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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
szeptember havi programja

Szeptember 3. 16 óra Balatonfûzfõi
,,Balaton” nyugdíjasklub
– klubdélután 
Helyszín: Közösségi Ház

Szeptember 3. 18 óra ,,Csebszalto”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Szeptember 7. 15 óra Szüreti felvonulás és bál
– a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub szervezésében
Helyszín: tobruki településrész, óvoda

Szeptember 11. 17 és 18 óra Megemlékezés
Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerzõrõl
17 órakor koszorúzás a szülõházánál
(Fûzfõfürdõ, Bartók Béla u. 25.)
18 órakor komolyzenei koncert a Jókai
Közszíntérben (Fûzfõfürdõ, Jókai u. 19.)

Szeptember 16. 15 óra Pedagógus
nyugdíjasklub 
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szeptember 16-tól folyamatosan szakkörök,
tanfolyamok, klubok indítása

Szeptember 17. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szeptember 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szeptember 19. 18 óra Színházi elõadás
– a Rest macskák elõadása
Rejtõ Jenõ: Herkules bonbon, Rejtõ Jenõ: A
békés kiegyezés, Rejtõ Jenõ: Réz rúd
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színházterem
Belépõdíj: 300 Ft/fõ

Szeptember 20. 17 óra Képzõmûvészeti kiállítás
– Kisbéri Erzsébet és Simon Béla amatõr
festõmûvészeknek, a Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub tagjainak kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Marton Béla polgármester
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szeptember 21–22. 9–18 óráig Kulturális
Örökség Napjai 2013 ,,Klebelsberg
nyomában” IV. hagyományõrzõ séta
– A Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre szervezésében
Helyszín: Balatonfûzfõ városrészei

Szeptember 28. 16 óra Szüreti mulatság
– a Balatonfûzfõi ,,Balaton” nyugdíjasklub
szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Szeptember 28. 10 óra A Fogyatékkal Élõ
Emberek Országos Kulturális Fesztiválja
– a Mozgáskorlátozottak Balatonfûzfõi
Szervezete és a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár közös szervezésében
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Szeptember 30. 16 óra Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Október havi programelõzetes

Október 1. 15 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Október 1. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 1. 17 óra A Zene világnapja
alkalmából koncert a Légierõ Zenekarral
és a Fûzfõ Big Banddal
Helyszín: Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színházterem

Október 6. 15 óra Megemlékezés az aradi
vértanúkra
– az Ökumenikus Kápolnáért Alapítvány és
a Mûvelõdési Központ és Könyvtár közös
szervezésében
Helyszín: tobruki harangláb (Kulich Gy. u.)

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Mézes Metódot és 
Horváth Rebeka Viktóriát.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*

Fájdalommal búcsúzunk a 2 elhunyt balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket fejezzük ki a
hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi
adatokat szolgáltatta a 2013. júliusi lapzártától a

2013. augusztusi lapzártáig:

2013. szeptemberi programjaink

Klubok, szakkörök indítása!
Várjuk a kedves érdeklõdõk jelentkezését

az alábbi szakkörök indításához:
• Baba-mama klub

• Díszítõmûvészeti kör
(valamennyi korosztály számára)
• Helikopter-modellezõ szakkör
(valamennyi korosztály számára)

• Német- és angol nyelvtanfolyam (kezdõ)
(valamennyi korosztály számára)

• Elõadó-mûvészeti csoport 
(általános iskolai felsõ tagozatos diákok

számára)
• Fotós szakkör 

(általános iskolai felsõ tagozatos és
középiskolás diákok számára)

• Elektronikus sajtó 
(általános iskolai felsõ tagozatos és

középiskolás diákok számára)
A klubokat és szakköröket minimum 8
fõ jelentkezése esetén tudjuk elindítani.

Jelentkezni a Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban, nyitvatartási idõben

személyesen, valamint a
www.balatonfuzfo.hu honlapra feltöltött

jelentkezési lap kitöltésével, annak
postacímünkre vagy 

e-mail címünkre (muvkpfuzfo@invitel.hu)
történõ eljuttatásával lehetséges.

Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Balatonfûzfõ, Bugyogó-forrás u. 12. 

Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/924-3038
www.balatonfuzfo.hu – rendezvenyek
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Harmincötödik hónap a városházán

Sokan kaptunk levelet az illetékes földhivataltól, hogy az ingatlanra
vezetékjogot jegyeztek be az EON javára. Sokan jelezték, hogy
annak ellenére jegyeztek be ilyet, hogy nem is megy a telkük fölött
vezeték. Ez azért történt, mert a vezetéknek van biztonsági
távolsága, és a bejegyzés erre is vonatkozik. A határozatot hozó
földhivatal  kérésre kiadja a telekre vonatkozó vázrajzot is. Ezt a
vezetékjog bejegyzést az ingatlantulajdonosoknak el kell tûrniük a
zavartalan áramszolgáltatás érdekében.
A parti sétány és kerékpárút közbeszerzési tanácsadóját és mûszaki
ellenõrét kiválasztottuk, hamarosan kiírjuk a közbeszerzést is.
Aktualitás, hogy a Fáy utca lakóinak képviselõje közölte, hogy
független szakértõvel megvizsgáltatja, hogy a tervezett fejlesztéssel
az ingatlanjaik vesztenek-e értékükbõl, s ha igen, akkor az
önkormányzattal szemben ezt érvényesíteni fogják.  És mi lesz akkor,
ha a valóban független szakértõ éppenséggel értéknövekedést fog
megállapítani? Gondolom, akkor az érintett ingatlantulajdonosok az
önkormányzatnak megtérítik az értéknövekedést. Mindenesetre egy
dokumentálható, jelenlegi állapotfelmérést kell majd összevetni egy
késõbbi, rendezett állapottal. Egy biztos, nem gyorsítja meg a
fejlesztést, s illeszkedik az ingatlantulajdonosok azon kijelentéséhez,
hogy mindent megtesznek a projekt meghiúsításáért. Én kijelentem,
hogy mindent megteszek a projekt megvalósításáért. Nem állhat a
közösségi cél elé egy szûk csoport vélt érdeksérelme.
Elindult a vízmû átadása. Most a tárgyalások folynak, a bekért
adatokat szolgáltatjuk a DRV-nek. Egy bérleti szerzõdés tervezetét
kaptuk meg, amin van még mit csiszolni azért, hogy a vagyon
fenntartására elegendõ legyen a bérleti díj. S a díjon felül  ne kelljen
még befizetnünk azért, hogy a DRV szolgáltathasson. Remélem,
sikerül egy elfogadható konstrukciót közösen kidolgoznunk.
Szeptember elsejétõl a fûzfõgyártelepi buszmegállóban lévõ iroda
más funkciót kap. A Balaton Volán bérleti szerzõdés nélkül,
szokásjog alapján ingyenesen használta az irodát. Megkeresésemre
nyilatkozták, hogy ha fizetni kell érte, akkor nem tartanak igényt az
ingatlanra. Így kiköltöznek, s helyükön a Balatonfüred Pékség fog
üzletet nyitni. A bérletárusítást az önkormányzat a polgármesteri
hivatalban fogja biztosítani a Balaton Volánnak.
Érdekes dolgokat él meg az ember. Kifogásolta egy levélíró, hogy
milyen jogon szedünk belépõdíjat a strandjainkon, amikor a Balaton
mindenkié. Nem kap semmit a belépõdíjáért. A szabad strandokon
több szolgáltatást kap, mint itt. Az õ adójáért jogosan várná el, hogy
ingyen használhassa a strandot. Próbáltam leírni neki, hogy mit is
kap a belépõért. Locsolt, nyírt füvet, egészségügyi ügyeletet, vízi
mentõ szolgálatot, ingyenesen használhatja a mosdókat, hideg meleg
vízzel, százmillióért megépített épületet, ingyenes wifit, különbözõ
szolgáltatásokat a strandon, programokat. Ez neki semmi, ez az alap.
Kifogásolta a levélíró, hogy kevés a program. Mikor soroltam a
rendezvényeinket, a romkerti zenés estéket, a Beach fesztivált, a
Júniusi vigadalmat, a sok parti rendezvényt, a Gombócfesztivált, a
cseberei  juniálist, akkor ezek közül csak a Gombócfesztiválról
hallott.  Biztosan az a közel 80 ezer strandlátogató úgy gondolta,
szívesen jön a településünkre.  Olyannyira szívesen, hogy a megyei
napilap legnépszerûbb üdülõhelyet kutató felmérésén a
megkérdezett hazai és külföldi vendégek értékelése alapján a
harmadik helyen végzett. Az internetes szavazás nem módosított a
helyezésünkön, sõt, a leadott szavazatok alapján a másodikak

lettünk. Az értékelõk a vendégszeretetre, a közbiztonságra, a
kirándulási, túrázási, sportolási lehetõségekre a legtöbb szavazatot
városunkra adták. A strand tisztasága, minõsége, a vendéglõben az
ételek és a kiszolgálás minõsége a második helyen végzett. Az
értékeléseket megismerve felhívtam dr. Szabó János rendõrkapitány
urat, s megköszöntem a munkájukat, ami a jó helyezésünkhöz
hozzájárult. Kértem, hogy tolmácsolja az állománynak a
köszönetemet, elismerésemet.  Megköszöntem Márkus Bélának is, a
Polgárõr Egyesület elnökének a tagság munkáját. Megköszönöm
mindenkinek, akik munkájukkal hozzásegítették a települést a jó
helyezéshez. Úgy tûnik, kezdenek beérni azok a fejlesztések, amelyek
a komfortosságot, vendégszeretet szolgálják. 
Tudom, hogy a megújult strandunkon még sok a dolog. De ahhoz
képest, hogy a szkeptikusok még a nyitást is lehetetlennek gondolták,
nagy eredmény, hogy a cikk írásáig már elértük a tavalyi bevételt. 
Üzembe helyeztük a sportpálya locsoló rendszerét. A stadion elõtti
patakból nyert víz ellátja a teniszpályákat és a focipályát is.
Jelentõsen csökkennek a fenntartási költségeink.

Íme egy friss hír.
„Tisztelt Pályázó! 
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Napelemes
rendszer kiépítése a balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskolában”
címû, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0217 jelû pályázatát az Környezet és
Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetõje 31 864 579 Ft
összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
A befogadási kritériumoknak megfelelt. 
A támogatás folyósításának elõfeltétele a Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatóság képviseletében eljáró NKEK Nemzeti
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társaság, mint közremûködõ szervezet által a BALATONFÛZFÕ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA részére történõ támogatói okirat kibocsátása.”
Vélhetõen õsszel már munkára foghatjuk a napelemeket, jelentõs
mértékben csökkentve a villanyszámlánkat.
Szeptember 1-jén új tanév kezdõdik. Városunkban 23 kisdiák
elõször lépi át az iskola küszöbét. Kívánok nekik és a többi diáknak,
tanárnak sikeres tanévet.
A teniszpályán kívül is sokszor találkoztunk. Még húztam a lábamat
a mûtét után, amikor mondta, hogy szívesen ütögetne velem, ha
majd rendbe jövök. Alig hajló lábakkal irigykedve néztem a vörös
salakon a sárga labdákat egy hálós kerettel püfölõ embereket. Ilyen
szavakat mondtak, hogy aut, egyenlõ, gém, meg hasonlók. Aztán
eljött az ideje, én is kézbe vettem a 15 éve letett ütõmet, s elkezdtem
az alapokról egy remek oktatóval, türelmesen magyarázva a kétkezes
fonákot, a tenyeresnél alkalmazott újfajta ütõfogást. Tudja, hogy
mennyire fontos a visszatérés a betegség után, mert õ is átesett ezen,
s neki is jól esett, hogy foglakoztak vele. És ezt õ továbbadja. Most
éppen nekem, de korábban másnak. Iparkodom, hogy gyorsan
fejlõdjek. Köszönöm, köszönjük Attila.

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2013. szeptember 19-én 17 órakor lesz
Fûzfõgyártelepen, a Mûvelõdési Központban.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER



2013. szeptember 5. oldal

A helyi választási iroda vezetõjének 1/2013. (VII. 24.) sz. határozata a
szavazókörök kialakításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77-79. §-ai
szerinti felülvizsgálatot követõen a Ve. 77.
§ (1) bekezdése alapján az alábbiakban
állapítom meg Balatonfûzfõ város területén
a Ve. hatálya alá tartozó választásokon
mûködõ szavazóköröket:

I.

