivációikat is.

Embertársainkat pedig olyan bánásmódban
részesítsük, amilyet mi is szeretnénk
magunknak.

Nagy érdeklődés övezi a sportszálló gondno-
ki állás betöltését. Olyannyira, hogy rendkí-
vüli ülésén foglalkozott az üggyel a bizottság. 

Az alábbi határozatok születtek:
275/2013. (12. 02.) számú PTHB határozat
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának

Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bi zott -
sága úgy dönt, hogy a napirendi pontban átvizs-
gált kérdések tekintetében jogszabályellenes
eljárást, magatartást nem tapasztalt, vizsgáló
bizottság felállítását nem tartja szükségesnek. 

Felelős: Kontics Monika elnök 
Határidő: azonnal 

Az alábbi határozati javaslatot a bizottság 4
igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

276/2013. (12. 02.) számú PTHB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán
Bizottsága úgy dönt, hogy hatáskörébe nem
tartozó munkakör betöltéssel kapcsolatos
tevékenységektől elhatárolódik és ilyeneket
a jövőben sem kíván végezni. 

Felelős: Kontics Monika elnök 
Határidő: azonnal 

Az alábbi határozati javaslatot a bizottság
3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal
elfogadta. 

277/2013. (12. 02.) számú PTHB határozat

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán
Bizottsága az alábbi határozati javaslatot ter-
jeszti a képviselő-testület elé:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpol-
gármester tisztségének betöltése tekinteté-
ben a soron következő képviselő-testületi
ülésen bizalmi szavazást rendel el. 

Felelős: Marton Béla polgármester  
Határidő: 2013. decemberi Kt. ülés 

A bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatra a
következőket közöltem.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Pénz -
ügyi, Településfejlesztési és Humán Bizott -
sága 2013. december 2-i nyilvános ülésén
277/2013. (12. 02.) számú PTHB határoza-
tában azt a javaslatot terjesztette a képviselő-
testület elé, mely szerint az alpolgármester
tisztségének betöltése tekintetében a soron

következő ülésen bizalmi szavazást rendel-
jen el a képviselő-testület.

Sem a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) még
hatályban lévő rendelkezései, sem a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései
nem ismeri a bizalmi szavazás fogalmát. 

Az Ötv. 34. §-a rendelkezik az alpolgármes-
teri megbízatás megszűnéséről az alábbiak
szerint: „Az alpolgármester megbízatása
megszűnik, ha a képviselő-testület a polgár-
mester javaslatára, titkos szavazással, minő-
sített többséggel megbízását visszavonja.”

A fentiek értelmében tehát az „ügy ura” a
polgármester, a bizottság nem vonhatja el a
polgármester hatáskörét a fenti kérdésben.

Mivel a 277/2013. (12. 02.) számú PTHB
határozat törvényesen nem szavaztatható,
polgármesterként pedig nem kívánok javas-
latot tenni az alpolgármester megbízásának
visszavonására – megköszönve a bizottság
munkáját –, a 2013. december 17-i képvise-
lő-testületi ülés napirendjei között nem sze-
repeltettem a PTHB 2013. december 2-i
ülésén hozott javaslatot. Amennyiben úgy
ítélem meg a későbbiekben, hogy az alpol-
gármesteri tisztség ellátása nem összeegyez-
tethető az alpolgármester asszony közalkal-
mazotti jogviszonyával, a szükséges lépése -
ket meg fogom tenni.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Balatonfűzfő, 2013. december 16.

Remélem, hogy nem kell ezzel a témával
sokat foglalkozni, mert ez elvonja a valós
tennivalóktól a figyelmet.

Egy kis számvetés erről az évről, dióhéjban.

Megvalósult pályázati projektek

A Papkeszin működő „Vadrózsa” Nap -
köziotthonos Tagóvoda külső hőszigetelése

Átadás: 2013. május 17.
A hazai támogatás összege: 2 512 000 Ft
Saját forrás összege: 628 000 Ft
A projekt összköltsége: 3 140 000 Ft
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A balatonfűzfői Sportszálló „B” kategóri-
ájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése

Átadás: 2013. május 21.
Az európai uniós támogatás összege: 16 855 219 Ft
Saját forrás összege: 27 529 841 Ft
A projekt összköltsége: 44 385 060 Ft

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

Átadás: 2013. június 28.
A bejárati főépület összköltsége: nettó
95 069 255 Ft
A büfék összköltsége: kb. nettó 80 000 000 Ft

Folyamatban lévő pályázati projektek:

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása
Balatonfűzfőn

Tervezett átadás: 2014. november
A megítélt európai uniós támogatás összege:
449 333 824 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt összköltsége: 449 333 824 Ft

A Gyári és a József Attila utcák korszerűsí-
tése Balatonfűzfőn

Tartaléklistán szerepel! Ha a belterületi utak
fejlesztésére átcsoportosítanak forrást, meg-
köthető a támogatási szerződés és indítható
a projekt megvalósítása.
A megítélt európai uniós támogatás összege:
160 929 498 Ft
Saját forrás összege: 17 881 056 Ft
A projekt összköltsége: 178 810 554 Ft

Kerékpáros turisztikai fejlesztés Balaton -
fűzfő–Litér–Szentkirályszabadja térségé-
ben Litér község gesztorságával!

A közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Amint kiválasztják a kivitelezőt, indulhat-
nak a kivitelezési munkálatok.
A megítélt európai uniós támogatás összege:
297 000 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt összköltsége: 297 000 000 Ft
Tobruki jelzőlámpás csomópont kiépítése
Tervezett befejezés: 2014. június 30.
A megítélt hazai támogatás összege: 61 481 518 Ft
Saját forrás összege: 26 349 222 Ft
A projekt összköltsége: 87 830 740 Ft

Napelemes rendszer kiépítése a balaton-
fűzfői Irinyi János Általános Iskolában

Tervezett befejezés: 2013. december 31.
A megítélt európai uniós támogatás összege:
31 864 579 Ft
Saját forrás összege: 5 623 161 Ft
A projekt összköltsége: 37 487 740 Ft

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai
fejlesztése
(Multifunkcionális sportpálya, játszótér,
fitnesz park kialakítása)
Balatonfűzfőért Alapítvány pályázata!!!

Tervezett befejezés: 2014. június 30.
A megítélt európai uniós támogatás összege:
29 985 359 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt összköltsége: 29 985 359 Ft

A balatonfűzfői Városi Stadion részleges
felújítása
(TAO pályázat: kerítésfestés, közvetítő
állás felújítása, automata öntözőrendszer)

A megítélt hazai támogatás összege: 6 901 565 Ft
Saját forrás összege: 3 048 297 Ft
A projekt összköltsége: 9 949 862 Ft

Benyújtott pályázati projektek:

2014-ben találkozzunk Balatonfűzfőn!
Balatonfűzfői testvérvárosi találkozó a
család és a munka jegyében

Az igényelt európai uniós támogatás össze-
ge: 3 900 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt összköltsége: 3 900 000 Ft

A LEADER program és az együttműködé-
sek népszerűsítése
(LEADER pihenő pont kialakítása a
Közösségi Ház mellett és mobil színpad
beszerzése)

Az igényelt európai uniós támogatás össze-
ge: 4 219 700 Ft
Saját forrás összege: 1 139 319 Ft
A projekt összköltsége: 5 359 019 Ft

Innovatív vízpartfejlesztés – esélyegyenlő-
ség a Balaton partján

(Akadálymentes vízi bejáró, játszótérbőví-
tés, térfigyelő kamerarendszer, info-kom-

munikációs akadálymentesítés, részleges
térvilágítás)

Az igényelt európai uniós támogatás össze-
ge: 19 605 118 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A projekt összköltsége: 19 605 118 Ft

A balatonfűzfői Irinyi Általános Iskolában
műfüves pálya építése
(TAO-OPP pályázat)

Az igényelt hazai támogatás összege: 22 750 000 Ft
Saját forrás összege: 9 750 000 Ft
A projekt összköltsége: 32 500 000 Ft

Előkészítés alatt álló projekt:

A balatonfűzfői Öböl Park ökoturisztikai
fejlesztése
(Erdei pihenőhely kialakítása
Erdei kirándulóhely, tanösvény és kilátó
építése)

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -
gal folynak az egyeztetések.

Az igényelt európai uniós támogatás össze-
ge: 15 581 202 Ft
Saját forrás összege: 4 206 924 Ft
A projekt összköltsége: 19 788 126 Ft

Ebben az évben az iskolánk átadásra került
az államnak, csak az üzemeltetés maradt
ránk, a szakmai munkáért az új fenntartó a
felelős. Átalakult a polgármesteri hivatal. A
járás kialakításával több dolgozó átkerült az
állományukba, kormányablakká vált az
okmányirodánk.

A Tobruki Strand főépülete tetőszinti bőví-
tésére, fejlesztésére és hasznosítására kiírt
pályázat eredményes volt, egy helyi vállalko-
zó a pályázata szerint megvalósítani kívánt
beruházást több ütemben valósítja meg.

1. ütem: 2014 júniusáig 69,53 m2 meleg-
konyha, büfé, vendég szociális blokk és
87,38 m2 fedett terasz
2. ütem: 2016 júniusáig tetőszerkezet, tető-
térben személyzeti, szociális, adminisztráci-
ós és közösségi helyiségek, valamint edzőte-
rem 2 x 45,35 m2-en.

A Bursa Hungarica pályázatra 18 kérelem
érkezett, minden kérelmező pályázata nyert,
így havonta négyezer Ft-ot biztosít az



8. oldal 2014. január

önkormányzat, amihez a központi költség-
vetés ugyanennyit tesz hozzá.

Az előző év történéseit nem tudom teljes
körűen összefoglalni, ehhez a cikk terjedel-
me kevés, de egy kérdéssel még foglakoznom
kell, a szemétszállítással. A fűzfőfürdői köz-
meghallgatáson sok kérdés megválaszolásra
került, de ezen a fórumon a fűzfőgyártelepi
lakosok csak kis létszámban jelentek meg,
így képviselői javaslat szerint nekik külön
fórum lett szervezve. Remélhetőleg a közös
képviselőknek sikerült felvenni a kapcsola-
tot a szolgáltatóval. Itt is kérek minden
közös képviselőt, hogy vegyék fel a kapcsola-
tot a szolgáltatóval, hogy a lakóközösség
szerződhessen az általuk választott edény-
zetre. Amennyiben valamilyen kérdésük van
ezzel kapcsolatban, kérem, keressék munka-
társaimat, vagy engem.

