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Költészet napja
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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil
szervezetek programja 2015. május 10-től 2015. június 15-ig

Május 11. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 15. 14 óra Az Udvardi-gyűjtemény
avatása
Helyszín: Városi Könyvtár

Május 18. 10 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– vezetőségi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 22. 16 óra VEGASZ Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 23. 10 óra Pünkösdi játszóház
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 23. 11 óra FAK Közgyűlés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 28. 10 óra Körzeti nyugdíjas úszó-
verseny
– az ,,Életet az éveknek!” megyei szervezete
szervezésében
Helyszín: Balaton uszoda

Május 29. 15 óra Pedagógusnap
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 29. 17 óra Fiatal helyi művészek
klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 30. 17 óra JÁDE 15 és JÁDE 25
éjszakai túra
– Balatonfűzfő nevezetességei esti fényben
Helyszín: indulás és érkezés: Jókai Közszíntér

Május 31. 10 órától Városi gyermeknap
– vidám gyermek- és családi programok
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló

Május 31. 10 óra Hősök vasárnapja
– szentmise a mámai romtemplomnál,
koszorúzás a Jézus Szíve plébániatemplom
falán lévő hősi emlékműnél
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

Június

Június 1. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Pedagógusnap
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Június 1. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– fogadóóra
15 óra Klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 1. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

Június 1. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 2. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 2. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Június 6. 8 óra XVI. Fűzfő Körtúra
Indulás a fűzfőgyártelepi turista bázisponttól

Június 6. 10.30 óra XII. Hagyományőrző
diák találkozó és Rendkívüli pedagógusnap
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Jókai Közszíntér

Június 8–12. Ünnepi könyvhét rendez vényei
Helyszín: Városi Könyvtár

Június 11. 18 óra Új színházi évad 3. előadása
,,Gyilkosság a Nikében”
– interaktív színházi előadás a veszprémi
Petőfi Színházzal
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Belépőjegyek: elővételben 1200 Ft, helyszí-
nen 1500 Ft

Június 13. 19–22 óra Koncert a Frisson
zenekarral
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér 

A helyszín és az időpont változtatás jogát
fenntartjuk!

Újszülöttünk nem volt

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól.

Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi
adatokat szolgáltatta a 2015. márciusi
lapzártától a 2015. áprilisi lapzártáig:

Köszöntés
2015. április 8-án köszöntötte Szűcs
Károlyt 95. születésnapja alkalmából
Marton Béla polgármester.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
április 21-én 16.00 órai kezdettel tartotta soron következő ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A testület a Nike krt. adott szakaszát (a Bódi Mária Magdolna
emléktáblától a 72-es főút útkereszteződéséig) Bódi Mária Magdolna
útként kívánja elnevezni. A polgármester a határozatot véleményezés
céljából megküldi a Földrajzi-név Bizottságnak.

– A képviselők úgy határoztak, hogy a Fűzfő-Med Kft. támogatására
2015. január 1-jétől 500 e Ft/hó összeget biztosítanak. A 2015. évi
támogatás forrása a 2014. évi pénzmaradvány. 
1. A támogatás további biztosításának lehetőségét a 2015. évi novem-

beri képviselő-testületi ülésen tárgyalják.
2. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a Fűzfő-Med Kft.-vel

együttműködve keresse fel a környező települések képviselő-
testüle teit, és a Fűzfő-Med Kft. támogatására vonatkozó kérelmet
terjesszen elő, valamint a helyi médiákon keresztül tájékoztassa az
érintett települések lakosságát a kialakult helyzetről.

– A testület felkérte a hivatalt, hogy az információs terminálok
működtetési költségeit vizsgálja meg. A 62/2014. (03. 18.) Kt.
határozat (mely a Béke téri turisztikai információs iroda bővítését,
illetőleg újjáépítését támogatta, valamint hozzájárult az átdolgozott
tervek elkészítéséhez) végrehajtását felfüggesztették azzal, hogy fel-
kérték a hivatalt, hogy a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
által benyújtott anyagok ismeretében mutassa be a terület használ-
hatóságát, kitérve a megmaradó parkolóhelyek számára, illetve az
ott található infrastruktúrához szükséges parkolószám bemutatásá-
ra is. 
1. A hivatal készítsen javaslatot a turisztikai iroda végleges elhelyezé-

sének helyszínére. 
2. Felkérték a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületet, hogy

nyújtsa be azt a tájékoztató dokumentumot, amelyben bemutat-
ja, hogy a határozat végrehajtásának felfüggesztésével kapcsolat-
ban milyen jogi következmények, költségek merültek fel számá-
ra. 

– A hivatal áttekinti a fűzfőgyártelepi volt óvóhelyek tárolókapacitá-
sát, megvizsgálja azok állapotát. Amennyiben szükséges, az ingatla-
nokra vonatkozó bérleti szerződéseket felmondja.

– A fűzfőgyártelepi 22/A számú óvóhelyet  határozatlan időre, 30
napos felmondási idővel, térítésmentesen az Országos Állatvédőrség
Veszprém megyei koordinátorának rendelkezésére bocsátja az önkor-
mányzat. Az óvóhely – kérelemben megjelölt célra történő – kialakí-
tása, valamint a bérleményben folytatott tevékenységhez szükséges
engedélyek beszerzése a kérelmezőt terheli.

– A testület a Szenior Kosárlabda Balaton Kupa rendezvényt támo-
gatta. A rendezvényszervező a rendezvény ideje alatt a rendezvényhez
kapcsolódó üzleti jogokkal (reklám és vendéglátás) szabadon rendel-
kezhet.
1. A Városi Stadionban elhelyezkedő kültéri kosárlabda-pályák fej-

lesztésére az idei évben költségvetési forrást biztosítani nem tud. 

– A Városgondnokság garázsingatlan vásárlására a testület 700 ezer Ft
keretösszeget állapított meg. 

– A testület kérésére a közterület-felügyelők  kimutatást  készítenek
az engedély nélkül kihelyzett táblákról.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy árajánlatot kér be a város területén ingyenes wifi háló-
zat kialakítására. 

– A képviselők úgy döntöttek, hogy az alacsony költségigényű, köny-
nyen megvalósítható „hangulatjavító” intézkedések 1. ütemének kere-
tében – a 2015. évi költségvetés terhére – az alábbiakat valósítja meg:
– Pihenőpark kialakítása a tobruki vasúti átkelőnél 1 db paddal és

1 db szemetessel 97 ezer Ft értékben.
– Az uszodától induló erdei gyalogúton lévő hidak karbantartása,

lecserélése 400 ezer Ft értékben. 
– Pihenőpadok rendbetétele 240 ezer Ft értékben.
– A „Delta” körforgalom virágosítása 210 ezer Ft értékben. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Fűzfői Atlétikai Klub pályázatot nyújt-

son be a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO pályázata keretében
„A balatonfűzfői Városi Stadion részleges felújítása III.” című pro-
jektjére. A projekt összköltsége bruttó 10 000 000 Ft, amelyhez a
Fűzfői Atlétikai Klub a pályázat keretében bruttó 7 000 000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, a képviselő-testü-
let pedig bruttó 3 000 000 Ft saját erőt biztosít a fejlesztési céltar-
talék terhére.

A balatonfűzfői Fövenystrandon és a Tobruki strandon a 2015. évi
szezonban a belépődíjak:

Az árak az áfát tartalmazzák.

DÍJTÁBLÁZAT

Belépőjegyek típusa

Belépőjegy árak
2015. évben

Fűzfő -
fürdő Tobruk

Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy 400 Ft 300 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy
– 16.00 órától

200 Ft 200 Ft

Felnőtt napi jegy 600 Ft 500 Ft
Felnőtt délutáni jegy – 16.00 órától 300 Ft 300 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek) 1600 Ft 1300 Ft
Felnőtt bérlet 11 alkalomra 4800 Ft 4000 Ft
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 11 alkalomra 3200 Ft 2400 Ft
Trambulin 10 perc 300 Ft –
Csúszda karszalag hétköznap egész napra 800 Ft –
Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától 600 Ft –
Csúszda karszalag hétvégén egész napra 1000 Ft –
Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától 800 Ft –
Hangos bemondás alkalmanként 300 Ft 300
Napozóágy bérlés egész napra 500 Ft –
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– A testület úgy határozott, hogy
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelep-

felújítási program tao előminősítéses pályázata keretében „A bala-
tonfűzfői Városi Stadion részleges felújítása II/B.” című projektben
2014. augusztus 4-én megítélt támogatásból a Fűzfői Atlétikai
Klub az alábbi felújításokat megvalósítsa:
– a Városi Stadion Nike körút felőli kerítés elmaradt részének fel-

újítása,
– a Városi Stadion Uszoda utca felőli kerítésének felújítása,
– a sportpálya lelátójának további felújítása.

A projekt összköltsége bruttó 10 000 000 Ft, amelyhez a képviselő-
testület bruttó 3 000 000 Ft saját erőt biztosít a fejlesztési céltartalék
terhére.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy pályázatot ír ki a közérdekű kulturális és sportprogramok,
valamint a nonprofit szervezetek és közösségek 2015. évi támogatására. 

– A Pékmester Biscuits Kft.-vel a balatonfűzfői Fövenystrandon a
„Fövenyfürdő felújítása” című projekt keretében megépítendő üzlet bérle-
ti szerződését közös megegyezés alapján az önkormányzat megszünteti.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Vörös Gábor tű. főtörzsőrmesternek az „Év tűzoltója”
díjat adományozza.

