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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
január havi programja

Január 8. 15 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

Január 8. 16 óra ,,Csebszalto” Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 8. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Január 11. 9 órától Önkéntes véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Január 11. 17 óra Megemlékezés a Don-
kanyarban elesett katonákról
– szentmise és koszorúzás
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Jézus Szíve plébánia-
templom (Jókai u. 37.)

Január 12. 10–13 óra Évnyitó és
emlékkiállítás a doni hõsök emlékére
– a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Füzfõfürdõ, Klebelsberg-iskola „Jókai
Közszíntér” (Jókai u. 19.)

Január 12. 17 óra Újévi köszöntõ
– a helyi vállalkozók, civil szervezetek,
intézmények újévi köszöntése
Fellép: a Veszprém Senior Néptáncegyüttes
Közremûködik: a Barátok zenekar
Mûvészeti vezetõ: Kovács József
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

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

Január 18. 17 óra A Magyar Kultúra
Napjának megünneplése
– ,,Balatonfûzfõ Kultúrájáért” elismerõ cím
átadása
– ,,A város fotósa – a fotós városa” díj átadása
– Fûzfõ induló pályázat eredményhirdetése
Közremûködik: az Irinyi János Általános
iskola Fúvószenekara és a Fûzfõ Big-Band
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Január 21. 15 óra Pedagógus Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Január 22. 16 óra ,,Csebszalto” Nyugdíjasklub
– évértékelõ foglalkozás és a 2013. évi
programok megbeszélése, összeállítása
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 25. 17 óra dr. Zongor Gábor
festõmûvész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Veszeli Lajos, a Veszprémi
Mûvész Céh céhmestere
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Január 28. 16 óra Fûzfõgyártelepi
Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Steiner-Isky Johannát és Nagyidai János Károlyt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 1 elhunyt balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2012. novemberi lapzártától
a 2012. decemberi lapzártáig

Felhívás
Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyar Kultúra Napján

,,Balatonfûzfõ Kultúrájáért” elismerõ címet adományoz.
A kitüntetés(ek) átadása 2013. január 18-án rendezendõ ünnepség keretében lesz.
Kérem a civil szervezetek vezetõit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a

,,Balatonfûzfõ Kultúrájáért” kitüntetõ cím adományozására javaslataikat
2013. január 15-ig indoklással juttassák el a polgármesteri hivatalba.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Nyitott ajtók órája
2013. január 7-tõl minden hétfõn

reggel fél 8-tól fél 9-ig nyitott ajtók óráját
tartok a polgármesteri hivatalban.

Ebben az idõben érkezõk bejelentkezés
nélkül, érkezési sorrendben kereshetnek

meg gondjaikkal, problémáikkal.
Ezzel is még több lehetõséget akarok
biztosítani a személyes találkozásokra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2012. november 20-án tartotta soron következõ
rendes, majd november 27-én, december 11-én és december 17-én
rendkívüli ülését. 
Az üléseken született döntések a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012.
évi költségvetés I–III. negyedéves helyzetérõl szóló tájékoztatót 

1 050 996 eFt bevétellel
1 075 669 eFt kiadással elfogadta.

– Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója – mint a
költségvetés kidolgozásának alapja – az alábbi szempontok szerint
lett elfogadva:

1. A mûködési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtése és
megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvetõ
szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 

2. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni a 2012. költségvetési
év során vállalt, a 2013. évi költségvetést terhelõ
kötelezettségeket. 

3. a) Az intézményi rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti
átalakítása.

b) Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél
törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy
gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevõ személyi
jellegû kiadások jogszabályi elõírásoknak megfelelõ
tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és
pénzügyi felülvizsgálatára. A közmû költségek tervezésénél
a 2012. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni. Az
általános iskola mûködtetésével kapcsolatos feladatokat a
városgondnokság költségvetési szervnél kell tervezni.  

4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások
felülvizsgálata. 

5. Könyvvizsgálati tevékenység 2013. április 30-ig történõ
meghosszabbítása.

6. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek
mûködési kiadásra nem csoportosíthatók át. Felhalmozás célú
bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók. 

7. Újabb kötelezettségek vállalása elõtt figyelembe kell venni a
meglévõ, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

8. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizs-
gálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata
és megvalósítása. 

9. Az adókintlévõségek csökkentése érdekében tovább kell
folytatni a végrehajtási és ellenõrzési tevékenységet.    

A képviselõ-testület felkérte a jegyzõt, hogy gondoskodjon az
intézményi költségvetési egyeztetõ tárgyalások lebonyolításáról.

– A testület támogatta a 1485/17 és 1485/18 hrsz. alatti ingatlanok
Településrendezési Tervben való módosításukat gazdasági területté,
a kérelmezõ Inter-Depo 2003 Kft. költségére abban az esetben, ha
a befektetõ szándéknyilatkozata az önkormányzathoz megérkezik.
(A cég birtokában álló 1485/17 és 1485/18 hrsz. alatti ingatlanok
jelenlegi településrendezési elõírásai nem teszik lehetõvé a tervezett
fejlesztés megvalósítását, mely szerint a volt DOW telephelyén a
termelés újraindítása lenne a cél, újabb épületek felépítésével.)

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete
1. felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen az általa

nyilvántartott és a Vertikál Zrt. által kimutatott szolgáltatást
igénybe vevõ ingatlanok számáról, kérjen teljes adatbázis
kimutatást Balatonfûzfõ fogyasztási helyeirõl, illetve a 4.
negyedéves számlák kimutatásáról, 

2. Fûzfõgyártelepen 104, Fûzfõfürdõ-Tobruk településrészen 52, az
idényjellegû szolgáltatás esetén pedig 27 legyen az ürítések száma,

3. tételes költséghányad kimutatást kér a Vertikál Zrt.-tõl a
szállításra, kezelésre, deponálásra. 

– A testület döntött arról is, hogy a hivatal
1. tárgyaljon a konzorciummal arról, hogy a Vertikál Zrt.-n

keresztül kiszámlázandó +31 Ft milyen célt szolgál, illetve
milyen szerzõdéses feltétel támasztja alá azt, hogy erre fizetési
kötelezettségünk van, 

2. a pályázatban Balatonfûzfõre meghatározott hulladék
mennyiséget milyen adatokkal számolták, az adatot honnan
vették a pályázat megírásához.

– Mûszaki szakmai munkacsoport felállításáról határoztak „A
balatonfûzfõi Fövenystrand felújítása” címû projekttel kapcsolatos
kivitelezés során az épületek anyaghasználatban, belsõ elrendezésben
és egyéb építési engedély-módosításhoz nem kötött, kizárólag
mûszaki jellegû eltérések tulajdonos részérõl történõ elfogadására. 
A munkacsoport tagjai: 

dr. Varjú Lajos – településfejlesztési tanácsnok,
Hornyák Attila – települési fõépítész,
Nemesiné Bucsi Anikó – építési, mûszaki és településfejl. osztályvezetõ 

A munkacsoport tevékenységének állandó meghívottja Könnyû
Endre, a projekt mûszaki ellenõre. A munkacsoport a tevé-
kenységérõl a projekt lezárásáig a képviselõ-testület számára minden
hónapban készítsen beszámolót a hivatal segítségével. 

– A képviselõ-testület elrendelte a Balatonfûzfõ, Fövenystrand
jelenleg 300 hrsz.-ú ingatlanon meglévõ büfé és kereskedelmi
épületek, építmények és pavilonok – földbérleti jogviszony
megszûnése utáni – elbontását a kártalanítási igény kizárásával.

– „A balatonfûzfõi Fövenystrand felújítása” címû projekttel kap-
csolatos építési terület elõkészítõ munkálatokra 5 millió forint kere-
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tet különített el a testület a strand fõépületének megépítésére szánt
összegbõl úgy, hogy azt a 2013. évi ingatlanértékesítésbõl
visszapótolják. 

– A civil alapból 45 000 Ft vissza nem térítendõ céljellegû támoga-
tást biztosítottak a Balatonfûzfõi Munkahelyekért Egyesület részére. 

– A Balatonkenese és Balatonfûzfõ városok közötti közigazgatási
határ rendezése ügyében létrehozott vegyes bizottság tagjai közé az
alábbi személyeket választották meg:

dr. Varjú Lajos tanácsnok,
Fekete István balatonkenesei lakos,
dr. Takács László jegyzõ. 

– A Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére
beérkezõ pályázatokat az alábbi összetételû bizottság értékeli: 

Pálmann Judit, az  Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézet igazgatója 
Székely Gabriella, a Magyar Mûvelõdési Intézet Regionális
Fõosztályának referense
Kosár Endréné reprezentatív szakszervezet képviselõje
Erdõsi Gábor humán tanácsnok
dr. Takács László jegyzõ

Az értékelõ bizottság javaslatot tesz a kinevezésre vagy az
eredménytelenség megállapítására.

– A Balatonfûzfõért Alapítvány Vállalkozást Segítõ Alapítvánnyal
történõ 2013. január 1-jei egyesítése során a Balatonfûzfõért
Alapítvány Kuratóriumi, illetve Felügyelõ Bizottsági tagságára – 3
éves idõtartamra – az alábbi személyeket kérték fel:
Kuratórium elnöke: Lublóy Géza   
Tagjai: Gyurkovics Ágnes

Fejes Dóra 
Csala Márton 
Pintér István 

Felügyelõ bizottság: Szabóki Sándor
Gál Andrea 
Miklósi Endre 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre, valamint
támogatta, hogy 3 diák a város képviseletében részt vegyen a
Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában. A delegált diákok számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) –
a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen – havi 5000 Ft ösztöndíjat nyújt.

– A  „Szociális étkeztetés biztosítása Balatonfûzfõ város önkor-
mányzata részére” eljárás nyertesének – a legalacsonyabb összegû
ellenszolgáltatás alapján – a Susogó Team Kft.-t hirdetették ki.
Az ellenszolgáltatás összege összesen nettó 1614 Ft, amelybõl:

helyben fogyasztott étel egységára: nettó 504 Ft/adag,
elvitelre szánt ebéd egységára: nettó 504 Ft/adag,
házhoz szállított ebéd egységára: nettó 606 Ft/adag.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a köz-
nevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggõ intéz-
mény átadás-átvételrõl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám át-
adásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás-terve-
zetet jóváhagyta, egyidejûleg felhatalmazta a polgármestert annak
aláírására.

– Az 5000 fõt meg nem haladó települési önkormányzatok
adósságkonszolidációjának szabályait Magyarország 2012. évi köz-
ponti költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény mó-
dosításáról szóló 2012. évi CLXXXVII. törvény 8. §-a tartalmazza.
A törvény végrehajtásához a következõ határozatot fogadták el: 

1. A képviselõ-testület a Magyarország 2012. évi központi költ-
ségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a további-
akban költségvetési törvény) 76/C §-ban foglaltakra fi-
gyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által
biztosított egyszeri, vissza nem térítendõ költségvetési támo-
gatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költség-
vetési törvény a támogatás igénybevételét lehetõvé teszi.

2. A képviselõ-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3. A képviselõ-testület a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban
megjelölt adósságelemek tõke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a hitelezõnek/kölcsönnyújtóknak. 
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében:
a) a hitelezõ/kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tõke

és járulékrészérõl, valamint egyéb költségeirõl kiállított
nyilatkozatot aláírja,

b) a költségvetési törvény szerint, határidõre szolgáltassa a
szükséges adatokat a Magyar Államkincstárnak, és ahhoz
csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb
dokumentumokat,  

c) a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében
meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben az
államháztartásért felelõs miniszter kezdeményezi.

4. A képviselõ-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem ren-
delkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami ki-
fejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kap-
csolódik, illetve annak fedezetére, vagy a teljesítés biztosítékául
szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az
ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012.
december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja.