Balatonfûzfõ város közigazgatási területén
a szavazókörök száma: 5.

II.

A szavazókörök sorszáma és területi
beosztása a mellékletben található, illetve
azok utcaszintû listája megtekinthetõ a
Hivatalban ügyfélfogadási idõben.

III.

A szavazóhelyiségek címe, a választópolgárok
központi névjegyzék szerinti száma:

1. számú szavazókör: Közösségi Ház, 8175
Balatonfûzfõ, József A. u. 10. (akadály-
mentes)
A választópolgárok száma: 785

2. számú szavazókör: Volt Általános Iskola,
8175 Balatonfûzfõ, Jókai u. 19–21.
A választópolgárok száma: 814

3. számú szavazókör: Általános Iskola,
8184 Balatonfûzfõ, Irinyi J. u. 2. 
A választópolgárok száma: 735

4. számú szavazókör: Mûvelõdési Ház,
8184 Balatonfûzfõ, Bugyogó forrás u. 12.
(akadálymentes)
A választópolgárok száma: 779

5. számú szavazókör: Cseberei Óvoda,
8175 Balatonfûzfõ, Radnóti u. 26.
A választópolgárok száma: 735

IV.

A települési szintû lakóhellyel rendelkezõ,
valamint az igazolással szavazó választó-
polgárok jogának gyakorlására az 1. számú
szavazókört jelölöm ki.

V.

A Helyi Választási Iroda címe: 8184
Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati
Hivatal

VI.

A szavazókörök kialakításáról és
felülvizsgálatáról szóló határozatot – annak
mellékleteivel együtt – a Ve. 80. §-a alapján
15 napra a helyben szokásos módon
közzéteszem.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ

JEGYZÕ,  A HVI VEZETÕJE

Folytatódik az „Öböl program”

Szeptembertõl folytatódik a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
pályázat foglalkozássorozata, amelynek keretében felsõ tagozatos és
középiskolás tanulók ismerkedhetnek meg a fotózás, az
elõadómûvészet és az elektronikus sajtó rejtelmeivel. A Mûvelõdési
Központ több mint 20 millió Ft-os eredményes pályázatának
köszönhetõen áprilisban kezdõdtek a kurzusok, sõt az elõadómûvészek

egy remek hangulatú színdarabbal már egy résztávot teljesítettek is.
A másik két témakörben szeptembertõl a korábban megkezdett munkát
folytatva, új csoportokat is indítanak a szervezõk. A részvétel minden
témakörben ingyenes. Várjuk tehát a jelentkezõket, érdeklõdni
személyesen vagy telefonon lehet a Mûvelõdési Központban.
Információ: 88/451-056, 20/224-2844, 20/924-3038

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfûzfõi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfûzfõ, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Balaton Volán közleménye
Balatonfûzfõ ,,forgalmi iroda” használatának módosulása miatt a bérletek árusítása

2013. szeptembertõl az önkormányzat épületében (8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.) lesz
minden hónap elsõ hat munkanapján elõreláthatólag 8.00–15.00 óra között.



6. oldal 2013. szeptember

Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete pályázati eljáráson tör-
ténõ kiválasztást követõ zártkörû ver-
senytárgyaláson értékesíti a Balatonfûzfõ,
Tobruki Strand, 1024/2 és 1024/9 hrsz.-ú
ingatlanokon meglévõ fõépület tetõszinti
bõvítésének, fejlesztésének és hasznosí-
tásának 20 éves bérleti jogát, további
elõbérleti joggal. 

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

A pályázat benyújtásának helye:
Balatonfûzfõ Város Önkormányzat

Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán
8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.

A pályázat benyújtásánakideje: 2013.
szeptember 16., 14.00 órától 15.00 óráig

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete 224/2013. (06. 18.)
Kt. határozatával úgy döntött, hogy
társadalmi vitára bocsátja a 2014.
január 1-jétõl hatályba lépõ települési

szilárdhulladék gyûjtésére és elszállí-
tására vonatkozó szervezett közszol-
gáltatás kötelezõ igénybe vételérõl

szóló rendelet-tervezetét. A rendelet-
tervezet megtalálható Balatonfûzfõ
város honlapján: www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Nagyon sok szeretettel hívjuk Balatonfûzfõ
lakosságát, üdülõvendégeit, minden érdeklõdõt a
2013. szeptember 7-én délután 15 órakor kezdõdõ
szüreti felvonulásra és az azt követõ bálra.
A felvonulás Tobruk településrészen a Rákóczi
utca elejétõl indul, több utcát érintve az óvoda

udvaráig tart. Ott egy kis mûsorral
kedveskedünk a megjelenteknek, majd gulyás
kóstolásra lesz lehetõség. Végül éjfélig tartó
zenés tánccal fejezzük be a mulatságot.

,,CSEBSZALTO” NYUGDÍJASKLUB

Pályázati felhívás

Közlemény

Hirdetmény

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

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

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

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

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

DR. KÉGL TAMÁS

Nyertes TAO pályázat
A Fûzfõi Atlétikai Klub – együttmû-
ködésben Balatonfûzfõ Város Önkor-
mányzatával – 2013. március 7-én pályá-
zatot nyújtott be a balatonfûzfõi Városi
Stadion részleges felújítására, amelynek
eredményeként 6 901 565 Ft összegû
támogatást nyert a Magyar Labdarúgó
Szövetség Sporttelephely felújítási program
TAO elõminõsítéses pályázatán.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlanon felújítják a labdarúgó-pálya

kerítését és a lelátó korlátait, a közvetítõ
állást és annak hangosítását szolgáló
berendezéseit, valamint a labdarúgó-pályán a
hagyományos öntözõrendszer helyett,
korszerû, automata öntözõrendszer létesül.
Utóbbitól az öntözési költségek csökkenését
várjuk. Ez a rendszer alkalmas lesz a tervezett
további fejlesztések (a csapadékvíz öntözési
célú felhasználásának biztosítása) esetén az
ahhoz történõ csatlakozásra is, amitõl az
önköltség további csökkenését reméljük.

A fejlesztésnek köszönhetõen a létesítményt
használók örömére számottevõen javul
sportcentrumunk jelenlegi színvonala.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Meghívó
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Sajtóközlemény
„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítõ hálózat kiépítése

a kelet-balatoni kistérségben” címû tÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 azonosító számú pályázati program

Avagy FRISS HÍREK a GIRBEGURBA PROGRAMRÓL

2013. augusztus 23.

A GIRBEGURBA néven futó program keretében 2013. szeptember
19-én 17 órai kezdettel dr. Zacher Gábor toxikológus fõorvos tart
elõadást Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár nagytermében, melyre sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Az elõadás témája:
Mit tehet a szülõ? A szülõk szerepe, felelõssége a fiatalok
droghasználatával kapcsolatban

Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad:

Sajtos Ildikó szakmai vezetõ a 88/542-555-ös, valamint
Csonka Gabriella projektasszisztens a 88/542-553-as
telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatási forrás a Kelet-Balatoni kistérség településein, 11 általános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítõ hálózat
létrehozását és mûködtetését teszi lehetõvé.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
E-mail:kbtot@keletbalaton.hu
www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Augusztus 20.
Államalapító Szent István királyunk és az Új kenyér ünnepén
délelõtt a fûzfõfürdõi Jézus Szíve templomban kezdõdtek az ünnepi
események A Szécsi Ferenc atya által celebrált mise legfõbb üzenete
az volt,  hogy Jézus intelmeinek megfelelõen, az államalapító erõs
sziklára építette országát, ezáltal maradhatott meg a mai napig is a
magyarság. Szomorú, ugyanakkor elgondolkodtató volt, amikor a
kenyér szentelése elõtt a plébános úr felvetette, hogy bár az ország
Európa felét el tudná látni gabonával, mégis élnek ma nálunk olyan
gyerekek, akik az éhségtõl kiesnek az iskolapadból. Az Új kenyér
ünneplése közben gondoljunk erre is, s tegyünk meg mindent ennek
megszüntetéséért.
A szentmise végén Marton Béla polgármester úr szegte meg és
osztotta szét a megszentelt kenyeret.
A viharosra fordult idõjárás miatt a romtemplom helyett a

Közösségi Házban rendezték meg a városi ünnepséget, amelynek
keretében Gróf Tibor köszöntõje után Szedlák Attila országgyûlési
képviselõ mondta el megemlékezését, kiemelve õ is Szent István
érdemeit a magyarság történelmében.
A veszprémi Gizella kórus és Szilvásiné Csordás Éva elõadómûvész
színvonalas ünnepi mûsora után Marton Béla polgármester a
hagyományoknak megfelelõen átadta a „Balatonfûzfõ Díszpolgára”
és Balatonfûzfõért” díjakat. 
Elõbbit dr. Bakonyi Árpád, a Nitrokémia Zrt. volt vezérigazgatója,
utóbbit Pongrácz István, a Nitrokémia Véradó Egyesület elnöke
vehette át a városvezetõtõl.
Az ünnepség a megszentelt kenyér megszegésével fejezõdött be.

GRÓF TIBOR
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Szeptemberre készülve
A nyári forróságnak lassan vége, az enyhülõ
hõség az õsz közeledtét jelzi. Szeptem-
berben a családok életében nagy változást
hoz a tanévkezdés, megkezdõdnek a dolgos
hétköznapok.
2008-ban hirdette meg az Országos Rendõr-
fõkapitányság az „Iskola rendõre” programot,
amely a rendõrség tanintézményekben
végzett bûn- és baleset-megelõzési
tevékenységét foglalja keretbe már nemcsak az
általános, hanem a középiskolákban is.

Mit takar a program? Minden iskolának van
egy kapcsolattartó rendõre, õ az „Iskola
rendõre”. 

• rendszeresen megjelenik a tanintézmény-
ben, részt vesz a különbözõ hivatalos és
szabadidõs programokon

• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a
szülõi értekezleteken

• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a
pedagógusoknak és a szülõknek az
iskolában elõforduló erõszakos,
pedagógiai eszközökkel már nem
kezelhetõ esetekkel kapcsolatban

• rajta keresztül az iskola jelezheti a
mindennapi élettel kapcsolatban
felmerülõ problémáit, észrevételeket,
amelyek a rendõrség ifjúságvédelmi
tevékenységéhez kötõdnek

• az Iskola rendõrétõl, ill. rajta keresztül is
kérhetik elõadások, foglalkozások, jogi
felvilágosítás tartását az intézményekben
akár közlekedési, baleset-megelõzési,
gyermek és fiatalkori bûnelkövetéssel,
áldozattá válással kapcsolatban

Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülõk
észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét,
amellyel a program hasznosabbá,
eredményesebbé tehetõ. Erre szolgálnak az
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK. 

Az évszakváltás nemcsak az iskolák
zajosabbá válását hozza magával, hanem

Kitüntetettjeink

Dr. Bakonyi Árpád 1942. november 19-én
született Budapesten. 1963–68 között a
Veszprémi Mûszaki Egyetem hallgatója volt,
ahol okleveles vegyészmérnöki képesítést
szerzett. 1974-ben a Budapesti Mûszaki
Egyetem Gazdaságmérnöki Karán végzett,
1976-ban ugyanitt doktorrá avatták.
1972–1993-ig a Nehézipari Miniszté-
riumban, majd az Ipari és Kereskedelmi
Minisztériumban dolgozott. Létrehozta és

vezette a Minisztérium Környezetgaz-
dálkodási Fõosztályát, mely gazdája volt az
országos veszélyeshulladék-égetõ és lerakó
hálózatnak. A rendszerváltásig az aszódi
lerakó és a dorogi égetõmû készült el az
irányítása alatt.
1986-ban a Dorogi Környezetvédelmi
Program miniszteri biztosának nevezték ki.
1990-ben miniszter biztosi megbízást
kapott a Borsodi Iparvidék környezetvé-
delmi problémái megoldásának elõse-
gítésére.
A 80-as évek végétõl különbözõ beosztá-
sokban foglalkozott Várpalota térségének
környezetvédelmi problémáival. 1995 és
2002 között az e célból létrehozott
közhasznú társaság ügyvezetõje volt.
1998–2005 között a MAL Rt. igaz-
gatóságának alelnöke.
Aktívan részt vett a Veszprémi Egyetemen
megszervezett környezeti mérnökképzés
létrehozásában.
1992-ben a Veszprémi Egyetem címzetes

docens megtisztelõ címet adományozott
számára.
2002-tõl a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója
lett.
2004–2008 között a Nitrokémia irányítá-
sával hajtották végre az MNV Zrt. által
finanszírozott 23 milliárd forintos kár-
mentesítési programot.
2010-ben megkapta a Magyar Köztársaság
Érdemrendjének Lovagkeresztjét.
Balatonfûzfõn intézmények karbantartá-
sához, felújításához járult hozzá. Egyesüle-
teket, civil szervezeteket, magánszemélye-
ket támogatott jelentõs összeggel. A
település fejlõdését  technikai eszközök
felajánlásával is segítette. Ezen tevékeny-
ségével méltán vívta ki a helyi közösségek,
itt élõk szeretetét, tiszteletét.
Balatonfûzfõ város önkormányzatának
képviselõ-testülete a 232/2013. számú
határozata szerint dr. Bakonyi Árpádnak a
„Balatonfûzfõ Díszpolgára” kitüntetõ
címet adományozta.