A következő testületi ülés 2015. május 19-én lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Az ötvenötödik hónap a városházán
A macskákat etető lakóknak érdemes elolvasni a HEROSZ (Herman
Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület) Fejér
Megyei Szervezete honlapjáról átvett állásfoglalásuk alábbi részletét:
„…Macskák esetében a problémát fokozza, hogy ezek az állatok az
ember nélkül is életképesek. Míg a kutyák esetében alig születik az
utcán kölyök, vagy a megszülető állatok életben maradásának az
esélye igen csekély, addig a macskáknak életképes populációk élnek
szabadon, vadon. Ráadásul a rejtett életmódjuk miatt kevésbé van-
nak szem előtt, méreteik miatt nem félnek tőlük, ezért hagyják őket
az utcán élni. A kóbor kutyákra sokkal jobban odafigyelnek, rögtön
érkeznek a bejelentések, ha valaki kóbor kutyát lát. A vadon élő
kóbor macska populáció felnőtt tag jai, 3–4 év ,,utcai" lét után már
nem is alkalmasak az emberi családban való életre. Ezeket az álla-
tokat békén kellene hagyni, ha az energiájukat a létfenntartás köti
le, akkor nem fognak túlzott mértékben szaporodni. Ráadásul a
macska területvédő állat, egy adott terület csak adott létszámú
cicát tart el, ez az élelem mennyiségétől függ, az állatok védik ter-
ritóriumaikat. A gond akkor jelentkezik, amikor egy jó szándékú
ember beavatkozik a populáció természetes folyamataiba. A saj -
nálat, a jó szándék többet árt, mintha nem teszünk semmit. Ha
ugyanis valaki elkezdi etetni az ilyen kóbor macskákat, akkor az
állatok energiájukat nem a létfenntartásra fordítják, hanem a sza-
porodásra, hiszen az élelem korlátlanul rendelkezésre áll, az állat
úgy érzi, hogy biztonságosan fel tudja nevelni a kölykeit. A plusz
élelemnek köszönhetően megnő a terület eltartó képessége, újabb
macskák fognak meg jelenni. Mit tesz a jó szándékú ember? Még
több élelmet rak ki, mondván, szegény cicusok ne éhezzenek. A baj
az, hogy egy idő után nem fog ja bírni, s abban a pillanatban, hogy
felhagy az etetéssel, sok cicát ítél halálra. Ráadásul ezek az emberek
a legtöbb esetben más módon nem gondoskodnak az állatokról,
vagyis nem oltatják, nem féregtelenítik őket, ha betegek, akkor nem
tudják őket megfogni a gyógykezeléshez. Mindezek miatt – a ki -
helye zett táplálék maradékával szennyezik a környezetet, az álla-
tok létszámának mesterséges feldúsításával növelik a fertőzésve -
szélyt – sokkal többet ártanak, mint amennyit segíteni tudnak. Ha
va lahol feldúsul a kóbor macskák száma, az már elkezdi zavarni az
ott lakókat, s ilyenkor fordulnak az állatvédőkhöz, hogy távolítsák
el az állatokat. Az állatok befogása sem egyszerű dolog, komoly fel-

szereltségre, jól működő csapdákra van szükség. Arról ne is
beszéljünk, hogy az állatok gyógykezelése, oltása, ivartalanítása
egy 10-15 fős populáció esetén elérheti a 200 000 Ft-ot, ezt nyilván
senki nem akarja a menhelyeknek megtéríteni. Aki a problémát
okozta – az állatok jó szándékú etetésével –, arra hivatkozik, hogy
ezek nem az ő állatai. A legnagyobb problémát azonban az úgyne -
vezett vákuum-effektus okozza. Ha egy adott területről be is
gyűjtünk minden kóbor macskát, ott akkor is meg fognak jelenni
újabb egyedek, hiszen a rágcsáló és madár populáció az ember
beavat kozása előtt is eltartott néhány állatot. Mi lehetne a
megoldás? Az, aki nem tudja egy állat megfelelő tartását vállalni,
az nem eteti azt. Az adott területen lévő kóbor állatok befogás
utáni ivartalanítása, majd visszaengedése megszünteti a vákuum-
effektust, vagyis az ivartalanított állat nem enged be újabb
egyedeket a területre és nem is fog szaporodni, ő pedig megél a
területen található rágcsálókból, amivel egyébként akaratlanul is
hasznot hajt az embernek. A kérdés az, hogy a kóbor állatok
befogásának, ivartalanításának költségeit ki fog ja fedezni? A men-
helyeket leköti annak a rengeteg állatnak az ellátása, ami a
gazdáktól érkezik közvetlenül, vagy közvetve az utca beiktatásá-
val…”
Hogy miért kellett ezzel a témával ilyen hosszan foglalkozni? Sajnos
Fűzfőgyártelepen sokan panaszkodnak a kóbor macskákra.
Szerencsére egy állatvédő szervezet magára vállalta a macskák ivarta-
lanítását. Az önkormányzat biztosított helyet az állatok ivartalanítás
utáni gondozására. Talán enyhül majd a kóbor macskák szaporulata.
Kérem, ne helyezzenek ki ételt nekik, mert evvel nem segítenek.
Azzal segítenek, ha figyelmeztetik egymást, hogy aki nem tud eltar-
tani egy állatot, gondoskodni róla, oltásokkal ellátni, ha beteg, gyó-
gyíttatni, az ne is etesse. Már többször begyűjtette a Város -
gondnokság a kitett edényeket, mert egyrészt csúnyák, másrészt az
ételmaradékok vonzzák az egyéb rágcsálókat is. 

Egy szakasz lezárult, bizonyossá vált, hogy az idén a FAK nem pályá-
zik sportcsarnok építésére. De nézzük sorra a történéseket. A múlt év
augusztusának elején jegyző úrral és a FAK elnökével felkerestük a
Magyar Kosárlabda Szövetséget, hogy a csarnok megvalósításában
segítsen. Ottani információ szerint a beruházás 70%-át az ún. TAO
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pénzből lehet finanszírozni, a 30% önrészt pedig biztosítani kell.
Aztán a csarnok ügye remek kampány téma lett, a kezdeményezők
lakossági fórumokon ismertették az elképzeléseket. Olyan nem is
annyira titkolt szándékkal, hogy ezek a fórumok kicsikarják a gyors
támogatást. A régi testület utolsó ülésére került be először a csarnok
kérdése, de az önrészt a város nem tudta biztosítani a következő évek
terhére. A csarnok bekerülési költsége 540 millió Ft lett volna, aminek
az önrésze 160 millió. Ezt lehetetlen volt vállalnia a városnak még
akkor is, ha ezt három év alatt kellett volna fizetni. A kezdeményezők
olyan ötlettel álltak elő, hogy a telek ára beszámítható az önrészbe, s be
is csatoltak a sportpályán, a kosárlabda-pálya környékéről egy közel
százmilliós értékbecslést. Ha az önrészből lejön ez a százmillió, akkor
már csak 60 millió a hiányzó rész.  Ebből a tervező cég évente tíz mil-
lió Ft-ot finanszíroz, ha a kivitelezést ő végezheti el, a maradékot pedig
a helyi vállalkozók adták volna össze, részint támogatásként, részint az
elvégzett alvállalkozói munkájukból állták volna azt. Aztán a FAK
kérte, hogy az önkormányzat a pályázat beadásához szükséges kellék-
ként 2015. április végéig nevezze meg a FAK tulajdonába kerülendő
telek nagyságát, helyrajzi számát. De ehhez meg kellett volna osztani a
több hektáros sportpályát, belőle kivenni egy hektárt, annak a beépít-
hetőségét megnövelni. Ezek a munkafolyamatok legalább fél évet
vesznek igénybe. Éppen ezért került a testület elé egy olyan feltételes
döntés, hogy a tulajdonba adást azután vezettetjük át, amikorra a
telekalakítás lezajlik. Az ingyenes tulajdonba adást azonban a nemze-
ti vagyonról szóló törvény nem engedi, de még névleges, jelképes
összegért sem. Értékbecslés után, forgalmi értéken kerülhetett volna
csak a FAK tulajdonába a telek, ami jelen esetben százmillió Ft. A kép-

viselő-testület a fejlesztési területként, térítésmentesen használatba
adta volna a csarnok területét, vállalta volna a több milliós tervezési,
engedélyeztetési költségeket. De az önrész így százmillióval megnöve-
kedett, mert csak a pályázó tulajdonában lévő telek számolható el
önrészként.  Szólni kell a közel négyszázmilliós TAO pénzről is, amit
össze kellett volna gyűjteni. Tárgyaltam egy neves cégcsoport tulajdo-
nosával, aki ezt adta volna, ha megvalósul a beruházás. Ide kívánkozik
a fenntartás évi közel tízmillió Ft-os költsége. Ezt a FAK, mint a csar-
nok tulajdonosa vállalta volna. Le kellett írnom a több hónapos folya-
mat fontosabb történéseit, hogy mindenki előtt világos legyen, miért
nem tud pályázni a sportegyesület.  Itt is megköszönöm a kezdemé-
nyezőknek a munkát. Nincs vége még a történetnek. Tovább vizsgál-
juk a fedett sportlétesítmény megvalósíthatóságának a lehetőségét,
mert a város középtávú elképzeléseiben ez szerepel.  Hiszem, hogy
megvalósulhat. De csak akkor, ha annak megvalósításához és fenntar-
tásához megvannak a reális elképzelések, források.

A Fövenyfürdőn három öreg fát ki kellett vágatni, mert a szakértők
ezt javasolták. Természetesen sokan felfigyeltek, s kétségbe vonták a
döntésem jogosságát. Tehetik persze, de a lehulló több kilós ágak által
okozott kárért, sérülésekért, esetleg ne adj Isten halálért nem nekik
kellene a törvény előtt felelniük. Pótolva is lettek, majd megnőnek.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2015. május 21. 17 óra,
Művelődési Központ és Könyvtár, Fűzfőgyártelep.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete államalapító Szent István királyunk ünnepén „Balatonfűzfő Díszpolgára”
és „Balatonfűzfőért”  elismerő címet adományoz. A kitüntetések átadása a 2015. augusztus 20-án rendezendő ünnepségen lesz.
Kérem a civil szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a kitüntető címek adományozására javaslataikat

2015. június 2-ig indoklással juttassák el a hivatalba.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Felhívás augusztus 20-ai kitüntetésre

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghirdeti a közérdekű kul-
turális és sportprogramok, valamint nonprofit szervezetek és
közösségek 2015. évi pályázati támogatását

A rendelkezésre álló keret: 5 000 000 Ft
A pályázati támogatás céljára rendelkezésre álló keretből 2 MFt a
sportegyesületek, 3 MFt az egyéb egyesületek, nonprofit szervezetek
támogatására fordítható.

A támogatás igénylésének jogcímei:
a) A város vagy városrész kulturális programkínálatát gazdagító helyi,

kistérségi kulturális és sportrendezvény szervezése;
b) Közösségszervező, hagyományőrző és -ápoló, karitatív, valamint

sporttevékenységet végző nonprofit szervezetek, sportegyesületek
működésének (dologi kiadások) támogatása.

A támogatás igénylésére jogosultak:
Balatonfűzfői nonprofit közösségek és szervezetek (bejegyzett szervezetek)

Nem pályázhatnak:
Az alapítványok, valamint a Balatonfűzfő Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésében kiemelt támogatásban részesülő szerveze-
tek a kiemelt támogatási céljukkal megegyező célra.

A pályázat benyújtásának feltételei:
• pályázati adatlap kitöltése,
• költségvetési lap kitöltése,
• összeférhetetlenségről, ill. érintettségről szóló nyilatkozat,
• beszámoló az előző évi tevékenységről és gazdálkodásról.

A pályázattal elnyerhető támogatás:
A támogatás formája: elszámolási kötelezettséggel nyújtott, vissza
nem térítendő támogatás. Az elszámolási kötelezettség a megvalósí-
tás teljes költségére vonatkozik.