5. A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a
banktitkot képezõ, az önkormányzatra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és
kezelje.

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
Önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt, az
önkormányzati rendeleteket – melyek közül az önkormányzat 2012.
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évi költségvetésérõl, az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és
helyiségek bérletérõl és elidegenítésérõl, valamint az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
módosult – az Önkormányzat�Rendeletek menüpont alatt
olvashatják. 

A következõ bizottsági ülésre 2012. december 13-án, a soron következõ
testületi ülésre pedig december 18-án került sor 16 órakor. Errõl a
beszámolót a következõ havi Fûzfõi Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

A huszonhetedik hónap a városházán
Minden olvasónak kívánok itt is boldog, békés, sikeres új évet!

Jogos aggodalmat keltett a gyógyszertár mûködésének szünetel-
tetése.
A hír hallatán azonnal intézkedtünk, hogy részben ne maradjon a
település ellátatlan. Az önkormányzat sajnos ebben a helyzetben
nem tud segíteni. A patikát mûködtetõ vállalkozás terhei akkorák,
hogy senki nem vállalja fel azt, mert az vállalhatatlan. Több
potenciális partnerrel közöltem a lehetõséget, de egyik sem kívánt
élni a lehetõséggel, mármint azzal, hogy a szállítói követelést
kiegyenlítse vagy átvállalja, illetve az egyéb terheket is örökölje.
Nem akarok üzleti titkokat sérteni, de hatalmas teherrõl van szó.
Az önkormányzat nem tud más szolgáltatót keresni, csak jelezni a
megyei fõgyógyszerésznek, hogy szeretne itt továbbra is
gyógyszertárat. De ezzel meg kell várni, míg a cég végleg
megszünteti a mûködését. Jelenleg még csak szünetelteti. Ehhez
minden évben 21 nap áll rendelkezésére. Tehát 2013-ban is van 21
napja a gyógyszertárnak, s ha addig nem sikerül valakivel
megállapodnia a terhek átvételérõl, akkor szûnik meg végleg a
patika a városban.
Ekkor kerül sor a megyei fõgyógyszerész megkeresése az
önkormányzat által, s döntésétõl függõen pályázat kiírására. Ennek
az elbírálása sem önkormányzati feladat, a döntés teljesen tõlünk
függetlenül egy hosszú folyamat után fog megszületni. Elõzetes
információim szerint fél évnél is hosszabb a folyamat, aminek
lépéseit törvény szabályozza.
A mostani tudásom szerint tehát hosszabb távra kell erre az
átmeneti állapotra berendezkednünk, melyhez kérem a lakosság
türelmét, megértését. Az önkormányzat minden lépést azonnal
megtesz, amit a törvény neki feladatul ró.
Amennyiben újabb információm van, természetesen azt itt is
megosztom, mint ahogy azt azonnal megtettem a honlapon, a
lakossági fórumokon.

Nagy örömmel mentem arra a tájékoztatásra, amin az ötezer fõ
alatti települések adósság átvállalásáról volt szó. Az ottani
információk arról szóltak, hogy az adósság átvállalás gyõztese a
megyében városunk lesz, mert az elõkészítés során a hírek 1,3
milliárd forint kötvény átvállalásáról, s 148 millió forint mûködési
hitel átvállalásáról szóltak. Bár egy fõosztályvezetõvel történt
személyes egyeztetés már kicsit beárnyékolta az örömömet. Ez arról
szólt, hogy van néhány olyan nagyon eladósodott település, mint
Balatonfûzfõ, ahol nem biztos az automatikus adósság átvállalás.
Külön adatszolgáltatást kértek be a kötvény eddigi felhasználásáról,
minden elköltött forintjáról. A kormány a megbeszélést követõ
ülésén döntött, hogy városunkkal együtt tizennégy olyan ötezer fõ
alatti település van, ahol az adósságállomány meghaladta az egy fõre
esõ kettõszázezer forintot. Így az adósság átvállalás mértékének

megállapításához további elemzések következnek. Ezek
megtörténte után kerül meghatározásra az átvállalás mértéke. Ennek
várható ideje az év elsõ fele.
Ez a döntés arra bizonyíték, hogy nemcsak a felelõsen gondolkodó
helyi polgárok, hanem a konszolidációval foglalkozók is elismerték,
hogy a kötvényfelhasználást tüzetesebben meg kell vizsgálni.
Ténnyé vált, amit mindig is tudtunk, hogy irtózatosan nagy terhet
örökölt a település a 2006–2010-es ciklus után. Be fogjuk mutatni,
hogy mire menetek el százmilliók, s ebbõl mennyi a megtérülõ
beruházás, ami az elsõdleges célja volt a kötvény-kibocsájtásnak.
Leírjuk, hogy a vízmûvünk megvásárlása, annak fejlesztése, kon-
szolidációja mennyibe került, s bemutatjuk ennek az „eredményét”
is. A cég évrõl évre mekkora veszteséggel tud csak mûködni.
A konszolidáció elmaradása nehéz helyzetbe hozta a települést. Fájó
leírni, de érthetõ és elfogadható ez a döntés. Tõlünk független
szervezet fogja majd kimondani azt, amit nekünk, nekem nem
mindenki hitt el. Hogy az akkori kötvénykibocsájtás felelõtlenség
volt, nem elõzték meg gazdasági számítások, a visszafizetésének nem
voltak meg a reális forrásai. Bármekkora is lesz az adósság átvállalása,
azt csak megköszönhetjük a döntéshozóknak. S nagy tanulsággal is
szolgál mindnyájunknak. Csak azokat a forintokat költsük el, aminek
a fedezete rendelkezésre áll. Családok vergõdnek a hitelcsapdában.
De õk kényszerbõl kerültek bele, mert lakni kell. De a város nem volt
kényszerhelyzetben. Legfeljebb csak olyanban, hogy fejleszteni
kellene minden áron, az emberek régi igényeit kielégíteni útépítéssel,
könyvtárfejlesztéssel, s sorolhatnám. Mindenki örült, hogy van
fejlõdés. De ezt húsz évig fogjuk majd nyögni. De ez nem számított.
Lényeg, hogy elmondhassuk, mennyire sikeres volt a 2006–2010-es
ciklus. A terheket meg viseljék az utánunk jövõk.

Nagy örömmel olvastam az alábbi hírt:
Tisztelt Pályázó!
Örömmel értesítjük, hogy az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások
kialakítása Balatonfûzfõn” címû, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005
jelû pályázatát az Regionális Operatív Program Irányító Hatóság
vezetõje 380 449 932 Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte.
Költségcsökkentési javaslat:
Javasolt csökkentés összege (Ft) 68 883 892
Javasolt csökkentés aránya (%) 16,22
Szóval nyert a pályázatunk, s szeretnénk mielõbb ezt meg is
valósítani. A sétány fejlesztésének minden elemérõl itt is
tájékoztatást fogok adni. Lehetõvé vált egy több évtizedes álom
megvalósulása úgy, hogy ezt 100%-ban finanszírozza egy pályázat.

Bár a cikk írásakor szinte tavaszias az idõ, de volt már tél az idén, és
lesz is. A hó eltakarítására és a síkosság-mentesítésre felkészültünk.
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Az elsõ havas reggelen úgy fél kilenc tájban kaptam egy ingerült
telefont. Egy helyi lakos azt kérdezte, hogy hol vannak a hókotrók,
mert esik a hó. Nem tudtam azonnal válaszolni, így a telefonáló kis
türelmét kértem. Megtudtam, hogy a gépek az ún. elsõ ütem
takarításán dolgoznak. Ez a fõ gyûjtõ utakat, a közintézmények
környékét, a magasabban fekvõ, meredek utcákat jelenti. Csak utána
jön a második ütemben a kevésbé veszélyes helyek, utcák, sík
terepek megtisztítása. Kérek mindenkit, fogadja el, hogy a hókotró
nem tud egyszerre mindenhol jelen lenni, tervszerûen, fontossági
szempontokat figyelembe véve dolgozik. Mert ezt csak így lehet. 

Számos adventi rendezvényen vettem részt. Sok közösség hívott
meg a rendezvényére, s mindegyikre nagy örömmel mentem el.
Nem tudok és nem is lehet különbséget tenni közöttük.  Mégis a
településrészeken megtartott adventi gyertyagyújtások voltak a
legemlékezetesebbek. Hagyomány teremtõdött, mert egy civil
szervezõdés életre hívta. Eshetett az esõ, lehetett hó, szél, hideg, a
város adventi koszorúja bejárta a települést. Nyugdíjasok, fiatalok,

gyerekek, szülõk siettek minden helyszínre. Vitte õket az együttlét
öröme, az ünnepre való közös ráhangolódás igénye, az együvé
tartozás érzése.
Égett a tûz, fogyott a saját készítésû tea, forralt bor, sütemények
garmada, mosolyogva kínálták a készítõk, örömmel vettek belõle a
vendégek. Mûsorok, beszédek elõzték meg a kötetlen
beszélgetéseket, jelezve, hogy igény van erre mindenhol. Biztos
vagyok abban, hogy ezt a hagyományt nem töri meg semmi és
senki. Lesznek, akik folytatják ezt, mert a szavaló, csillogó szemû
kislány biztosan ott lesz jövõre is, s eljönnek vele szülei is a már
nagyobbacska testvérével, ott lesznek a nagyszülõk is, akik majd
tovább adják a hagyományt. Így építkezik a közösség mind-
annyiunk javára.

A legközelebbi KT-KV rendezvény: 2013. január 17. Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Meghívó
Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek,
Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.

Szívetek õrizzen; milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.

Keresztúry Dezsõ: ,,sírvers”

Szeretettel várjuk a Don-kanyarban elesett katonákról való megemlékezésre.
2013. január 11., péntek

Balatonfûzfõ, Jézus Szíve plébániatemplom (Jókai Mór utca 37.)

17.00 Szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban a Don-kanyarban elesett katonák lelki üdvéért
Celebrálja: Szécsi Ferenc plébános, kisegítõ tábori lelkész

Közremûködik a Veszprémi Légierõ Zenekar Katona János alezredes vezetésével
17.50 Megemlékezés a hõsökrõl a Jézus Szíve plébániatemplom külsõ falán lévõ emlékmû elõtt

Az ünnepi beszédet Sáfár Albert dandártábornok, MH Összhaderõnemi Parancsnokság légierõ haderõnem fõnöke mondja.

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

SZÉCSI FERENC PLÉBÁNOS, KISEGÍTÕ TÁBORI LELKÉSZ

Újévi jókívánságok
Az új esztendõben jó egészséget, nagyobb biztonságot,
megértést kívánok minden balatonfûzfõi embernek a
Balatonfûzfõi Vállalkozások és Civil Szervezõdések
Egyesülete nevében

Kontics Ferencné elnök

Eredményes, sikeres új esztendõt, jó egészséget kívánok
minden tagunknak, és városunk minden lakójának a
Balatonfûzfõi Városvédõ és Fürdõegyesület nevében

Detrich Tibor elnök

Békés, biztonságos, balesetmentes új esztendõt kívánok polgárõr
társaimnak, a város lakóinak, és a balatonfûzfõi Kmb-csoport
tagjainak a
Balatonfûzfõ Polgárõr Egyesület nevében

Márkus Béla elnök

2013-ban is töretlen lendületet, sikeres új esztendõt, jó egészséget kívánok
a Baráti kör minden tagjának, segítõinknek, településünk minden
lakójának a
Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) nevében

dr. Makra Ernõné öregdiák
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Versenytárgyalási felhívások

Balatonfûzfõ város önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a
tulajdonában lévõ alábbi balatonfûzfõi ingatlanok versenytárgyalás
útján történõ értékesítésére:
– Balatonfûzfõi 805/19 hrsz.-ú (Gyári utca) 2013 m2 térmértékû

„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 9.00 óra

– Balatonfûzfõi 805/20 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 9.30 óra

– Balatonfûzfõi 805/21 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 10.00 óra

– Balatonfûzfõi 805/22 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 10.30 óra

– Balatonfûzfõi 1519 hrsz.-ú (Kilátó utca 40.) 1332 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 14.30 óra

– Balatonfûzfõi 1524 hrsz.-ú (Szegfû utca) 693 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 14.00 óra

– Balatonfûzfõi 603 hrsz.-ú (Jókai u. 19.) 5558 m2 térmértékû
„általános iskola” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. január 17. 14.00 óra

– Balatonfûzfõi 521 hrsz.-ú (Zombor-Úttörõ utca) 1676 m2

térmértékû „sporttelep” megnevezésû ingatlan. A verseny-
tárgyalás idõpontja: 2013. január 17. 15.00 óra

A versenytárgyalások helye: Balatonfûzfõ város önkormányzatának
polgármesteri hivatala, Kompolthy-terem (8184 Balatonfûzfõ,
Nike krt. 1.).