Pongrácz István 1951. június 5-én született, s
azóta is Fûzfõgyártelepen, a 6 x 2-es épületben
él családjával. Az általános iskolát és a
szakmunkásképzõt is Gyártelepen végezte.
Sportolt Balatonfûzfõn, majd bevonulásáig
magnós klubvezetõ volt a Mûvelõdési Köz-
pontban. 2 év katonaság után kiváló katona-
ként szerelt le, majd ismét átvette a Klub
irányítását. A Fûzfõi Polgárõrség alapító tagja.
A rendszerváltás után megalakították a
Nitrokémia Véradó Egyesületet. Azóta az
egyesület vezetõjeként társadalmi munkában

tevékenykedik, immár 20 éve. Szervezésükben
rendezték meg ez év áprilisában a 80. Retro
véradást. Az elmúlt 20 év alatt több mint 4
ezer véradót szervezett, mellyel a veszprémi
vérellátó részére biztosították a megfelelõ
vérmennyiséget, így több mint 12 ezer
betegen segítve. Õ maga eddig 243-szor adott
vért. 2010-ben vonult nyugdíjba. Jelenleg is a
Fûzfõgyártelepi nyugdíjasklub aktív tagja.
A város képviselõ-testülete 233/2013. számú
határozatával a „Balatonfûzfõért” kitüntetõ
címet adományozta számára.
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Fejlesztés és néphagyomány
APÁMURAM! Mondja már meg nékem,
egy römpöly + egy kupa, az hány icce bor?
ÉDES ÖCSÉM! Az biza testvérek közt is négy
meszely. No, de erre aztán már igyunk egyet!
APÁMURAM! Mondja már meg nékem,
hány véka tesz ki egy kalangyát?
ÉDES ÖCSÉM! Bogárszemû, szorgos
menyecske épp hatvanszor hajol le érte
marok szedni a gabonaföldön.
APÁMURAM! Mondja már meg nékem, a
hétrõfös szakállú emberke meddig jut el az
erdõben egy kerékfordulással?
ÉDES ÖCSÉM! Éppen 3,38 méterrel lesz
odább, mint elébb volt. Hanem jól vigyázz
azzal a hétrõfössel, kerüld el messzirõl, ha

bajt nem akarsz magadnak, mert annak
akkora az ereje, hogy tövestõl csavarja ki a
fákat, ha megharagszik!

Kedves Szülõk!
Ezek a fülünknek szokatlan mértékegységek
nem valami új számítógépes program
paraméterei, hanem hagyományos népi
kultúránk lassan-lassan elfeledett szókincsé-
nek becses darabjai. A magyar földmûvelõ
ember leleményes, praktikus észjárását, a
magyar nyelv gazdagságát tükrözik.
Ennek a nyelvnek, anyanyelvünknek
birtokba vételével, használatával palléro-
zódik elménk, bont szárnyat kreativitásunk.

megkezdõdik az õszi betakarítás, a
kertekben, a gyümölcsösökben, a szõlõkben
beérett termények begyûjtése.  
Erre az idõszakra jellemzõ bûncselekmény a
besurranás. A ház, a nyaraló, a pince körül,
mögött szorgoskodó tulajdonosok,
családtagok, segítõk nyitva hagyják a kaput,
az ajtót, az ablakokat, a gépkocsit az
udvaron, az utcán. Ilyen alkalmat a nem
igazán jó szándékkel arra sétálgató
elkövetõk nem hagynak ki. Szó szerint
pillanatok alatt „dolgoznak”. Felkapják és
viszik, ami szem elõtt van, az autóban
hagyott értékeket, a legkülönbözõbb
helyiségekben asztalon, ágyon, fogason
hagyott táskákat, pénztárcákat. Nem töltik
az idõt forgatással, kutatással.

A besurranások megelõzése érdekében
• zárják kulcsra a nyaralóingatlanok utcai

és bejárati ajtóit, akkor is, ha otthon vagy
a kertben tartózkodnak

• amennyiben riasztóberendezéssel van
ellátva a nyaraló, azt éjszakára és
távollétükre minden esetben aktiválják

• a nyaralóba, pincébe, házba megérkezve a
személyes okmányaikat és pénztárcájukat
tartalmazó táskákat ne tartsák jól látható
és elérhetõ helyen

A gépjármû lopások elkerülése érdekében
• gépkocsik kulcsait ne hagyják a jármûben és

látható helyen a nyaralóban, az épületben
• a gépkocsik összes biztonsági berende-

zését aktiválják parkolás után

• lehetõség szerint az ingatlanokon belül
parkoljanak úgy, hogy több kormányo-
zási manõverrel lehessen az ingatlant a
gépjármûvel elhagyni

• közterületen történõ parkolás esetén
igyekezzenek forgalmas, jól látható helyen
megállni, soha ne hagyjanak értéket,
táskát, mûszaki cikket látható helyen a
gépkocsiban. Az ülés alá helyezett táska
az elkövetõknek látható hely!

Vigyázzanak értékeikre,
mert a megelõzés áldozattá válástól és

fõleg sok bosszúságtól menti meg Önöket!

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG

Fesztivál és veteránjármû találkozó
Augusztus elsõ hétvégéjén a balatonfûz-
fõi veterán gépjármûvek találkozójára
baleset-megelõzési programot is
szerveztünk. 

A találkozót már harmadik éve szervezik
meg, és egyre nagyobb népszerûségnek
örvend. 37 motorkerékpár és 24
személygépkocsi regisztrált ebben az évben a
Gombócfesztivállal összekötött találkozón.

A találkozón szavazni lehetett a legszebb
jármûvekre, amelyek közt a harmincas
években készült motorkerékpárok és 60-as,
70-es években készült autók is voltak.
Nekem legjobban az a nyitható, ezüstszínû
Mercedes tetszett, amely 1964-ben készült. 

A baleset-megelõzési sátort is felkeresték a
nézelõdõk. A gyerekekkel a kerékpározás
volt a beszélgetés, játék témája, míg a
felnõttekkel az ittas vezetésrõl és a „fixdíjas”
szabálysértésekrõl konzultáltunk. Nagy
tetszést váltott ki a „részeg szemüveg”, a
gyerekek körében pedig a nyerhetõ
láthatósági karkötõk. 

Igaz, a szervezõkkel együtt készültünk egy
ügyességi pályával is a motorkerék-
pároknak, de a nyári hõségben inkább a
fesztivál nyújtotta örömök foglalták le a
résztvevõk érdeklõdését. 

A szervezõkkel megegyeztünk abban, hogy a
jövõ évi találkozóra komplex baleset-

megelõzési programmal készülünk, és
minden téren felmérjük a „veterán” vezetõk
tudását. Célunk a figyelemfelhívás a KRESZ
változásaira, nemcsak a büntetések elkerülése,
hanem a balesetek megelõzése érdekében is.

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY
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Nyárvégi gondolatok…
Véget ért a nyár. Ez a lesújtó gondolat
akkor fogalmazódott meg bennem, amikor
az augusztus 20-i ünnepségrõl autóztam
hazafelé. Összefüggõ kocsisor a fõváros
felé, erõs oldalszél, szakadó esõ… Minden a
meteorológia elõjelzése szerint.
A mûvelõdési ház vezetõjeként számomra
is lezárult egy fontos idõszak. Tanuló évnek
nevezném. Az elmúlt idõszakban szerettem
volna megismerni a helyi szokásokat,
hagyományokat. Gyakran engedtem az
„eddig így szoktuk” kezdetû mondatoknak,
hogy lássam, mi mûködik jól és hol kell
változtatni. Tanulságos év volt. Kiderült,
kikre számíthatok, s kik azok, akik a
háttérben maradva érzik jól magukat, örök
kritikusként. Pedig én jól tûröm a kritikát,
fõleg ha építõ és a szemembe mondják.
Igyekszem tanulni belõle. 
Most már tudom, hogy több rendezvény
idõpontját körültekintõbben kell kijelölni, a
helyszínét megválasztani. Sokszor az volt az
érzésem, mintha szándékosan eldugnánk az

idegenforgalom elõl. Az egyébként kiváló
programokról nem értesül a Fûzfõn
átutazó, pedig ezzel újabb vendégeket
szerezhetnénk. Szerintem ez a fõ cél! Biztos
vagyok benne, hogy például a Gombóc-
fesztivál kétszer ennyi érdeklõdõt vonzana,
ha a fõút mellett zajlana.  Az elmúlt
hónapban igyekeztem ezt be is bizonyítani.
A fûzfõfürdõi Béke térre szerveztem egy
utcabált és a balatonfüredi fúvósok
térzenéjét. A kedvezõtlen idõjárás ellenére
csak jöttek az emberek, gyûltek a fõúton
szabálytalanul megálló autók és motorok.
Mert a „szájukba” adtuk a programot.
Szerintem ez lehet a jövõ, ebben kell
gondolkodnunk. A jobb infrastruktúrát jó
szervezéssel ki lehet váltani. 
Apropó Gombócfesztivál! Egyértelmû,
hogy az egynapos keretbõl kinõtte magát.
A veterán gépjármûvek programjai mellett
egyéb sport és gasztronómiai rendezvé-
nyekkel kell színesíteni. És akkor a környék
legszínvonalasabb fesztiválja lehet. A

hagyományok megvannak, kicsit nagyobb
városi összefogás kell hozzá.
Egyébként le a kalappal a civil szervezetek
elõtt. Sokat dolgoztak a város érdekében az
idei nyáron is. Igyekeztem mindenkivel jó
kapcsolatot ápolni, a programjaikhoz kért
segítséget, támogatást megadni. Meg-
gyõzõdésem, hogy csak így mûködik,
összefogással jelentõs perspektíva áll
Balatonfûzfõ elõtt.
A nyári gondolatok után illik néhány szót
ejteni az elkövetkezõ idõszakról is.
Már hirdetjük az õsztõl induló
foglalkozásainkat. Szeretném, ha a múlttól
eltérõen, sokkal szélesebb palettáról választ-
hatnának a szabad idejüket hasznosan
eltölteni kívánó érdeklõdõk. Még jobban
szeretném, ha a fiatalok is gyakrabban
keresnék fel intézményünket. Ha máshogy
nem megy, szórakoztató eszközök
beszerzésével igyekszünk elõször becsalni
õket. Egy jó biliárd vagy csocsópartit talán
még nem helyettesít az internet. 

E hagyományos népi kultúránk elemeit
használva állított össze fejlesztõ foglal-
kozásokat Molnár Enikõ gyógypedagógus –
logopédus, mesemondó.

• Népi gyermekjátékok
• Népi mondókák
• Népmese
• Kézmûvesség

Mi minden fejlõdik az együttlétek alkalmával?
• Társas kapcsolatok, kommunikáció.
• Figyelem és emlékezet.
• Szókincs, kifejezõ készség, mely hat a

gondolkodásra.
• Ritmusérzék.

• Nagy- és finommozgás.
• Mozgás és beszéd harmonizálódik.
• Szerialitás, kombinációs készség.

Kiket várunk a foglalkozásokra?
Azokat a családokat, ahol a szülõk szívesen
megismertetnék gyermekeikkel az élõ
szóbeliségen alapuló hagyományos népi
kultúra jókedvét, néhány színét, ízét.
A Mûvelõdési Központ és Könyvtár a
tanévkezdés után, õsszel tervezi a fejlesztõ
program indítását. 