A pályázati támogatás tovább nem adható!
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Ön hogyan védi értékeit?
Megélénkül az élet, nő a forgalom nemcsak a
hosszú hétvégéken, hanem hétközben is a jó
időben. A tavasz mindenkit kicsal a levegőre,
a szabadba. Lassan leköltöznek, megérkez-
nek a nyaralótulajdonosok, és akkor tapasz-
talják, hogy hívatlan vendégük volt a télen.

Nemcsak nekik, hanem minden itt élőnek is
szólnak a betörést megelőző tanácsaink!
Gyakran tapasztaljuk a helyszínelés során,
hogy milyen értékeket rejtenek a lakások,
lakó- ingatlanok, nyaralók, és mennyire nem
gondolnak arra a tulajdonosok, hogy ezeket

az értékeket megvédjék. A vagyonvédelem
elsősorban a tulajdonos feladata!
Előfordul, hogy a betörő több tízezer forin-
tos kárt okoz a biztonságosnak mondható
nyílászáró betörésével, miközben nem talál
eltulajdonításra és értékesítésre alkalmas tár-
gyat. A kár megtérülésének legbiztosabb
módja, ha betörésre is kiterjesztett biztosí-
tást kötnek az ingatlanra és az ingóságokra.

De valójában a megelőzés lenne a leg-
fontosabb a vagyonvédelemben!
Ma már elfogadható áron lehet mozgásérzé-

kelő, riasztó, adatrögzítő (kamerák), jelző
berendezésekhez hozzájutni, amelyek már
létezésükkel is elriaszthatják a rossz szándék-
kal nézelődőket. A szakszerű elhelyezés és
felszerelés is növeli a hatékonyságot, ugyan-
úgy, mint a hangja. Amennyiben egy köz-
pontba kötik be a rendszert, a tettenérés
lehetőségével az elkövetőt is a kezünkre jut-
tatják. 

A tartósan magára hagyott ingatlanok
védelmében megelőző szerepe lehet annak,
ha azt valaki rendszeresen körbejárja, kinyit-

Nem támogatható költségek:
Ingatlanvásárlás, berendezés, vállalkozás vagy alapítvány létrehozása,
támogatása, a nem cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó működési
költségek.

A pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán
Bizottság előkészítését követően Balatonfűzfő város önkormányzatá-
nak képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat benyújtásának helye és ideje:
A pályázatokat a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz
kell benyújtani (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 20.
A támogatási szerződések megkötésének határideje: 2015. június 30.

A támogatás felhasználása és elszámolása:
A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási
megállapodást köt, melyben meghatározza az elszámolás módját és
határidejét.

A pályázathoz szükséges adatlapok a Polgármesteri Titkárságon
szerezhetők be, illetve letölthetők a www.balatonfuzfo.hu honlapról.

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bemutatkozás

Nádai Tamás tű. százados vagyok, a
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó Parancs -
nok ság tűzoltó parancsnoka.
2000. október 1-jén polgári szolgálatosként
kerültem a Veszprém Megyei Jogú Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósághoz
vonulós tűzoltói munkakörbe. A polgári szol-
gálat alatt nem találkoztam odáig még olyan
összetartással, mint amit ott tapasztaltam,
amelynek részese lehettem. Hivatásos állo-
mányba 2003. március 1-jén kerültem

Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányza-
ti Tűzoltóságánál, ahol beosztott tűzoltóként
szolgáltam. 2006. október 1-jétől szolgálatpa-
rancsnok-helyettesi feladatokat láttam el.
2007-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Műszaki Karán tűzvédelmi műszaki
szakoktatóként, 2009-ben a BM
Katasztrófa védelmi Oktatási Központjában
tűzvédelmi- és katasztrófavédelmi szervező
tisztként végeztem, majd ezt követően kerül-
tem szolgálatparancsnoki beosztásba
Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóságánál.
2009-ben az „Év balatonfűzfői tűzoltója”,
majd 2012-ben az „Év megyei tűzoltója” elis-
merésben részesülhettem.
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálathoz
a 2012. évi átszervezések során kerültem,
ahol szolgálatvezetőként dolgoztam a 2015.
április 15-i tűzoltó parancsnoki kinevezésig. 
Az eddigi 15 év tűzoltói pályafutásom alatt
mindvégig azon voltam, hogy elsajátítsam
mindazt a tudást, amire a beosztásaimhoz

szükségem volt, sok tapasztalatot gyűjtöt-
tem, sokat tanultam a kollégáimtól. A hiva-
tásom terén több szakirányú végzettséget
(közúti és vasúti veszélyesáru-ügyintéző, ren-
dészeti szakvizsga, rendészeti vezető képző
stb.) szereztem, illetve számos szakirányú
tanfolyamon (tűzvizsgálói, alparancsnoki
stb.) vettem részt a szakmai ismereteim bőví-
tése, felfrissítése végett.
A munkámat a hivatásomnak tekintem.
Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó Parancs -
nokság vezetője lehetek. Tűzoltó -
parancsnokként azon leszek, hogy jól műkö-
dő egység legyünk, a szerzett tapasztalatai-
mat a vezetői- és beosztotti állományomnak
átadjam, az elvárásoknak megfeleljünk, fel-
készültek maradjunk, mindent megtéve,
hogy az állampolgárok életét, testi épségét,
anyagi javait, környezetét megóvjuk egy eset-
legesen bekövetkező káresemény során.

NÁDAI TAMÁS TŰ. SZÁZADOS
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Felhívás
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) hagyományai szerint, minden június első szombatján

rendkívüli pedagógusnap keretében 2003-tól szervezi és rendezi hagyományőrző diáktalálkozóját gazdag programmal,
néhai tanáraik és diáktársaik emléktábláinak megkoszorúzásával a hajdani Klebelsberg-iskolában.

Az 1930–2007 között sikeresen és eredményesen működött kedves iskola, a Fűzfőfürdői Állami Elemi Népiskola,
a Fűzfőfürdői Állami Népiskola, a Balatonfűzfői Állami Általános Iskola és a Jókai Mór Általános Iskola

szeretettel hívja, várja valamennyi diákját, tanárát, hozzátartozóit, barátait és ismerőseit, mindazokat, akinek még
ma is szívügyük az iskola, a 2015. június 6-án (szombaton) 10.30-kor kezdődő XII. hagyományőrző diáktalálkozóra,

rendkívüli pedagógusnapra a hajdani Klebelsberg-iskolába! Balatonfűzfő, Jókai u. 19., Jókai Közszíntér

TISZTELETTEL:  DR. MAKRA ERNŐNÉ A FÖDTBK KÉPVISELŐJE

Húsvéti ellenőrzés
Ismét a télből átlépünk a tavaszba, itt a meg-
újulás időszaka, amikor az embersereg
kimozdul, és megkezdi a tavaszi nagytakarí-
tás hadműveletét. De vannak olyan szemé-
lyek, egyesületek, amelyek legyen tél, legyen
tavasz, és sorolhatnám, tevékenyen részt
vesznek a környezetük biztonságérzetének
javításában, szebbé tételében. Ilyen egyesület
a Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület, amely-
nek szorgos tagjai egy kellemes húsvét vasár-
nap délelőtti időpontban összegyűltek a
balatonfűzfői Jókai utcában lévő játszótéren,
hogy a közösséget segítve el- ültessenek egy
platánfát, hogy majd az utókor csemetéi
megpihenhessenek árnyéka alatt a játszoga-
tást követően. Ezen eseményen pár szóval
kiemelte Marton Béla polgárőr társunk, pol-
gármester urunk, hogy milyen fontos szere-
pe van egy polgárőrnek a város életében,
valamint hozzátette, hogy a polgárőr min-
denkin önzetlenül, térítésmentesen próbál
segíteni. Ebben a formában is szeretném
megköszönni Schöngrud Attila balatonfűz-
fői lakosnak az emlékfát, amelyet önzetlenül
ajánlott fel a nemes cél érdekében.

A polgárőrtársaim a fa ültetését követően
sem pihentek meg, másnap már korán reggel
mozgolódtak, mivel következett a húsvét
hétfői „nyuszi” akció. A közúti ellenőrzés
során 3 fő polgárőr és 2 fő rendőr látott el
szolgálatot Balatonfűzfőn, a MÁV állomás
előtt, ahol az arra közlekedő gépkocsik ellen-
őrzése, az ittas vezetők kiszűrése volt a fő fel-
adatunk. Az ellenőrzés során szokásunkhoz
híven azoknak a gépkocsivezetőknek, akik-
nél a rendőr kollégák mindent rendben talál-
tak, picinyke húsvéti ajándékkal kedvesked-
tünk. A járművezetők némelyike igen csak
meglepődve figyelte, mi is történik most, de
a végére azért minden sofőrnek és a vele
utazó személyeknek is jobb kedve lett.
Örömmel összegezték a hatósággal és a
velünk történt találkozásukat, minden rend-
ben volt és még csokit is kaptunk.
Ezúton szeretném megköszönni mindazon
polgárőrtársamnak az önzetlen munkáját,
akik részt vettek a „mi” fánk elültetésében,
valamint részt vettek a húsvéti ellenőrzésben.

LŐRINCZ GÁBOR

ja, szellőzteti, vagyis mozgást lát a terepszem-
lére érkező. Ez jó akkor is, ha télre zárjuk le a
nyaralót, vagy ha csak egy hétre utazunk el.
Talán már unalomig ismételt dolog, hogy a
postaláda ürítésére kérjenek meg valakit,
mert a napok alatt összegyűlt küldemények,
reklámújságok árulkodnak. Ez szinte olyan,
mintha azt írnánk ki: „Kulcs a lábtörlő alatt!” 

Nem egyszer találkozunk azzal, hogy érté-
kes, a ház, a kert gondozására szolgáló kisgé-
peket összetákolt szerszámos kamrákban
tárolnak, amit egy igazán erős szél is össze

tudna dönteni. De látunk a földszintre
beszerelt biztonságos nyílászárókat, az eme-
leten pedig rácsnélküli, régi, megfáradt fake-
retes ablakokat. Egy létra pedig mindig talál-
ható egy kertes ingatlan területén, de a szom-
szédban biztos.

Felhívom a figyelmet arra, ha betörés történt
Önöknél, amikor észlelik, ne menjenek be,
ne járják körbe a lakást, a házat, hogy mi
tűnt el, milyen káruk keletkezett, ne nyúlja-
nak semmihez, mert azzal a bűncselekmény
nyomait tűntetik el. Azonnal értesítsék a

rendőrséget! Ha megrongálják, összezavar-
ják a helyszíni nyomokat, azzal megnehezí-
tik a rendőrség munkáját, hátráltatják az
eredményes nyomozást. 