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

Balatonfûzfõ város önkormányzata

NYICITA
December 17-én tartotta a Balaton Csillagvizsgáló és Kultúrköz-
pont elõadótermében projektnyitó rendezvényét A Nyilvánosságért
és a Civil Társadalomért Alapítvány (NYICITA).

,,A Nyilvánosságért és a Civil Társadalomért Alapítvány 2012
novemberében elindította az ,,Önkéntes (Pont) Te magad légy” el-
nevezésû projektjét, mely az Európai Unió támogatásával, a
TÁMOP-5.5.2-11/2 pályázat keretében valósul meg Balatonalmádi
kistérségében. A pályázati forráson elnyert összeg 17 304 086 fo-
rint. A 12 hónapos projektidõszak alatt számos rendezvény és akció
valósul meg, melyek célja az önkéntesség elterjesztése, az önkéntes
munka elismertetése, önkéntesek bevonása a kistérség településein
szociális és oktatási területeken.” – olvashatjuk a sajtóanyag beve-
zetõjében.
Ez az önkéntes tevékenység nemcsak Európában, hanem a világon
is közel egymilliárd embert mozgatott meg, ösztönzött cselekvésre.
Térségünkben is megindult a kezdeményezés. Bízunk sikerében, és
várjuk a megvalósulást!

SZÖVEG ÉS KÉP: LUKÁCSI TIBOR

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

2012. december 1-jétõl OLTÓPONT mûködik a
FÛZFÕ-MED KFT. rendelõintézetében.

Influenza elleni védõoltás:

VAXIGRIP ára: 1210 Ft/db

IDFLu ára: 2400 Ft/db

Oltóanyagokat a helyszínen lehet megvásárolni,
orvosi vény nem szükséges!

A FÛZFÕ-MED Kft.-vel szerzõdésben lévõ partnereinek
(foglalkozás eü. ellátás) az oltás beadása térítésmentes.

Magánszemélyek oltása 1000 Ft térítési díj ellenében történik!

OLTÁSI IDÕPONT: naponta 8–13 óra között

Érdeklõdni a 88/450-388-as telefonszámon lehet.
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Kettõ és fél millió forint hazai támogatás a Vadrózsa tagóvoda külsõ hõszigetelésére
Balatonfûzfõ város önkormányzata 2012.
április 2-án pályázatot nyújtott be a
Szivárvány Óvoda és Bölcsõde tagintézmé-
nye, a Papkeszin mûködõ Vadrózsa tag-
óvoda külsõ homlokzati hõszigetelésére,
amelynek eredményeként 2 512 000 Ft
összegû vissza nem térítendõ támogatást
nyert a Belügyminisztériumtól „az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól”
szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet
szerinti pályázatán.

A beruházás összköltsége 3 140 000 Ft, a
628 000 Ft saját forrást Papkeszi községi
önkormányzat biztosítja.
Balatonfûzfõ város önkormányzata a pro-
jekt kapcsán a gesztor szerepét tölti be,

mivel az óvodai nevelés intézményfenntartó
társulás keretében mûködik.

A támogatási szerzõdés megkötésére 2012.
november 29-én került sor. A kivitelezõk ki-
választását követõen 2013 februárjában
elkezdõdhetnek a kivitelezési munkálatok. A
beruházás végleges mûszaki átadás-átvé-
telének tervezett idõpontja 2013. május 31.

Balatonfûzfõ város önkormányzata a 2010.
évben felújította a Papkeszin mûködõ
Vadrózsa tagóvoda épületét. A felújítás során
elvégezték a fûtési rendszer korszerûsítését, a
belsõ és külsõ nyílászárók cseréjét, a
vizesblokkok és a csatornarendszer felújítá-
sát, valamint megújult az elektromos hálózat
és korszerûsítették a világítási rendszert is.
Jelen projekt keretében az épület homlok-

zati hõszigetelését és festési munkáit
végzik el, amellyel az óvoda teljes körû
felújítása valósul meg.
Az óvoda épületének összes szigetelendõ
falfelülete 430 nm, amelybõl 413 nm 10 cm
vastag szigetelést kap és 17 nm a nyílászárók
spalettája, amelyre 2 cm vastag szigetelés
kerül.

A kivitelezési munkálatok során 1 fõ
közfoglalkoztatott lesz a kivitelezõ segít-
ségére, akit másfél hónapon keresztül fog-
lalkoztatnak határozott idejû közfoglal-
koztatási jogviszony keretében a támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig
(125 600 Ft).

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Néhány jó tanács
Talán nemcsak nekem tûnik úgy, hogy rohannak a
napok, hetek, hónapok, és már megint az év végi
ünnepek elõtt állunk.
A készülõdés során, a karácsony önfeledt napjaiban és
utána se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az
idõszak nem mindig jár együtt az örömmel. Ha
módunkban áll, segítsünk a rászorultaknak, mert
ettõl a mi ünnepünk is szebb lesz. Ne feledkezzünk
meg azonban ennek az idõszaknak a veszélyeirõl sem. 

• Legyen elegendõ tüzelõ anyag a háznál, ne
alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az
bágyadtsághoz, csökkenõ fizikai teljesítõ képes-
séghez, így könnyen kihûléshez vezethet.

• Ellenõriztessük a fûtésre használt – különösen a
gázzal mûködõ – eszközök állapotát, a kémények
tisztaságát, hogy a tragédiát elkerülhessük.

• Nemcsak a karácsonyi bevásárláskor ügyeljünk
arra, hogy a parkoló gépkocsiban, látható helyen ne
hagyjunk értéket, hogy a gépkocsit zárjuk be, ha a
csomagtartóba pakoláskor nem tudjuk szemmel
tartani az utasteret.

• Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg
a minden évben elõforduló karácsonyfa tüzekrõl.
Ne hagyjuk égve a gyertyákat hosszan, különösen

akkor ne, ha elmegyünk otthonról, vagy ha már
kicsit száraz a feldíszített fánk!

• A petárda vásárlása, eladása, használata tilos!
Csak a kereskedelemben legálisan beszerezhetõ kis
tûzijátéknak számító eszközöket vegyük igénybe az
ünnepek színesítéséhez. A médiában ezek haszná-
latának szabályozásáról elhangzó információkat
vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért,
mások, akár gyermekeink sérülésével járó
balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

Az ünnepek kapcsán  –  sajnos – szólnom kell olyan
dolgokról is, amelyek nem férnek össze a szeretet
fogalmával. Az év végén több idõt töltenek együtt a
családtagok, a meglévõ és felgyülemlett feszültségek
is gyakrabban robbannak. Ezekben a családi
konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el a
legnagyobb sérelmeket. Még, ha nem is részesei
fizikai erõszaknak, a lelki bántalmazás, a szomorú
hangulatú ünnep hatása alól nem tudják kivonni
magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!
A Balatonalmádi Rendõrkapitányság állománya nevé-
ben kívánok mindnyájuknak békés, boldog új esztendõt!

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY
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Ismerjük meg – Öböl Televízió

15 éves az Öböl Televízió, a kistérség
legmeghatározóbb média szereplõje.
A 15 évet nehéz egy újságcikk keretében
bemutatni. Kérem Balázs Gyulát, az Öböl
Televízió tulajdonosát, ügyvezetõjét, hogy
fontossági sorrendben beszéljen az elmúlt 15
évrõl, a közösségi médiaszolgáltató szerepérõl, a
közszolgálatiságról.

1997. július 7-én indult az elsõ adás három
településen, Balatonfûzfõn, Balatonkenesén
és Balatonalmádiban. A közélet ismerte-
tése, a kultúrának, a turizmusnak, a Balaton
környezetvédelmének a népszerûsítése volt
a feladat. Fejlõdésünket technikai és
szakmai részre lehet bontani.
A 3 település után most már a kistérség
teljes lefedettsége megoldott, az egész
területen jelen vagyunk.
Technikai fejlõdésünket mi sem bizonyítja
jobban, hogy az MTV beszállítói lettünk.
2000-ben újabb fejlesztést hajtottunk
végre, részben digitális formában: elõbb
Hi-8, majd DV rendszerben dolgoztunk.
2012-ben már teljesen digitális formában,
HD technikával készülnek az adások. 
Teljesen magán-televízió kereskedelmi
televízióként indult.
A tulajdonosok 2000-ben kérvényezték az
ORTT-tõl a közösségi közmûsor-szolgál-
tató státust, 2001-tõl már így mûködünk.
A lakosság széles körû, igényes tájékoz-
tatása lett a fõ feladatunk. Intézmények
mûködésérõl, testületi ülésekrõl, kulturális
és sportrendezvényekrõl, a civil szervezetek
rendezvényeirõl adunk tudósításokat.

2012-tõl az új médiatörvény szerint a
közszolgálatiság erõsítése érdekében kértük
az átminõsítést közösségi televízióvá,
melyet meg is kaptunk. Ez azért is fontos
volt, mert az új rendszerben csak közösségi
televízió pályázhat. Jelentõs önrész
biztosítása mellett így vehettünk részt
sikeresen több nagy értékû pályázaton.
Ennek köszönhetõ a technikai fejlõdésünk.
Ma már hetente kétszer két órában friss
adással jelentkezünk. Adásainkat naponta
kétszer megismételjük. Képújságunk a nap
24 órájában frissülõ tartalommal meg-
tekinthetõ.
Ehhez hozzájárul a már 5 éve együtt
dolgozó szakember-gárda is. Régebben
úgynevezett ,,átjáró ház” volt a tévé, de
igyekeztem balatonfûzfõivé tenni az itt
dolgozókat. Székhelyünk Balatonfûzfõn, a
Bugyogóforrás utcában van. Jó kapcsolatot
ápolunk nemcsak a helyi önkormányzattal,
hanem a térség összes önkormányzatával,
élvezzük támogatásukat, bizalmukat.
Fejlõdésünket jellemzi, hogy nemcsak a
képernyõn, hanem az interneten is meg-
találhatók vagyunk. Weblapunkon –
www.oboltv.hu – friss hírek, híradók,
információk olvashatók.
Meg kell említenem, hogy Balatonfûzfõn
két szolgáltató továbbítja adásainkat, ez
bizonyos tekintetben nehézséget jelent. 
2013-tól a többcélú társulás megszûnése és
az új önkormányzati társulás létrejötte után
is minden partnertelepülésünkön, a járás
teljes területén jelen leszünk. Az átalakulás
apropót szolgáltat számunkra, hogy az
elmúlt 15 évben felhalmozott archív
adásainkat digitalizáljuk, és településenként
szelektáljuk. Az indulásunk óta minden
adásunkat gondosan megõriztünk, ezeket
eddig sérülékeny mágnes szalagokon
tároltuk. A célunk, hogy a helyi önkor-
mányzatok és az új önkormányzati társulás

anyagi támogatása mellett számítógépes
adathordózókra másoljuk át a települések
közelmúltját hitelesen, pártatlanul be-
mutató tudósításainkat, magazinmûsora-
inkat. Ezeket a helyhatóságok rendelkezé-
sére bocsájtjuk, és minden jogdíjról lemon-
dunk, így kutathatóvá válik a teljes anyag. 