Kellõ létszám esetén az alábbi korosztályok
számára indulhatnak foglalkozások:
– heti 1 alkalommal 5–6 éves óvodásoknak,

– heti 1 alkalommal 6–7 éves, tanköteles
korú gyerekeknek,

– heti 1 alkalommal 1–2. osztályosoknak.
További információt szeptember hónapban
a Szivárvány Óvodában és az Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában kaphatnak a szülõk. 

Ezek a foglalkozások megkönnyítik az óvodából
az iskolába történõ átmenetet. Segítik a kis
iskolások tanulmányi munkáját. Jótékony
hatásúak a gyermekek személyiség fejlõdésére.
Ezért ajánlom minden kedves szülõ figyelmébe
ezt a lehetõséget.

DEZSÕ GÁBOR

Köszöntõ
Szeretettel köszöntjük kedves elsõseinket és szüleiket
a 2013/14-es tanévben a Balatonfûzfõi Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat az irinyisek
között, ismerjék meg a tudományok, a sport, a
mûvészetek csodálatos világát intézményünkben.
Találjanak új barátokra, aktívan vegyenek részt a
színes iskolai életünkben. 

Osztályfõnök: Farkas Judit

Áldozó Zsombor, Bednárik Benjamin, Buda Vanessza,
Erdõsi Janka, Gertner Virág Tímea, Hardi Levente,
Holczer Tamás, Kángli Réka, Karker Barnabás,
Katona Jázmin, Kecskeméti Mónika, Kiss Ádám, Kiss
Marcell, Kocsis Barnabás Gergely, Komáromi Bálint,
Orosz Amanda Réka, Plesz Bálint, Pongrácz Panna,
Rapatyi Gábor Levente, Ratter Roland, Semeniuk
Barna, Takács Adél Gyöngyi, Török Marcell

HORVÁTH IRÉN
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Gombócfesztivál 2013 – Hetedik alkalommal volt nyitva az Aranykapu
A VII. fûzfõi gombócfesztivál idén ismét
méltóképpen megfelelt választott mottójának
miszerint ,,Kedves vendég tiszteltessél, nálunk
megvendégeltessél” (Petõ Margit, író, festõ).
A kétnapos rendezvénysorozat a Balaton-
fûzfõi Vendégváró és Gasztronómiai
Egyesület (VEGASZ) fõszervezésében
augusztus 2-án délután kezdõdött el,
amikor a közönség a fûzfõfürdõi Közösségi
Ház udvarán térzenét hallgathatott meg az
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola elõadásában, Hégely Ákos
vezényletével.

A Közösségi Ház idén is teret adott a
Magyar Fotómûvészek Szövetsége – Senior
Alkotó Csoport munkáinak, akik a
„Rivaldafényben a mûvészetek világa”
címmel szerepeltek remekmûveikkel. A
térzene utáni kiállítás-megnyitón Gróf Tibor,
a Mûvelõdési Központ és Könyvtár igaz-
gatója köszöntötte a megjelent érdeklõ-
dõket, majd Módos Gábor fotómûvésznek
adta át a szót, aki elmondta, hogy a szövet-
ség bár sajnos fogyatkozik – idén több
alkotótársuktól vettek végsõ búcsút –, de
újra és újra feltöltõdik a létszámuk. Balaton-
fûzfõ mellet vándorkiállításuk sikeresen

szerepelt Budapesten, Balatonfüreden,
Kaposváron, Szentendrén és Vácott is.
A rendezvénysorozat másnap délelõtt lázas
készülõdéssel folytatódott, hiszen több
mint 20 nevezést regisztráltak a szervezõk
az Aranygombóc-díj elnyerése reményében.
Több száz különleges- és hagyományos
recept alapján elkészült gombóc versengett
egymással a rendezvény résztvevõinek
legnagyobb örömére, hiszen nemcsak
megkóstolni lehetett az ínyencségeket,
hanem az éhes bendõk is pukkadásig meg-
teltek. A recepteknek csak a fantázia
szabhatott határt, amiben a lelkes
versenyzõk nemigen voltak híján. 
Miközben a gombócok zsûrizése zajlott, a
közönséget jobbnál jobb mûsorok szóra-
koztatták. 
Kiemelt programként harmadik alkalommal
szerepeltek a fesztiválon a helyi Veterán Autó
és Motor Baráti Kör tagjai, akik a Veterán
Gépjármûvek Találkozóját szervezték. Valódi
különlegességnek számított a felvonuló
41 motor és 24 autó között Gonda Gábor
budapesti tulajdonos 1946-ban gyártott
Cadillac gépjármûve, mellyel elnyerte a
„Legöregebb jármû” címet. Közönség-
szavazat alapján a legszebb autó elsõ díját
egy Mercedes Cabrio kapta, míg a
motorkerékpárok közül egy Pannónia 1957
TLT bizonyult a legnépszerûbbnek. A
találkozóra 65 jármûvel 87 fõ érkezett,
közöttük jelen voltak szlovák és szerb
veterán gépjármû tulajdonosok is, akik
csakúgy, mint a magyar résztvevõk, az
általuk választott és nyilvántartott klub-
tagként regisztrálhattak a rendezvényre.

A nap folyamán a gyerekek sem
unatkozhattak, hiszen Rudi bohóc vidám
mûsora, Zsapka Jánosné és lánya kézmûves
foglalkozása, valamint a Pintér házaspár
Gyerkõc programja kötötte le a kicsiket. 
A kirakodóvásár színes népmûvészeti porté-
kákat kínált az érdeklõdõknek, a kisvonat
pedig egészen késõ estig folyamatosan
szállította vendégeit városnézõ körutakra.
Mindeközben a Marching Jazz Band dixi-
land térzenéje gondoskodott a jó hangu-
latról. 
A nap egyik legizgalmasabb pillanatára
délben került sor, hiszen valamennyi
versenyzõ izgatottan várta a végsõ döntést,
hogy 2013-ban melyik recept nyeri el a
zsûri legtöbb szavazatát. 
A fesztivál hivatalos megnyitóját dr. Varjú
Lajos, a VEGASZ elnöke, valamint Marton
Béla polgármester tartotta. Dr. Varjú Lajos
elmondta, hogy hét évvel ezelõtt azzal a
szándékkal ültek le egy asztal mellé a helyi
lelkes civilek, hogy a környezõ települések
gasztronómiai programkínálata mellett
Balatonfûzfõ is méltó helyet foglalhasson el
a nyári fesztiválszezon hasonló témájú
rendezvényei között. Ekkor történt a
Gombócfesztivál idõpontjának kiválasztása
is, mely minden év augusztus elsõ hét-
végéjére esik.
A köszöntõk és az ünnepélyes megnyitó
után került sor az eredményhirdetésre. 
Az Aranygombóc-díj büszke nyertese
2013-ban Zitek Ferencné lett virslis gombó-
cával (a cikk végén a receptet közöljük), aki
meghatottan vette át a színpadon a hagyo-
mányosan erre az alkalomra készült dísz-
kötényt, valamint az elismerés szimbólumát
a díj alapítóitól, dr. Horváth Mónikától és
Horváth Iréntõl.
Mindezek után színpadi produkciók színes
kavalkádját tekinthette meg a közönség
úgy, mint a Kid Rock and Roll SE
akrobatikus bemutatóját, a Balaton Dalkör
és a testvérváros nagycétényi Kútyika nõi és
Kadarka férfi kórus elõadását. A Bala-
tonfûzfõ Város Vegyes Kara saját komponá-
lású „gombóc” dalai és a Marching Jazz

Szeptemberben a gyártelepi nyugdíjas
klubbal összefogva kiállítást rendezünk két
tagjuknak, akik autodidakta módon tanul-
ták a festészetet és igyekeznek megörökíteni
életük meghatározó emlékeit. Szeretnénk

ezzel is a helyi erõket bemutatni,
támogatni. 
Nyugodtan mondhatom, mozgalmas volt a
nyár, ám én azt várom, hogy legalább ilyen
mozgalmas legyen az elõttünk álló idõszak

is, mert ez azt jelenti, hogy Balatonfûzfõn
érdekli az embereket a kultúra. S ez által is
gyarapodik, fejlõdik a város.

GRÓF TIBOR IGAZGATÓ



12. oldal 2013. szeptember

Köszönet pedagógusoknak
A Balatonfûzfõi Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola szülõi
munkaközössége az idei tanévtõl kezdve
újonnan alapított díjjal, hagyományteremtõ
szándékkal, minden év végén megköszöni a
pedagógusok munkáját. A döntés a diákok
és a szülõk, de legfõképp a szülõi munka-
közösség szavazatai alapján született meg
azzal a céllal, hogy elismerjék a legjobb peda-
gógusok munkáját. A díj odaítélése során azt
a plusz teljesítményt értékelték, amit mind a
gyerekek, mind a szülõk észrevettek a
mindennapok során. A díj egy igényesen
kivitelezett üvegplakett, oklevéllel és egy
szerény könyvutalvánnyal adták át az iskola
tanévzáró ünnepélyén, méltó körülmények
között, az iskola tanulói és a szülõk méltató
tapsa közepette. Íme a díjazottak:

Az Irinyi Iskola „2012/2013. tanév
legaktívabb pedagógusa díjat” Horváth Irén
tanárnõ kapta meg.
Inci néni évek óta fáradhatatlan részese az
iskola minden rendezvényének. Szervez,
koordinál, mûsort vezet. Figyelme kiterjed
az óvodás korosztályra is, amely késõbb az
iskola növendékeivé válhatnak. Innovatív
tevékenysége példaértékû. Az irányítása

alatt mûködõ bábszínház évek óta öregbíti
az iskola hírnevét. 

Az Irinyi Iskola „2012/2013. tanév pedagógusa
címet” Liszákné Bocskay Zsuzsanna tanárnõ
érdemelte ki.
Zsuzsa néni személyes példamutatásával,
több éve fáradhatatlanul dolgozik az
iskoláért, környezetének szépítéséért, meg-
újításáért. Személyiségének köszönhetõen
egyre több gyermeket és általuk szülõt tud
bevonni ebbe a tevékenységbe. A tanulókkal
szemben tanúsított hozzáállása, segítõ-

készsége, jobbító szándéka példaértékû. 
A tanév harmadik kitüntetett pedagógusi
díját Csala Márton tanár úr vehette át.  
Marci bácsi személyiségének, munkájának
eredményei az elmúlt 2 év alatt folya-
matosan mutatkoztak meg. Elkötelezetten
küzd azért, hogy minél több tanulóval
megszerettesse a kosárlabda sportágat. Az
elmúlt év sikereinek köszönhetõen egyre
több tanuló választja ezt a sportágat. Az
idei tanév során mindkét korosztályos
csapatával országos szintig jutott. Az iskolai
rendezvények aktív résztvevõje. Diákokkal,
szülõkkel szemben tanúsított magatartása,
hozzáállása példaértékû.

HUZSVÁRNÉ FEJES DÓRA

A díjazottak nevében ezúton köszönjük a
tanítványaink és a szülõk megható és kedves
elismerését, reméljük, hogy munkánkkal a
településünk általános iskolájának pedagógiai
színvonalát emeljük, hírnevét öregbítjük úgy,
hogy tanítványainknak meghatározó, jó
élményt jelenthessen a velünk együtt hasznosan
eltöltött idõ. Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

Band színpadi produkciója után látvány-
elemeiben lélegzetelállító kaszkadõr show
volt látható Tróger Mókus népszerû
motorkerékpár bemutatójával.
Mihályi Orsolya és Jáger András, a gyõri
Nemzeti Színház mûvészeinek örökzöld
slágercsokra után brazil hangulatú, pergõ
ritmusok vették át a fõszerepet a Ritmo 2003
Batucada Band interaktív dob showjával.
Mindezek után a nap sztárvendége Szandi
volt, aki már az ismert és népszerû dalai
mellett új, saját szerzeményû slágereket is

énekelt a szép számmal megjelent rajongók
legnagyobb örömére.
A tombolasorsolást követõen az esti
fesztivál hangulatról és a nap méltó
zárásáról a Hawaii zenekar gondoskodott.
Örökzöld slágerei mellett hajnalig tartott a
jókedv és a tánc, melyet az este folyamán
tovább színesített a balatonfûzfõi Yildizlar
Hastánc-csoport tûztánca.
Végezetül fogadják kísérletezõ kedvvel a
nyertes gombóc receptet, melyet Zitek
Ferencné, Kati néni örömmel osztott meg

velünk, bátorítva mindazokat arra, akik
szeretnek a konyhában sürögni-forogni,
jövõre tegyék próbára tudásukat azzal,
hogy a nyolcadik Gombócfesztiválon
megmérettetik magukat.