Úgy szól a mondás: „Mindenki magából indul
ki!” Ez így is van, de saját érdekünkben egy betö-
rő szemével is át kell gondolni néha a dolgokat.
Igaz, a krimik szórakoztató filmek, de azért
akad bennük tanulság, ha odafigyelünk.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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A Tánc Világnapja
Sokadik alkalommal Balatonfűzfő is csatla-
kozott a nagy hagyománnyal bíró Tánc
Világnapjához. Ez alkalommal Balatonfűzfő
legfiatalabb tánccsoportja, a Nádi
Boszorkányok kapta azt a megtisztelő fel-
adatot, hogy 2015. április 23-án egy közös
produkció erejéig összefogja Fűzfő táncos
csoportjait, aprókat és nagyokat. A megnyi-
tót követően sorról sorra egymást követték a
jobbnál jobb, újabbnál újabb koreográfiák.
Egymást váltották a különböző műfajok,
csoportok. Mindenki igyekezett tudása leg-
javából átadni a közönségnek, ami egy-egy
bravúros produkciót vastapssal jutalmazott. 
Ezen az estén nem feledkeztünk meg azok-
ról sem, akiknek egy ilyen ,,hétköznapi
könnyű szórakozás” most sajnos nem adatik
meg: jótékonysági gyűjtést szerveztünk a
kárpátaljaiak javára a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet közreműködésével. Hála
Istennek sokakhoz elért az üzenet, és nem
fukarkodtak adományaikkal. Nekik ez úton
is köszönjük a segítségüket!

Az est folyamán közreműködő csoportok
sorrendben:

Yildizlar Hastánccsoport: Török arany –
művészeti vezető: Papp Judit
Conestoga Country: Chattahoochee és a
Best of Conestoga – művészeti vezető:
Kuttler Anita
Kid Rock and Roll SE: Ovis Pom-pom –
művészeti vezető: Putics-Bondor Virág
Tavirózsa Tánccsoport: Funky éjjel-nappal
– művészeti vezető: Király Anita
Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub: Palóc táncok – művészeti veze-
tő: Fenyvesiné Varga Judit
Szabóki Luca–Beödi Barbara Duo
Kid Rock and Roll SE: Balatoni gyerekek
– művészeti vezető: Putics-Bondor Virág
Fűzfői Vidám Fiúk: ,,Micsoda nők!” –
Z' Zis Lavor – művészeti vezető: Jenei István
Öveges Amatőr Diák Tánckör: Vidám
percek – művészeti vezető: Fenyvesiné
Varga Judit

Lótusz Tánc csoport: Együtt jobb – művé-
szeti vezető: Király Anita
Nádi Boszorkányok: Dunántúli üveges
táncok – művészeti vezető: Bácsi Zita

A műsor utolsó fellépője a januárban alakult
Nádi Boszorkányok Néptáncegyüttes, ami a
Dunántúli üveges táncokkal debütált a
Barátok zenekar kíséretében.

A műsor zárásaként dunántúli táncházba
invitáltuk a nézőközönséget, amelyhez a
talp alávalót ismételten a Barátok zenekar
húzta.

Minden résztvevőnek, támogatónak (Műve -
lődési Központ, Balatonfűzfő, Budai esküvő-
és rendezvényszervező iroda, Ambrus photo
fotóstúdió, Ökumenikus Segélyszervezet)
köszönjük a közreműködést, nézőinknek pedig
köszönjük a figyelmet!

BÁCSI ZITA ÉS PAPP JUDIT

Tisztelt Szállásadóink!

Az előzetes megkeresések alapján már most
remek szezonnak nézünk elébe Balaton -
fűzfőn. A Beach Fesztivál idejére  már sok
fiatal foglalt szállást rajtunk keresztül, és a
nyárra is folyamatos az érdeklődés.
Néhány szállásadónk már eddig is élt a
lehetőséggel, hogy ha olyan érdeklődő
érkezett hozzá, akinek ő maga már nem
tudott szabad helyet biztosítani, tovább -
küldte azt nekünk, hogy a még szabad kapaci -
tással rendelkező szállásokat feltölthessük.
Ez a rendszer nagyon jól működött, hiszen a
vendég is elégedett volt, mert tudtunk szállá-
sokat ajánlani, így megkönnyítettük és meg-
gyorsítottuk a keresést, és szállásadóink
igényeit is ki tudtuk elégíteni abban a tekin-
tetben, hogy minél több foglalása legyen a
szezonra.
Ezúton is kérjük tehát, hogy minden szál-
lásadónk továbbítsa irodánknak azok megke -
reséseit, melyek időpontjában nála már nincs
szabad hely, hogy minden vendé günk nek
alkalmas szállást találhassunk, hogy minél
több visszatérő vendéget vonzzunk, minél
többen ismerkedhessenek meg egy élmény-
dús nyaralás keretein belül Balaton fűzfővel és

környékével, ezáltal is fejlesztve Városunk
turizmusát.
Mint sok minden más, ez a konstrukció is
csak összefogással működik, tegyünk együtt
városunk idegenforgalmáért, hogy mind -
annyiunknak jobb legyen!

Adó 1%-ának felajánlása
Eltelt egy újabb év, újra itt az adóbevallás
időszaka, benyújtásának végső fázisa, s újra
eljött az idő, hogy döntsünk adónk egy
százalékának sorsáról. 
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük felajánlásukat azon kedves
tagjainknak, akik tavaly adójuk 1%-áról
egyesületünk javára rendelkeztek! Ezúton is
kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint ebben
az évben is támogassák egyesületünket
adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 19384531-1-19
Amennyiben bármi kérdésük felmerülne
ezzel kapcsolatban, szívesen állunk ren-
delkezésükre!

További szállásadók jelentkezését várjuk!
Mint arról már többször beszámoltunk, az
elmúlt nyár folyamán számos vendég érkezett
településünkre, akiknek már nem tudtunk

szállást biztosítani, kiemelten igaz ez a Beach
Fesztivál idejére (2015. június), így el kellett
küldenünk őket más településekre. Ennek
oka, hogy a szezonban már kezd kevés lenni a
rendelkezésre álló férőhelyek száma, mivel az
egyesületünk honlapján megtalálható szállá-
sok nagy részét tavasszal már lekötik, illetve
mindenkinek vannak visszajáró 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 szállásfoglalásra
is lehetőséget biztosítunk
– amennyiben minket keresnek meg, továb-
bítani tudjuk azt Önöknek, feltöltve így az
eddig üresen álló férőhelyeket is
– felkerülnek az egyesületünk által a város
több pontján kihelyezett térképekre

Turisztikai rovat
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Tavaszi tárlat
Hullan Bea és P. Kovács Péter kiállítása

Április. A rügyfakadás, az újjáéledés hónap-
ja. Teljesen egyértelmű volt, hogy az idei
tavaszi tárlat kiállítói is a fiatalságot képvise-
lik majd munkáikkal.
Hullan Bea 2000 óta autodidakta módon
fest elismert művészbarátok óvó segítsége
mellett. Képei nagy népszerűségnek örven-
denek. A formákat és színeket páratlan
módon alkalmazza. A hagyományos, termé-
szetelvű ábrázoló művészettel szembehelyez-
kedő stílusa magával ragadja a nézőt.
Tájképein megjelenik a nagy szerelem, a
Balaton, a borvidékek, Toszkána dombjai,
Velence, Lisszabon is. Jellemzően közös
motívum bennük az utak ábrázolása.
P. Kovács Péternek helyi kötődése is van, hisz
gyermekkorát, fiatalságának egy részét

Balatonfűzfőn töltötte. Pályája elején ő is a
festészettel próbálkozott, majd grafikát
tanult, körülbelül 10 éve foglalkozik szobrok
alkotásával. Munkáihoz a legváltozatosabb
anyagokat használja, visszatérő témaként
jelenik meg a női test és az örök szerelem, a
Balaton. 
A Művelődési Központban rendezett kiál-
lításukat Debreczeny Zoltán festőművész
nyitotta meg, közreműködött és a jó han-
gulatról gondoskodott a budapesti Folks
együttes.

A tárlat május 8-ig megtekinthető az intéz-
mény nyitvatartási idejében.

GRÓF TIBOR

– hirdetéseket helyezhetnek el a Béke téren
álló szezonális információs irodában
– folyamatosan értesítéseket kaphatnak a
városban zajló programlehetőségekről, hogy
vendégeiket tájékoztatni tudják

Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
tel: 00-36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása:
hétfő–csütörtök: 08.00–16.00
Péntek: 08.00–13.00

VALCZER ÉVA

TDM MENEDZSER

M. Mészáros Éva és Kiss Ferenc kiállítása a Közösségi Házban
A kerek évfordulók hatványozottan fonto-
sak az ember életében, főleg akkor, ha életmű
kiállítás kapcsolódik hozzá. M. Mészáros
Éva, aki kulturális vénáját rendszeresen köz-
kinccsé teszi Balatonfűzfőn, születésnapját
képkiállítással ünnepelte április végén a
Közösségi Házban. A jubileumi tárlatra tár-
sul hívta Kiss Ferenc gobelinkészítőt, aki a

Támasz Idősek Otthonában készíti fáradha-
tatlanul képeit. 
Örök rejtély marad, hogy a képzőművészet
szeretete, vagy (és) a kiállítók megbecsülése,
de az biztos, hogy régen vonzott ennyi
érdeklődőt kiállítás-megnyitó városunkban.
Lajkó Frigyes képviselő köszöntőjében mél-
tatta az alkotók életútját, kiemelve azokat az

elismeréseket, melyeket mindkét kiállító
elnyert már Balatonfűzfő kulturális életében
végzett munkájáért. 
A megnyitót a Balaton Dalkör összeállítása
színesítette, amelyet a festőnő születésnapi
köszöntése követett.

GRÓF TIBOR

Az a csodálatos hetvenedik
Vannak napok az ember életében, melyek
felejthetetlenek maradnak. Nekem ilyen volt
április 21-e, kedd. Ekkor volt a Közösségi
Házban a kerek évfordulóhoz kötött szüle-
tésnapi kiállításom megnyitója, melyet színe-

sítettek még Kiss Feri bácsi csodálatos gobe-
linjei is. Erre a napra csak meghatottsággal
tudok gondolni, mint egy csodára.
Köszönetemet szeretném kifejezni a
Művelődési Központ igazgatójának, hogy

lehetőséget kaptunk a kiállítás megtartására,
köszönet a szervezésért és a vendéglátásért.
Hálás vagyok volt dalostársaimnak, a
Balaton Népdalkörnek, hogy egy teljesen új
dalcsokorral köszöntöttek, melyet itt mutat-
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Föld napja
A Föld napja alkalmából különféle esemé-
nyeket rendeznek világszerte, melyekkel fel-
hívják a figyelmet a Föld természeti környe-
zetének megóvására. Az ötletet John
McConnell vetette fel 1969-ben egy UNES-
CO konferencián, San Franciscóban. A Föld
napját első ízben 1970. március 21-én tartot-
ták, ami az északi féltekén a tavasz első napja.
A következő jelentős esemény a Föld Napja
Nemzetközi Hírközpont megalakulása volt
1989-ben Kaliforniában, ettől kezdve
havonta küldtek hírlevelet a világ minden

országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék
április 22-én a Föld napját az egész világon.