További tervek, célok?
Szeretnénk a helyi írott sajtóval együttmû-
ködni, ennek körvonalai kibontakozóban
vannak.
Legújabb fejlesztési terveink közé tartozik
az internet alapú összeköttetés, a kábel-tv
szolgáltatók fejállomásaival, így a teljes
járás mind a 11 települését el tudjuk érni
adathordozó közbeiktatása nélkül is. Így
akár még élõ mûsorok összeállítására is
lehetõségünk lenne. 
Reméljük, hogy a jövõ évben minél többen
követik majd figyelemmel adásainkat. Ez
úton kívánok az újság minden olvasójának
sikerekben gazdag, boldog új évet! 

Azt hiszem, hogy olvasóink dióhéjban meg-
ismerhették az Öböl Televíziót. Személy szerint
én nagyon sokat várok a körvonalazandó
együttmûködéstõl.
Terveik, céljaik megvalósításához olvasóink
nevében is sok sikert kívánok!
Köszönöm a beszélgetést!

BÉRES ISTVÁNNÉ

,,Táncléptekben a karácsony”
Ezzel a címmel indult városunkban a karácsonyi programsorozat. A Fûzfõ Hagyományõrzõ és
Nosztalgia Táncklub színvonalas mûsora méltó megnyitója volt a karácsonyra, az ünnepre
hangolódásnak. A fiatal táncosok kalocsai, rimóci, rábaközi és mezõföldi táncokat mutattak be.
A táncgála második blokkja a nosztalgia jegyében zajlott, elõbb reneszánsz majd fáklyás táncot
láthattunk. Sokszínûségük megmutatkozott a következõ részben, ahol countryt és keringõt
táncoltak, melyet a közönség vastapssal jutalmazott. A lelkes kis csapat vezetõje Fenyvesi Ádámné
Varga Judit, akinek köszönjük ezt a feledhetetlen, szép estét.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Kulturális körkép

Adventi gyertyagyújtás

Hit, remény, szeretet, öröm – ez sugárzott
vendég és vendéglátó szemében az isteni
eljövetel idõszakában, amikor négy telepü-
lésrészen négy vasárnap gyulladtak fel a vá-
ros adventi koszorújának gyertyái. A
,,Csebszalto”, a Balaton és a Fûzfõgyár-
telepi Nyugdíjasklub, valamint a Pintér
házaspár Szalmássy-telepen olyan meghitt
karácsonyi hangulatot varázsolt a részt-
vevõk lelkébe, amelybõl sokáig táplál-
kozhatunk még a szürke hétköznapokon is.
A Ferenc atyától kapott evangéliumok, az
ahhoz kapcsolódó szívbemarkoló példabe-
szédek és Marton Béla polgármester
világiasabb, de ugyanolyan lélekmelengetõ
megemlékezései hozzájárultak az ünnepi
hangulathoz, az emberi szeretet kitel-
jesedéséhez. A koszorú négy vasárnapon
körbejárt, az advent beteljesedett. Köszönet
mindenkinek, aki hozzájárult e szép
hagyomány folytatásához, s ez a magasztos
érzés, hangulat jellemezzen minket
mindennapjainkban is.

Karácsonyi Tárlat

Karácsony a család, a szeretet ünnepe. Talán
ez volt a fõ motiváció, amikor az idei
ünnepi tárlat fõszereplõit kiválasztottuk.
Hisz Vizer Júlia és Hunyady Gábor
Káptalanfüreden élõ festõmûvészek egy
család, anya és fia. A családfõ, Hunyady
István bár 6 éve nem lehet velük már,
mûvészete, szellemisége továbbra is
érzékelhetõ szerettei kiállításán. Így volt ez
december 14-én is a Mûvelõdési Központ
és Könyvtár hagyományos tárlatán. Szépen
elfért egy teremben a nõies lelkületet átadó,
minden apró fontos részletet bemutató
csendéletek sorozata és a titokzatos,
múltban vájkáló vagy talán a jövõt sejtetõ
kövek megformálása, s egy önarckép

mellett a már soha nem bõvülõ munkásság
két alkotását is megcsodálhattuk. Marton
Béla polgármester bár szakított rá idõt, hogy
a mûvészekkel hosszasan elbeszélgessen,
megnyitójában a megszokott sémák, a
száraz életrajzi adatok elmaradtak. A
zsebben lapuló feljegyzések helyett emó-
cióit tolmácsolta a szépszámú közönségnek,
a kiállított képek által kapott élmény vagy
gondolat tört felszínre mondandójában. Az
ünnepi hangulatot Kiss Liliána, az Irinyi
János Általános iskola tanulójának kedves
szavalata tette teljessé.
A tárlat január 18-ig az intézmény nyitva-
tartási idejében még megtekinthetõ.

Városi karácsony

A korábbi évek hagyományaitól eltérõen
egy helyen és egy idõben rendezte a
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
karácsonyi programját. A december 16-ra
meghirdetett rendezvényre díszbe öltözött
az intézmény, a villogó izzósorok, az épület
homlokzatánál felállított városi karácsonyfa
(amelyet a tobruki dísznövény kereskedés
ajánlott fel, s ezúton is nagyon köszönjük!)
a bejáratnál kivilágított betlehemes mind-
mind a szent ünnep közeledtét jelezte. Az
egész napos rendezvény a kicsik prog-
ramjával kezdõdött délelõtt, hisz Feri bohóc
közremûködésével Zsapka Jánosné és lánya,
Andrea vezetésével karácsonyi asztal-
díszeket, egyéb ajándékokat készíthettek az
érdeklõdõ gyermekek. Eközben a helyi
képzõ- és népmûvészek, vállalkozók már
rendezgették standjaikat, hisz ünnepi
vásárral várták a lakosságot.
Délután a városi karácsonyfa kivilágítása
után Marton Béla polgármester köszöntötte
a szinte zsúfolásig megtelt nagyterem
közönségét, majd elkezdõdött az estig tartó

mûsorfolyam. A küngösi gyerekek
nagysikerû vendégszereplése mellett fel-
lépett a város valamennyi kulturális cso-
portja, az ovisoktól a hagyományõrzõkig. A
tapsok erejébõl és hosszából érzékelhettük,
hogy mindenki jól szórakozik. Az est
sztárvendégét sokáig titokban tartották a
rendezõk, ám amikor a mûsorvezetõ
színpadra szólította Varga Miklóst, szûnni
nem akaró taps fogadta. A köztudottan
szerény, ám munkájára annál igényesebb
mûvész meg is hálálta a bizalmat, jól
szerkesztett mûsorával, a dalokat összekötõ
mondandójával magával ragadta a
közönséget. Talán nem véletlen, hogy ennyi
éve a pályán lehet, s távozásakor is
vállveregetések, biztatások közt hagyta el az
épületet. Színvonalat tekintve fel volt tehát
adva a lecke az estet záró szombathelyi
Varnyú Country-nak, ám õk nem olyan fiúk,
akiknek gondot okozna a közönség meg-
nyerése. Humoros, karácsonyi mûsoruk
sokáig emlékezetes marad nagypapának,
nagymamának, sõt, a mûsorvezetõnek és a
technikusnak is…
Bízunk benne, hogy ezzel a közös ünnepi
programmal a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elérte célját, és ünnepi
köntösben, komfortos körülmények között
együtt ünnepeltek a balatonfûzfõi családok.

Városházi karácsony

Marton Béla polgármester fejében született
meg a gondolat, hogy nyissuk ki a
Városházát karácsonykor is, és száraz
ügyfélfogadás helyett ünnepi programmal
várjuk a helyi lakosokat. Ennek
eredményeként idén 3. alkalommal
rendezték a városházi karácsonyt a hivatal
aulájában. A polgármester úr ünnepélyes
megnyitójában személyes emlékeit tárta a
hallgatók elé, megfontolandó példákban
hangsúlyozva a hit és szeretet lényegét. A
Városi Vegyes Kar és a Balaton Dalkör
karácsonyi mûsorát az Irinyi János
Általános iskola fúvószenekarának ünnepi
összeállítása foglalta keretbe, majd az
érdeklõdõk a város vendéglátását
élvezhették, megpihenve, feltöltõdve az
ünnepi készülõdésben.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
GRÓF TIBOR
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Záró rendezvény a Jókai Közszíntéren

Harmadik, évzáró rendezvénye volt a
Kulturális Örökségi Napoknak Balaton-
fûzfõn, a Jókai Közszíntéren.
A FÖDTBK (Fûzfõi Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre) szervezésében tartott emlék-
ülésen Marton Béla polgármester köszön-
tötte a résztvevõket. Beszédében kiemelte:
,,… azért vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk, most újból hazajöttünk.” Ezért
a hazatérésért köszönet illeti a Baráti Kör
tagjait a fáradhatatlan és önzetlen munkáért.
Levélben köszöntötte az emlékülést Szücs
György, az IPOSZ volt elnöke, az Országos
Fémipari Ipartestület elnöke és György Attila,
a FORSTER Központ fõosztályvezetõje.
Somfai Balázs levéltáros köszöntõjében
hangsúlyozta a szakszerûséget, elismeréssel
szólt az eddig végzett munkáról.

A résztvevõk nagy érdeklõdéssel hallgatták
Bõszéné Szatmári-Nagy Anikó tanár elõ-
adását, aki az általa írt helytörténeti tan-
könyv-csomagot mutatta be, ami többek
között Törökszentmiklós városának törté-
netét dolgozza fel. A gazdag képi anyaggal
illusztrált tankönyvet – a legkisebbektõl a
legnagyobbaknak szólókig – a hallgatóság
nagy érdeklõdéssel forgatta.
Nagy Tiborné Nyári Ágnes, az Eötvös

Károly Megyei Könyvtár és Közmûvelõdési
Intézet munkatársa szintén a szakszerû-
séget, a végzett munka nagyszerûségét
hangsúlyozta, felajánlotta a folytatáshoz a
szakmai segítséget.
Dr. Makra Ernõné újból bemutatta Fûzfõ-
fürdõ és a Klebelsberg-iskola létrejöttét,
amit jó, ha mindenki megismer.
A rendezvény keretében felavatták az
emlékszobát és a múzeumi-levéltári szobát 21
db vitrines tárlóval. A tárlókban különbözõ,
nagy értékû kordokumentumok, a veszprémi
Dózsa György általános iskola által
adományozott gyûjteményt mutatták be.
A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.
Várjuk a folytatást!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Fûzfõi kézmûvesek sikere
Örömteli hírt kaptunk, hogy Kaics Julianna
fûzfõi vesszõ- és csuhéfonó kézmûves által
készített betlehem a Vatikánban lett
kiállítva. Gratulálunk!

A 19. Betlehemi Jászol kiállításon a budai
várban, a Magyarság Házában három
balatonfûzfõi kézmûves – Csuka Péterné,
Kaics Julianna, Varga Jánosné – munkáját

állították ki, és részesítették elismerésben.
Szívbõl gratulálunk!