„Virslis csoda Zitek módra”

Hozzávalók: 1 kg burgonya megfõzve,
áttörve, 10 dkg feldarabolt és kevés olajon
átsütött virsli, 10 dkg reszelt trappista sajt,
2 db tojássárgája, 1 csokor petrezselyem
apróra vágva, 1 jó csipetnyi bors, kevés
szerecsendió

A hozzávalókat egyszerre összegyúrjuk,
majd a szilvás gombócnál kisebb méretû
gombócokat formázunk. Ezután bepaníroz-
zuk õket (mint ahogy a rántott húst szokás)
és bõ, forró olajban kisütjük. Ügyeljünk az
olaj kellõ mennyiségére, ellenkezõ esetben a
gombócok kipukkanhatnak!
Jó étvágyat!

BÓNA VERONIKA
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Augusztus – az emlékezetes programok és
élmények hónapja
„Nagyboldogasszony hava”, ahogy az év nyolca-
dik hónapját nevezték eleink, Fûzfõn immáron
ötödik éve a hagyományok jegyében telik.
Az államalapítás ünnepköréhez kapcsolódó
hosszú hétvége sok izgalmas programot
tartogatott, melyek a 17-i, szombaton
negyedik alkalommal megrendezett Csillag-
fény Körtúra néven a FÉK-kel, azaz Fûzfõ
Éjszakai Körtúrával kezdõdtek.
A rendezvény ékes bizonyítéka annak, hogy
hogyan lehet az idõsek tapasztalatait és tudását
a fiatalok lelkesedésével és újszerû ötleteivel
ötvözni, hogy abból a megvalósítás során
sikeres program lehessen.
Ennek eredményeként több újítás is megvalósult
az elõzõ túrákhoz képest; pecsételõ pontként
beiktattuk a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontot, az útvonal pedig az óramutató
járásával megegyezõ irányba vezetett. A túra
során a különbözõ pontokon csillagokkal és
égitestekkel kapcsolatos kis feladatokat kellett
megoldani, melyekkel összesen 30 pontot
lehetett összegyûjteni, a második ponton
kihúzott, városunkhoz köthetõ 4 szóból alkotott
szellemes versek kiötlése pedig igazi csapattá
kovácsolta a résztvevõket. 
A 10 624 m hosszúságú túratávot összesen
187 fõ teljesítette, átlagban 2 óra leforgása
alatt, mely idõ elegendõ volt a feladatok
megoldására is. Az „éjszaka rejtélyeinek”
felderítése közben mind a felnõttek, mind a
gyermekek jól szórakoztak, szervezõként pedig
örültünk, hogy ennyi embert sikerült
megmozgatnunk. A kicsik pedig a számítógép
és a TV helyett a friss levegõt és a mozgást
választották. Meg is lett a jutalmuk, hiszen
támogatóink felajánlásainak köszönhetõen
díjazhattuk a legfiatalabb és a legidõsebb
résztvevõt, valamint a feladatok teljesítése
közben összegyûjtött pontok összesítése után a
három legtöbb pontot gyûjtött csapatot.
Azonban a FÉK-rõl senki nem távozhat sem
üres kézzel, sem üres hassal, így minden
résztvevõ névre szóló emléklapot és kitûzõt
vihetett haza, valamint vendégül láttuk egy
szelet zsíros kenyérre és egy pohár üdítõre.
Díjazottjaink:
Göde Petra, 6 éves – legfiatalabb résztvevõ, a kupa
felajánlója a Gyerkõc Program, azaz Pintér István
és Pintér Istvánné
Gyuricza László, 81 éves – legidõsebb
résztvevõ, a kupa felajánlója a FÉK alapítója,
Gyuricza László

A feladatverseny helyezettjei:
1. Plagányi Neszta csapata – nyereményük a Serpa
Kalandpark jóvoltából egy 15 000 Ft értékû
utalvány, melyet a parkban használhatnak fel
2. Bognár Zita csapata – nyereményük a Balaton
Paintball jóvoltából 200 db paintball patron
3. Sárközi Lajos csapata – nyereményük a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
jóvoltából egy 6400 Ft értékû utalvány

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
segítõinknek, akik nélkül rendezvényünk nem
jöhetett volna létre.
Kiemelt köszönet illeti a balatonfûzfõi és litéri
polgárõröket, akik a résztvevõk biztonságáról
gondoskodtak, valamint Gyuricza Lászlót, a FÉK
alapítóját értékes és hatékony segítségéért! További
segítõink: Gibicsár Tamás, helyi körzeti
megbízott, ügyeletes rendõr. Polgárõrök: Márkus
Béla, Sebõk Sándor, Prei István, Blága Sándor,
Vass Tibor, Szabó Péter, Vass Jenõ, Vas Sándor,
Szentesi Gábor, Kovács Balázs, Kovács Bálint, ifj.
Kaszás György, id. Kaszás György, Tóth Csaba
(Litér), Lõrincze Balázs (Litér), 100 Ft-os bolt,
Király István, Balaton Uszoda (Schlakker Imre,
Pálmai Tamás), Pintér Istvánné, Pintér István,
Kontics Ferencné, Tóth Martin, dr. Varjú Lajos és
Varjúné Cseh Beáta, Szabó Tünde, Horváth
Károlyné Ilona, Csertán Mária, 1-es pecsételõ-
pont:  Rózsa Gábor, Gyürki Gyuláné, 6-os
pecsételõpont: Rózsáné Proszics Emõke, Szanyi
Józsefné Lenke, Csomai Katalin, Imre Simonné,
Bázis: Gyurkovics Ágnes, Gorza István
Vendéglátás: Zitek Ferencné, Zitek Ferenc, Végh
Sándor, Véghné Dunajcsik Ilona
Benczéné Jánka Anikó, Müller István, Vincze
István, Vági Gyula, Városgondnokság
Támogatók: Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr-
központ, VÁCISZ Egyesület, Serpa Kalandpark,
Balaton Paintball, Fûzfõ Atlétikai Klub, McCayal's
Büfé, Szabi Büfé, Katica Pékség Balatonkenese

Azonban itt még nem ért véget az emlékezetes
programok sora, hiszen augusztus 19-én
következett a legnagyobb tömegeket megmoz-
gató rendezvényünk, a strandparty lampionos
vitorlásfelvonulással és vízjátékkal. Szervezõként
nagy örömmel és büszkeséggel tölt el minket,
hogy az augusztusi hónap legnagyobb tömeget
megmozgató turisztikai rendezvényét szervez-
tük meg 19-én. Az immár öt éves hagyományra
visszatekintõ rendezvény a helyi lakosoknak és a
hozzánk érkezõ vendégeknek is színvonalas
szórakozást nyújt, mely egyre nagyobb
népszerûségnek örvend. A legfiatalabb gyerme-

kektõl a nagymamák korosztályáig mindenki
megtalálta a neki tetszõ programot, a
nagyszülõk az unokákkal összebújva csodálták a
kivilágított vitorlások felhajózását, míg a szülõk
a Trio Coctail zenéjére ropták a színes izzók által
megvilágított tánctéren. Perecsenyi András
tûzzsonglõr elképesztõ mutatványait mindenki
tátott szájjal, lélegzetvisszafojtva figyelte,
csakúgy, mint a „tündérek táncát”, a színes,
zenére komponált vízjátékot. Bízunk benne,
hogy jövõre még sikeresebb programot
valósíthatunk meg segítõink szíves
hozzájárulásával, akik idén név szerint a
következõk voltak:
Kiemelt köszönet illeti Huzsvárné Fejes Dórát a
vitorlás felvonulás vezetéséért és lebonyolításáért,
valamint azt a két strandos vállalkozót, akik
anyagilag hozzájárultak a rendezvényhez:
Koronczai Zsófia (Panoráma terasz), Váróczy
Ferencné (Vizipók Büfé) 
Köszönet segítõinknek: 100 Ft-os bolt, Perecsenyi
András, Zavada Márton, Vlasits János, Felber István,
Koronczai János, Bálint István, Benczéné Jánka
Anikó, Szabó Lajos, Szanyi Szilvia, Müller István,
Vincze István, Horváth Petra, Hofstadterné
Johanidesz Anita, Hofstadter  Péter,  Johanidesz Edit,
Rózsavölgyi Erika, Rózsavölgyi Réka, Vági Gyula,
BS Fûzfõ kikötõ, Balatonfûzfõi Vitorlázó Sportegyesület,
Sirály kikötõ, Városvédõ és Fürdõ Egyesület, Tóth
Martin, Városgondnokság. Köszönjük!

Szeretnénk megemlíteni a sorban a Fogya-
tékossággal Élõk Strandfesztiválját is, mely
sajnos a rossz idõjárás miatt idén elmaradt. Egy
rendezvénnyel azonban a megvalósítása elõtt is
sok munka jár, így szeretnénk köszönetet
mondani Hegedûs Józsefnének, a Mozgás-
korlátozottak Veszprém Megyei Egyesülete
Balatonfûzfõi Körzeti Csoportja vezetõjének, aki
fáradhatatlan munkával segítette a szervezést.
Bár ez a fantasztikus program idén nem
valósulhatott meg, jövõre mindenképp meg
fogjuk szervezni. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Mihályfi családnak, akik szíves
felajánlás útján 350 db angol és magyar nyelvû
mesekönyvet juttatott egyesületünk számára!
Nagyon köszönjük támogatásukat!

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

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat
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VÁCISZ hírek

Augusztus hónapban a Balaton Csillag-
vizsgáló LEADER Kultúrközpont „telt
házzal mûködött. 
A Balaton Rádió riportot készített Kocsis
Antal csillagásszal.

– A Balatonfûzfõi VÁCISZ Egyesület, a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER
HACS, a Pékmester Biscuits Kft. és
Balatonkenese Város Önkormányzata
közösen szervezte augusztus 16–20. között
Balatonkenesén a Langalló fesztivál és
Vidékfejlesztési konferencia a helyi termé-

kekrõl és a helyi termékek piacra jutásának
lehetõségeirõl címû rendezvényt, ahol
bemutatkozott a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont is.

– Augusztus 17–18-án a Kultúrközpontban
„Jobb agyféltekés rajztanfolyam” elõadásai
zajlottak. A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel, megfelelõ számú jelentkezõ esetén
ismételten megszervezzük a tanfolyamot.

– A VÁCISZ 2013. október 11-én (péntek)
15 órakor tartja az Újszülöttek köszöntése
c. rendezvényét. Szeretettel várjuk azokat a
gyermeket, szülõket, akik még nem vettek
részt hasonló rendezvényünkön. A kicsiket
egy emléklappal, egy gravírozott lakattal,
apró ajándékkal, az édesanyákat egy szál
virággal köszöntjük. Az óvodások mûsora
teszi színesebbé az eseményt.
Jelentkezési határidõ: 2013. szeptember
30. a vacisz@freemail.hu, valamint az
info@csillagvizsgaló.hu oldalon. 
A szükséges adatok: gyermek neve,
születési ideje, édesanyja neve.

– Csillagász szakkört szervezünk kicsiknek
és nagyoknak. Jelentkezés 2013. szeptember
30-ig az info@csillagvizsgalo.hu, valamint a
kocsisan@vnet.hu oldalakon. Szükséges
adatok: név, lakcím életkor, elérhetõség.

A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont nyitva tartása 
2013. szeptember 1-jétõl péntek-szombat
21.00 órától 10 fõ jelentkezés esetén.
Jelentkezés: 06-30/524-8709 telefonon, vagy
az  info@csillagvizsgaló.hu címen.
A Csillagfény kávézó a rendezvények ideje
alatt várja kedves vendégeit. Továbbra is
vállaljuk kisebb családi események, osztály-
találkozók megrendezését.
Minden információ a megújult honlapon.
www.balatoncsillagvizsgalo.hu

KONTICS FERENCNÉ

„Itt a kezem, nem disznóláb”

A Balatonfûzfõi Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában
évek óta különös figyelmet fordítanak a
pedagógusok arra, hogy a szülõk terheit
csökkentsék a nyári szünetben is. Ezen a
nyáron is lehetõsége volt a diákoknak
sporttáborban, tánctáborban, kézmûves-
táborban részt venni, ahol a szabadidõt
hasznosan, játékosan, érdeklõdésnek
megfelelõen töltötték el a diákok. 
2013. június 24. és június 27. között tartották
a hagyományos kézmûves tábort, ahol kezünk

igazi kreatív világot varázsolt elénk. A tábor
célja: a kézmûvesség megszerettetése, a közös
játék örömének felelevenítése, kézmûves és
bábkészítési technikák elsajátítása. 
Készítettünk cserépkacsát, egérdobozkát,
kagylós képkeretet, zsiráf és sárkánybábot,
gyöngyajtódíszt, mosolygó fakanálbábot,
mozaikpillangót, játéktartó makettet,
festettünk selyem- és üvegképet, üveg-
mécsest, üvegpoharat.
A táborban huszonhárom diák töltötte el
tartalmasan a szabadidejét. A kemény

munkát hangulatos, pihentetõ, közösségi
játékok törték meg – a résztvevõk legna-
gyobb örömére. Sokat nevettünk, ragasz-
tottunk, nyírtunk, megismertünk számos
anyagot, melybõl különféle ötletes tárgyat
gyárthattunk.
Gyorsan elrepült a hét, sajnálattal pakoltunk
össze az utolsó napon. Reméljük lesz jövõre
is, így minél többen megismerkedhetnek
ezzel a szép és izgalmas világgal.