A kezdeményezéshez idén is csatlakozott a ba -
laton fűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
is az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjaival
karöltve, amikor is a művelődési központ
környezete egy újabb facsemetével gyara-
podott.

BÓNA VERONIKA

tak be először mindenki nagy gyönyörűségé-
re. Köszönöm az ajándékokat és a szebbnél
szebb virágokat is.
A legnagyobb megtiszteltetés azzal ért, hogy
száznál is többen voltak, akik eljöttek és
kíváncsiak voltak a kiállításra, az alkotása-
inkra.  Köszönöm a szeretteimnek, az utca-
belieknek, az osztálytársaknak, egyszóval
mindenkinek, aki jelen volt.

Külön köszönet illeti Feri bácsit a sok-sok
segítségért, s azért, hogy gyönyörű alkotásai-
nak  bemutatásával hozzájárult a kiállítás
színvonalának emeléséhez.
Végül, de nem utolsósorban el kell, hogy
mondjam, ilyen csodálatos megnyitó beszédet
még nem hallottam, melyet Lajkó Frigyes kép-
viselő úr mondott. Felejthetetlen volt, szívből
jött és szívhez szólt. Nagyon köszönöm neki.

Ezt a délutánt sohasem felejtem el. Új erőt ad
a folytatáshoz, arra ösztönöz, hogy érdemes
továbbra is festenem és írnom. 
Aki szeretett volna, de valami miatt nem tudott
részt venni a megnyitón, kérem, hogy ne hagyja
ki, látogassa meg a kiállítást, és töltekezzen a
képek által megnyugvást sugárzó energiából.

M. MÉSZÁROS ÉVA

15 éves a Balaton Dalkör
Szép számú közönség előtt ünnepelhette
április 18-án megalakulásának 15. évfordu-
lóját a Balaton Dalkör. 
A Balaton Népdalkör története 2000 január-
jában vette kezdetét. 
Hegedűs Józsefné és Szalkai László énekesek
ötlete és együttműködése jóvoltából megalakult
Balatonfűzfőn 2000. január 6-án a Balaton
Népdalkör Hegedűs Józsefné Julika vezetésével.
Művészeti vezetőnek a Pannónia Citera -
zenekar vezetőjét, Bollók Attilát kérték fel,
aki a népdalokat betanította és a citerakísére-
tet biztosította. A létszám ekkor 15 fő volt.
A népdalkör első megmérettetése 2000 ápri-
lisában, a „Kultúrával a Nyugat kapujában”
elnevezésű versenyen volt, ahol az együttes
továbbjutott a döntőbe. 2001. áprilisban
Taljándörögdön országos ezüstminősítést
kapott a népdalkör.

2003-ban az 5. Vass Lajos Népzenei Verseny
regionális elődöntőjéből, melyet Tatabányán
rendeztek, arany fokozattal jutottak tovább,
majd a döntőben Sümegen is arany fokoza-
tot értek el. 
Még egy minősítőn vett részt a népdalkör
2005-ben Szekszárdon, ahol országos ezüst
minősítést kapott.
2004-ben a Balaton Népdalkör a „Balaton -
fűzfő Kultúrájáért” kitüntetésben részesült.
2007. augusztustól 2008. februárig művésze-
ti vezető és zenei kíséret nélkül énekelt a cso-
port. Farkas Sándor – aki abban az időben a
Balaton nyugdíjas klub vezetője volt –, elvál-
lalta a népdalkör vezetését addig, amíg nem
rendeződik a népdalkör sorsa. 
2009. augusztusban talált rá a dalkör a mos-
tani művészeti vezetőre, Bendicsek Rékára,
aki a népdalokat betanítja és a citerakíséretet

is biztosítja. Azóta növekedett a dalkör lét-
száma, ami jelenleg 21 fő.
2012-ben Farkas Sándor dalkörvezető,
2014-ben Bendicsek Réka művészeti vezető
a dalkörben végzett munkájáért megkapta a
„Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetést.
Az április 18-i rendezvényen részt vett a
Balatonvilágosi Népdalkör, Balatonfűzfő
Város Vegyes Kara, a Papkeszi Sorstárs
Népdalkör, a Nagycétényi Kadarka Férfi
Éneklőcsoport, valamint Varga József nótaéne-
kes és Tóth Sándor zenész. A dalkört Marton
Béla polgármester köszöntötte, majd a
műsorszámok után közös énekléssel, emlék-
lapok- és ajándéktárgyak átadásával tették a
résztvevők emlékezetessé az ünnepi rendez-
vényt.

BÓNA VERONIKA
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Véradás a Gyártelepen
A Nitrokémia Véradó Egyesület április 17-én
rendezte idei második kiszállásos véradó napját.
Pongrácz István elnök előkészítő és szerve-
ző munkája ismét sikeresnek bizonyult,
ugyanis ezúttal is szép számban jelentek meg
a nemes cél érdekében. 56 főt, ezen belül 2 új
donort tudtunk regisztrálni. Hagyo má -
nyaink hoz híven ezúttal is megemlítjük a
kerek számú, vagy a közelébe került véradó-
ink nevét. Ezek szerint:
Kovács Jánost 312., Prei Istvánt 284.,
Töreky Károlyt 222., Varga Tibort 204.,

Czilli Gyulát 90., Molnár Józsefet 67.,
Horváth Ferencet 52., Lőrincz Balázst 45.,
Kvell Vilmost 40., Czibor Andrást 35.,
Marton Pétert 22., Sándor Zoltánt 20. vér-
adása után köszönthettük.

Nekik és valamennyi véradónknak további jó
egészséget kívánunk!
A kiszállásos véradás anyagi és egyéb más
módon történő támogatói voltak: Joker
ABC, Lajkó Frigyes vállalkozó, Orosz
Péter vállalkozó, Pók Árpád vállalkozó,

Öböl étterem és panzió (Koronczai János),
Gyártelepi csemege (Hegedüsné Klári).

Támogatásukat ezúton is köszönjük!
Köszönjük a véradást valamennyi
résztvevőnek! 
A következő véradás: 2015. 07. 17-én
9.30–16.30-ig lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Madárodú-készítés
Lelkes gyereksereg gyűlt össze április 11-én,
szombaton délelőtt a fűzfőfürdői közösségi
házban azzal a céllal, hogy madárodút készít-
sen. Az épületbe belépve igazi asztalosmű-
helyben találhattuk magunkat: zúgtak a
gépek, csattogtak a kalapácsok és mind e
mellett kellemes faillat töltötte be a levegőt.
Elsőként az odútípust kellett kiválasztani,

majd az alapanyagok összegyűjtése követke-
zett. Ezt követően pedig az ügyes kezű férfi-
aké, apukáké és nagypapáké volt a terep: ter-
veztek, mértek, fűrészeltek, kalapáltak…
Munkájuk eredményeképpen minden kis-
gyerek boldogan csodálta újonnan készült
madárodúját, amiket azóta, reméljük, már
birtokba is vettek kertjeink lakói. A közösen

végzett munka nagy élményt nyújtott gyer-
mekeinknek, akik a délelőtt során mind a
barkácsolási, mind pedig a környezeti isme-
reteiket gyarapíthatták.
Ezúton is köszönjük a VÁCISZ-nak a lehető-
séget!

SEBESTYÉN‒TÓTH ORSOLYA

Meghívó a 16. Fűzfő körtúrára!
A FAK Természetbarát Szakosztálya, a
VÁCISZ és a Városi Művelődési Központ szer-
vezésében 2015. június 6-án, szombaton ren-
dezzük meg az immáron 16. ,,Fűzfő Körtúrát”.
(Csak tájékoztatásul, a másik fontos rendezvé-
nyünk a 6. FÉK időpontja 2015. 08. 22.)
Balatonfűzfő 2000-ben kapott városi rangot.
Ebből adódik, hogy a településünket körbe-
fogó körtúra zöld sávval jelzett 10 km hosz-
szúságú útvonalát a várossá válás 15. évfor-
dulójának jegyében kívánjuk végigjárni. 
A közönség szíves tájékoztatására közre -
adjuk a rendezvény programját.
Találkozás és gyülekezés az éppen egyéves
Turista Bázispontnál 8 órakor. A rendezvény
kezdetét gyülekezési kürtszó és dobszó jelzi.
Ezt követően, felkért közéleti személyiség

üdvözli a túrára összegyűlteket. Ennek zárá-
saként egy ital pezsgővel kívánunk minden-
kinek jó túrázást.
Az útvonal megtétele – a szokásoknak meg-
felelően – az óramutató járásával ellenkező
irányban történik. A tobruki haranglábnál
(kb. 8:45-kor) és fűzfőfürdői postánál (kb.
9:15-kor) is lehet csatlakozni a csoporthoz.
Kisebb fáradalmaink kipihenéséhez a
Jánoshegyi emelkedő végén 10–15 perces
pihenőt tartunk. A baráti összefogás, össze-
tartozás szép hagyományait követve, itt vesz-
szük elő a magunkkal hozott elemózsiát és
italokat, hogy körbekínálással tegyük szeb-
bé, emelkedettebbé az együttlétet.
A túraútvonal bejárásának végén visszaérke-
zünk a turista bázisponthoz (kb. 11:30-kor).

Itt minden beérkező „Balatonfűzfő város
2000–2015” feliratú emlékbélyegzéssel ellá-
tott borítékban, névre kiállított emléklapot
és „Fűzfő körtúra” kitűzőt kap. 
A túra rangját emeljük azzal, hogy 10 db
Fűzfő Körtúra emblémával nyomott pólót is
kisorsolunk. A sorsjegy ára 200 Ft. (A kiváló
minőségű, színes anyagú és nyomatú pólók
bekerülési ára 3250 Ft/db.)
A túra során megszomjazottaknak sörjegyet
adunk, amit a helyszínen lehet beváltani.
A rendezvényt a „szilencium” kürtszó zárja. 
A 16. Fűzfő körtúrára szeretettel várunk
mindenkit városunkból és természetesen
más településekről is. Arra kérünk minden
potenciális túrázót és lokálpatriótát, hogy
vigyék hírét a rendezvénynek.
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A rendezvény nem korhatár- és időjárásfüggő. 
Jelentősebb esőzés esetén az indulás és a
beérkezés helyszínéül a Művelődési Központ
aulája szolgál.
Jöjjenek/jöjjetek el minél többen és felfris-

sülve köszöntsük közösen a 15 éves
Balatonfűzfő várost. 
Hívó szavunk a Turista Bázispont felirata:
„Mozdulj, túrázz magadért, családodért,
egymásért”.