SZERKESZTÕSÉG

A hagyomány folytatódik
Karácsonyt köszöntöttek az Idõsek klubjának
tagjai Balatonfûzfõn, a NIKE étteremben.
Marton Béla polgármester és a Balaton-
almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõ-helyettese, Báles János
köszöntötték a klub tagjait.
Elõször a hagyományokhoz híven köszön-
töttük a születésnapos és névnapos tag-
jainkat, majd Zdravics Ildikó versekkel,
Perecsényiné Marcsi meg egy elbeszéléssel

tették még ünnepélyesebbé ezt az
összejövetelt. A jó hangulatban elfogyasz-
tott finom ebéd és az ajándékok kiosztása
után még sokáig együtt maradtunk, beszél-
gettünk, énekeltünk.
Köszönjük ezt a szép délutánt a
szervezõknek, és azt, hogy ilyen meghitt
hangulatban készülhettünk a karácsonyra.

HORÁK MÁRIA

Adományt kaptunk és adhattunk!
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is az
ünnepek elõtti készülõdéshez próbáltunk
segíteni a rászorultakon, akik az év minden
napján valamiben nélkülöznek. 
Egy családnak, aki közel 10 éve nem tud
meleg vízben fürödni és mosni, egy másik
bojler beszerelésével megoldottuk problé-
máját – vállalkozók segítségével. El sem
hitték, hogy még az életükben erre sor kerül.
Egy másik családnál egy gyermeket
öltöztettünk fel. A 6 éves gyermeknek

szabadidõ ruhát, inget, pólót és sportcipõt
vettünk, amire a család nem számított.
A tartós élelmiszer adományunkból az idén
15 családot és gyermeket tudtunk meg-
ajándékozni, melyet szintén az ünnepek
elõtt osztottunk ki. Adományozóink és támo-
gatóink a következõk voltak, akiknek a
rászorulók nevében is köszönjük a segítséget:
Dunántúli Református Egyházközösség,
Balatoni Bob és Szabadidõpark, VízTEC
Zrt., Nike-Trans Kft., haltec Kft., Kontics

Monika, Szanyi Szilvia, Erdõsi Gábor,
Váróczi Kálmánné, Répási Lászlóné,
Takács János, Horváth Lajosné, Töreki
Károly, Czobor Kornél, Juhász Árpádné,
Mészáros Katalin, Vass Sándor, Bondár
Istvánné és Kurta Árpád.

KÖSZÖNJÜK: A BALATONFûZFÕI

MUNKAHELYEKÉRT EGYESÜLET NEVÉBEN

GYÖNGYÖSI MIKLÓS ELNÖK
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Egyesületünk, a BLTE 2012 decemberében
elérkezettnek látta az idõt, hogy vissza-
tekintsen 4 éves munkájára, értékelje annak
fõbb eredményeit és mérföldköveit,
egyúttal megköszönje tagjainak és part-
nereinek azt a rengeteg munkát, amivel az
egyesület sikereihez hozzájárultak. 
A rendezvényen egyesületünk mindhárom
tagönkormányzatának polgármestere rövid
beszédben méltatta eredményeinket.
Elsõként Szedlák Attila, Litér község
polgármestere, országgyûlési képviselõ
szólalt fel, aki beszédében elmondta, örül,
hogy Litér is részese lehet egy ilyen
folyamatosan fejlõdõ és jól mûködõ civil
szervezetnek. Megemlítette, hogy Litér is
turisztikai fejlesztésekben gondolkodik, így
Balatonfûzfõvel és a Balatoni Bob Szabad-
idõparkkal együttmûködésben beadtak egy
kerékpárút-hálózat fejlesztõ pályázatot,
melynek pozitív elbírálásában bíznak.
Legújabb önkormányzati tagunk, Papkeszi
képviseletében Ráczkevi Lajos polgármester
úr mondta el beszédét, melyben megkö-
szönte a vezetõségnek, hogy lehetõséget
biztosítottak Papkeszinek a csatlakozásra.
Elmondta, hogy településükön is számos
olyan szolgáltatás és lehetõség van, mely a
Balaton-parti tevékenységeket kiegészítve
tartalmas pihenést biztosít az ideérke-
zõknek. Hangsúlyozta, hogy csak együtt-
mûködéssel érhetõk el komoly eredmények,
egymás adottságait kiegészítve juthatunk
elõbbre.
Marton Béla, városunk polgármestere
mûtét utáni lábadozása közepette is fon-
tosnak tartotta, hogy gálánkat megtisztelje,
amit ezúton is köszönünk. Polgármester úr
elmondta, hogy büszke arra, hogy 4 év alatt
egy kezdõ szervezetbõl egy gördülékenyen
mûködõ egyesületté lettünk, melynek
eredményei jelentõsek és a város javát
szolgálják.
Gálánk egy, a 4 éves munkánk eredményeit
röviden, fõként számokban bemutató

elõadással folytatódott, majd levetítettük
azt az imázs filmet, mely a TDM pályázati
forrásból valósult meg.
Mindezek után átadtuk az „Év Turisztikai
Vállalkozása”, valamint az „Év Turisztikai
Rendezvénye” megtisztelõ címeket. Elõbbit
a Balatoni Bob Szabadidõpark képvi-
seletében Kovács Szilárd ügyvezetõ vette át,
aki megköszönte a díjat, majd elmondta,
hogy az elmúlt 11 évben forrásaiknak
megfelelõen folyamatosan fejlesztették a
szabadidõparkot, mely fejlõdés még
korántsem állt meg, sõt a 2013-as évben
újabb bõvítést terveznek. Kovács Szilárd
errõl többet nem árult el; mint elmondta, a
fejlesztés eredményét meglepetésnek szánja
és reményét fejezte ki az egyesületünkkel
történõ további eredményes együttmû-
ködéssel kapcsolatban.

Az „Év Turisztikai Rendezvénye” címet az
idén a hatodik alkalommal megrendezett
Gombócfesztivál érdemelte ki. Aszervezõ
VEGASZ Egyesület nevében a díjat
dr. Varjú Lajos elnök vette át, aki megkö-
szönte a díjat, majd elmondta, hogy jövõre
„hetedhét határra szóló hetedik Gombóc-
fesztivál”-lal készülnek, ahol már a
lisztérzékeny látogatók is élvezhetik az
ízeket a fõszponzor jóvoltából, aki glutén-
mentes tésztafélék gyártását kezdi meg
legújabb gyárában, és szintén gluténmentes
gombócokat biztosít majd a rendezvényre. 
Gálánk folytatásaként minden kedves
tagunknak, segítõnknek, partnerünknek
névre szóló oklevéllel köszöntük meg a
segítséget, amivel egyesületünk sikereihez
hozzájárult.
Rendezvényünkön bemutatkozott Papkeszi
község „Õszirózsa” Nyugdíjasklubja, amely
két rövid, humoros jelenettel készült a
közönség legnagyobb örömére. A szintén
papkeszi „Sorstárs” Népdalkör bordalcsok-
rával megidézte a szüreti hangulatot, majd
a litéri Zöldág Néptáncegyüttes varázsolt

fergeteges hangulatot a Mûvelõdési Köz-
pont színháztermébe. Elõadásukba még a
közönséget is bevonták egy táncház for-
májában, mely tovább fokozta a hangu-
latot. A rendezvény egy közös pezsgõs koc-
cintással zárult, eredményeink méltó értéke-
léseként és köszönetünk tolmácsolásaként. 

Tisztelt Lakosság!

Engedjék meg, hogy röviden ismertessük
Önökkel 2013-ra vonatkozó terveinket!
A tavalyi év folyamán elkészült a Béke téren
található szezonális információs iroda
bõvítésének engedélyeztetési terve, mely
már az engedélyeztetés folyamatán is
átesett. Célunk, hogy a bõvítéssel egy olyan
iroda jöhessen létre, amelyben megfelelõ
körülmények között fogadhatjuk vendé-
geinket, illetve, hosszú távon nemcsak
szezonális, de állandó irodaként szeretnénk
mûködtetni. Ehhez azonban nemcsak a bõ-
vítést kell megoldanunk, de a víz és a gáz-
fûtés bevezetését is. Egyesületünk mindezt
pályázati forrásból kívánja megvalósítani,
így bízunk benne, hogy idén már találunk
olyan pályázati kiírást, mely az irodabõ-
vítést lehetõvé teszi. Egyesületünk nagyon
reménykedik abban, hogy a képviselõ-
testület hozzájárul ahhoz, hogy átvegyük a
Fûzfõ Motel és a Közösségi Ház üzemel-
tetését, helyi piacot szervezve, hozzájárulva
ezzel a helyi élet felpezsdítéséhez.
Tavasszal átfogó reklámkampányt szeret-
nénk indítani, népszerûsítve ezzel váro-
sunkat, melyben egy buszreklám és egy
rádiókampány is szerepet kap.
Tervezünk több kiadványt is, többek között
a városismertetõt és a Fûzfõinfó 2013-as
kiadását is. Rendezvényeink között több új
program is szerepel, mint például az elsõ
fûzfõi „Vizes nap”.
Szeretnénk továbbá szorosabb együttmû-
ködést létrehozni a Balaton Csillagvizsgáló
és LEADER Kultúrközponttal, mely a

Turisztikai rovat
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2012-es év egyik legnagyobb turisztikai
fejlesztése városunkban.
Bízunk abban, hogy a lakosság és
partnereink további segítségével ismét
eredményes év elé nézhetünk.

VALCZER ÉVA

„Csebszalto” Nyugdíjasklub
Az év utolsó hónapjában az ünnepre való
készülõdés fõszerepet játszott a klub
életében is. Az óvoda elõtti zöld tuja szint
váltott. Hiába, a nyári forró napsütést nem
bírta, kiszáradt. Ezért vásároltunk egy
gyökeres fenyõfát, és az óvoda udvarában
elültetve, feldíszítve varázsoltunk kará-

csonyi hangulatot. Az
éves munkater-
vünknek megfelelõen
december 14-én tar-
tottuk a karácsony-
váró kis ünnepsé-
günket. A ráhangoló-
dást az óvoda kis
lakói csodálatos elõ-

adása segítette. Több verssel és egy jelenet
elõadásával elvarázsoltak bennünket.
Nagyon köszönjük a szülõknek és az óvoda
vezetésének, hogy megmutatták a kicsik
tehetségét, kellemes perceket élhettünk át
az elõadás alatt. Ez után a klubhelyi-
ségünkben egy rövid köszöntõ után meg-
kóstolhattuk szorgalmas szakácsaink által
készített vacsorát. Majd következett a
tombola- sorsolás. Itt szeretném meg-
köszönni minden támogatónak, aki segített
abban, hogy értékesebb ajándékokat is
kisorsolhattunk. A következõk: VEGASZ,
Lila ház, Bob pálya, 100 Ft-os bolt, M.
Mészáros Éva, Mûvelõdési Központ. A
tombola utáni zene melletti baráti kötetlen

beszélgetéssel zártuk az év utolsó
rendezvényét. 
Ezúton kívánok minden kedves „Balatonfûzfõi
Hírlap” olvasójának egy szerencsés, családi
boldogságban eltöltött sikeres új esztendõt!

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ

Világvége helyett…
…szilveszteri batyus bálra készülnek a
Balaton Nyugdíjasklub tagjai.
Érdeklõdve várjuk a 2013. évet, ami nem
kecsegtet látványos fellendüléssel –
legalábbis a pénzügyi-anyagi lehetõségek
tekintetében. Ez a korosztály már meg-
tapasztalhatta, hogy a boldogság, amelyre
minden ember vágyik, nem a pénztõl függ.
Egy ismert szállóige szerint ugyan „a pénz
nem boldogít, de boldogtalanok vagyunk
nélküle”, ám az is igaz, hogy „a pénz lehet
kevés, lehet sok, de elég soha”.
Hát 2013-ban minden bizonnyal kevés lesz.
Az elõzõ esztendõben sem bõvelkedett
klubunk az anyagiakban, de szorgos
munkával tettük élvezhetõvé és vidámabbá
a munkában megfáradt, sokszor betegsé-
gekkel, fájdalmakkal, esetleg családi gon-
dokkal terhelt klubtagjaink hétköznapjait.
Az õszi-téli szezon két kiemelkedõ ese-
ményét kívánom feleleveníteni a Hírlap
kedves olvasói számára.
Nagy sikere van minden évben a szüreti bálnak,
így volt ez 2012. szeptember 29-én is. Mivel a
pénz már akkor sem vetette fel a csapatot,
lehetõségeinket ötleteinkkel gazdagítottuk. 