HORVÁTH IRÉN
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Megyei találkozó

Hagyomány, hogy a Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesülete minden
évben megtartja a rokkantak napját. Ebben
az évben is Pápán találkoztunk festõi
környezetben, a Malomtó vendéglõben. Ez
a csodálatos szabadidõ park több száz
ember kulturált elhelyezését tudja
biztosítani. Színvonalas mûsorral és nagyon
finom ebéddel vártak mindenkit. A

mûsorban nagy tapsot kapott Kiss Jusztina
balatonfûzfõi sorstársunk, aki táncdalokat
adott elõ. A késõ délutánig tartó
rendezvényrõl mindenki feltöltõdve
távozott.
Aki még nem járt itt, annak tudom
javasolni.

HEGEDûS JÓZSEFNÉ

Térzene a Béke téren
Hagyományteremtõ szándékkal térzenét
hallhattak a kedves érdeklõdõk a
fûzfõfürdõi Béke téren, augusztus 13-án
este, amikor a fennállásának 78. évét
ünneplõ Balatonfüred Város Koncert
Fúvószenekara lépett színpadra Csincsi
Ferenc karnagy vezényletével.
1935 tavaszán a balatonfüredi tûzoltók és
elöljáróik elhatározták, hogy a társadalmi
ünnepek, rendezvények színvonalának
emelése érdekében fúvós együttest hoznak
létre, így a megalakulása 3. évében a
zenekar már a híres füredi Anna-bálon
játszott. A háború a zenekar munkáját is
megnehezítette. Többen bevonultak, de a
zenekar 1944-ig mûködött. Az együttes
fenntartója 1945-tõl hivatalosan a Magyar
Hajó- és Darugyár lett. Veszprémtõl Zaláig

mindenhol ismerték a füredi együttest.
1975-ben a zenekar fennállásának 40 éves
jubileuma alkalmából Veszprém Megyéért
Érdemjegy arany fokozatát kapta meg, majd
1979. augusztus 20-án a város Pro Urbe
Balatonfüredért kitüntetést. 1994-ben
Horváth Ernõ karnagy lemondása után a
fenntartók a zenekarral egyeztetve Csincsi
Ferenc zenetanárt, a Ferencsik János
Zeneiskola akkori igazgatóhelyettesét
választották a zenekar vezetõjének. 1995.
augusztus 20-án Veszprém Megye
Közgyûlése a hatvan év kiemelkedõ
munkájáért a zenekarnak Pro Comitatu
emlékérmet adományozott. 2005 májusá-
ban Arany minõsítést kapott az együttes
Koncertfúvós, Nemzetiségi hagyomány-
õrzõ, valamint Szórakoztató show

kategóriában. Ebben az évben a zenekar
elnyerte a Veszprém Megye Érdemrendíja
kitüntetést.
A megnyert címek még ismertebbé,
népszerûbbé tették a zenekart idehaza és
külföldön egyaránt. Megsokasodtak a
vidéki és külföldi meghívások, évente kb.
70–75 fellépése van az együttesnek.
A fûzfõi közönség válogatást hallhatott a
fúvószene gyöngyszemeibõl: magyar
történelmi indulókat, polkákat és
keringõket, továbbá a könnyûzenét
képviselõ darabokat az operett mûfajától
kezdve Vangelis dallamvilágáig. 
A zenekar valamennyi tagjának szívbõl
gratulálunk!

BÓNA VERONIKA

Pánsíppal zárult a közkedvelt nyári programsorozat
A romkerti zenés esték idén is szép számú
közönséget vonzottak a fûzfõfürdõi
romtemplom hangulatos kertjébe. Július
31-én Lehoczky Sipos Judit elõadómûvész és
dalénekes alkotott párost Müller Ilona
zongoramûvésszel, augusztus 16-án pedig
Szabó István pánsíp mûvész varázsolta el a
közönséget fülbemászó népszerû
dallamokkal. 
Lehoczky Sipos Judit operett- és dalénekes
hivatalosan az énekesi pályáját 1994-ben
kezdte. 2002-tõl a veszprémi Verbunkos
együttes szólistájaként is szerepelt, azóta
fõként színpadi fellépéseket vállal.

Részt vesz zenei fesztiválokon és kon-
certeken. 2006 szeptemberében fellépett
nagy közönségsikerrel a Somlóvásárhelyi
Napokon olyan énekesekkel, mint Bangó
Margit és Hevesi Tamás. 
2009-ben fellépett Svédországban, Malmõben.
Élete fõ célja a magyar és egyetemes zenei
kincs ápolása, így téve eleget magyar,
hazáját szeretõ honpolgárként Huszka
Jenõ, Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Kodály
Zoltán, Liszt Ferenc és Bartók Béla
munkásságának megõrzéséért.
A szomszéd zongorája varázslattal bûvölte
el a páréves, révfülöpi Müller Ilonát. A

mûvésznõ életében az általános iskolától a
szakközépiskolán át a komolyzene és a
zongorázás játszották a fõszerepet. A
budapesti Zenemûvészeti Fõiskola után a
stuttgarti Zenemûvészeti Egyetemen
folytatta tanulmányait német ösztöndíjjal,
és itt kapta meg Andrzej Ratusinski
professzor növendékeként zongoramûvészi
diplomáját.
Szívesen tesz eleget minden meghívásnak
(Bonn, Stuttgart, Aalen, Prága); szerepel
kiállítások, konferenciák megnyitóin,
kulturális rendezvényeken, fesztiválokon,
többek között a Mûvészetek Völgyében is.

Meghívó

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfûzfõ és Körzetének Csoportja 2013. szeptember 28-án 10 órai kezdettel a Mûvelõdési
Központ színháztermében 19. alkalommal rendezi meg a „Fogyatékossággal Élõ Emberek és Barátaik Országos Kulturális Fesztivál”-ját.

Minden érdeklõdõt és velünk szimpatizáló embert nagy szeretettel hívunk és várunk.
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Köszönet és hála
Balatonfûzfõn immár hetedik alkalommal
gurultak ki a gombócok a fazékból
augusztus 3-án, szombaton. A rendezvény
kiállta az évek próbáját, egyre többen
keresik e szép nyári napon az ízes fûzfõi
gombócokat, s a hozzákapcsolódó válto-
zatos programokat. 
A Hírlap hasábjain keresztül hálásan
köszönjük a felajánlásokat, a kitartó,
odaadó munkát a támogató magán-
személyeknek, az egyéni vállalkozóknak, a
civil szervezeteknek, a nyugdíjaskluboknak,
a helyi vendéglátó egységeknek, a
kézmûveseknek, akik egész évben azon
szorgoskodnak, hogy évrõl évre emeljék a
rendezvény színvonalát. Az õ munkájuk
olyan példaértékû, hogy nélkülük a

rendezvény nem jöhetne létre, sok-sok
jókedvû fesztiválozó bánatára. Bízunk
benne, hogy a következõ évben is
számíthatunk munkájukra, felajánlásaikra!
Fáradhatatlan támogatásuk elismeréseként
az emléklapok átadása 2013. szeptember
20-án 17 órakor lesz Fûzfõfürdõn, a
Közösségi Házban.
Egyúttal szeretettel várjuk mindazon aktív
támogatókat, akik fontosnak érzik, hogy
tevékenységükkel e virtuális névsor
bõvüljön, hogy a szervezõk kitartó
munkájával jövõre is büszkén guruljanak a
gombócok.

CSÖNDÖR JÓZSEFNÉ

VEGASZ VEZETÕSÉG NEVÉBEN

Új tanév, új lehetõségek
A kezdõdõ tanév az Öveges iskolában is új
kihívást jelent pedagógus és diák számára
egyaránt. A most induló 9. évfolyamos 5,
és az érettségire épülõ 2 osztály diákjai már
túl vannak az elsõ megilletõdött
találkozáson, a beiratkozáson. A tanári
gárda azonban még csak ismerkedik a
legújabb változásokkal, az életpályamodell
bevezetésével. Azért, hogy az intézmény
céljait elérje, újabb programok indításán is
fáradoznak munkatársai. Közülük kettõ
emelkedik ki.
A szakképzés tartalmi fejlesztését szolgálja a
nyár eleji rendezvényen megnyitott
TÁMOP-os pályázat, a „Villamosipar és
elektronika, valamint informatika
ágazatokban fejlesztés a rövidebb idejû

szakképzéshez” címmel. Ebben a
programban a munkacsoportok tagjai
kidolgozzák a rövidebb idejû (4+1 év)
szakképzéshez a helyi tantervet és az egyéb
dokumentumokat. Ez jól támogatja a 9.
évfolyamon most induló ágazati
szakképzést, amelyben a szakmai érettségi
egyúttal munkakör betöltésére is jogosít.
Ez lehetõvé teszi az azonnali
elhelyezkedést, ha nem tanul tovább a diák,
valamint megalapozza az egyéves technikus
képzést is.
A másik program is a szakképzés fejlesztését
támogatja. Egy Európában is új, hazánkban
még ismeretlen képzés kipróbálásában vesz
részt az Öveges. Ezt az úgynevezett
innováció transzfert a Leonardo

szakképzéseket támogató programon
elnyert pályázat teszi lehetõvé. A
programban informatikai szakembereket
készítenek fel arra, hogy kellõ gazdasági
ismeretekkel felvértezve induljanak a
munka világába. A pályázatban több
partner is részt vesz, közöttük az olasz- és
írországi, akik az új képzés kitalálói. Csak a
változás állandó. Az alkalmazkodás a
változáshoz elengedhetetlen egy intézmény
életében is. Ehhez nyújtanak segítséget az
elnyert fejlesztések és támogató pályázatok.
Ezek tükrében nézhetünk bizakodással a
jövõ elé.

TÓTH LAJOS PÉTER

IGAZGATÓHELYETTES

A Fényhozó Karácsony címmel megjelent
második, karácsonyi lemeze nagy sikert
aratott, akárcsak az aznap esti koncert is,
hiszen a közönség a mûvészpárost többször
visszatapsolta a színpadra.

Romkerti nyári koncertsorozatokat augusz-
tus 16-án Szabó István pánsíp mûvész
búcsúztatta.

Szabó István már kiskorában érdeklõdött a
zene iránt, ezért 5 éves korától kezdve
egészen 16 éves koráig tanult zongorázni.
Késõbb 18 évesen klarinétozott, majd
szaxofonozni tanult. 

1965-ben a Herrer Pál zenekarában kapott
helyet a Béke kupolában. Ebben az évben
kapta meg a ,,Kiváló mûvészi teljesítmé-
nyért” járó bronz plakettet. 1966-ban a
Nádas Gábor tánczenekarban szaxofonos
volt a Thália Színházban.

1968-ban Finnországban és Svédországban
játszott. Idõközben megismerkedett a
pánsíppal. Minden hangszert hátrahagyva a
pánsípot választotta hangszeréül, és 1987-ben
elvégezte a zenemûvészeti fõiskolát Svájcban. 
2005-ben Budapest díszpolgárává avattak.
2007-ben Svájcban, ahova több mint 500
pánsíp mûvészt hívtak meg a világ minden

tájáról, a világ 10 legjobb pánsíp mûvésze
közé választották meg. 
Napjainkban sokat koncertezik hazánkban,
és külföldre is sokszor hívják.
Rengeteg munkájának és kitartó gyakor-
lásának köszönhetõen nagy tapasztalattal
szólaltatja meg a hangszert, aminek
köszönhetõen virtuózak és mûvésziek a
játékai. 