Túravezetők:
Gyuricza László, Király István

Információ: gyuriczal@invitel.hu,
06-30/989-9298

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• Május 9. Badacsonytördemic–Kuruc körút–Ranolder kereszt–
Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Május 16. Szőc–Sörke-rét–Dabosi templomrom–Hertelendy-kas-
télyrom–Király-kút–Fingó-kút–Cser-hegy–Nyirád
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 7.00 óra Táv: 13 km
Szintkülönbség: 210 m
Túravezető: Horváth István
• Május 23. FAK Közgyűlés. FAK emléktúra
Találkozás: Litér, Varjas-telep, 8.00 óra Túravezető: Horváth István
Találkozás: Fűzfőgyártelep, 8.10 óra Túravezető: Polgár Benjamin
FAK Közgyűlés: 11.00 óra Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ és
Könyvtár
• Május 30. Aszófő–Pogány-pince–Nagypécsely–Zádorvár–Hideg-
hegy–Vöröstó
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.30 óra Táv: 20 km
Túravezető: Horváth István
• Június 6. XVI. Fűzfő Körtúra
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezetők: Gyuricza László és Király István

• Június 13. Porva–Ménesjárás-puszta–Újszépalmapuszta–Kisszép -
almapuszta–Gerence– Tekeres–Bakonybél
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 10 km
Túravezető Lipták Pál

Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!

Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.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

Labdarúgás
Férfi – eredmények 

• Devecser–FAK 2:1 (1:1)
Góllövők: Humli Péter, Gál Krisztián
Ifjúsági: Devecser–FAK 6:1 (6:0)
• FAK–Gyulafirátót SE. 1:1 (1:1)
Góllövő: Gál Krisztián
Ifjúsági: FAK–Gyulafirátót SE. 1:2 (1:1)
• FAK–Péti MTE 3:1 (3:0)
Góllövők: Humli Péter, Polgár István, Pallaga István
Ifjúsági: FAK–Péti MTE 2:5 (0:5)
• FAK–PV Öskü FC 3:1 (1:0)
Góllövők: Kakas József, Gál Krisztián, Polgár István
Ifjúsági: FAK–PV Öskü FC 2:3 (1:1)

Májusi felnőtt és ifjúsági mérkőzések

május 2. 16.30 óra FAK–Ugod, ifjúsági: 14.30 óra
május 9. 16.30 óra Alsóörs SE–FAK, ifjúsági: 14.30 óra
május 16. 16.30 óra FAK–Sümeg VSE, ifjúsági: 14.30 óra
május 23. 17.00 óra Úrkút SK–FAK, ifjúsági: 15.00 óra
május 27. 17 óra (elmaradt forduló) Peremartoni SC Berhida–FAK,
ifjúsági: 15.00 óra
május 30. 17 óra FAK–Balatonalmádi SE, ifjúsági: 15.00 óra

Női – eredmények

Ugod SE–FAK 1:0
Női Labdarúgó Club Ajka–FAK 9:0
FAK–Tapolcai Öfc 2:6
Góllövők: Májer Kíra, Horváth Pálma

Májusi női mérkőzések
május 2. 10.00 óra VFC Sport Kft.–FAK
május 10. 10.00 óra FAK–Balatonfüredi FC 
május 16. 10.00 óra Csabrendek FC–FAK 
május 24. 10.00 óra FAK–Bakonynána SK
május 31. 10.00 óra FAK–Devecser
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Fűzfői Atlétika Klub női labdarúgócsapat
A tavaly nyáron alakult női labdarúgó csapa-
tunk a tavaszi szezonnak 17 lánnyal vágott
neki. Télen kisebb lemorzsolódások mellett
5 új lány is érkezett hozzánk, akik minden-
képpen erősítést jelentenek. Ezt mutatja,
hogy Veszprémben az Összetett Labdarúgó
Téli Teremtornán 6 csapatból 3. helyezést
értünk el. A 10 csapatos szabadtéri Megyei

Bajnokságban 3 fordulót rendeztek eddig,
amelyeken bár vereséget szenvedtünk, de
mindhárom mérkőzésen jobb eredményt
értünk el az őszi produkcióhoz képest. Az
évek óta bajnokságot nyerő Ajkával nem vol-
tunk egy súlycsoportban, de a 2. helyezett
Tapolca ellen és a középmezőnyhöz tartozó
Ugod otthonában is pontszerzési esélyt sza-

lasztottunk el. Külső szemlélők számára is
látszik, hogy napról napra fejlődnek, erősöd-
nek a lányok, ezért úgy gondolom, nem elér-
hetetlen cél minimálisan megtartani az
ősszel megszerzett 8. helyezést és megugrani
az elért pontszámot.

RADNAI GÁBOR

Költészet napja Balatonfűzfőn
„Igen a vers könnyűbb álmot ígér talán egy szép gyermekkort idéz...”  Darvas Ferenc

Idén hetedik alkalommal is szavalóversennyel
tisztelegtünk a magyar líra előtt. Célunk e
nemes tradíció ápolása mellett a versek meg-
szerettetése a kis óvodásoktól a nyugdíjas kor-
osztályig, ezáltal a figyelem ráirányítása a
magyar nyelv szépségére. Az elődöntő során a
közel 60 jelentkező szebbnél szebb verssel,
szavalattal káprázatta el a hallgatóságot. A
versenyzők között sok ismerős arcot lehetett
látni, akik már évek óta részt vesznek ezen a
megmérettetésen, de természetesen jelen vol-
tak olyan szavalók is, akiknek életében elő-
ször jött el az a pillanat, hogy megosszák ked-
venc versüket az irodalmat kedvelő közönség-
gel. A szigorú zsűri kiválasztotta a legjobb
előadókat, akik az ünnepélyes döntő és egy-
ben gálaműsor keretében mérték össze

tudásu kat. A négytagú zsűri, melynek elnöke
Gróf Tibor, a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója, tagjai: Béres Istvánné, a
Balatonfűzfő Hírlap főszerkesztője, Pintér
Istvánné nyugdíjas óvónő és Kiss Irén könyv-
tárvezető volt, az elhangzott produkciók
után hirdetett eredményt.
A színvonalas és izgalmas verseny végén a
szorgalmas felkészülésért és részvételért min-
den szavaló emléklapban és jutalomban
részesült, a helyezettek oklevelet és könyvju-
talmat vehettek át.

Helyezések:
Óvodás kategóriában:
1. Simon Rebeka Dorina, 2. Sebestyén Ábel,
3. Slavonics Nóra

Kisiskolás kategóriában:
1. Takács Adél, 2. Perényi Hanna,
3. Palásthy Katalin
Felső tagozatos kategóriában:
1. Ticz Balázs, 2. Zongor Zétény, 3. Nagy
Liliána
Középiskolás kategóriában:
1. Németh Tamás Martin, 2. Török Julianna,
3. Bujáki Patrik
Felnőtt kategóriában:
1. Tóth Eszter, 2. Váróczi Kálmán, 3. Farkas
Sándorné

Köszönjük valamennyi indulónak a részvételt,
a szép szavalatokat és köszönjük a felkészítő
szülők és pedagógusok munkáját is!

KISS IRÉN

A mi polgáraink
2015. március 30-án nem titkolt, hagyo-
mányteremtő szándékkal került sor a bala-
tonfűzfői Művelődési Központban az első
osztályosok iskolai polgárrá avatására.
Az elsősök nagyon megható műsort adtak az
egybegyűlt diáktársaiknak, a szüleiknek és a
tanároknak. Énekeltek, táncoltak, verset, pró-
zát mondtak iskolai életükről, érzéseikről.
Örömmel, kedves pillantások közepette kötöt-

ték az Irinyi nyakkendőt a nyolcadikosok a
már hivatalosan is iskolapolgárok nyakába.
Polyák István igazgató úr büszkeséggel adta át
a kézzel készített Fűzlurkót, iskolánk jelképét. 
A megható rendezvényt az énekkarosok, a
lassan elköszönő végzősök és az új iskolapol-
gárok közös éneke zárta, könnyet csalva a fel-
nőttek szemébe. Köszönjük a felkészítő taná-
rok: Veleginé Gáspár Julianna, Karkerné

Mari Bernadett, Gulyásné Szántai Ildikó,
Ficsorné Kiss Stella, Szabó Erzsébet, Mészáros
Márta és a többi közreműködő áldozatos és
színvonalas munkáját. A jó kezdeményezés
elindult, a folytatás garantált. Gratulálunk
kedves elsőseinknek, további sok sikert kívá-
nunk iskolai pályafutásukban!

HORVÁTH IRÉN



2015. május 15. oldal

II. Városi Diótörő bajnokság
Diótörésben jók vagyunk!

A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete által idén is meg-
szervezte a diótörő versenyt.
A fűzfői Öveges kollégiumban lakó diákok is
csapatokat alkottak, és örömmel neveztek a
versenyre.

A bajnokság április 16-án volt a Balaton
Csillagvizsgáló épületében.
A program selejtezővel kezdődött, négy csa-
pat jutott a döntőbe.
A szünetben kvízjátékkal szórakoztatták a
közönséget, természetesen dióval kapcsola-
tosak voltak a kérdések, a nyertes egy tábla
csokoládét kapott.
A második fordulóban a döntősök kerültek a
középpontba, itt kellett igazán megmutatni,

hogy ki milyen gyors, mennyire technikás!
A jó módszer ismerete meghozta a győzel-
met is, mert a kollégium két csapata is ered-
ményesen szerepelt, elhoztuk az első és
második helyet. 
Gratulálunk Pintér Marcinak és Szilágyi
Milánnak, ők szerezték meg az I. helyet,
illetve Szabó Árminnak és Horváth
Lászlónak, akik II. helyezést érték el!
Nagyon jól éreztük magunkat, versenyzők és
szurkolók egyaránt.
Köszönjük Tünde néninek a biztatást, jövőre
is örömmel elmegyünk!

SZEKÉR LIZA

10. G OSZTÁLYOS TANULÓ

Jó tanulónk, jó sportolónk
Immár hetedik éve szinte minden iskolai
napon megjelenik egy csendes, halk szavú,
mosolygós tanuló reggel az iskola aulájában,
halkan, de határozottan köszön a felnőttek-
nek, gyerekeknek egyaránt, akik szintén
mosolyogva fogadják és viszonozzák az
üdvözlést. Mondhatnánk, ez mindennapos
jelenség, mégis van benne valami más. Ez
pedig a tisztelet a tanárok és a társak iránt. S
aki így jelenik meg, nem más, mint
Menyhárt Ákos 7. b osztályos tanuló, aki az
U–14-es labdarúgó-csapat és az U–14-es
kosárlabda-csapat vezéregyénisége, csapatka-
pitánya. Kétszeres csapatkapitány! Ez igazán
tiszteletre méltó a mai világban, ahol szinte
semmi teljesítménnyel, tehetségtelenül is
lehet valakiből nagy „sztár”. 
Ákos komolyan veszi feladatát napról napra,
edzésről edzésre, meccsről meccsre. Szervezi
a csapatot, intézi a bemelegítéseket, segítsé-
get nyújt, ha kell, igyekszik jól felépíteni a
támadást, véleményét figyelembe veszik az
edzők is. A meccseken pontosan végzi a fel-
adatát, a térfélválasztást, buzdítja a csapatot.  