Sokan azt mondják, nehéz év lesz.
Szerintem nem, csak dolgos.  Három válasz-
tás lesz, országgyűlési képviselőket, európai
parlamenti képviselőket választunk, aztán
ősszel a helyhatóságot.
De addig még van idő, s a polgármesteri
esküm szerint fogok továbbra is dolgozni.
Miszerint minden döntésemmel Balaton -
fűzfő érdekét szolgálom.
Minden kedves olvasónak, balatonfűzfői
lakosnak, vendégnek, a városunkból elszárma-
zottnak, ezzel a verssel kívánok boldog újévet.

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,

s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’
s ki honnan jött, soha soha 
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk… 
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. – 
Gyönyörködjünk még sokáig 
a lehulló hópihékbe’

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014.
január 16.  17 óra, Tobruk, óvoda

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Advent – karácsony – újév 
Városunk életében a Pintér házaspár kezde-
ményezésére hagyományosan Advent vasár-
napjain a településrészek összefogásaként
gyújtottuk meg az adventi koszorú gyertyá-
it.

1. Fűzfőgyártelep
Házigazda a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– vezetője Csala István
Karácsonyi zene fogadta az érkezőket a
Művelődési Központ előcsarnokában. Csala
József, Marton Béla polgármester és Ferenc
atya gondolatainak megismerése után
Pintérné Eszter is köszöntötte a résztvevő-
ket, majd Vallai Ferenc meggyújtotta az első
gyertyát. Pogácsa, tea, forralt bor, baráti
beszélgetés tette bensőségessé ezt a délutánt.

2. Tobruk
Házigazda a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub –
vezetője Szabó Lajos
Az óvoda udvarán feldíszített fenyőfák tár-
saságában várták a szervezők a város lakossá-

gát. Szabó Lajos köszöntője után Marton
Béla polgármester és Ferenc atya újabb gon-
dolatait ismerhették meg a résztvevők. Az
áldást követően a klubvezető meggyújtotta a
2. gyertyát. Pintér István köszöntő szavai
után Szabó Lajos elmondta a gyertyák törté-
netét. A vendéglátás itt sem maradhatott el.
Nemcsak a finom sütemények, hanem az
összetartozás ereje is sokáig együtt tartotta a
nagyszámú résztvevőt.

3. Szalmássy-telep
Házigazda a Pintér házaspár
A Sallai utcában felállított koszorú várta az
érkezőket. Pintérné Eszter köszöntőjében
kérte, hogy a 3. gyertya meggyújtása köz-
ben énekeljük el együtt a Béke fejedelme
éneket. A polgármester úr és Ferenc atya is a
szeretetről, a hitről beszélt. Perényi Hanna
óvodás csodálatosan előadott verse és éneke
nemcsak mosolyt csalt az arcokra, hanem
könnyeket is a szemekbe. A vendéglátásról a
településrész lakói gondoskodtak, sokáig

együtt maradva, beszélgetve telt el a dél-
után.

4. Fűzfőfürdő
Házigazda a Balatonfűzfői ,,Balaton” nyug-
díjasklub – vezetője B-né Csomai Katalin
A 4. gyertya meggyújtása előtt a Jézus Szíve
plébániatemplomban karácsonyi koncert
keretében hangolódhattak az ünnepre a
résztvevők. Ferenc atya felkérésére a Fűzfő
Big Band adott nagysikerű koncertet
Hégely Ákos vezetésével.
A gyertyagyújtás és a köszöntők elhangzása
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után a Balaton Dalkör és Csomai Zoltán
műsora tette még magasztosabbá az ünnep-
várást. A vendéglátás után a templomban a
gyerekek betlehemes játékát élvezhette a
nagyszámú érdeklődő.
Köszönjük a szervezőknek, hogy négy héten

át bensőséges hangulatban készülhettünk az
ünnepekre.
A januárt az újévi köszöntő indította.
Városunk vezetői nemcsak a vállalkozókat, a
cégeket köszöntötték, hanem Balatonfűzfő
egész lakosságát.

A nagyszerű koncert, melyet a Fűzfő Big
Band adott, talán megalapozza az egész évi
jó hangulatot.

Engedtessék meg a Hírlap főszerkesztőjének,
hogy a 2014-es évben mindenkitől megértést,
türelmet, egymás megbecsülését kérje.
Kérem, hogy ebben az évben mindenki józan
meggondolással, indulatoktól mentes, okos
döntést hozzon!
Kívánom, hogy a kitűzött célok, tervek meg-
valósulhassanak! Ehhez kívánok jó egészséget,
erőt, kitartást!

BÉRES ISTVÁNNÉ

FŐSZERKESZTŐ

December első hetében indult jótékonysági
felhívásunkra sok adomány gyűlt össze,
melyet december 18–20. között személyesen
tudtunk átadni a rászoruló családoknak, gye-
rekeknek. Az adományok segítségével 27
gyermeknek tudtuk egy kicsivel szebbé vará-

zsolni a karácsonyát. A rászoruló családok
nevét összegyűjteni a családsegítő szolgálat
segítségével is nehezen sikerült, ezért szeret-
nénk kérni a lakosság segítségét, hogy aki
tud, ismer rászoruló családokat, a jövő évben
segítse munkánkat azzal, hogy javasolja őket.

Nagyon szépen köszönjük a 13 adományo-
zónak és a sok önkéntes segítőnek!
Ezúton is szeretnénk boldog új esztendőt
kívánni mindenkinek!

TALAMÁR VIKTÓRIA

Köszönet!

Tisztelt Olvasók!
Talán Önök is követik azt a vitát, ami egy
egyszerű, könnyen megválaszolható képvise-
lői kérdéssel kezdődött, és a tények elferdíté-
sébe, félremagyarázásba, magyarázkodásba,
és személyeskedésbe torkollott.
Most kizárólag az általam felvetett kérdéssel,
a stadiongondnoki állás betöltésének körül-
ményeivel kapcsolatosan fejtem ki vélemé-
nyem, a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontot érintő témával külön írás-
ban foglalkozom.

Több mint három éve kaptam bizalmat a
választók jelentős részétől annak érdekében,
hogy a 2010-ben meghirdetett programo-
mat, elképzeléseimet helyi önkormányzati
képviselőként megvalósítsam.
Életem során meglehetősen sok szakmai
tapasztalatot szereztem, és megdöbbenéssel
néztem azokat a folyamatokat, melyek
Balatonfűzfőt olyan negatív gazdasági és
társadalmi pályára állították, melyekre véle-
ményem szerint nem lehetett más választ
adni, mint hogy változást és változtatást sür-
gessek. Az általam indított honlap a válasz-
tási kampány időszakában 2,5 hónap alatt

közel 30 ezer látogatói számot ért el, ami
kiemelkedőnek tekinthető. A kampány
során is sokan támogattak, egyetértésüket
fejezték ki azokkal az elképzelésekkel kap-
csolatosan, amelyek alapvető változtatáso-
kat sürgettek a településen.

Azután szépen lassan sikerült megismerked-
nem a képviselői léttel, és azzal a hozzáállás-
sal, ahogyan az ügyeket kezeljük.
Mi mindennel kellett szembesülni? A felké-
születlenség, a szakmaiatlanság, a tájékozat-
lanság mellett az irigységgel, a személyeske-
déssel, az önzéssel, az eltorzított tényekkel és
a bűncselekményi kategóriába tartozó cse-
lekményekkel.

Engem meglehetősen keményfából faragtak,
munkámat mindig szabályosan, magas szín-
vonalon végzem, a nyílt, az őszinte és az egye-
nes beszéd híve vagyok. Tudom, hogy nem túl
szimpatikus magatartás, de én sohasem az
emberek háta mögött, hanem a szemükbe
mondom a véleményem, így tudják hányadán
állnak velem. Ezzel persze nem vagyok egy
túlzottan politikus alkat, de legalább minden-
nap jó lelkiismerettel a tükörbe tudok nézni.

Az elmúlt években sok mindenre nem rea-
gáltam, nem írtam hosszú cikkeket, mert azt
gondoltam, hogy mindenkit minősítenek a
kijelentései, így bárki el tudja dönteni, ki
milyen álláspontot képviseljen egy-egy ügy
kapcsán. 
Váróczi Kálmánné a legutóbbi testületi ülé-
sen tett napirend előtti felszólalásában olyan
határt lépett át, ami mellett már nem mehe-
tek el szó nélkül.

Olyan képviselői magatartást tapasztaltam,
amely teljes mértékben illeszkedik abba a
képbe, ami az elmúlt években kialakult és
megerősödött bennem.
Jelenlegi írásomban kizárólag azzal szeret-
nék foglalkozni, mi motivál egy képviselőt,
pontosabban mi vezetett engem arra, hogy
képviselő-testületi ülésen feltegyek egy
olyan kérdést, amely a lakosságot érdekli,
amiről az utcán beszélnek, a képviselő-testü-
let hitelességét érint.

A novemberi képviselő-testületi ülésen azt a
kérdést tettem fel a polgármester úrnak, hogy
igaz-e az az állítás, hogy az alpolgármester a
városgondnokság közalkalmazottja lett?

Tiszta vizet a pohárba!



10. oldal 2014. január

Ez a kérdés, még ha ezt valamilyen személyes
bosszúnak van is beállítva, nem az alpolgár-
mester személyének szól, hanem a pozíciójá-
nak. Bármely személy esetében feltettem
volna ezt a kérdést, illetve véleményem sze-
rint meglehetősen megkérdőjelezi az aljas
személyes bosszú teóriáját, hogy sem koráb-
ban, és most sincs személyes – a munkakap-
csolaton kívüli – kapcsolatom az alpolgár-
mesterrel.
Akármennyire is személyeskedő támadással
próbálja elterelni a figyelmet a morálisan
megkérdőjelezhető eljárásról, attól a kérdés
a közvéleményt érinti és érdekli, a képvise-
lőknek pedig joguk kell, hogy legyen arra:
amennyiben szükségesnek látják, az ilyen
eljárástól elhatárolódjanak.