Reméljük, hogy romkerti mûsorkínálatunk
elnyerte kedves közönségünk tetszését, és
hamarosan újra találkozhatunk. 

BÓNA VERONIKA
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Felhívás – Kulturális Örökség Napjai 2013. szeptember 21–22-én

„Mentõl jobban kiélesedik a világválság, 
annál inkább nyer jelentõségében a kultúra, 
az az egyedüli varázsszer, 
amely még haldokló nemzetekben és
társadalmakban is 
új életet tud fakasztani.”
Gróf Klebelsberg Kunó

A Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre (FÖDTBK) szeretettel hívja fel a szíves
figyelmet a Kulturális Örökség Napjaira,
idén a „Vizek Házai” központi témájával,
érdekes épületek megnyitásával,
sétaútvonalak szervezésével, a kulturális
örökség széles körû bemutatásával, melyet az
Európa Tanács védnökségével már 48
országban rendeznek egyre nagyobb
népszerûséggel, azzal a céllal, hogy a
nagyközönség figyelmét ráirányítsák az
országok kulturális örökségeire.
Hagyományosan szeptember harmadik
hétvégéjén nyitják meg kapuikat a látogatók
elõtt azok az épületek, amelyek fontosnak
tartják, hogy felhívják a figyelmet, kiemelten
az épített örökség értékeire, megõrzésük
fontosságára. A KÖN nemcsak egy egyszerû
bemutató, hanem kultúránk szellemének
továbbörökítése és ünnepe, ahol valamennyi
látogató találkozhat tárgyi és szellemi
emlékek sokaságával, megcsodálhatja nagy
múltú és értékes kultúránk kincseit, és
párhuzamosan a maiakat is. 

A Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre (FÖDTBK) 2010-tõl már 4.

alkalommal vesz részt a Kulturális Örökség
Napjai nemzetközi rendezvénysorozatában.
Szeretettel hívogat Balatonfûzfõre,
kiemelten Fûzfõfürdõ városrész természeti-,
épített- és szellemi-kulturális örökségeit
bemutató „Klebelsberg nyomában” c. 4.
hagyományõrzõ sétájára, amelynek bázis-
állomása a 83 éves „Klebelsberg-iskola” – a
2007-ben bezárt Jókai Mór Ált. Iskola-
komplexum „öreg” épületei –, 2011-tõl
Jókai Közszíntér, mely a Jókai u. 19. szám
alatt gazdag programmal várja idén is
látogatóit 2013. szeptember 21–22-én
9 órától 18 óráig – külön program szerint. 
A FÖDTBK 10 éves iskola-, egyház- és
helytörténeti kutatásai bizonyítják, hogy
Balatonfûzfõ, Fûzfõfürdõ városrész, benne
Klebelsberg-iskolánk elsõ 20 éve példa arra,
hogy a klebelsbergi életmû ma is mérce lehet,
mert a kultúra gazdaságszervezõ és
jövedelemteremtõ erejérõl vallott elv sosem volt
idõszerûbb, mint napjainkban. A FÖDTBK
a Jókai M. Ált. Iskola 2007-es bezárásakor
védnökséget vállalt az iskola „öreg”
épületei, „Klebelsberg-iskolája” felett,
amelynek szellemében tovább folytatja –
2011-tõl kiegészítve –  sokrétû közös-
ségteremtõ, tudományos-, kutató/feltáró/
kiállító, rendezvényszervezõ és kohézió-
teremtõ munkáját. 
Kulturális Örökség Napjaink rendezvény-
sorozatának kiegészítõ rendezvénye is már
hagyomány a kezdettõl.  Közös szakmai
munkánk bázisán a kézmûvesek, iparosok
fontosságának hangsúlyozása alapvetõ.
Aktuális a szakképzés, benne a gyakorlati

szakképzés szükségességének kiemelése, idén
már „Pályaorientációval és pályaválasztással
a települések szakember-utánpótlásáért”
címû konferencia keretében, a Dorogi
Ipartestület fõszervezésében, továbbra is az
IPOSZ védnökségével, még szélesebb
bázison, segítséget és információt nyújtva –
kiemelten – a szülõk, tanulók, tanárok,
általános iskolások és vállalkozók részére. 
Megtisztelõ, hogy egyre többen és egyre
bõvülõ együttmûködéssel vállalnak
védnökséget a Fûzfõfürdõi Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre 10 éves önkéntes és
eredményes munkája felett.

A rendezvény fõvédnöke: Marton Béla
polgármester

A Kulturális Örökség Napjai 2013-as
rendezvénysorozat az idén a Belügy-
minisztérium, az EMMI, a Lechner Lajos
Tudásközpont és a Forster Központ
szervezésében történik. 

A Kulturális Örökség Napok 2013. szeptember
21–22-i fûzfõfürdõi rendezvénysorozatára
minden kedves érdeklõdõt vár

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL:

a Fûzfõfürdõi Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre
További információ:

dr. Makra Ernõné elnök  
Tel.: +36-1/386-8901, +36-30/748-5764

E-mail: makradr@gmail.com 

Szerintem a nyárra minden diák
képzeletben már rákészül, tervezget, fõleg
az utolsó tanítási hetekben, mikor tanáraink
már csak remélhetik, hogy utolsó erõnkkel
koncentrálunk a tanórán elhangzottakra,
ahelyett hogy ábrándoznánk. Az én nyaram
élményekkel teli volt. Sok helyen jártam, de
a fûzfõi strand volt a kedvencem. Bár
messze lakom, Háromfán, én mégis
ellátogattam a balatonfûzfõi strandra, hisz
jól ismerem a környéket, mert itt vagyok
kollégista. Megmutattam a barátomnak ezt
a szép helyet és a strandot, ami nagyon
hangulatos és szép lett a felújítás után.
Rengetegen látogatták meg a strandokat,
mivel a Balaton csábítja az embereket ilyen
nagy melegben. Fûzfõ is rengeteg

programmal várta a nyaralni vágyókat,
felnõtteket és gyerekeket egyaránt. A nyári
élményeim közt volt egy hatalmas
érdekesség is, mégpedig az, hogy az egyik
strandnak volt egy igencsak váratlan

strandolója: egy elefánt. A nagy melegben
szerintem szívesen megmártózott volna õ is
a vízben. A nyár közepe felé eljött a
Veszprémi utcazene fesztivál is, ahol sok
remek elõadót lehetett látni és hallani,
amatõröket és híres együtteseket egyaránt.
Ott voltak a Hõsök is, akiknek nagyon
örültem. A nyár szerintem minden diák
számára érdekes és élmény teli, de sajnos
mindjárt kezdõdik az iskola. Elõtte lesz
még a Csipetke tábor, amit minden évben
várnak a kilencedikes diákok, mert ez még
egy lehetõség a suli elõtti bulizásra és persze
a beilleszkedésre, illetve a barátkozásra.

GRUNNER NELLI

KOLLÉGISTA TANULÓ

Milyen a nyár?
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Fûzfõgyártelepi nyugdíjasklub

Kedves Olvasó!
Szeretnék néhány szóval beszámolni
klubunk életérõl.
Régi vágyunk teljesült, hogy Várpalotán
meglátogassuk a Trianon Múzeumot. 
Július 24-én jártunk ott, nagyon sok
érdekes anyagot láttunk, a múzeum
munkatársának szakszerû vezetése mellett.
Megállapítottuk, hogy bizony egy egész
nap sem volna elegendõ a múzeumban lévõ
anyag megnézésére.
A várban megtekintettük a Bányászati

Emlékmúzeumot és az elmúlt évszázadok
öltözködési szokásait bemutató kiállítást.
A tagság régi vágya volt, hogy meleg fürdõs
kirándulások is legyenek a programban. Az
áprilisi tamási fürdõzés után augusztus
14-én Agárdon jártunk és fürödtünk. Ennek
a fürdõzésnek a költségeit a pályázaton
elnyert összegbõl fedeztük. Jövõre is
tervezünk meleg fürdõs kirándulásokat,
tagságunk igényt tart rá, hisz az ,,örök
ifjaknak” erre is szükségük van.
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit két

klubtagunk, Kisbéri Erzsébet és Simon Béla
amatõr festõk kiállításának megnyitójára
2013. szeptember 20-án, pénteken 17 órára
a Mûvelõdési Központba.
Klubfoglalkozásainkat változatlanul, havi
rendszerességgel tartjuk.
A klub vezetõsége és tagsága szívbõl gratulál
klubtagjának, Pongrácz Istvánnak, aki
megkapta a ,,Balatonfûzfõért” elismerést.

CSALA JÓZSEF

KLUBVEZETÕ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
Augusztus a nyár legforróbb hónapja, aki
csak teheti, vízpart mellett  pihen,
kikapcsolódik, a következõ idõszak
tennivalóihoz gyûjt erõt. A hónap elsõ
szombatján megrendezett Gombócfesztivál
sikere érdekében asszonyaink nem
pihentek, házi gombóc-készítéssel és mirelit
gombócok fõzésével járultak hozzá a
sikerhez. A következõ tagok vették ki
részüket a fõzésben: Balázs Lászlóné, Király
Margit, Gróf Györgyné, Németh Gáborné,
Szalczer Józsefné, Volent Jánosné, Zitek
Lászlóné. Szabó Istvánné túrós-, Zitek
Ferencné virslis gombóc-készítéssel tették
színvonalasabbá az Aranygombóc díj
versenyt. A délutáni eredményhirdetéskor
derült ki, hogy a zsûri ízlésvilága alapján a
virslis gombócot értékelték a legjobbnak,
így az nyerte el a második alkalommal
meghirdetett verseny elsõ helyezését.

Mindannyian gratulálunk a gombóc
készítõjének, Zitek Ferencné Katikánknak. 
A Laguna Yacht Klub augusztus 10-ére
meghirdette az elsõ Családi nap és
fõzõversenyét. A klubunkat is megtisztelték
meghívásukkal, és természetes be is
neveztünk. A csapat tagjai: Balázs Lászlóné,
Szabó Lajos, Zitek Ferenc, Zitek Ferencné,
Zitek László. A verseny nevezésének
leadásakor már meg kellett nevezni az
elkészítendõ ételt. Mi egy csülökpörkölt
mellett tettük le a voksot. A verseny napján
láttuk, hogy igazi fõzõverseny lesz, mivel
tizennégy induló csapatot számoltunk meg.
Birkapörkölt, kakaspörkölt, halleves, lecsó,
harcsapaprikás készült, egyszóval a zsûrinek
nehéz dolga volt a különféle ételeket
pontozni, sorrendet felállítani. Az
eredményhirdetéskor volt igazán teljes az
örömünk, mivel a második-harmadik helyet

megosztva kaptuk meg. Dicséret illeti a
szervezõket, rendezõket, mivel a verseny
ideje alatt helyet és minden kelléket
biztosítottak a résztvevõ csapatoknak. A
verseny zárszavaként úgy búcsúztunk el
egymástól, hogy a megmérettetés jövõre is
aktuális lesz.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ

A Balatonfûzfõi Városvédõ és Fürdõ Egyesület hírei
Az egyesület 2013. augusztus 10-én tartotta
tisztújító közgyûlését.

A közgyûlés határozatban köszönte meg
Detrich Tibor elnök úrnak a hosszú évekig
végzett áldozatos munkáját, és elismerésül
az ,,Örökös tiszteletbeli elnök” címet
adományozta.

Álljon itt néhány gondolat Lele Istvánné
írásából:
,,…Talán a 90-es évek elsõ fejében pattant ki
az akkori vezetõség fejében, hogy a csatorna
rendben tartásával egy csónakkikötõt lehetne
létrehozni, természetesen a vékonyabb

pénztárcával rendelkezõk számára…, ez a
megvalósítás kicsit háttérbe szorította az
egyesület alapításakor vállalt feladatokat.
Ekkor már Detrich Tibor volt az elnök.
… Azt hiszem, nyugodt lelkiismerettel
jelenthetem ki, hogy ez a kikötõ nem jött volna
létre áldozatos munkája nélkül.
Tíz évig voltam az egyesület gazdasági felelõse,
tehát belülrõl tapasztalhattam, hogy Detrich
Tibor nyugdíjas éveinek minden idejét az
egyesületnek, fõleg a kikötõnek szentelte.
… Ezúton kívánok jó munkát, kitartást az új
vezetõségnek, mint amilyen Detrich Tibornak
volt, akkor ez az egyesület még sokáig fog
mûködni.”
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Az egyesület új vezetõsége:
Béres Istvánné – elnök; Barabás Gyula –
elnökhelyettes; Polgár Sándor – titkár
Vezetõségi tagok: Papp József, Fejes István,
Mészner András, Monori János – gondnok;
Illés Zoltán – póttag 
Pénztáros: Kiss Imréné
Pénzügyi ellenõrzõ bizottság: Csiszár József,
Lele Istvánné, Kontics Ferencné

2013. augusztus 18-án délután az egyesület
tagsága jó hangulatú, kötetlen
beszélgetéssel egybekötött gulyáspartit
tartott a kikötõben.
A gulyás készítését köszönjük Zitek Ferncné
Katikának, a palacsintát pedig Lajkó
Frigyesnek és csapatának. 