Neki mindene a sport, az első helyen a foci, a
második helyen a kosárlabda. Milyen erős
szavak ezek a mai mozgásszegény világban,
ahol a számítógépezés „nagyúr” a gyerekek
életében. De nem így Ákos életében!  
Óvodás kora óta rúgja a bőrt apával, testvé-
rével, barátaival, Ticz Balázzsal, Grzybovsky
Ádámmal. A kosarazást barátai miatt kezdte
el, elment, hogy jól érezze magát velük, s ott
ragadt, mert jó volt együtt sportolni. Ha kell,
erősíti a FAK-csapatokat, ha kell, erősíti az
Irinyi Iskola csapatait. Boldogan, de mindig

felelősséggel teszi. A legbüszkébb arra a telje-
sítményre, hogy kijutottak az országos baj-
nokságra, a 33 legjobb csapat közé kosárlab-
dában. Hetente kétszer másfél órában jár
fociedzésre, kétszer másfél órában kosáred-
zésre és hétvégenként meccsekre. A tanulást
sem hanyagolja el, naponta egy órát tanul.
Az órákon maximálisan figyel, így a tan-
anyag hetven százalékát a tanórán megjegy-
zi, bizonyítványa kitűnő. Kedvenc tantárgya
a matematika és a földrajz, a Zrínyi megyei
matekversenyen csapatban az előkelő hato-
dik helyet szerezték meg társaival. A kevés
szabadidejében kerékpározik vagy focimecs-
cset néz a tévében a családjával. A Barcelona
és L. Messi nagy rajongója, imádja a szép, jól
felépített támadásokat, a küzdést, a lendüle-
tes játékot. 
Véleménye szerint a sport nagyon elősegíti a
tanulást; kikapcsolódást, jó egészséget, jó
közösséget jelent, s utat a sikeres életben.
Csak így tovább, Ákos! 

HORVÁTH IRÉN

Csebszalto nyugdíjasklub
Ebben a hónapban a Művelődési Központ és
Könyvtár által meghirdetett városi szavaló-
versenyen, a Naturkertben hagyományosan
visszatérő programunkon, a szalonnasütésen
és a VÁCISZ II. Diótörő bajnokságon vet-

tünk részt. A szavalóversenyre sajnos nem
volt nagy az érdeklődés, és csak egy bátor
tagunk készült fel, hogy képviselje a
Csebszalto klubot. Aradi Ervinné Petőfi ver-
set szavalt a megmérettetésen, amit a szavaló

gálán is megmutathatott. A tagok nevében is
gratulálunk Erzsikének!
A Csillagvizsgálóban megrendezett II. Dió -
törő bajnokságon két csapattal képviseltet-
tük klubunkat. Az induló tíz csapatból
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Újabb létesítmény a sportolásra, egészségünk védelmére
Egy igazi álom valósult meg 2015. március
30-án. Az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola udvarán felavat-
tuk az új Műfüves labdarúgópályát és a futó-
pályát. 
A gyülekezőhöz az Irinyi Fúvószenekar szol-
gáltatta a térzenét, Hégely Ákos karnagyúr
vezetésével. 
Az ünnepélyt a rendezvény díszvendége:
Kucserka Mária, az iskola volt tanulója,
többszörös magyar bajnok csúcstartó gerely-
hajításban, az 1972-es müncheni olimpia
balatonfűzfői olimpikonja, a világranglista
első tíz legjobb gerelyhajítója nyitotta meg.  
Az ünnepélyes pályaavatáson részt vett és
köszöntőt mondott Mészöly Kálmán,
mester edző, a Vasas labdarúgója, aki négy
bajnoki cím és három Közép-Európai Kupa
tulajdonosa, Fábián László, olimpiai bajnok
öttusázó, úszó-, vívó-, sportvezető, Székely
László – a Magyar Olimpiai Bizottság
Irodájának, a Sportigazgatóság utánpótlás
sportszakmai főmunkatársa. A köszöntőket
a nemzeti színű szalag átvágása, az ünnepé-

lyes pályaavatás követte. A meghitt pillanatot
vidám kosaras, fiú–lány focibemutató, majd a
Régi idők fociemlékezete követte, a testneve-
lő tanárok: Csala Márton, Vati Gergő,
Endresz Pál vezetésével. A fináléban a világ
legnépszerűbb sporteszközéé, a labdáé volt a
főszerep, a Cukorfelhő bábcsoport prezentálá-
sában (Horváth Irén tanárnő), majd a
magyar sportolók tiszteletére a zászlóforgatók
(Szabó Erzsébet tanárnő) gyönyörű játéká-
hoz Kovács Anita, Káldosi Rebeka Zoé tanu-
lók énekelték Máté Péter: Ez itt az én hazám
című számát.
Az ünnepélyt követő fogadáson Nyakacska
György, az ENVISIO Kft. ügyvezető igazga-
tója és munkatársa, Szabó Emil elismerést
vettek át, megköszönve a létesítményhez
nyújtott támogatásukat.
Köszönjük Balatonfűzfő városának, Marton
Béla polgármester úrnak, az építőknek, hogy
immár hivatalosan is birtokba vehették tanu-
lóink az új pályákat.

HORVÁTH IRÉN

Németh Gábor és Németh Gáborné az első
körben az ötödik helyen végzett, Szabó Lajos
és Balázs Lászlóné pedig a negyediken.
Mivel az első négy helyezett a második meg-
mérettetésre kapott lehetőséget, így újabb tíz
dió megtörésével izgulhattunk a végső ered-
ményért. Újabb mérés, pontok számolása
után láttuk, hogy a harmadik helyen végez-
tünk. Jutalmunk egy üveg „Dió” likőr.
A Naturkertben szervezett szalonnasütés
már izgalommentesen, nyugodt körülmé-
nyek között zajlott. Mire tagjaink, vendége-
ink megérkeztek, már izzó parázzsal vártuk
őket. Minden résztvevő a saját sütnivalóját

hozta, melyet jó étvággyal fogyasztottunk el.
Vendégeinkkel, a Balaton nyugdíjasklub tag-
jaival, akik szerencsére a Balaton Dalkör tag-
jai is, jó hangulatot sikerült varázsolni.

Előkerültek a népdalok, a magyar nóták. Egy
ilyen dalos csapattal nem volt nehéz jó kedv-
re deríteni a jelenlevőket. Az időjárás a sza-
lonnasütés idejére megkegyelmezett nekünk,
de később esőre fordult, de Fejes Ákos segít-
ségével a fedett teraszon nem kellett fogla-
koznunk az égiek szeszéjével. Ezúton
köszönjük Ákos gyors segítőkészségét, gon-
dunk megoldását. Az esőre a konyhakertek-
nek nagy szüksége volt már.Az est végén
mindenki kellemes emlékekkel hagyta el a
helyszínt, ezek után a két klub tagjai szoro-
sabb baráti szálakkal kötődnek egymáshoz.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Katasztrófavédelmi verseny
2015. április 9-én részt vettünk a Pétfürdőn
megrendezett regionális katasztrófavédelmi
versenyen. Az Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium két csapa-
tot indított, Öveges és Ciklon néven. A ver-
senyen hét csoport indult, én az Öveges-csa-
pat tagja voltam. A megmérettetés előtt
körbe lehetett járni a pályát, és meg lehetett
nézni, milyen versenyszámokra lehet számí-
tani. Minden csapatnak kiadtak egy útvona-
lat, ami mentén teljesíteni kellett a feladato-

kat. Egy rövid köszöntő után mindenki elin-
dult a megfelelő állomásra.
Először egy kötéllétrán kellett felhúzódz-
kodnunk, majd lajhármászásban átmásztunk
a másik fához. A versenyt az is nehezítette,
hogy minden állomáson pontozták megjele-
nésünket, így mindig katonás menetben kel-
lett haladnunk. A Várpalotáról érkezett
katonák előadást tartottak a lőterekről, mely
után egy kvízt töltöttünk ki. Itt fánkkal is
megajándékoztak bennünket. A következő

feladatban lesötétített gázálarcban egy labi-
rintusból kellett kijutnunk, úgy, hogy a csa-
pat egyik tagja kívülről, rádió segítségével
irányított minket. Ezt egy sportosabb ver-
senyszám követte, ahol két kört futottunk
időre, miközben dobozokat kellett a patakon
keresztül átjuttatni. Az elsősegélynél egy
gyalogos gázolást szimuláltak, ahol el kellett
magyaráznunk, hogyan hívjuk ki a mentő-
ket, mit kell mondanunk, mialatt a csapat
két tagja a sérültet látta el.
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Barátság Határtalanul
Az Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium a Határtalanul
program keretében pályázaton nyert támo-
gatást a Baróti Szabó Dávid Technológiai
Líceummal közösen lebonyolított cserére.
Húsz diák érkezett Balatonfűzfőre április
19-én, hogy a fűzfői iskola húsz diákjával meg -
valósítsa a ,,Barátság Határtalanul” programot.
Az iskolában Mézes József intézményvezető
köszöntötte a diákokat. A két iskola a szak-
mai programban a számítástechnika szakos
diákok által készített iskolai és program pre-
zentáció készítését vállalta. A délelőttök és a
kiállítás előtti este ezek elkészítésével telt.
Természetesen a vendégek bekapcsolódtak
az iskola életébe, hiszen a zeneiskola kon-
certjén, a Dalma koncerten, valamint az
Öveges-napi diákrendezvényen is részt vet-
tek. A gyalogos városismereti verseny kere-
tében megismerkedhettek Balatonfűzfő
városával, a vitorláskikötővel, a horgászta-
nyával. A szeles időben egy órás vitorlázásra

is volt lehetőség. Veszprém megye szépségei -
nek bemutatása során kirándultak Tihany -
ba, megnézték az apátságot, sétáltak
Balaton füreden a reformkori központban és
a Tagore sétányon, ezután színházi előadást
néztek meg a Petőfi Színházban.
A program legfontosabb célja egymás jobb
megismerése, az iskolai élet és a szabadidő
hasznos, egészséges eltöltése volt. Így számos
alkalom nyílt a beszélgetésekre, barátságok

kialakulására. A program közös utazással
folytatódik Barótra, ahol szintén négy teljes
napot töltenek el a diákok. Remélhetőleg
élményekben gazdagon és az erdélyi vendég-
szeretet szívet melengető érzésével érkeznek
majd haza. Az iskola újabb, ezúttal erdélyi
partnerrel gazdagodott.