Ennek mi is az oka? Lehet egy eljárás törvé-
nyes, azonban én a szolgáló vezetés elméleté-
ben hiszek, így vallom, hogy a törvények
betartása mellett azoktól a morálisan példa-
mutató magatartás is megkövetelendő, akit
a közössége felruház bizalmával és vezetőjé-
nek választ. Attól most persze tekintsünk el,
hogy milyen világban élünk, az értékrendek
mennyire torzultak el.

Többen megkérdezték tőlem az elmúlt
hetekben, miért nem tudom szó nélkül
hagyni az ügyet, mindennaposak az ilyenek,
sőt!
Miért kell a széles nyilvánosság előtt lefoly-
tatni ezeket a vitákat, erről a testületről
semmi más emléke nem marad meg a lakos-
ságnak, csak az, hogy folyamatosan vitáznak
és veszekednek, változás, fejlődés pedig nem
történik.

A kampányban még társadalmi együttmű-
ködésről beszéltünk, aztán maradt az, ami
van. Egyre inkább eltávolodunk a valós igé-
nyektől és azon kis hangadó csoportok véle-
ményét próbáljuk meg érvényesíteni, vagy
befolyásolni, akiktől a további szavazatok
megerősítését várjuk.
Azóta már látom, hogy is működik ez, a kép-
viselők jelentős része kiválasztja vesszőpari-
páját, felnyergeli, és azt gondolja, hogy azon
lovagolva ciklusokon keresztül be lehet jutni
a testületbe.

Miért ez az egész vita?
Véleményem szerint egyáltalán nem mind-
egy, hogy valaki közalkalmazottként dolgo-
zik, jelölteti magát képviselőnek az önkor-
mányzati választásokon, és a lakosság meg-

választja, így szerez jogot arra, hogy a város
vezetésében részt vegyen, vagy bekerül a tes-
tületbe, alpolgármesteri pozíció betöltésére
kap bizalmat – magyarul a polgármestert
távolléte esetén teljes joggal helyettesíti –, és
még ugyanabban a ciklusban a polgármester
és a beosztott intézményvezető „döntése”
alapján közalkalmazottá válik.
Mert még ha az ő pályázata is volt a legjobb,
és ő is a legalkalmasabb arra a munkára, amit
ott el kell végezni, a gyanú árnyéka mindig
ott lebeg felette: valóban ezért kapta ezt a
feladatot? A képviselőket pedig egyértelmű-
en együttműködőknek tekintik ilyenkor.

Valóban roppant ostoba dolog, ha valaki azt
hiszi, hogy ez munkakör valami kivételezett
lehetőség. Kemény fizikai munka.
Nem értem, hogy az alpolgármester miért
gondolja, hogy bármely kérdést feltevő bala-
tonfűzfői állampolgár ezt irigyli tőle.
De hadd tegyük fel ezeket a kérdéseket,
hogy azok, akik ilyen módszerekkel nem
élnek, ettől elhatárolódhassanak a nyilvá-
nosság előtt.

Ezt követően a bizottság javaslatát a polgár-
mester nem tűzte napirendre, nem látta
annak értelmét és jogi megalapozottságát,
hogy a képviselő-testületet megkérdezze
arról, a történtek után bizalmat szavaznak-e
az alpolgármesternek.
Ehelyett polgármester úr levélben közölte,
hogy az „ügy ura a polgármester”, „a bizott-
ság nem vonhatja el a polgármester hatáskö-
rét”, a bizalmi szavazás fogalmát a képviselő-
testület munkájára vonatkozó jogszabályok
nem ismerik, illetve tájékoztatott, hogy az
alpolgármesteri megbízás akkor szűnik meg,
ha a polgármester javaslatára, a testület
minősített többséggel, titkos szavazással azt
visszavonja. Ő maga bizalmát nem vonja
meg helyettesétől.
Levelét azzal zárta, hogy amennyiben össze-
egyeztethetetlenséget lát majd a kialakult
helyzetben, mármint a két pozíció egyidejű
betöltése között, megteszi a szükséges intéz-
kedéseket.

Sajnálatosnak tartom, hogy a szándékot
eltorzítjuk, hatáskörökbe kapaszkodunk és
félremagyarázunk.
A bizottság semmilyen hatáskört nem vont
el senkitől, de még erre vonatkozó kezdemé-
nyezés sem történt.
Senki sem állította, hogy a kinevezés nem
felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Senki sem állította, hogy az alpolgármester
nem alkalmas a fizikai munka elvégzésére.
Senki sem állította, hogy a beadott pályázat
nem a legjobb volt.
Senki sem vádolt senkit semmivel.
Egyetlen egy kérdést tettem fel a bizottság
ülésén, hogy jól van ez így?

Nekem az a véleményem, hogy nem, nincs
ez jól így, és az alpolgármester által elmon-
dottak sem győztek meg ennek ellenkezőjé-
ről. Sőt, a VÁCISZ, a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont, a
LEADER program belekeverése, az öncélú
személyeskedés, egyre inkább abban a
hitemben erősít meg, hogy nagyon nincs ez
jól így.

A 15 perces napirend előtti felszólalására
pedig ugyanabban a formában kívánok
majd választ adni, mint ahogyan a kérdések
felvetésre kerültek, ezért azokkal most rész-
letesen nem foglalkozom.
Az új választásokig már nem sok idő van
hátra, sokan biztosan számolják már a hete-
ket, hónapokat, ezzel én is így vagyok,
várom a végét. 
Ennek ellenére azonban a feladat tisztessé-
ges ellátása számomra továbbra is alapköve-
telmény. Vannak lezáratlan ügyek, melyek
végére az elmúlt három évben nem került
pont. Bár lezárni egyedül ezeket nem
tudom, azokról a témákról, melyek 2010-
ben annyira foglalkoztatták a lakosságot a
következő hónapokban megpróbálok rövid
áttekintést és helyzetelemzést adni: az
önkormányzat és a város anyagi helyzete, a
képviselő-testület működése, a szemétszállí-
tás kérdése, fejlesztések Balatonfűzfőn stb.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és arra
bíztatok mindenkit, ne kövesse sem az én,
sem más értékrendjét, önmagukban bízza-
nak, és alkossanak véleményt maguk!

Nemes Nagy Ágnes versével kívánok sikeres,
boldog új évet mindenkinek!
,,Párbeszéd
– Engedj, zászlórúd! Mért markolsz vissza a
széltől?
– Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó.”

KONTICS MONIKA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
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Tisztelt Lakosság, kedves Balatonfűzfőiek!

Ezúton szeretnénk minden kedves
tagunknak és a város lakóinak sikeres,
örömökben gazdag új évet kívánni, bízva
abban, hogy továbbra is eredményesen
tudunk együttműködni Balatonfűzfő
javára! 

Tisztelt Lakosság!

Engedjék meg, hogy röviden ismertessük
Önökkel 2014-re vonatkozó terveinket!

Először is szeretnénk ezúton is megköszön-
ni a testületnek a rendkívül pozitív hozzáál-
lást terveinkhez legutóbbi, decemberi
ülésükön, melyen változatlan feltételekkel
fogadták el a Fűzfő kártya programot,
valamint jóváhagyták az egyesülettel
kötendő megállapodást is. Ennek meg -
felelően tehát a fűzfői szállásadóknál
megszálló vendégek az idegenforgalmi adó
befizetése után továbbra is térítésmentesen
léphetnek be mindkét strandra. A további
kedvezménynyújtók listáját jövő év elején
ismertetjük, megtalálható lesz a www.bala-
tonfuzfoinfo.hu honlapon és a februárig
elkészülő kiadványban is.
Jövőre négy nagyrendezvényt tervezünk
megvalósítani a szokásos esti animációs
prog ramok mellett, ezek a következők:

Fogyatékkal Élők Nyári Fesztiválja a Fö -
veny strandon – 2014. június: Fogya ték kal
élő művészek fellépése, valamint a Fogya -
tékkal élők világának megismerése játékos
for mában, együttműködésben a Mozgás -
korlátozottak Helyi Csoportjával
„Fűz nap” – 2014. július 12. vagy 19.,
helyszín: Balatonfűzfő, Tobruki Strand:
kézműves foglalkozások, mindenféle
tevékenység, ami fűzzel, fűzéssel kapcsolatos
„Retro buli” – 2014. augusztus 1.,
Balatonfűzfő, Közösségi Ház

Augusztusi lampionos vitorlás felvonulás
meglepetés produkcióval – 2014. augusz-
tus 19., Balatonfűzfő, Fövenystrand Hangu -
latos ünnepség a hagyományőrzés és a
kikapcsolódás jegyében

Elkészült az általános városismertető kiad-
vány Balatonfűzfőről a TDM pályázat utol-
só tételeként. Elkészítésében közre mű -
ködött Gyuricza László, fényképekkel
Groszvald Attila, Sárosi Attila, Litér
részéről Simon Tibor, Papkeszi részéről
pedig Wild Balázs segítette munkánkat, a
grafika a Tradeorg Nyomdában készült,
Zachar István munkája, ezúton is nagyon
szépen köszönjük!

Kiadványunk immár újdonságként debütál-
hat a februári Utazás kiállításon Buda -
pesten, és természetesen a nyár folyamán
folyamatosan elérhető lesz.

A buszmegállóban elhelyezett térképeket a
tavasz folyamán aktualizáljuk, ahol nincs,
ott pótoljuk, illetve mivel néhány utcanév
megváltozik, így ezeket is cserélni szükséges. 
Tervezünk továbbá egy A4-es méretű
térképet is, melyre szintén felkerülhetnek
tagjaink, illetve a helyi vállalkozók. Ez is a
tavasz folyamán készülhet el, a szezonra ez is
elérhető lesz.

Kérjük, ha bármi további ötletük vagy
javaslatuk van, keressenek minket bizalom-
mal elérhetőségünk bármelyikén!