Külön fejezetet érdemel a klub legaktívabbjai
által mûködtetett Balaton Dalkör, amelynek
mûsora most is nagy sikert aratott. A
színvonalas elõadást sok gyakorlás elõzte
meg. Farkas Sándor csapatot összetartó ereje
és Bendicsek Réka lelkiismeretes, türelmes,
kitartó munkája kamatozott a dalkör
eredményeiben. (Zárójelben jegyzem meg,
hogy a Balaton Dalkör évente több mint 20
fellépést tudhat maga mögött, itthon és a
Dunántúl több településén. Ez évben
Budapesten, a Nyugdíjas Expón az „Életet
az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete
képviseletében szerepelt a dalkör – nagy
sikerrel.) Farkas Sándorné a szüret és a bor-
fogyasztás buktatóira hívta fel a figyelmet
tréfás rigmusokkal. A klub tagjaiból verbu-
válódott alkalmi „színjátszó csoport”
elõadása arra az idõre utalt vissza, amikor
még volt mit szüretelni Balatonfûzfõn és a
Máma-tetõn. Kiderült a dalos jelenetbõl,
hogy az anyukák régen is aggódtak lányaik
erkölcséért, de a legények minden furfangot
bevetettek az éberség kijátszására.
Kipirult az arca a litéri Zöldág táncosainak,
de a bálozok tenyere is a tapsolástól. Csak

megköszönni tudjuk a csodálatos élményt,
amit elõadásukkal szereztek az ifjú tán-
cosok. A csoport fûzfõi tagjai különösen
kitettek magukért, hiszen a nagyszülõk
szeretetteljes pillantásaitól kísérve táncol-
hatott Baksai Réka és testvére, Gergõ.
Ezután Buda László szolgáltatta a zenét, így
hát kedvükre táncolhattak a bálozók. A
szüreti bál egyik hagyományos színfoltja a
teremben felállított szõlõlugas, amelybõl
elcsennek szõlõfürtöket és ott elrejtett
egyéb gyümölcsöket, italokat a bálozók. A
lugas megdézsmálása után bírságot szab ki
a bíró, amelynek összege a bál bevételéhez
járul hozzá, akárcsak a tombolaszelvények
eladásából befolyt összeg.
Köszönet a bál szervezõinek, az elõ-
készítésben és lebonyolításban önzetlenül
segítõknek, valamint a ,,Csebszalto”
Nyugdíjasklub megjelent tagjainak is.
Örültünk, hogy Marton Béla polgármester
úr, Váróczi Kálmánné alpolgármester
asszony, Szanyi Szilvia képviselõasszony és
Erdõsi Gábor tanácsnok úr jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényt. (A képviselõ-
testület így határozatképes volt!)
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Kiemelkedõ rendezvény volt a december 4-én
tartott klubnapunk. Itt köszöntöttük
legidõsebb, ám korát meghazudtolóan
fiatalos lendületû és lelkületû klubtársunkat,
Vajda Tiborné Izsó Magdikát. (A néni
megszólítást nem merem itt alkalmazni,
hiszen nem illik az õ egyéniségéhez.) A 90
éves ifjú hölgyet születésnapja alkalmából
családja körében köszöntöttük tortával, dallal,
zenével és tánccal – és ami ennél is mara-
dandóbb: szeretettel, barátsággal, vidám-
sággal. Magdikát valamennyi jelenlévõ férfi
megtáncoltatta. Elvégre még csak 90 éves,
ropta is a táncot!
A cikk írásakor készülünk tehát a szil-

veszteri bálra, amit a Közösségi házban
fogunk eltölteni.
Ezúton köszönjük az önkormányzatnak a
lehetõséget, hogy egész évben ingyenesen
biztosította a klub rendezvényeinek,
találkozóinak, összejöveteleink színterét,
valamint anyagi támogatást is nyújtott
számunkra. Ugyancsak köszönet illeti a
klub vezetõit és aktív tagjait, akiknek
munkája nyomán a korosabb nemzedék
napjait színesebbé tették, megkönnyítve
ezzel az életkor sajátosságaként jelentkezõ
gondok könnyebb elviselését.

PAPP JÓZSEF

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály január havi túraterve
Január 5. Évnyitó túra
Hársas-völgy–Romkúti-völgy–Megye-hegy–Határvölgy–Bagó-
hegy–Malom-völgy–Vörösberény
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 8.00 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Király István

Január 12. Balatonarács–Tamás-hegy–Jókai kilátó–Balatonfüred
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra Táv: 10 km
Túravezetõ: Risányi Mária

Január 19. Balatonalmádi–Remete-völgy–Cseri-hegy–Apáca-
fara–Pinkóc–Vörösberény
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., 7.50 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin

Január 26. Márkó–Csatárhegy–Ördögráta-kõ–Laczkó-forrás–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Risányi Mária

Február 1. Természetbarátok évzáró-évnyitó értekezlete
Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ, 15.00 óra

Február 2. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szt. György-hegy–Lencse-
hegy–Szt.Balázs templomrom
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Risányi Mária

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

A fûzfõi kosarasok vígan élnek…
Ez egy kosaras nóta címe, de ettõl még igaz
is lehet.  Mert miért búslakodjon télvíz
idején egy csapat, akinek nincsen
tornaterme, még edzeni is idegenbe kell
utazni. Aztán azért sem kell  szomorkodni,
ha egy csapat a bajnokság félidejében
„csak” a második helyen áll, mert ettõl még
bajnokságot is nyerhet, azt meg már
megszokták a fiúk, hogy számukra nincsen
„hazai pálya”.
Annak meg kifejezetten örülnek, hogy az
elmúlt évben az új sportfinanszírozási
rendszer jóvoltából megnõtt a szakosztály
létszáma, 50 általános iskolás gyermek
kezdett el kosarazni, és az Öveges
Szakközépiskola Sós Imi vezette serdülõ

csapata is bekapcsolódott a szakosztály
életébe.  Röviden a FAK kosárlabda-
szakosztály „sínen van”, jó irányba mennek
dolgaik.
Fiatalok vezetik a szakosztályt és ez meg is
látszik a lendületükön. A szakosztály
vezetõje Csala András, munkahelyi
elfoglaltsága miatt az edzõkkel, Busch
Péterrel és Sós Imrével ültem le egy kicsit
„dumcsizni”.

Hogy vagytok, mi újság a szakosztálynál?
Busch Peti „nyílik meg” elõször, és rövid
beszámolót ad a szakosztály felépítésérõl: 
Két általános iskolás, egy középiskolás és egy
felnõtt csapatunk van. Az U–14-es csapatokat

Csala Marci és Purgel Heni irányítja, a
középiskolásokat Sós Imi edzi, a felnõttekkel
pedig én foglalkozom. Emellett a Marcival
közösen foglalkozunk a gyártelepi általános
iskolás csapattal is. Valamennyien tagjai
voltunk annak a szakosztálynak, amelyik híres
volt az utánpótlás nevelésérõl, számos I.
osztályban játszó játékossal gazdagította a
magyar kosárlabda sportot, úttörõ olimpiák
döntõinek állandó résztvevõi voltunk, és
ismertettük meg az ország sporttársadalmával
a Balatonfûzfõ-Fûzfõgyártelep nevet. Azt a
szellemet szeretnénk megvalósítani jelenleg is.
Szerencsére a gyártelepi Irinyi általános
iskolában és a vörösberényi általános iskolában
is „beépített” embereink vannak, mindkét
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Õszi-téli Szivárvány hírek
Szeptemberben újra kinyitotta kapuit a
Szivárvány Óvoda összes tagintézménye.
Soltész-Takács Melinda logopédus néni
elvégezte a megfelelõ szûréseket, és elkezdte
a foglalkozásokat.
Az uszodai foglalkozások is elindultak,
ahová „uszibusz” viszi és hozza a gyer-
mekeket.
Októberben megrendeztük a hagyományos
Szivárvány napot, ahol minden tagóvoda
egy rövid mûsorral kedveskedett a
közönségnek. Három szép mesedramati-
zálást és egy tornabemutatót nézhetett meg
a nagy számú nézõközönség. Köszönjük a
sok tapsot!

A Bugyogóforrás úti óvodába megérkeztek az
új gyermekek, akik gyorsan birtokba vették
a csoportszobát.
Az öltözõ és a tornaterem mennyezete
gipszkartonozva lett, és az új lámpák is fel
lettek szerelve.
A nyáron megrendezett Klics építõjáték
közönségdíját megnyerte az óvoda, így

jutalomként a Petõfi színház egyik
elõadására látogathattak el.
Decemberben megérkezett a Mikulás,
minden csoportot külön meglátogatott. A
gyermekek énekkel, verssel fogadták. Az
óvodában az óvó nénik adventi hangulatot
teremtettek, hiszen mindenki izgatottan
várta a karácsonyt.

A Radnóti úti óvoda is benépesült
szeptemberben. Az épületre felkerült a
Szivárvány Óvoda és Bölcsõde felirat,
természetesen a szivárvány színeiben.
Kihelyeztünk egy kapucsengõt, illetve a
,,Kutyával bejönni tilos!” táblát.
A folyosón új öltözõszekrények lettek
beépítve, és a fürdõben is új polcra lehet
tenni a fogmosó poharakat.
Az akváriumba több új hal is „beköltözött”,
köszönet érte a szülõknek!
A helyi nyugdíjas klub õszi szüreti bálján
sikeresen szerepeltek az óvodások, egy
szüreti verssel lepték meg a szépkorúakat.
A Mikulás ide is megérkezett, a szülõkkel

együtt várták õt az óvodások. Énekkel,
verssel fogadták.
A karácsonyi mûsor már hagyomány. Egy
szép betlehemes elõadással gyönyörköd-
tették a gyermekek a szülõket, akiktõl egy
fenyõfát kaptak feldíszítve. Alatta ajándé-
kok sorakoztak, amiket együtt bontottak
fel, és helyet kerestek az óvodai polcokon.
A helyi nyugdíjas klub meghívására a
karácsonyi mûsoron is szerepeltek a
gyermekek.

Az Árpád úti óvodába is megérkeztek
szeptemberben az új kiscsoportosok, a
többiek szeretettel fogadták õket.
Az óvoda felajánlás alapján hozzájutott egy
biciklitartóhoz, amit felújítottunk, és
megfelelõ rögzítés után használhatóvá
teszünk.
Októberben madárijesztõ fesztivált hir-
dettünk, ahol mindenféle madárijesztõvel
lehetett nevezni. November elején a
tökfesztivált szerveztük, ahol a gyermekek a
szülõkkel együtt faragták a szebbnél szebb

testnevelõ a gyártelepi bitumenen tanulta a
sportág alapjait, és szerette meg ezt a sportot.
A felnõtt csapat több éve játszik a megyei
bajnokságban, ott vagyunk jelenleg is az
élbolyban, de reálisan nem tervezhetjük a
magasabb osztályba jutást, mert nincsen
Fûzfõn megfelelõ méretû tornaterem. Fel-
mértük lehetõségeinket, és az utánpótlás ne-
velését tartjuk a legfontosabbnak. Kosarazzon
sok gyermek, és amire felnõnek, talán még
tornaterem is épül Fûzfõn. Idén már két csa-
pattal veszünk részt a megyei bajnokságban,
az életkort illetõen megvan a folyamatosság. 
Erre már Sós Imi is közbeszól:
Kösz, hogy az én gyerekeimet is csapat számba
veszed.  Az Öveges Szakiskola serdülõ csapatát
edzem már évek óta, és rendezzük a „Kosaras-
gálát”. A megyei középiskolás bajnokságban
mindig jól szerepelt az Öveges gárda, nyertünk
már többször is, de azért felnõtt bajnokságban
játszani más dolog. Az elsõ mérkõzéseken
nagyon meg voltak illetõdve, sajnáltam is õket,
nem tudom, hogy ha valaki a nevüket kérdezi,
tudták-e, de egyre jobban, mérkõzésrõl
mérkõzésre észrevehetõen fejlõdnek, és remélem,
tavasszal már nyerni is fognak, ami 16-17 éves
korban, felnõttek között már siker.
Nagyon jó kollektíva, hangulatos, jó társaság,
nagy pizza-pusztítók és övék a jövõ. 