KISS IMRÉNÉ

Az elõzõ három év sikeres angol tábora
után 2013-ben is lehetõség volt napközis
tábor megszervezésére Balatonfûzfõn, a
Református Egyház tábor területén. 
A Református Egyház és gyülekezet
támogatásának köszönhetõen, az Onézimus
Alapítvány szakmai vezetésével, ideális
környezetben sajátíthatták el a nyelvet
angol, skót, kanadai, ír fiatal önkéntesektõl
a helyi gyermekek.
Azért, hogy mindenki számára elérhetõ
legyen a tábor, csak önköltséget kellett fizetni. 
Az angol tábor a toleranciáról, a szeretetrõl,
az együttmûködésrõl szólt. A gyermekek
megismerkedtek a bibliával, ami vélemé-
nyem szerint mindenkinek az alap-
mûveltségéhez kell, hogy tartozzon.
A külföldi önkéntesek rendkívül barát-
ságosak voltak, már az elsõ naptól
megszerették õket a táborozók. A gyerekek
számára nem voltak nyelvi akadályok,
hamar megtalálták a külföldiekkel a hangot.
A külföldiek a bob pálya, Serpa Kaland-
park, a Balaton Paintball támogatásának
köszönhetõen kipróbálhatták az élmény-

parkot, így különleges élményekkel gazda-
godhattak.
Délutánonként családi partivá alakult a
tábor, „Bagaméri” mérte a fagyit, a lelkes
szülõk, nagyik sütötték a sütiket, kenték a
palacsintákat, a zsíros kenyeret, a
kistestvérek bevetették magukat a gyerekek
közé, és együtt élvezték a játékokat.
Szombaton családi délelõttön vehettünk részt,
ahol játékok és finom paprikás krumpli várt
mindenkit, ami Szombathelyi Lászlóné
segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Éjszaka a tábor többsége részt vett a
Csillagfény éjszakai körtúrán, ami további
élményekkel gazdagította a gyermekek
nyári szünetét.
Vasárnap pedig az istentisztelet keretein
belül zártuk le ezt az örömteli hetet.
Azt szeretném, hogy olyan közösségbe
járjon gyermekem, ahol megtanulja, hogy
hogyan lehet együtt, egymással összefogva
értékeket teremteni, és ne csak szellemileg,
hanem érzelmileg is gazdagodjon! 

Köszönet az önkénteseknek, a segítõknek, az
önzetlen munkáért és a sok-sok élményért! 
Név szerint is szeretném felsorolni
segítõinket, támogatóinkat: Református
Egyház, Steinbach József, dr. Légrádi Lászlóné,
Szanyi Józsefné, Szombathelyi Lászlóné, Lean
Kanadából, Carolin Angliából, Catriona
Írországból, Rachel Skóciából, Csernus Ilona,
Csernus Zsolt és Horváth István az Onézimus
Alapítványtól, Bódi Lilla, Németh Virág,
Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület,
Mûvelõdési Központ, Kovács Szilárd, Imre
Lajos, Szelestey-Polgár Attila és persze a
szülõk, nagyszülõk...

SZANYI SZILVIA

Kezdõdik a szezon a kosarasoknak
Sikeres év és tanév van mögöttünk. 
A 2012/2013-as tanévben az Irinyi János
Általános Iskola két kosárlabdacsapata,
melyek elindultak a korosztályos iskolai
bajnokságokban nem várt sikert elérve
területi selejtezõt játszottak. Az iskolai
mérkõzésekkel párhuzamosan a Fûzfõi
Atlétikai Klub (FAK) Kosárlabda Szak-
osztályánál is zajlott az élet. Ami azt jelenti,
hogy folyamatosan edzõmérkõzéseken és
tornákon vettünk részt. 
Mindezek mellett a kisebbekkel való
kosárlabda foglalkozás is elkezdõdött. Ez
azt jelentette, hogy már elsõ osztályban is
kosárlabdaedzéseket látogathattak. Egy
megyei, valamint egy országos rendez-
vényen is részt vettek a kis kosarasok. 

A fentiekbõl kiindulva nem állhatunk meg itt.
A legkisebbek oktatása tovább folytatódik. A
célunk velük kapcsolatban a magasabb
korosztályhoz való felzárkóztatás és késõbb a
csapatba való beépítés. A nagyobbakkal
természetesen iskolai szinten a harmadik és a
negyedik korcsoportos bajnokságokban
fogunk részt venni. Ami pedig a fokozatos
elõrelépést mutatja, hogy az FAK színeiben
beneveztünk az U–14-es (tizennégy év
alattiak) korosztályban az Országos
Bajnokságra. Itt még újoncként leszünk jelen,
ezért a tisztes helytállás a cél, ami nem azt
jelenti, hogy feltartott kézzel megyünk ki a
pályára. Gyõzni akarunk, és bízunk a sikerben. 
Ezeket a célokat nem lehet máshogy elérni,
mint kemény és kitartó munkával. Ez a

munka már augusztus végén elkezdõdik. A
tavaly is megtartott edzõtábor idén sem
maradhatott el. Augusztus 21-tõl 30-ig
napi két edzéssel készültünk a szezonra. 
A szezon közben pedig az iskolai edzések
(8) mellett a FAK edzései hetente három
alkalommal nyújtanak lehetõséget a
folyamatos fejlõdésre. 
Sok sikert a gyerekeknek! Jöjjenek minél
többen a mérkõzésekre! Szeretettel várjuk a
szurkolókat! És ha megtetszik ez a
csodálatos sport, akkor várjuk jelent-
kezésedet az alábbi számokon!
Busch Péter (edzõ): 06-30/331-4625
Csala Márton (testnevelõ, edzõ): 06-70/621-0121

CSALA MÁRTON

Angol tábor Balatonfûzfõn
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Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve

• Szeptember 7. Vinye–Porva-Csesznek–Zirc
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 7.50 óra Táv: 14 km
Túravezetõ: dr. Görbicz Lajosné
• Szeptember 14. Bakonyjákó–Ödön forrás–Szent-kút–Magyarpolány
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 12 km
Túravezetõ: Lipták Pál
• Szeptember 21. Farkasgyepû–Csurgó-szikla–Farkasgyepû 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin
• Szeptember 27. Somlóvásárhely–Somlóvár–Szt. Márton-kápolna–
Séd-forrás
Találkozás: Veszprém: MÁV pu., 8.10 óra Táv: 10 km
Túravezetõ: Risányi Mária

• Szeptember 28. Veszprém–Laczkó-forrás–Tekeres-völgy–Ördög-
ráta-kõ–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Lipták Pál

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

Háromból három!

Halászléfõzõ verseny, Gulyásfõzõ verseny, Aranygombóc díj – elsõ
helyezett mindhárom versenyen Zitek Ferencné Katika. Ehhez járult
még egy megosztott 2–3. helyezés a Yacht Klub fõzõversenyén is.
A szerkesztõ azon tûnõdik, hogy mi a titka, milyen fortélyai vannak,
hisz az alapanyagok adottak, és mégis más, amit Katika készít.
Errõl kérdeztem õt.
Nincs semmi titok – mondja Katika mosolyogva. Add hozzá a
szükséges, jó minõségû alapanyagokat az arányok betartásával, és
fõzd meg. Majd hozzátette: szeretni kell fõzni, sütni, és én
mindkettõt nagyon szeretem. Kisgyermek korom óta –
nagymamámtól tanulva – ismerkedtem a fõzéssel. Jól esõ érzés és
öröm látni, hogy ízlik a fõztöm. 
Az elmondottakat mi sem bizonyítja jobban, hogy a Városvédõ és
Fürdõ Egyesület gulyáspartiján mekkora sikere volt a fõztjének.
Már nagyon várjuk a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub rendezte szüreti
felvonulást és bált, hiszen ott is a ,,fõ attrakció” Katika gulyása és
halászleve lesz.

Azt hiszem, mindannyiunk nevében kérhetem, hogy még nagyon-
nagyon sokáig fõzzél nekünk a különbözõ rendezvényeken, a
versenyeken pedig minél több elsõ helyezést érjél el!

BÉRES ISTVÁNNÉ

A város fotósa – A fotós városa díj®

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

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

SZERKESZTÕSÉG

Számítógépek teljes körû karbantartása,
adatmentés, vírusirtás, helyszínre

történõ kiszállással. (06-30/262-2103)

Hirdessen Ön is a
Balatonfûzfõi Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a

fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon:

06-20/925-4515
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IIMMPPRREESSSSZZUUMM
Balatonfûzfõ önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfûzfõ Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)

Felelõs kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztõség: Mûvelõdési Központ, I. emelet

Fõszerkesztõ: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztõk: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külsõ munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya, Lukácsi Tibor

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ, Szállás u. 4. 
Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

Szeptemberi rejtvény
Az augusztusi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Szép volt most a nyár.
A virág virít kinn a dombon
(Simon István: Csendes nyári ének)

Könyvet nyert:
Faragóné Vaszari Mónika balatonfûzfõi és
Fekete Anikó litéri olvasónk. Gratulálunk!

Szeptemberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. szeptember 20. 

A megfejtést nyílt levelezõlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezõlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.

Cím: Balatonfûzfõ Önkormányzata/
Balatonfûzfõi Hírlap
(8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hõszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hõszigetelt üvegezésûre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

Varrással és szabással kapcsolatos munkák, ruhajavítás és méretre igazítás
függöny és lakástextil varrása,díszpárnák, abroszok méretre gyártása
matracok és hintaágy huzatok, ágynemûk méretre igazítása, gyártása
autós gyerekülés huzat cseréje

Egy név gépi hímzése, hozott törölközõre is, már 500 Ft-tól!

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

Minõségi TÛZIFA

Balatonfûzfõn

bükk, cser, akác
2800 Ft/q-tól

Érdeklõdni:
Tel.: 06-30/499-6864

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

Hétfõ 12–18
Kedd 10–17

Szerda 12–18
Csütörtök 10–17

Péntek 10–17

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés

kapható Fûzfõgyártelepen, a buszmegállónál lévõ HHoorrggáásszz--  ééss

AAjjáánnddéékkbboollttbbaann..

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

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  mmiinnddeennnnaapp::  88..0000––2211..0000  óórrááiigg

Gátolja Önt valami a magabiztos
mosolygásban?

 letört vagy hiányzó fogak?
 fogak közötti rések?

 egyik foga nagyobb, mint a másik?
 jelentõsen elszínezõdött egy-egy foga?

A megoldás: Válassza a Globe Dental Fogászati Centrum 100% bio, szövetbarát,
porcelán restaurációit! 

Miért éppen most? Ajándék: ha 2013. szept. 30-ig megkezdi kezelését, amely tartal-
mazza legalább egy porcelán korona vagy héj elkészítését, a fogkövét díjmentesen

távolítjuk el!

Kérjen idõpontot még ma a 06-88/574-865 telefonszámon!
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. (Polgármesteri Hivatal melletti utca)

Fontos: az ajánlat igénybevételéhez hozza magával ezt a kupont!
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Szoptatás Világnapja

Gombócfesztivál

Augusztus 1. a „Szoptatás Világnapja”, mely alkalomból augusztus
7-én a Városi Könyvtárban, a tavalyi évhez hasonlóan
köszöntöttem a szoptatós mamákat. 22 szoptatós anyukát hívtam
meg, melybõl 13 tudott személyesen részt venni a köszöntésen.

Köszönöm szépen minden megjelent mamámnak, hogy eljöttek és
felköszönthettem!
Nagyon jól éreztem magam közöttük!! És akkor beszéljenek a
képek!!!

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDÕNÕ



Kaleidoszkóp

Augusztus 20.