Adó 1%-ának felajánlása

Eltelt egy újabb év, újra itt az adóbevallás
időszaka, s újra eljött az idő, hogy döntsünk
adónk egy százalékának sorsáról. 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük felajánlásukat azon kedves
tagjainknak, akik a tavalyi év folyamán
adójuk 1%-áról egyesületünk javára ren-
delkeztek!

Ezúton is kérjük Önöket, hogy lehetőség
szerint ebben az évben is támogassák egye -
sületünket adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 19384531-1-19
Amennyiben bármi kérdésük felmerülne
ezzel kapcsolatban, szívesen állunk ren-
delkezésükre!

Folyamatosan várjuk szállásadók jelent ke -
zését!

Mint arról már többször beszámoltunk, az
elmúlt nyár folyamán számos vendég
érkezett településünkre, akiknek gyakran
már nem tudtunk szállást biztosítani, így el
kellett küldenünk őket más településekre.
Ennek oka, hogy szezonban már kezd kevés
lenni a rendelkezésre álló férőhelyek száma,
mivel az egyesületünk honlapján megtalál-
ható szállások nagy részét tavasszal már
lekötik, illetve mindenkinek vannak vissza-
járó vendégei. Vendégeink körében egyre
népszerűbb az egyesületi honlap legújabb
funkciója, az interneten keresztül történő
szállásfoglalás, mely lehetővé teszi számukra
az otthoni, kényelmes szálláslekötést. 
Várjuk tehát újabb szállásadók jelentkezését
egyesületünkbe, hogy minden hozzánk
érkező vendéget itt tudjunk elszállásolni az
előttünk álló szezonban!

Az egyesületi tagság előnyei:
– felkerülnek egyesületünk honlapjára, ahol
interneten keresztül történő szállásfoglalás-
ra is lehetőséget biztosítunk
– amennyiben minket keresnek meg, úgy
továbbítani tudjuk azt Önöknek, feltöltve
így az eddig üresen álló férőhelyeket is
– felkerülnek az egyesületünk által a város
több pontján kihelyezett térképekre
– hirdetéseket helyezhetnek el a Béke téren
álló szezonális információs irodában
– folyamatosan értesítéseket kaphatnak a
városban zajló programlehetőségekről, hogy
vendégeiket tájékoztatni tudják

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

VALCZER ÉVA TURISZTIKAI MENEDZSER

Turisztikai rovat
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Más volt a felség jelzés
Az eltérő felség jel lett gyanús a járőrnek
Rendőri jelentés alapján indult eljárás egy román állampolgár ellen,
akit 2013. november 1-jén délután Balatonfűzfőn a rendőrjárőr iga-
zoltatás alá vont.  A férfi egy bolgár felségjelzésű Mercedes 200
típusú személy gépkocsival egy román felségjelzésű utánfutót vonta-
tott. A járműszerelvény ellenőrzésekor a járőr észlelte, hogy az után-
futón elhelyezett rendszámtábla fordítva van felhelyezve, és alkoho-
los filccel van ráírva a román hatósági jelzés.

A 33 éves román férfi ellen (lipovai lakos), aki elismerte, hogy tudott
a szabályoknak nem megfelelő rendszámról, egyedi azonosító jel
meghamisításának bűntette megalapozott gyanúja miatt indult
eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.

A vizsgálat befejezése után az ügyiratot a Veszprémi Járási Ügyészség -
re küldték vádemelési javaslattal.

Szilveszter, ünnep, tél, hideg…

Az elmúlt tél rendkívül hideg időjárása, a márciusi hóvihar után
talán már komolyan vesszük, ha a meteorológiai szolgálat előjelezése
veszélyhelyzetre hívja fel figyelmünket.
Szép és megható történeteket tudnak mesélni azok, akik ezekben az
időszakokban elesett, magatehetetlen, veszélybe került embertár-
saikon segítettek. A híradásokban is találkozhattunk az önzetlenség
elismerésével, hálás köszönetekkel.

A rendőrség részéről már az ősszel megtörtént a veszélyeztetett cso-
portba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése,
felkeresése. Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! Sok
idős ember is él egyedül. Köztük és a fiatalabbak között is vannak,
akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat
megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken,
rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre
nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk! 
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, rendszeresen
felkeresi az ismert tartózkodási helyeket, elesett embereket saját
otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjen, vagy jelezze az
önkormányzatoknak, társhatóságoknak, hol, milyen segítségre lenne
szükség. 
Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen az
időben érkező segítség ér a legtöbbet!

A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési szem-
pontból is jelentős, mert a mozgás elriasztja a rossz szándékkal
érkezőket, akik a felügyelet nélkül hagyott nyaralókat feltörik, és
esetenként csak téli szállásra használják. 

Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran alkohol
hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garázdaságok,
rongálások, hangoskodások. Nemcsak a környezetünkben élők,
barátaink hangulatát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a
rendőri intézkedést igénylő, kihívó magatartásunk. Az egymásra
figyelés szórakozás közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük vele,
hogy ismerőseink, barátaink szabálysértést, bűncselekményt
kövessenek el, vagy váljanak annak áldozatává. A közelgő szilveszter
éppen ilyen alkalom!
Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak
a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító
eszközöket vegyük igénybe az év végi programok színesítéséhez. A
médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó informá-
ciókat vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár
gyermekeink sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A Polgárőrség hírei

2013. november 29-én tartotta tisztújító közgyűlését a Balatonfűzfői
Polgárőr Egyesület. A tagság megválasztotta az új elnökséget és a
pénzügyi ellenőrző bizottságot.
Elnök: Lőrincz Gábor
Vezetőségi tagok: Blága Sándor és Vass Sándor
A pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke Fejes Károly, tagjai: Rózsa
Gábor és Ticz Antal Attila.
A vezetőségváltás nem okozott fennakadást a munkában, problé -

máikkal, észre vé te leikkel, jelzéseikkel továbbra is bizalommal fordul-
janak hozzájuk. Az új elérhetőség: 06-30/467-1002
Lapunk februári számában bemutatjuk olvasóinknak az új elnököt,
Lőrincz Gábort.
Minden balatonfűzfői polgár nevében kívánunk az új vezetőségnek sik-
eres, eredményes munkát!

SZERKESZTŐSÉG

Beszámoló és köszönet
Az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért
Alapítvány 2012-ben a személyi jövedelemadó 1%-ából 154 622
forintot kapott. Ezt a felajánlást nagyon köszönjük mindenkinek, aki
ezzel is hozzájárult az Irinyi iskola tanulóinak támogatásához. 
Az egyéb (egyéni vállalkozói, egyesületi, kft.-ék és a szülői munka -

közösség által nyújtott) támogatásoknak köszönhetően az év
folyamán több területen is sikerült segítséget nyújtanunk.

A diákok versenyeken való részvételéhez:
Nevezési díjra 21 000 Ft
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Pályázati felhívás – Az élhetőbb Balatonfűzfőért

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete pályázatot hirdet.

Mottó: „Ne azt kérdezd, a haza mit tehet
érted, hanem, hogy te mit tehetsz a hazáért”
Kennedy elnök 

Pályázni két kategóriában lehet. 
I. kategória: 16–20 év közötti fiatalok
II. kategória: 21–49 év közötti korosztály

A pályázat témakörei:
Hogyan látja Balatonfűzfő jövőjét?
Civilként mit és min változtatna? 
Saját maga mit tenne a cél elérése
érdekében?

A pályázat terjedelem: maximum 3 gépelt
oldal, névvel, címmel, 12-es betűmérettel.
Zárt borítékban az egyesület székhelyén
lévő postaládába elhelyezve.
Beérkezési határidő: 2014. február 15. 
Cím: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. 
Eredményhirdetés: az Egyesület 2014. már-
cius 27-i éves közgyűlésén.
A helyezettek pályázata megjelenik a Fűzfői
Hírlapban.
A beérkezett anyagokat átadjuk a következő
önkormányzati testületnek hasznosításra.

A díjazás mindkét kategóriában:
Első helyezett: 40 000 Ft
Második helyezett: 20 000 Ft

A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem adja
ki az összes kitűzött díjat!
Minden pályázatot beadó személy tiszteletje-
gyet kap a Balaton Csillagvizsgáló  LEADER
Kultúrközpont bármelyik rendezvényére.
Bíráló bizottság: Kontics Monika, Pintér
István, Mézes József

A pályázattal kapcsolatosan további infor-
máció kérhető: vacisz@freemail.hu 

KONTICS FERENCNÉ

A BALATONFŰZFŐI

VÁLLALKOZÁSOK ÉS

CIVIL SZERVEZŐDÉSEK

EGYESÜLET ELNÖKE

A Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont projekt elszámolása

2013. decemberében lezárult a projekt
pénzügyi elszámolása.

Az önkormányzat több részletben, összesen
52 680 493 Ft-tal előfinanszírozta a beru -
házást, a VÁCISZ a szerződésben meg -
határozott ütemezésnek megfelelően össze-
sen 52 680 493 Ft-ot fizetett vissza.
A projekteket, a VÁCISZ-t és az egyesület
több tagját, vezetőjét is érték bírálatok,
gerinc telen, bűncselekményi kategóriát
érintő támadások.
Mindezek ellenére örömünkre szolgál, hogy
városunk egyik legjelentősebb épülete újra
megtelt élettel, országosan elismert és
kiemelt vidékfejlesztési projektként tekinte -
nek ránk.

Az irigyeknek, ellenségeskedőknek azt kí -
vánom, hogy számukra is adasson meg
egyszer a lehetőség, hogy városukban ilyen
maradandó értéket alkothassanak.
Köszönjük a támogatóknak, a bíztatóknak,
köszönjük a VÁCISZ aktív tagságának azt a
sok munkát, ami nélkül nem valósulhatott
volna meg és nem működhetne a projekt.
A Balatonfűzfői Hírlap következő számá -
ban részletes beszámolót olvashatnak a pro-
jekt megvalósulásának körülményeiről.