KÉSZÍTETTE: GÖNDÖR JÓZSEF

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Bringabuli
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sikeres
pályázatot nyert (a szülői munkaközösség
támogatásával), melynek célja az általános
iskolák támogatása olyan közlekedésbizton-
sági program megvalósításában, mely alkal-
mas a tanulók és a szülők együttes megszólí-
tására, a legfontosabb közlekedésbiztonsági
ismeretek széles körben történő terjesztésé-
re.

Az elméleti felkészülést egy monitoring fel-
mérésben valósítottuk meg, mintegy nyolc-
van kisiskolás bevonásával (2., 4., 5. a, 7. a–b
osztályokban).  
A nagyszabású rendezvényt 2015. április
22-én tartották a Balatonalmádi Rendőrség
és a Balatonfűzfői Polgárőrség segítségével.
A program első részében izgatottan gyüle-
keztek a tanulók kedvenc kerékpárjukkal az
iskola udvarán. Rövid baleset-megelőzési

tájékoztató után Lőrincz Gábor rendőr zász-
lós, Csala Márton és Vati Gergő testnevelő
tanárok vezetésével elindult a mintegy har-
minc főből álló, felsős tanuló–szülői csapat
a balatonkenesei kilátóhoz, egy könnyű
tavaszi bringatúra keretében, gyakorolva a
helyes balesetmentes kerékpározást.
A program második részeként az alsó
tagoza tosoké és szüleiké volt a főszerep.
A KRESZTUDOR interaktív KRESZ-

A „tűzoltási” feladatnál időre kellett kigurítani
és összekapcsolni a tömlőket, két vízsugár segít-
ségével pedig eltalálni a kihelyezett céltáblákat.
Itt segítséget kaptunk a tűzoltóktól is. A kerék-
páros KRESZ-kvíz kitöltése után a következő
pontnál biciklivel kellett egy pályán végigha-

ladni szintén időre, mint a legtöbb helyen.
A feladatok megoldására 15 perc állt a rendel-
kezésünkre, közben a szervezőktől gulyáslevest
kaptunk ebédre. A Ciklon csapata a versenyen
a 7., az Öveges csapata pedig a 2. helyezést érte
el, amivel sikerült továbbjutnunk a megyei

döntőre. Minden csapat egy kupát, a verseny-
zők pedig ajándékcsomagot és könyvet kaptak.

LÉNÁRT PÉTER 12. C OSZTÁLY

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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Bízhatunk bennük a bajban
2015. április 9-én vett részt az Irinyi Iskola
csapata a XXII. Országos Katasztrófa -
védelmi Ifjúsági Versenyen, ahol először
egy internetes fordulón, majd onnan a leg-
jobb hat csapat területi, gyakorlati és elméle-
ti versenyen mérkőzött meg Pétfürdőn, a
Szabadidő Parkban. 
A versenyen a tűzoltási, az elsősegélynyújtá-
si, a lőtérveszélyességi, a labirintusból mene-
külési, az adományszállítás – logisztikai és
erőnléti feladatok mellett a közlekedésbiz-
tonsági ismeretekkel is tisztában kellett
lenni. A versenyen az aranyérmet csapatunk
vehette át, boldogan készülve a megyei for-
dulóra.
A megyei versenyre 2015. április 23-án
került sor Veszprémben, a festői környezetű
Betekints/Buhim völgyben. Itt még nehe-

zebb megmérettetésben volt részük a fiúk-
nak: ár- és belvízkárok elleni védekezés,
menekülőcsomag összeállítás, óvóhelyen
történő tájékozódás, környezetvédelem,
tűzoltás stb.      
Iskolánkat Kurucz Márton, Kovács Levente
István 8. b, Grzybovsky Ádám Bálint és Ticz

Balázs 7. b osztályos tanulók képviselték, s
az előkelő második helyen végeztek. 
A szép sikerekhez gratulálunk, nagy öröm
számunkra, hogy méltán bízhatunk bennük
a bajban is. 

HORVÁTH IRÉN

 foglalkozáson a szülőkkel együtt mintegy 12
oldalas tesztlapot tölthettek ki a gyerekek
Horváth Irén tanárnő vezetésével. A sikeres
megoldásokért kerékpár kötelező felszerelés
volt a jutalom. 
A kézilabdapályánk sem maradt üresen.
Büki Zsolt rendőr százados és Blága Sándor
polgárőr egy nehéz, épített, zárt, kerékpáros
pályával örvendeztette meg a biciklizni
vágyókat, akik folyamatosan gyakorolhatták
a biztonságos közlekedést. Vas Sándor pol-

gárőrnél az elméleti tudásukról szerezhettek
tapasztalatot a tanítványok. A legjobbak
fényvisszaverő mellényt, világító karkötőt
vagy kerékpáros kisokost kaptak jutalmul a
rendőrség szponzorálásával. 
A pályázat, mely „A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedésre nevelési program-
jának megvalósítása – a közúti közlekedés
biztonságát szolgáló köznevelési intézményi
nevelési tevékenység – 1. forduló” nevet viseli,
az iskola 193 680 Ft összegű támogatást

nyert, amelyen kerékpáros közlekedésbiz-
tonsági taneszközöket vásárolt a tanulók
korszerű, folyamatos képzésére.

Köszönjük a rendőrség és a polgárőrség
segítségét az izgalmas és hasznos délután-
hoz, reméljük, ezzel a rendezvénnyel tevéke-
nyen hozzájárultunk gyermekeink baleset-
mentes közlekedéséhez. 

HORVÁTH IRÉN

A hagyományok napjai az Irinyiben
A helyi általános iskolánk 1973 óta viseli az
Irinyi János nevet az akkori igazgató, Puszta
Károly javaslatára. A zajtalan gyufa feltaláló-
jának tiszteletére 1987 óta minden évben,
immár huszonnyolcadik alkalommal rendezi
meg az iskola az Irinyi-napok rendezvényso-
rozatot, ebben a tanévben 2015. március 30.
és április 1. között. 
A három nap alatt huszonkét tanulmányi
versenyen (tizenhárom tantárgy – művelt-
ségi terület), tizenhat előadáson (három
külső helyszínen, látogatással egybekötve),
három nagy iskolai rendezvényen szerepel-
tek, vettek részt a tanítványok, szép sikerrel,
óriási lelkesedéssel. Tanultunk folyamato-
san, gyarapodtunk lelkiekben, tudásban, de
másképp, mint a megszokott hétköznapok-
ban. 
A hagyományok ápolása folytonosságot biz-
tosít múlt-jelen-jövő között. Az irinyisek

megvalósították névadójuk, Irinyi János cél-
kitűzését:
„Egyedül az igazság győzhet s azt csak kutatás
útján lehet megtalálni.
A természet felett úgy szerezheted meg az ural-
mat, hogy megismered.”

Dicséret és köszönet illeti a tantestület, a
szervezők fáradhatatlan munkáját. Folytatás
jövőre! 

HORVÁTH IRÉN



2015. május 19. oldal

Irinyi makettkészítő-verseny
Ebben a tanévben immár a negyedik alka-
lommal volt a helyi általános iskolában az
Irinyi makettkészítő-verseny. A megmérette-
tésre az elmúlt években számos, különféle
hulladék- anyagból, kézzel készített, igazán
nívós alkotás érkezett, kemény fejtörést
okozva a zsűrinek.  Az eredményhirdetésen
Polyák István igazgató úrtól oklevelet és
könyvjutalmat vehetett át az első három
helyezett:

1. Kiss Dániel 5. a osztály – FŰZLURKÓ
makett
2. Papp Tamás 3. b osztály – VÁR makett
3. Nyírő János Bence 8. b osztály –
CSALÁDI HÁZ makett

A legjobb makett készítője 2015-ben, aki
egy nagyon szép serleg büszke tulajdonosa
lett, egy fából készült HAJÍTÓGÉP készítő-
je: Kovács Levente 3. b osztályos tanuló.

Gratulálunk, s boldogan bíztatunk minden
barkácsolni szerető tanulót, hogy folytassa
tevékenységét, mert jövőre is lesz verseny!

HORVÁTH IRÉN

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épí-
tett környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunk-
ban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyama-

tosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a
szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosí-
tott – fotókat várjuk, a pályázó pontos ada-
tainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázat-
ban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a bekül-
dött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasz-
nálására bármely kiadványában, illetve inter-

neten való megjelentetésre, a felvétel készí-
tője nevének feltüntetésével. A pályázó a
díjra beküldött képeket más pályázatban
nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely
reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta!
Mentsék el a képeket, és küldjék el nekünk a
bemutatkozásukkal együtt! Várjuk a képe-
ket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  
06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©

Dalostalálkozón köszöntötték a 15 éves Balaton Dalkört
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Adó 1%
Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, támogassák egyesületünk
munkáját adójuk 1%-ával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!

KONTICS FERENC ELNÖK

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tün -
tessék ki egyesületünket.
Adószám: 19382058-1-19

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Városvédő és Fürdő Egyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támo-
gassák az egyesületet.
Adószám: 18920594-1-19
Köszönjük!

BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7�16  Szo: 7�12 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

Múltunk
I. évfolyam májusi szám

Hirdessen 2015-ben
Ön is a Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet

e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. 
Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

Májusi rejtvény
Az áprilisi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
S nyitja holt szemét…
Április, óh, Április!
(Tóth Árpád: Április)

Könyvet nyert: Németh Lászlóné és Szabó
Lajos balatonfűzfői olvasónk. 
Gratulálunk!

Május havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2015. május 28. 

A meg fejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy „rejt-
vény”.

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

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

Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a  Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én), készülhet bármely technikával, zenei

aláfestéssel vagy szövegalámondással
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról

Beküldési határidő: 2015. augusztus 10.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ
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TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu

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
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: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

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:

8.00–19.00 óráig,
V: 8.00–19.00

Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás, helyszínre történő kiszállással. (06-30/262-2103)

Fűzfői Fövenystrandon új építésű büfé
hosszú távon bérbeadó!

Érdeklődni: 06-30/630-8561

Balatonfűzfőn, a víztoronynál belterületi, közműves,
1540 m2-es telek eladó.

Érdeklődni a 06-20/351-6650 telefonon.

Matematika korrepetálása általános iskolásoknak,
valamint angol nyelv kezdőtől közép haladóig minden

korosztálynak. Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/70-615-2855

Nyitva: H�P: 9�16, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

Megérkeztek az idei
sportos, tükrös,

UV szûrõs, polarizált
napszemüvegek!

Az akcióról érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2015. 5. 4-tõl 2015. 5. 31-ig tart! 



2015. május 23. oldal

A Tánc Világnapja

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