Aztán „sztoriztunk” még egy ideig, de az
ott elhangzottakat nem a nyilvánosságnak
szántuk. Én pedig elégedetten álltam fel,
mert ezen a beszélgetésen azt éreztem,
hogy termékeny talajba hullott az a mag,
amelyet annak idején több barátommal
„elhullajtottunk”. Ezek a „gyerekek” meg
fogják mutatni!

FAK hírek

Tanácskozott a FAK elnöksége

Ez évben utolsó elnökségi ülésén az
egyesület vezetõi értékelték a 2012-es év
eredményeit és az új sportfinanszírozási
rendszer, a TAO pályázati rendszer elsõ
évének tapasztalatait.

Az elnökség a szakosztályok eredményeit
elfogadhatónak, az utánpótlás nevelési
rendszer alapjainak lerakását pedig
eredményesnek minõsítette. A jövõt
illetõen elsõsorban a gyermek sport, a
korosztályos utánpótlás nevelési rendszer
felépítését és az egészség-megõrzõ
sporttevékenység elõtérbe helyezését
tartották fontosnak. Az utánpótlás nevelés
elsõsorban a „labdás” szakosztályok, az

utóbbi pedig a természetbarátok feladata.
A TAO rendszer nagy segítség az utánpótlás-
nevelés területén, de szigorú, pontos
elszámolást  és 10% önrész biztosítását
követeli. A 2012–13-as évben utánpótlás
nevelés céljaira a kosárlabda-szakosztály
1,8 millió forint, a kézilabda-szakosztály
3,5 millió forint, a labdarúgók pedig 10
millió forint befogadására kaptak engedélyt.
Az egyesületnek „csak”  azokat a  vállal-
kozásokat kell megtalálni és az engedélyüket
megszerezni, amelyek rendelkeznek meg-
felelõ mértékû társasági (nyereség) adóval.
Aztán ehhez az összeghez tartozó 10%-ot
kell valahonnan elõteremteni – esetünkben
ez 1,5–1,6 millió forint – és ez komoly
gondja az egyesületnek.

BUÉK! A Fûzfõi Atlétikai Klub
elnöksége az egyesület valamennyi
játékosának és vezetõjének, városunk
sportot szeretõ lakóinak boldog,
eredményekben gazdag évet és ehhez jó
egészséget kíván! Külön köszönjük
támogatóinknak, hogy segítették az
egyesületet, gyermekeink sportolását!

TÓTH JÁNOS
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alkotásokat, és tökbõl készült finomságokat
kóstolhattak.
December 6-án ide is ellátogatott a
Mikulás, akit énekkel, dallal vártunk.
Megrendeztük a hagyományos karácsonyi

mûsorunkat, ahol a gyermekek adtak
mûsort a szülõknek, ismerõsöknek. Utána a
süti vásárban finomabbnál finomabb
süteményeket lehetett vásárolni. Köszönet a
szülõknek a segítségért!

A Szivárvány Óvoda és Bölcsõde összes dolgozója
és gyermeke nevében békés, boldog, szeretetteljes
karácsonyt és új esztendõt kívánok!

BÁNDLI PETRA

„Összetartás ad erõt” – M-Faktor Sport az Öveges kollégiumában

A balatonfûzfõi egyesület jelmondatával és az
elmúlt 84 év neves személyiségeivel
ismerkedhettek a diákok az M-Faktor Sport
elnevezésû sport és szellemi vetélkedõn,
amelyet Mikulás napi programnak szervezett a
kollégium és a diákönkormányzat. A résztvevõ
20 fiatal öt csapatot alkotott, és vetélkedett
több mint két órán keresztül. Szent Miklós
püspökre emlékeztek életének felidézésével,
sõt le is rajzolták. A balatonfûzfõi
sportegyesület történetével és irodalmi
kérdésekkel tették próbára a szervezõk a
diákok memóriáját. A tornateremben
ügyességi, erõ- és gyorsasági próbákat kellett
teljesíteni. Célba rúgás, kosárra dobás,

kézilabda büntetõ dobás, váltófutás követte
egymást. A nap egyik csúcspontja a kötélhúzás
volt. A játék során összesen 2955 felülést
(átlag 148) és 693 fekvõtámaszt teljesítettek
(átlag 34) a diákok. A szervezõk még sok
érdekességet tartogatnak, amelyet a következõ
vetélkedõk alkalmával kapnak feladatul a spor-
tolók. Fontos célként tûztük ki, hogy Balaton-
fûzfõ és az iskola történetét is megismerjék a
diákok játékos formában. A sportos vetélkedõ
díjait a Mikulás napi ünnepségen vehették át.
Gyümölcsöt, édességet és sok-sok élményt
kaptak a diákok.

GÖNDÖR JÓZSEF NEVELÕ TANÁR

Paródia a kollégiumban
Az Öveges József Szakképzõ Iskola, Gim-
názium és Kollégiumában történt decemberi
eseményrõl szeretnék mesélni. 2012.
december 5-én tartottuk a Mikulás bulit, amit
egy nagyszerû ötlettel színesítettünk. Nagyon
sokáig nem tudtuk, mi legyen a fõ produkció,
mellyel levesszük a lábáról a Mikulást és a
krampuszokat, de aztán kitaláltuk, hogy egy
tanárparódiát állítunk össze. E mellett sok
más dologgal is elõrukkoltunk, így egy remek
ötlet szerint Matucza Viven kollégista társunk
egy nagyon jó táncos produkciót adott elõ, az
elsõs lányok egy country táncot állítottak
össze, sõt, volt még, aki keringõzött is a
mûsor szünetében. Persze ez a mûsor nagyon
sok munkával, együttmûködéssel járt, így
hetekkel korábban próbálni kezdtünk, ahol

rengeteget nevettünk. Minden pedagógussal
riportot készítettünk, amit filmre vettünk,
majd a kész mûsorban azokat levetítettük.
Könnyû dolgunk volt, hiszen minden
tanárnak vannak olyan jellegzetes tettei,
gesztusai, amiket könnyen utánozunk, de a
lényeg az volt, hogy ezzel senkit ne bántsunk
meg. A kollégiumban élõ diákok és
nevelõtanáraik közösségi munkája nélkül nem
sikerülhetett volna ilyen fantasztikuson az
este. Ezzel a tanárparódia megszervezésével
újabb barátokra tehettem szert, aminek
nagyon örülök. A nevelõtanárainknak nagyon
tetszettünk, úgy gondolom. Azt mondta
nekem az egyikük: „Ilyen sokat már rég
nevettem!” A sok munkáért, amit a mûsorba
belefektettünk csak pozitív visszajelzéseket

kaptam, és szerintem ez egy nagyon jó
közösséget hozott létre. 
Szeretnél te is ilyen szuper jó dolgokban részt
venni? Látogass el iskolánkba a következõ nyílt
napra, ami január 11-én 9 órakor kezdõdik!

KÖVESSY NÓRA

12. G OSZTÁLYOS KOLLÉGISTA TANULÓ

Sportlövészetbõl jeles!

2012. november 24-én csodás formában volt Eszlinger Csaba Gyõzõ 12. c osztályos tanulónk, aki azon a napon
vehette át Szerencsen, az Országos Diákolimpián elnyert elsõ helyezésért járó kupát, melyet lövészet sportágban
(légpuska 20 lövés) érdemelt ki az igazolással nem rendelkezõ diákok között. 200 lövésbõl 177 lett telitalálat.
A kupát Igaly Diána olimpiai bajnokunk ajánlotta fel az elsõ helyezett számára. Csabi hetente 3 alkalommal edz
hétvégenként és már eddig is számos szép sikert tudhatott magáénak. A versenyre való eljutást az iskola
alapítványa, a Balatonfûzfõi Szakközépiskola Jövõjéért Alapítvány is támogatta.
További sok sikert kívánunk, Csabi! BUSCH NOÉMI KOLLÉGIUMVEZETÕ
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Kóbor macskák etetése

A gazdátlan macskák etetésével kapcso-
latban elsõsorban a társasházakból gyakran
keresnek meg felháborodott lakók, akik
sérelmezik, hogy a kétségtelenül jó szán-
dékú lakótársuk a társasház környezetébe
szoktatja a környék kóbor macskáit. Azon
túl, hogy a gazdátlan, oltatlan macskák
megjelenését közegészségügyi szempontból
is aggályosnak tartják, ezeken a területeken a
külsõ szemlélõk is gyakran találkozhatnak
olyan – mind szerves, mind pedig szervetlen
– hulladékkal, melyekrõl valószínûsíthetõ,
hogy az etetés során maradtak hátra.
Dr. Sebesi Csaba – többek között állatokkal
kapcsolatos ügyekre is szakosodott ügyvéd,
aki ezt a fajta segítségnyújtást magán-
véleményében rendkívül szimpatikus,
közérdekû tevékenységként jellemzi –,
ebben a témában közzétett állásfoglalásából
ollózva: „… Bár ez nem jogi kategória, …
kóbor állatok etetésének lehetnek közegész-
ségügyi korlátai, de ennek megítélése
semmiképpen nem egy agresszív szomszéd,
vagy hatáskörén túlterjeszkedõ közös
képviselõ dolga. Szabálysértést követhetünk
viszont el azzal, ha szemetet hagyunk
magunk után, még akkor is, ha ez a
»szemét« korábban mondjuk egy cicáknak
szánt mûanyag tálka volt. Ezért fontos – és
nemcsak a jogszabályok, de a társadalmi
normák miatt is –, hogy ha már jó példát
mutatunk a kóbor cicák etetésével,
ugyanígy tegyünk a köztisztaság meg-
õrzésével. Lényeg tehát az, hogy kulturált,
másokat nem zavaró, szemetet maga után
nem hagyó tevékenység esetén senki, sem
szóban, sem írásban nem veheti el tõlünk
azt a jogot, hogy ezeken az amúgy is
kiszolgáltatott állatokon segítsünk.”
Vagyis jogi eszközökkel – amennyiben a
macskák etetése nem jár együtt
szemeteléssel, a környezet szennyezésével –
nem lehet hatékonyan fellépni ezekben az
esetekben. Azonban a macskákat etetõ
lakóknak érdemes elolvasni a HEROSZ
(Herman Ottó Magyar Országos Állat- és