KONTICS MONIKA

VÁCISZ KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

Adventi varázslat akvarelleken!
Veszeli Lajos kiállítása a Művelődési Központban 

Úgy szól a mondás is: Ha a vége jó, minden
jó…! 
Nem vállaltam nagy kockázatot, amikor az
év utolsó tárlatára a megye művészeti motor-
ját, Veszeli Lajost hívtam kiállítani a
Művelődési Központba. Egyrészt negyed-

százada követem munkásságát, ismerem a
képeit, másrészt tudom, hogy nem egyedül
vagyok ezzel, ezért csak a kiállítóterem befo-
gadó kapacitását illetően lehettek kétségeim.
Illetve ez így nem pontos! Mert bár a 25 év
alatt rendeztünk közösen legalább másfél-

száz kiállítást, korábbi munkahelyemen, az
almádi Közösségi Házban ő csak másokért
dolgozott. Ideje volt tehát, hogy ez a tenden-
cia december közepén megszakadjon…
A megnyitón a zsúfolásig megtelt terem
közönségét elsőként az Árpád úti Szivárvány

Utazási költségre 73 320 Ft
Eszközök vásárlására 30 000 Ft 
Kirándulásokra: 271 450 Ft
ÖKO iskolai programokhoz 58 945 Ft

Iskolai fejlesztésre:
1. osztályosok bútorzatára 601 218 Ft
Egyéb eszközre 135 890 Ft

Közösségformálásra 224 000 Ft 
Így ebben az évben összesen: 1 415 823 Ft
támogatást tudtunk odaítélni.

A 2013-as évben 185 640 forint felajánlás
érkezett a személyi jövedelemadóból az
alapítványunk részére.

Köszönjük mindenkinek az eddigi támo-
gatást és kérjük, hogy 2014-ben is segítsék
általunk az iskola munkáját.

IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA
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óvoda nagycsoportosai varázsolták el szívet
melengető karácsonyi összeállításukkal,
köszönet felkészítő óvó nénijüknek, Bándli
Petrának. Dr. Tihanyi László, a Balatonfüredi
Szívkórház főorvosa megnyitóbeszédében a
kiállító Veszeli Lajos művészetét kicsit talán
háttérben hagyva inkább a művész közért
végzett munkáját emelte ki, a megyében és a
tágabb régióban is elismert sikereiről beszélt,
nem titkolva természetesen a túlfűtött
munka fiziológiai jeleit, hatásait sem. Mert
hogy azóta ismeri a művészt…

Kevesebb szó esett talán a kiállított
képekről, amelyek – nyugodtan állítom –
igazán veszelisek. A műterméből látható
keskeny csík a Balatonból szinte minden
alkotáson visszatükröződik – az akvarell
lényegét kiemelve –, a pillanat varázsát a rá
jellemző színvilággal megörökítve adja át az
érdeklődőnek. A kiváló rendezésnek
köszönhetően egy fűzfői blokkal is
találkozhat a látogató, hisz közel áll hozzá a
város, mint ahogy a megnyitó ünnepségen is
elmondta.

A megyei lap egyik tudósítója korábbi mél-
tatásában azt találta írni, hogy Veszeli a
Balaton festője! Ő ezen sokáig méltat-
lankodott, mert hogy az mindig is Egry
József marad! A mostani tárlatot elnézve,
nem ez volt az újságíró legnagyobb hibá-
ja…A legkiemelkedőbbek közé tart…!
A kiállítás január végéig megtekinthető!                       

GRÓF TIBOR

IGAZGATÓ

Ünnepi hangulat a Városházán!
Szerintem az ötletgazda, Marton Béla pol-
gármester úr sem gondolta három évvel
ezelőtt, hogy hivatalnak nagy, kulturális
eseménynek kicsinek bizonyul a Városháza
advent napjaiban. Persze így van ez jól, ez is
bizonyítja, hogy szüksége van egy kis pihenőre
a fűzfői polgárnak az ünnepi készülődésben.
Idén sem volt másképp… A már hagyomány-
nak számító adventi koncerten zsúfolásig

megtelt a Városháza előcsarnoka. A
városvezető ünnepi köszöntője után Farkas
Sándorné szavalata és a Balaton Dalkör
karácsonyi műsora indította a délutánt.
Őket a város Vegyes Kara követte, a tapsok-
ból ítélve mindkét kórus elismerést váltott ki
a hallgatóságból. Ha már hagyományokról
beszélünk, az adventi koncert visszatérő fel-
lépője az Irinyi Általános Iskola Fúvós

együttese és a Fűzfő Big Band, Hégely Ákos
vezetésével. A fiatalok örömzenéje igazi
karácsonyi hangulatot varázsolt a jelenlévők
lelkébe. Az ünnepi koncert befejeztével az
önkormányzatnak és a Füred pékségnek
köszönhetően szerény vendéglátás várta az
adventi koncert résztvevőit.

GRÓF TIBOR

Köszönjük!
A Tobruki Faiskola tulajdonosainak jóvoltából idén is feldíszíthettünk egy szép fenyőfát a Művelődési Központnál,

látogatóink legnagyobb örömére.
Köszönjük az adományozóknak!

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR DOLGOZÓI
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály 2014. január havi túraterve

• Január 4. Szakosztály évnyitó túra
Litér (Varjas-telep)–Megye-hegy–Bagó-hegy–Malom-völgy–Vörös -
berény 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 8.00 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál
• Január 11. Balatonarács (balatoni kéken)–Tamás-hegy–Jókai kilá-
tó–Balatonfüred, MÁV állomás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra Táv: 6 km Szintkülönbség: 150 m
Túravezető: Risányi Mária
• Január 18. Balatonalmádi–Remete-völgy–Apáca-fara–Cseri-
hegy–Vörösberény 
Találkozás: Balatonalmádi, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Január 25. Márkó–Csatár-hegy–Ördögráta-kő–Laczkó-forrás–
Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km Szintkülönbség: 100 m
Túravezető: Risányi Mária
• Február 1. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szent György-hegy–
Herendi templomrom–Lencse-hegy– Szent Balázs templomrom
(mise)–Szentantalfa kulcsosház
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km Szintkülönbség:
150 m
Túravezető: Risányi Mária

Február 7. Természetbarátok évzáró-évnyitó értekezlete
Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ, 15.00 óra

Fontos!

Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túrater-
vünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra vezetőjénél!
Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján: www.termeszetja-
ras.gportal.hu

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

Tisztelt Sporttársak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szakosztályunk működését.
FAK adószáma: 19899406-1-19

Államtitkári elismerést kapott az Öveges

2013. december 5-én az Önkéntesség
Világnapja alkalmából dr. Hoffmann Rózsa
államtitkár asszony elismeréseket adott át
mindazon iskoláknak, melyek élen jártak a
közösségi szolgálat bevezetésében. Az elis-
merésben az a 25 középiskola részesült, ame-
lyekben valamennyi diák megkezdte a 2016-
tól az érettségi előfeltételévé tett 50 órás
közösségi munka teljesítését.
A köznevelési törvényben rögzített intézke-
dés elsősorban azt szolgálja, a közösségi
munka révén a diákok tudatos, felelősségteljes
felnőtté váljanak, és a fiatalok körében erősít-
se az önkéntes munka iránti elhivatottságot. 
Elismerésben részesülhetett iskolánk, a bala-
tonfűzfői Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium is. A díjátadó
ünnepségen Mézes József intézményvezető és

Nagy Marcell 10. c osztályos tanuló vett részt.
A díj elsősorban az iskolának szól, de ne
felejtsük el, hogy a programot kezelő pedagó-
gusok, és az érintett gyerekek osztályfőnökei
nélkül nem érhettünk volna el ilyen sikert. 
Köszönet illeti tanulóinkat is, akik a megfelelő
tanári támogatással megértették az új kezde-
ményezés céljait, lelkesen és felelősségteljesen
kezdték meg a program végrehajtását. A siker-
hez és nem mellékesen a jó kapcsolatok kiala-
kításához hozzájárul, hogy elhivatott pedagó-
gusaink a gyerekekkel együtt részt vesznek az
önkéntes programokon. Külön köszönet illeti
Fáber–Kovács Emőkét, aki lelkesen szervezi és
nyomon követi az iskolánk tanulóinak közös-
ségi munkáját. Hajrá, Öveges!

MÉZES JÓZSEF INTÉZMÉNYVEZETŐ

Újjáéledő hagyomány az Övegesben

2013. november 29-én informatikai versenyt
rendeztek iskolánkban, ahová elsősorban a
7., 8. osztályos tanulók jelentkezését vártuk.
Három megye – Somogy, Zala, Veszprém –
általános iskoláiból reagáltak a versenyfelhí-
vásunkra.

Ezzel a rendezvénnyel is segíteni szerettük
volna a tovább tanulás előtt álló gyermekek
iskolaválasztását. Hiszen a versenyen a részt-
vevők részletes képet kapnak képzéseinkről,
technikai felszereltségünkről. Bepillantást
nyerhetnek az „öveges hétköznapokba”,

iskolánk mindennapi életébe. Nagy örömöt
jelentett, hogy 20 csapatot, azaz 60 tanulót
és felkészítő tanáraikat láthattuk vendégül
intézményünkben.
• Báthory István Általános Iskola és

Köznevelési Típusú Sportiskola, Veszprém
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• Beszédes József Általános Iskola, Siófok
• Csontváry Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola, Zalahaláp
• Dózsa György Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola, Veszprém
• Eötvös Loránd Általános Iskola,

Balatonfüred
• Gyulaffy László Német Nemzetiségi

Nyelvoktató Általános Iskola, Veszprém-
Gyulafirátót

• Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola 

• Horváth István Általános Iskola, Pétfürdő
• Irinyi János Általános Iskola, Balatonfűzfő

• Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola, Pápa

• Radnóti Miklós Általános Iskola, Bala -
tonfüred

• Rózsa Úti Általános Iskola, Veszprém
• Vörösberényi Általános Iskola, Balaton -

almádi

Jó hangulatú napot, izgalmas versenyt tud-
hatunk magunk mögött. A győztes a veszp-
rémi Rózsa Úti Általános Iskola leánycsapa-
ta lett, név szerint: Németh Fanni, Ruzsicky
Nóra és Eperjes Andrea. Felkészítő tanáruk
Kovács Géza.

Támogatóinknak – KIK, TransComp 3000
Kft., Infornax Computer, Refinfo Iskola,
Tomilan 2003 Kft. – köszönhetően értékes
jutalmakat adhattunk át a győzteseknek.

Az újjáéledő hagyományként megrende-
zendő Öveges informatikai versenyre a
következő tanévben is szeretettel várjuk az
informatika iránt érdeklődő diákok jelent-
kezését.

MÉZES JÓZSEF

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Megint kaptunk és adtunk!

A Balatonfűzfői Munkahelyekért Egyesület
az idén 3. alkalommal gyűjtött és adott tar-
tós élelmiszert 26 rászoruló családnak. Az
idén is segítségünkre volt Marton Béla pol-
gármester, aki részt vett az adományok szét-
osztásánál.
A tartósélelmiszer-adomány családonként
15 kg volt, reményeink szerint jó helyre
kerültek a csomagok, ezzel is megkönnyítve
a rászoruló családok nehéz helyzetét.

Támogatóink voltak: Marton Béla, dr. Varjú
Lajos, dr. Bakonyi Árpád, Református egy-
ház, haltech Kft., Nike-trans Kft., Majoros

Kft., Bachl Kft., Balatoni Bob Kft., Jolly
Joker, Globálimpex Zrt., Budapest, Szatuna
Kft., Fűzfő Terv, Balogh Imre, Mészáros
Katalin, Töreki Károly, Kovácsné Ibolya,
Emmi néni, Czobor Kornél, Bodnár Marika
néni, Kovács Péter, Pók Árpád, Salamon
Tamásné, Lajkó Frigyes, Stricz Péter és a
Balatonalmádi Családsegítő Szolgálat.

Köszönet a segítő szándékú támogatóknak,
akik adományaikkal támogatták a rá szoru -
ló kat!  
Reméljük, hogy a következő évben is szá-
míthatunk segítségükre!

Ezúton kívánunk mindenkinek boldog újévet!

BALATONFŰZFŐI MUNKAHELYEKÉRT

EGYESÜLET

Balatonfűzfő város nyugdíjasklubjai

Megint eljött a november, és már  hagyo-
mány, hogy városunk öt nyugdíjasklubja
ekkor szervezi meg közös összejövetelét. A
rendezvény résztvevői a Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermét most is
megtöltötték. Közel 120 nyugdíjas jött el,
hogy ismét találkozzanak rég nem látott
ismerőseikkel, egy estére kikapcsolódjanak.

A nyugdíjasokat Marton Béla, városunk
polgármestere köszöntötte és velünk is
maradt az est folyamán. A finom vacsorát
követően M. Mészáros Éva verssel, a Balaton
Dalkör dalcsokorral köszöntötte nyugdíjas
társait.

A meglepetés produkciót a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár igazgató-
ja, Gróf Tibor szervezte. Közel egy órán
keresztül fergeteges hangulatot teremtett
Kádárné Hegedüs Veronika énekes, régi

táncdalok, ismert operett betétdalok elő-
adásával.

Ezen az összejövetelen minden klubnak
lehetősége van a hagyományok szerint két
klubtagot megjutalmazni egy-egy szál virág-
gal a közösségért végzett munkájukért. A
2013. évben Horváth Istvánné, Gyürki
Gyuláné, Pintér Istvánék, Kemény Imréné,
Nagy Julianna, Volent János, Csirke József,
Csirke Józsefné, Simon Béla és Kisbéri
Erzsébet kapta ezt az elismerést.

Természetesen nem maradhatott el az est
folyamán a tombolasorsolás sem, ami min-
dig nagy vidámság közepette zajlik.
A zenét Buda László szolgáltatta.

Megint egy vidám, kedves emlékkel gazda-
godva emlékezhetünk a 2013-as közös
összejövetelre.

Szeretnék köszönetet mondani  a klubveze-
tő társaimnak a szervezésben való munkáju-
kért, de külön köszönet Gróf Tibornak, a
Művelődési Központ és Könyvtár igazgató-
jának, aki mindenben segített, hogy ez az
összejövetel maradandó élménnyel záruljon.  

B-NÉ CSOMAI KATALIN

A BALATON NYUGDÍJASKLUB VEZETŐJE
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Szeretet ünnepe

A Mozgássérültek balatonfűzfői csoportja
hagyományainak megfelelően decemberben
is megtartotta a Fogyatékkal élő emberek
karácsonyi rendezvényét. A ,,Szeretet ünne-
pe” elnevezésbe nagyon sok minden belefér,
a csoportnak és vezetőjének, Hegedűsné
Julikának a tevékenysége a gondoskodáson
kívül az egymásra figyelésről is szól. Ezen az
ünnepen a fogyatékkal élő gyermekeket
ajándékozták meg. Boldogan vették át cso-
magjaikat és kíváncsian bontogatták az

ajándékokat. A szervezők kis műsorral is
kedveskedtek a résztvevőknek. A vacsora
utáni igazi meglepetést Sipos János cukrász-
mester szolgáltatta az általa készített három-
féle süteménnyel, amit ajándékba hozott a
csoportnak.
Köszönet illeti őt és a támogatókat, hogy
megint szebbé tehették Julikáék ezt az ünne-
pet!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Karácsony – Idősek klubja

A hagyomány folytatódott. Az Idősek klub-
jának tagjai karácsonyi ebéden vettek részt a
NIKE étteremben, és egy szép délutánt
együtt töltve hangolódtak az ünnepekre.
Ének (alkalmi kórus), vers (Aradiné
Erzsike) és elbeszélés (Pintérné Eszter) után
Marton Béla polgármester köszöntötte a
résztvevőket. Beszélt az összefogásról, a lelki
békéről, a szeretetről, a megbocsátásról,
és arról, hogy figyeljünk egymásra, és ne

csak karácsonykor, hanem egész évben. 
A hagyományokhoz híven Perecsenyiné
Marcsi köszöntötte a decemberi születésna-
pos és névnapos tagokat.
Az ebéd után a program Balatonalmádiban
folytatódott egy meglepetésműsorral.
Köszönet a szervezőknek, hogy ilyen széppé
varázsolták az ünnepvárás előtti napokat.

HORÁK MÁRIA

,,Csebszalto” nyugdíjasklub

Már a szeptemberi klubfoglalkozásunkkor
elhatároztuk, hogy az ősz folyamán egy
közös kiránduláson veszünk részt.
Célszerűnek látszott ezt az idei borok letisz-
tulása után egy borkóstolással egybekötni.
Balatonboglárról Androkity István tanár
úrtól kapott invitálás éppen kapóra jött. A
délelőtti órákat pedig a rádpusztai „Csárda
és Szabadidő Centrum” látogatásával töltöt-
tük. Keszey Ágnes helyi idegenvezetőtől kap-
tunk információkat, és körbe is vezetett ben-
nünket. Csodálattal töltötte el minden
tagunkat, hogy Fekete Zoltán vállalkozó mit
álmodott meg, és egy pályázat megnyerésé-
vel meg is valósította. A tájban egy órás
kocsikázás során gyönyörködhettünk, majd
a csárdához visszaérve forralt borral kínáltak
bennünket. A csárdához tartozó pince
elkápráztatott mindenkit. Százhektós hor-
dók hadrendbe állítva Magyarország 22
borvidékéről beszerzett borokkal, és véd-
jeggyel bíró párlatok mind elismerve a
magyarok hozzáértését, a szőlő-gyümölcs
szeretetét. Ezután utaztunk tovább
Balatonboglárra. Nem lehetett kihagyni a
híres gömb kilátót, Boglár jelképét. Szinte az

egész Balatont teljes hosszában lehetett
látni. A látványért minden tagunk felsétált a
hegyre, ahol egy csoportkép is készült.
Kellemesen elfáradva értünk a pincészethez.
Sajnos a BB pezsgő előállítását már
Budafokon végzik, de az alapanyagot
továbbra is a környező szőlők adják. Az épü-
letek is felújításra szorulnának. A pincék itt
is magánkézben vannak, egyik részében
különféle húsokból, vegyes köretből, sava-
nyúságból álló pincetálat ebédeltünk.
Kellemes beszélgetéssel, jó hangulatban
indultunk hazafelé.
December 13-án tartottuk a karácsonyváró
kis ünnepségünket a klubban. Az ünnepi
ráhangolódást segítette az óvodások kis
műsora, amelyet Takács Titanilla óvónő

tanított be. A gyerekek lelkes versmondás
után egy görbe fenyőfa történetét játszották
el, akit szeretettel vettek körül a többiek, és
a játék végén koronával, sok-sok dísszel éke-
sítve az erdő legszebbik fája lett. Megható
volt, és mi felnőttek is tanulhattunk belőle.
Nincs elveszett ember, akit megfelelő kör-
nyezetben szeretettel vesznek körül. Az
összejövetelünket megtisztelte Marton Béla
polgármester úr is, azonban egy másik ren-
dezvény miatt sajnos hamar egyedül hagyott
bennünket. Az évi utolsó összejövetelünket
tombolával színesítettük. A fődíjat az
„Azáleák völgye” festményt M. Mészáros
Éva ajánlotta fel, amelyet Gróf Györgyné
tagunk nyert meg. Ő azonnal felajánlotta a
klub részére, és másnap már méltó helyen,
Simon Béla bácsi festménye mellett kapott
helyet. Külön köszönjük a felajánlást, így
mindenki megcsodálhatja Évi munkáját.