Természetvédõ 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 megszületõ
állatok életben maradásának az esélye igen
csekély, addig a macskáknak életképes
populációk élnek szabadon, vadon. Ráadásul
a rejtett életmódjuk miatt kevésbé vannak
szem elõtt, méreteik miatt nem félnek tõlük,
ezért hagyják õket az utcán élni. A kóbor
kutyákra sokkal jobban odafigyelnek, rögtön
érkeznek a bejelentések, ha valaki kóbor
kutyát lát. A vadon élõ kóbor macska
populáció felnõtt tagjai, 3–4 év »utcai« lét
után már nem is alkalmasak az emberi
családban való életre. Ezeket az állatokat
békén kellene hagyni, ha az energiájukat a
létfenntartás köti le, akkor nem fognak
túlzott mértékben szaporodni. Ráadásul a
macska területvédõ állat, egy adott terület
csak adott létszámú cicát tart el, ez az élelem
mennyiségétõl függ, az állatok védik
territóriumaikat. A gond akkor jelentkezik,
amikor egy jó szándékú ember beavatkozik a
populáció természetes folyamataiba. A
sajnálat, 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 szaporodásra, hiszen az
élelem korlátlanul rendelkezésre áll, az állat
úgy érzi, hogy biztonságosan fel tudja nevelni
a kölykeit. A plusz élelemnek köszönhetõen
megnõ a terület eltartó képessége, újabb
macskák fognak megjelenni. Mit tesz a jó
szándékú ember? Még több élelmet rak ki,
mondván, szegény cicusok ne éhezzenek. A
baj az, hogy egy idõ után nem fogja 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 õket, ha betegek,

akkor nem tudják õket megfogni a
gyógykezeléshez. Mindezek miatt – a
kihelyezett táplálék maradékával szennyezik a
környezetet, az állatok létszámának
mesterséges feldúsításával növelik a
fertõzésveszélyt – sokkal többet ártanak, mint
amennyit segíteni tudnak. Ha valahol
feldúsul a kóbor macskák száma, az már
elkezdi zavarni az ott lakókat, s ilyenkor
fordulnak az állatvédõkhöz, hogy távolítsák
el az állatokat. Az állatok befogása sem
egyszerû dolog, komoly felszereltségre, jól
mûködõ csapdákra van szükség. Arról ne is
beszéljünk, hogy az állatok gyógykezelése,
oltása, ivartalanítása egy 10–15 fõs 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 õ állatai. A
legnagyobb problémát azonban az
úgynevezett vákuum-effektus okozza. Ha egy
adott területrõl be is gyûjtünk minden kóbor
macskát, ott akkor is meg fognak jelenni
újabb egyedek, hiszen a rágcsáló és madár
populáció az ember beavatkozása elõtt is
eltartott néhány állatot. Mi lehetne a
megoldás? Az, aki nem tudja egy állat
megfelelõ tartását vállalni, az nem eteti azt.
Az adott területen lévõ 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, õ 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 fogja fedezni.
A menhelyeket leköti annak a rengeteg
állatnak az ellátása, ami a gazdáktól érkezik
közvetlenül, vagy közvetve az utca
beiktatásával…”

SZEKERES PÉTER

MûSZAKI ÜGYINTÉZÕ

2012 szeptemberében, Veszprémben a
Technikatanárok Országos Egyesületének
(TOE) Veszprém Megyei Területi
Szervezete tervezési pályázatot írt ki
általános iskolások részére. Minden
jelentkezõ csapat kapott egy napelemes

kocsimodell csomagot, amelyet elõször
össze kellett szerelni, majd egy korszerû
karosszériát kellett rá tervezni. Az Irinyi
János Általános iskolából Zigó Bálint 8. a
osztályos tanuló készítette el pálya-

munkáját, amellyel tizenkét modellbõl a
harmadik helyen végzett.
Gratulál a szép teljesítményhez felkészítõ
tanára:

HORVÁTH IRÉN

Tervezésbõl jeles
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Hagyományos karácsonyi vásár

Az adventi idõ négy teljes hét, mely bõven
ad idõt, lehetõséget a karácsonyi
elõkészületekre, az ünnepvárásra. Így
történt ez az Irinyi János Általános
Iskolában is, ahol szorgos gyermekkezek
készítették titkos munkával az iskolai
vásárra a portékákat. Ragasztottak,
festettek, mintáztak, díszítettek s végül
elérkezett december 20-a, amikor is a jól
sikerült termékeket ízlésesen elrendezve
árulni kezdték a piros sapkás diákok a
Mûvelõdési Ház elõterében. A vásárlók
egyre szaporodtak, míg a kis fenyõfák, az
ajtó- és ablakdíszek, a kabalák, a csengõk,
az ünnepi tartók, a sütemények pedig egyre
fogytak. Az elégedett vevõk vígan
falatoztak az illatos mézeskalácsból, hozzá
finom teát kortyolgatva. A lelkes eladók
rendkívül ügyesen kezelték a pénzt,
elégedetten újságolták a bevételt, pajkosan
kacsintva, hogy milyen sokféle szép
anyagot fogunk belõle vásárolni a nagy

húsvéti kézmûves utcához, ahol a
karácsonyi vásárra dolgozó tanulók
készíthetnek maguknak és családjuknak
izgalmas és szép ajándéktárgyakat.
A vásárnak a kezdõdõ karácsonyi koncert
vetett végett, ahol felléptek a mûvészeti
iskola növendékei, a Csengettyû zenekarok,
az Irinyi Zenekar és énekkar, valamint a 3.
a osztályos tanulók. Gyönyörû és meghitt
pillanatokat szereztek az ünneplõ
diákoknak, szülõknek, nagyszülõknek,
vendégeknek, fergeteges hangulatot
varázsoltak a szép dallamokkal. A koncert
hangulatát fokozta Béla bácsinak, városunk
polgármesterének kedves élménybe-
számolója.
Ehhez a nagyszerû délutánhoz sok felnõtt
és gyermek tette hozzá szorgos munkáját,
ötletét, tehetségét. Köszönjük a munkát, a
segítséget és a felkészítést az ünneplõk
nevében:

HORVÁTH IRÉN

Szuperbringa program
A világ minden országában, így hazánkban
is nagy gondot fordítanak a különbözõ
állami és civil szervezetek a közleke-
désbiztonság további javítására. Olyan
programok készülnek, melyek rövid és
hosszú távon egyaránt tartalmazzák azokat
a komplex intézkedéseket, melyekkel
biztosítható a közúti balesetek számának
csökkentése. Az elmúlt években számos
intézkedés történt annak érdekében, hogy a
gyermekek nagyobb biztonsággal vehes-
senek részt a közúti forgalomban.
Magyarország új középtávú közúti köz-
lekedésbiztonsági akcióprogramjának meg-
felelõen 2011. óta a rendõrség kiemelt
figyelmet kíván fordítani a kerékpárosok
közlekedésbiztonságára. Ennek egyik eleme
az ORFK Oszágos Balesetmegelõzési
Bizottság és a Nemzeti Közlekedési
Hatóság „SZUPERBRINGA” prog-
ramja.   
A „Szuperbringa” program keretében az
általános iskolások a kerékpározás
szabályaival, a jármı technikai kezelésével is
megismerkedhetnek. A célja, hogy az arra
jelentkezõ tanulók a felkészítés során kellõ
mértékben elsajátítsák az önálló, szabályos,
biztonságos és kulturált kerékpáros
közlekedéshez szükséges alapvetõ elméleti

és gyakorlati ismereteket. A felkészítés egy
elméleti és egy gyakorlati vizsgával zárul. A
sikeres kerékpáros vizsga, illetve a
„KERÉKPÁROS IGAZOLVÁNY”
megszerzésének feltétele az elméleti és a
gyakorlati vizsgán legalább 80%-os
teljesítmény elérése.

Az Irinyi János Általános Iskolában
mintegy nyolcvan tanuló vett részt a
vizsgán, s ebbõl huszonnégy tanuló felelt
meg a sikeres vizsga feltételeinek, õk
mindnyájan közlekedési ismeretek
fakultációra járnak, s hetente foglalkoznak a
szabályos közlekedés megismerésével.
A fényképes igazolványokat az iskola
igazgatója, Polyák István adta át a jól
felkészült tanulóknak. Az oktatás során
tanulóinkban igyekszünk kialakítani a
felelõsségteljes és biztonságos közlekedési
magatartást, ezt bizonyítja, hogy egyre
többen használják megbízhatóan és
helyesen a kerékpárjaikat, balesetek nélkül.
Gratulálunk a szép eredményhez, hiszen a
környékbeli iskolákból innen vehették át a
legtöbben az igazolványokat.  Baleset-
mentes közlekedést kívánunk!

HORVÁTH IRÉN
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Januári rejtvény
A decemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Köszöntlek, karácsony
fagycsillagos éje
Weöres Sándor: Köszöntlek, karácsony

Könyvet nyert:
Szûcsné Beta Marianna balatonfûzfõi
olvasónk. Gratulálunk!

December havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. január 21.

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

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

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

IIMMPPRREESSSSZZUUMM
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Felelõs kiadó: Marton Béla polgármester
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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

Hirdessen Ön is a Balatonfûzfõi Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en

a fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515

Februári számunk
tartalmából

– Miért dadog a gyerekem?
– Tanulni játékosan a jót, a hasznosat!
– Balatonfûzfõ fõbb idõjárási jellemzõi

2012. évben

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2012. augusztus 1-jétõl

07–18 óra között a közvilágítás hibájának bejelentése a

06-70/408-6908 telefonszámon lehetséges.

A városgondnokság e-mail címén is megtehetik bejelentésüket: bfvg@upcmail.hu
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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

hhaa  nneemm  bbíírrjjaa  ccéérrnnáávvaall……
varrással és szabással kapcsolatos munkák, ruhajavítás és
méretre igazítás (cipzár és bélés csere, szoknya és nadrág felhaj-
tás, gallérfordítás, mandzsettajavítás, szegés, hímzés vagy bár-
mi, amit cérna tart...)

SS..OO..SS..  rruuhhaasszzeerrvviizz
Ha egy idõponthoz kötött esemény (pl. megbeszélés, esküvõ,
fellépés, osztálytalálkozó, színház, ballagás, temetés, egyéb
családi vagy társasági esemény) elõtt történik valami a
kiválasztott ruhával, rendkívül hosszú és kínos perceket okoz
Önnek. Amennyiben már járt így, tudja, mirõl beszélek, ha
még nem, akkor elõzze meg, mentse el az elérhetõségemet!

Hétfõ 12–18 Kedd 10–16 Szerda 12–18
Csütörtök 10–16 Péntek 10–16

++3366--3300//551111--66558822
Balatonfûzfõ, Bercsényi u. 45.
wwwwww..vvaarrrroommuuhheellyy..hhuu    

Kedves balatonfûzfõi lakos! 

Ez az Ön utolsó lehetõsége, hogy beváltsa ezt a
kupont, amely többször nem fog megjelenni egy újság-
ban sem!

Ön ezen kupon beváltásával a következõ egyszeri ked-
vezményekre jogosult a Globe Dental Fogászati
Centrumban 2013. február 1-jéig:

– 50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
– 10% kedvezmény az elsõ kezelés árából

Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes
kezelések. Minden, ami fogászat egy helyen!

Kezdje az új évet új mosollyal!
Ne késlekedjen idõpontot kérni

a 06-88/574-865 vagy a
06-20/995-4540 számon!

www.globedental.eu
Globe Dental Fogászati Centrum 

Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fûzfõgyártelepen, a buszmegállónál lévõ HHoorrggáásszz--  ééss  AAjjáánnddéékkbboollttbbaann..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  mmiinnddeennnnaapp::  88..0000––2222..0000  óórrááiigg

Számítógépek teljes körû
karbantartása, adatmentés,

vírusirtás, helyszínre történõ
kiszállással.

(06-30/262-2103)

Sebestyén
Autójavító  Kft.

Balatonfûzfõn, a Mandula u. 28-ban.
TTeelleeffoonn::  0066--3300//330077--11886677
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Szavak helyett beszéljenek a képek – Szeretetünnep

Városházi karácsony
Fotók: Lukácsi Tibor



Városi karácsony

Fotók: Lukácsi Tibor