Ezúton kívánok minden olvasónak, fűzfői
lakosnak egy sikeres újesztendőt, boldogsá-
got és ehhez nagyon jó egészséget.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Fotó: Szekeres Péter



18. oldal 2014. január

Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub

Klubunk nevében szeretettel köszöntöm a
Hírlap olvasóit.
A 2013-as év a klub életében az előre elter-
vezett programok szerint zajlott. Szeretnék
néhányat felsorolni a teljesség igénye nélkül,
ezzel is megmutatva, hogy milyen színes a
klubéletünk.
Elsősorban klubdélutánjainkat említeném,
melyet minden hónap utolsó hétfőjén tar-

tunk a Művelődési Központban. Itt szeret-
ném megköszönni, hogy a termet ingyen
bocsátják rendelkezésünkre.
Klubdélutánjainkat színesítette Szegedi
József filmvetítése Tájak, városok címmel,
ami ebben az évben is folytatódik. Gibicsár
Tamás előadása és hasznos tanácsai az idő-
sek védelmében vagy Kálmán Sándor érdek-
feszítő előadása ,,Fűben, fában az igazság”
címmel, mely a gyógynövények hatását
mutatta be szervezetünkre. Ebből még vetél-
kedőt is szerveztünk és az első három helye-
zettet díjaztuk. Vendégünk volt Marton
Béla polgármester is, akivel a város dolgairól
beszélgettünk.
Igen kedveltek a tagság körében a meleg
vizes fürdők látogatása – Tamási, Agárd.
Megemlíthetem kirándulásainkat: várpalo-

tai Trianon Múzeum, Thury-vár, Bányász
emlékmúzeum, Korok, divatok kiállítás
vagy a badacsonyi kirándulás, ahol megnéz-
tük az Egry József múzeumot.
Kirándulásainkat bérelt busszal bonyolítot-
tuk. Pályáztunk a VÁCISZ-on keresztül
támogatásra, segítségüket köszönjük. Külön
köszönet Berki Kálmán vállalkozónak pénz-
beli támogatásáért.
Terveinket ebben az évben is szeretnénk
megvalósítani, érdekes programokat biztosí-
tani a közel 40 fős tagságnak.
Engedjék meg, hogy a 2014-es évre mindenki-
nek jó egészséget, eredményes, sikeres évet
kívánjak a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
tagsága és vezetősége nevében!

CSALA JÓZSEF KLUBVEZETŐ

Városi karácsony, 2013

Színes karácsonyi műsoroknak adott idén
helyet december 21-én a fűzfőfürdői
Közösségi Ház, ahol nemcsak a gyermekek,
de szüleik, valamint nagyszüleik is megtalál-
hatták a kedvüknek való programot. 
A délutánt Molnár Orsi műsora nyitotta,
aki közismert slágerekkel szórakoztatta a
közönséget, majd a gyermekek kaptak fősze-
repet a Réparatekmogyoró duó interaktív
vidám, látványelemeiben gazdag előadásá-
val. Az este folyamán a fellépők között

köszönthettük a Balaton Dalkört, Balaton -
fűzfő Város Vegyes Karát és a Csajox akro-
batikus moderntánc csoportját.
Az est sztárfellépője Karda Beáta táncdal-
énekes volt, aki magával ragadó stílusával,
ismert örökzöld slágereivel tette emlékeze-
tessé az estét.
A karácsonyi hangulatról kézműves kirako-
dóvásár, illatos meleg italok és finom édessé-
gek gondoskodtak.

BÓNA VERONIKA

Őszi Zöldnap
Novemberben ismét megrendeztük immár
sokadszorra az Irinyi Iskolában a két napig
tartó hagyományos Zöldnapot. 
A felső tagozatos diákok kezdték a nagy-
takarítást az iskola előtti terület rendbeté-
telével. Majd folyamatosan érkeztek a
segítő szülők, nagyszülők, és a diákok,
mintegy százharminc fő. Beindult a gereb-
lyézés, a seprés, a zsákolás, a cipekedés, a

száraz ágak, levelek begyűjtése. Rengeteg
falevelet g yűjtöttek a komposztálóba,
majd zsákokba rakva az iskola mellé a
gyűjtőterületre, ahonnét a város gondok-
sága elszállította. Egészen besötétedésig
tartott a közös összefogás a nemes cél
érdekében. Új fákat is ültettek: egy hárs-
sal, egy platánnal és két tujával gazdago-
dott az iskolaudvar a fűzfői Happy Plant

Faiskolai Áruda felajánlásával, amelynek
ezúton is köszönjük.
A diákok az elhasznált papír gyűjtésére is sort
kerítettek. Mintegy 10 tonna papír került az
újra feldolgozóba, hogy később szép kivitelű
füzet, könyv és egyéb tárgy legyen belőle.
A munka másnap is folytatódott, reggel
beindult az elektromos hulladékok össze-
gyűjtése, sorra érkeztek a tönkrement számí-

Fotók: Szekeres Péter

Fotó: Árvai László
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Szitakötő projektnap az Irinyiben

2013. november 22-én délelőtt lázasan
készülődött harminc 5. és 6. évfolyamos
diák az első Szitakötő projektnapra az Irinyi
Iskolában. Budapestről Victor András, az
országos projekt egyik vezetője tartott inter-
aktív foglalkozást a gyermekeknek. A hat-
van percben számos oktatójátékkal, tudás-
fejlesztő feladattal ismerkedtek meg a kíván-
csi, lelkes gyermekek. Ügyesen oldották meg
a kompetenciafejlesztő, gondolkodtató kér-
déseket a motivált tanulók.  
A gyerekeket az intézményben tanító

Szitakötő pedagógusok, szülők, óvónők,
érdeklődők váltották fel, akik új, játékos,
problémamegoldó komplex módszerekkel,
feladatokkal ismerkedtek meg, egy-egy szi-
takötős írás feldolgozása kapcsán, a közel
másfél órás továbbképzés keretében. 
Az iskolai pályázat megvalósítása folyama-
tos, a tanárok és tanítványaik a téli szám lel-
kes feldolgozását kezdték meg, mely a
közösködés témakört járja körül.     

HORVÁTH IRÉN

Irinyi karácsony

Az adventi idő négy teljes hét, mely bőven
adott lehetőséget a karácsonyi előkészületekre
az iskolások körében, hogy minden jól sike-
rüljön a nagy napon. A diákok lázasan vettek
részt a zenekari és kóruspróbákon, vidáman
gyakorolták a betlehemes szövegeket és mint -
egy százötven szorgos gyermekkéz készítette
titkos munkával, az iskolai vásárra a portéká-
kat. Végre elérkezett 2013. december 19-e, az

Irinyi karácsony délutánja. A Művelődési Ház
előterét ellepték a gyermekárusok, akik
jókedvvel kínálták a szebbnél szebb díszeket,
képtartókat, kabalákat, angyalkákat, toboz-
manókat, a kézzel festett üvegmécseseket és
nagy boldogsággal újságolták, ha egy-egy ter-
mék sikeres volt a vásárlók körében. Az elége-
dett vevők vígan falatoztak az illatos mézeska-
lácsból, a finom pogácsából, hozzá meleg teát

kortyolgatva. A hagyományos karácsonyi
vásár jól sikerült, a bevételből sok szép új anya-
got fogunk vásárolni a nagy húsvéti kézműves
utcához, ahol a karácsonyi vásárra dolgozó
tanulók készíthetnek maguknak és családjuk-
nak izgalmas és szép ajándéktárgyakat.
A vásárnak a kezdődő karácsonyi koncert
vetett végett, ahol felléptek a 4. b osztályos
tanulók, az Irinyi fúvószenekar, az Irinyi ének-
kar, valamint a Fűzfő Big Band zenekar. Az
énekesek fülbemászó, tiszta dallamai, a zené-
szek virtuóz játéka, a negyedikesek szépen
szóló versei elkápráztatták az ünneplőket. 
Ez a nagyszerű délután sok felnőttnek és
gyermeknek szerzett gyönyörű és meghitt
pillanatot, mellyel felvértezve boldogan,
mosolygós arccal indultak haza, a karácsony
meghitt ünnepét várva.

HORVÁTH IRÉN

tógépek, mikrohullámú sütők és más, ott-
hon csak a helyet foglaló háztartási, meg-
szolgált szerkezetek. Megelégedve láttuk,
hogy ezeket a begyűjtött, a természetre

káros gépeket szétszerelik, majd újra feldol-
gozzák őket, nem szennyezve a szép zöld
környezetünket.
Köszönjük a szervezést a pedagógusoknak, a

felajánlásokat és a szorgos munkát minden
résztvevőnek. Jövőre folytatjuk!

HORVÁTH IRÉN

Fotók: Szabó Erzsébet

Fotók: Kőnig Zsuzsa
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Olvasói levél

Tisztelt polgárok!

Olvasva a leveleket, nézve a KT és PTHB
adását (persze, amit hallani lehet, mert a
mikrofonokat valahogy sokszor elfelejtik
bekapcsolni és így a lényeg sokszor elvész –
hiába írunk, reklamálunk, nem változik
semmi), szeretnék egy lényeges, sokunkat
érintő dolgot megemlíteni, minden emóció
nélkül.

Tehát:
1. 2014. január elsejétől mi sima lakóház és
üdülőtulajdonosok heti egyszeri szállítással
60 l es edényzetet is választhatunk, ha megfe-
lel a termelt hulladék mennyiségének.
Rendben is van, ez a törvény adta jogunk és
így szól az új rendelet is. Ami viszont nincs
rendben: ugyanerre a hulladékmennyiségre
ez idáig tavasztól őszig heti kétszeri szállítás-
sal 120 l -es edényzetet fizettetett meg
velünk a Vertikál, ősztől tavaszig pedig egy-
szeri szállítással 120 l. Sima matekkal az
egyik időszakban háromszor annyit, másik
esetben egyszer annyit. Gondolom, az
minden kinek világos, hogy nem csökkenik a
hulladék mennyisége radikálisan január

elsejé től, csak megközelíti a családok által az
előző években is produkált valós mennyisé-
get (példámnál a minimumot vettem, persze
lehet 80 és 12 l is ha kell). Hogy anyagiak-
ban ez mennyit jelentett volna ingatlanon-
ként, azt mindenki ki tudja számítani a szá-
mára kiállított számlák alapján. Csak meg-
jegyzem, SOKAT!

2. Ez a törvényes  változás azt bizonyítja,
amit többen már feltártunk, hogy idáig a
közszolgáltató (Vertikál) jogtalan bevételre
és ezáltal haszonra tett szert a lakosság kárá-
ra, sőt, ami abszolút jogtalanság, a tartozá-
sokat a városi hivatal hathatós segítségével
be is hajtotta.

3. Ha az elszállított mennyiség ennyire
lecsökken – jogosan, akkor ilyen volt 2013 -
ban és előtte is – viszont akkor éveken
keresztül a meghatározott ár is jogtalan volt
(21 mill. m3 –  48 mill. Ft) mégpedig úgy,
hogy a városi hivatal ez idáig nem tett sem-
mit ezen jogtalanság ellen. Több tízezer
forintot a közszolgáltató kivett a polgárok
zsebéből jogtalanul, törvénytelenül. Ezért
lenne fontos, hogy végre elkészüljön az új

szakvélemény, amelyet vitára kell bocsátani
(lásd az első szakvélemény hiányosságait),
majd pedig megtenni a szükséges lépéseket
mindnyájunk érdekében.
4. Természetesen külön kell foglalkozni a
társasházak helyzetével is. Én azért nem fog-
lalkoztam ezzel, mivel a társasházak problé-
májáról más sokkal jobban informált és gon-
dolom Ő is rövidesen megírja véleményét.

Remélem ezen levelemmel nem érzi magát
senki megsértve, mivel csak a valós állapotot
írtam le és megpróbáltam röviden és egysze-
rűen rávilágítani arra a helyzetre, ami senki-
nek sem jó, kivéve a közszolgáltatót.

ÜDVÖZLETTEL: FEKETE ISTVÁN

A szerkesztő meg jegyzése: Reméljük, hogy
hamarosan megismerhetjük a Vertikál-ügy
szakértői véleményét, és az Önkormányzat
léphet ez ügyben.
2014. január 1-jétől új szolgáltató –
Balkom – viszi el a város szemetjét, bízzunk
abban, hogy nála nem lesznek ilyen problé-
mák. Ígéretük szerint ,,mindenki tiszta lappal
indul” – reméljük, hogy ez fordítva is így lesz!

Fűzfői büszkeségünk
Amikor először találkoztam vele, egy mosoly-
gós szemű, kedves kisfiút láttam, aki kíváncsi-
an méregette a körülötte lévő világot. Amikor
először jött hozzám bábszakkörre, rögtön lát-
tam, hogy van benne valami született tehet-
ség. Amikor először lépett fel, szinte teljesen
kinyílt a színpadon, nem látszott rajta ideges-
ség, szorongás, hanem valami természetes
nyugalom áradt belőle, ahogyan mozgatta,
életre keltette a bábokat. Mindig szívesen jött
bábozni, nagyon jó volt vele együtt alkotni.
Amikor először megtudtam, hogy a budapes-
ti Artistaképző Szakközépiskolába nyert felvé-
telit 12 évesen, nagyon elszorult a szívem, fél-
tettem, de nagy büszkeséggel izgultam érte. Jó
helyre került. Amikor először meghívott a
Fővárosi Nagycirkuszba az első fellépésére,
akkor már nagyon meghatódtam, hiszen
rendkívül ügyes volt, olyan magabiztosan,
könnyen adta elő a nehéz produkciót, hogy
kitörő örömmel gratuláltam neki. Azóta eltelt
hat év, és én mindig kérdezgettem a családtag-
jaitól, hogy van a Patrik, hogy megy a sora.
Anyukája dicsérte, büszkén újságolta, hogy

milyen sok helyen lép fel, mennyit dolgozik, s
hogy mennyire sikeres. Közben elvégezte az
iskolát, hivatásos artista művész lett belőle,
sok-sok külföldi fellépéssel.  
Majd egy őszi délután fogadóórára siettem
vissza az iskolába, amikor a portásunk azzal
fogadott, hogy keresett egy barna hajú fia-
talember. Fogalmam sem volt, hogy ki az.
Egyszer csak kinyílt a terem ajtaja, s egy
nagyon csinos, szerény fiatalember lépett be
rajta, boldog mosollyal az arcán üdvözölt.
Ekkor ismertem meg, hogy nem más ő, mint a
Perecsenyi Patrik. Ez ám a meglepetés! Alig
akartam hinni a szememnek. Elkezdtünk
beszélgetni, s feltörtek a régi emlékek.
Boldogan idézte fel, hogy a legszebb emlékei
ide kötik az iskolánkhoz, a bábszakkörhöz, s
egy kicsit hozzám is. Alázatosan mesélt önma-
gáról, a munkájáról, az életéről. Most a Sárközi
Trió tagja, ami egy fiatal magyar zsonglőr cso-
port, kimagasló tehetséggel bánnak a buzogá-
nyokkal és zsonglőrkarikákkal. Jelenleg
Budapesten lépnek fel „Az univerzum fényei”
produkcióban, számos külföldi tehetséggel. 

Meghívott az előadásra, ami igencsak szem-
kápráztató volt. Folyamatos jókedvvel,
könnyed mosollyal mutatták be a bravúros
trükkök sorozatát a közönség szűnni nem
akaró tapsa közepette. 
Nagyon jó érzés töltötte el a szívemet, hiszen
egy tanítványom újfent sikeresen révbe ért.
Mi is lehetne szebb ajándék egy tanárnak,
minthogy tanítványai elérik céljaikat. 
Patrik megmutatja a világnak szorgalmát,
tehetségét, messze repíti városunk hírnevét.
Méltán lehetünk büszkék rá. Gratulálunk! 

HORVÁTH IRÉN
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Anyagtorlódás miatt
kimaradt cikkeink:

– Adventi készülődés a Balatonfűzfői
Kézműves Klubbal

– Táncléptekben ünnepeltünk
– Szeretettel karácsonyra…

– Járok egy úton!
– 2. út – második meglepetés

– 3. út – harmadik meglepetés
– Boldog ünnepeket, boldog új évet

BS Fűzfő!
– Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új

évet kívánunk Erzsi néninek és családjának!
– Hulladékgyűjtő edényzet igényfelmérés

összesítése

Januári rejtvény
A decemberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat
(Babits Mihály: Karácsonyi ének)

Könyvet nyert: Csiszár Józsefné és
Palásthy Imre balatonfűzfői olvasónk
Gratulálunk!

Január havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. január 20.

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

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

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

FITT-Gálán voltak a kollégisták

2013. december 14-én szombaton első
ízben rendezték meg Pápán az Országos
Gálát.

A rendezvény védnöke Óvári Mariann
világ- és Európa-bajnok, többszörös világ-
csúcstartó fekvenyomó bajnok és Pápa város
polgármestere volt. A rendezvénysorozat
egyik fénypontja az országos tehetségkutató
fekvenyomó verseny. A megmérettetésen
részt vettek az Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium kollégista
kondicionáló edzésre járó diákjai is. Kiváló
eredményeket értek el. Könnyűsúlyban

Salamon Attila 105 kg-mal 3. helyen, félne-
hézsúlyban Bizsók Barnabás 120 kg-mal 2.
helyen végzett. Barnabás teljesítette a 130
kg-ot is, de a bírók nem adták meg a gyakor-
latát. Így is testsúlykülönbséggel lett a máso-
dik helyezett. Váltósúlyban kiemelkedő
eredménnyel Mórocz István 1. helyen vég-
zett. Tanulóink teljesítménye a világbajnok-
nő elismerését is kivívta, külön dicséretben
részesítette a fiúkat. Szép volt, fiúk, csak így
tovább!

KÖVÉCS JÓZSEF

NEVELŐTANÁR
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom mel-
lett, 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

LEGYEN A MAGABIZTOSSÁG 2014-ES
ÚJÉVI FOGADALMA!
Vegye igénybe kivételes újévi ajánlatainkat!

1. Mosoly luxuskivitelben � Teljes porcelánkoronák 20% kedvezménnyel 
2. Altatás a fogászati kezeléshez 20% kedvezménnyel (elõzetes egyeztetés szükséges!)

3. Minden foghúzás 20% kedvezménnyel

Érvényesség: 2014. jan. 31.

A kedvezmények egymással nem összevonhatók.
A kedvezmény igénybevételéhez mindenképpen hozza magával ezt a kupont.

Globe Dental Fogászati Centrum � Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
06-20/995-4540 � www.globedental.hu

MINŐSÉGI
BOR

Tisztelt eddigi és
leendő vásárlóim!

Szakképzett borásztól termelői bor
eladó Balatonfűzfőn,

az Irinyi János u. 7. szám
alatti családi háznál.

Kiváló minőségű, saját termelésű
borokkal állok rendelkezésükre.

(Pl.: Csopaki olaszrizling
380 Ft/liter.)

Az értékesítés 3–5 literes kiszerelésű
kannákban történik.

Az első vásárláskor kifizetett kannát a
későbbiekben cserélem.

Nyitva tartás változó:
Általában hétfő–péntek 15–19 óráig

szombat de. 9–12 óráig, de más
időpontban is. Kérem érdeklődjön!

Értékesítő borász:
Nagy Zsolt – 06-30/484-3590

88/784-419 Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgász felszerelés

kapható Fűzfőgyártelepen, a
buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás:
H–Szo: 8.00–18.00 óráig,

V: 10.00–18.00

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő

kiszállással.
(06-30/262-2103)

Általános iskolások
korrepetálását vállalom nagy

gyakorlattal, akár angol
nyelvbõl is.

Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06-20/452-2572

Hirdessen
2014-ben

Ön is a
Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást

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

vagy telefonon:
06-20/925-4515

TÉLI AKCIÓ!
Fogyjon, feszesítsen, gyógyuljon a 

FLABéLOS-szal 
a téli hónapokban is!

Kedvezményes bérletekkel várjuk
vendégeinket BALATONALMÁDI

központjában.

10 alkalmas bérlet 3500 Ft
20 alkalmas bérlet 6000 Ft

Korlátlan havi bérlet 8000 Ft

A bérletárak tartalmazzák az
OTO CHILI hasgép használatát,

valamint igény szerint személyi edző
segítségét.

Tel.: 06-70/533-0742
web: www.rezegj.hu
Cím: Balatonalmádi,
Baross Gábor u. 37.

(a húsbolttal szemközti üzletsoron)
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In memoriam
Lukácsi Tibor

1945. november 25.�2013. december 17.

Köszönet a fotókért Szabó Lajosnak és Pászti Györgynek 

2012 nyár

2012 december



Céhládától az adatbázisig

Esztergályos Cecília


