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Születésnap – Csillagda

Fotó: Szabó Lajos

Fotó: Vágfalvi Kata

Fotók: Lukácsi Tibor



2013. május 3. oldal

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
május havi programja

Május 1. 11 órától Vidám majális
– a Mûvelõdési Központ szervezésében
Helyszín: Városi Stadion parkoló

Május 3. 10 óra A Rendelõintézet névadó
ünnepsége és dr. Szlivka János emlék-
táblájának avatása
– a Fûzfõ-Med Kft. és a Balatonfûzfõi
VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balatonfûzfõ Üzemi Orvosi Rendelõ
(Fûzfõgyártelep, Bugyogóforrás u. 20.)

Május 4. 9 óra Tobruki majális
– a tobruki vállalkozók szervezésében
Helyszín: Tobruk, Tobruki Strand

Május 7. 16 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

Május 7. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 11. 15 óra Zenés szomszédolás
– a Balaton Dalkör szervezésében
Vendég a balatonvilágosi és papkeszi népdalkör
A mûsor nyilvános!
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Május 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Május 17. 10 órától Madarak, fák napja
– a Horgász Egyesület és a Mûvelõdési
Központ közös rendezvénye
Helyszín: Balatonfûzfõi Horgász Egyesület
,,horgásztanyája”

Május 23. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Május 24. 17 óra Pünkösdi tárlat
– Kulcsár Ágnesnek, a Veszprémi Mûvész
Céh titkárának egyéni kiállítása
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Május 26. 11 órától Városi gyermeknap
vidám gyermek és családi programokkal
– 14 óra Gyermekrajz-pályázat díjátadása
– a Mûvelõdési Központ szervezésében
Helyszín: Városi Stadion parkoló

Május 17. 10 órától Madarak, fák napja
– a Horgász Egyesület és a Mûvelõdési
Központ közös rendezvénye
Helyszín: Balatonfûzfõi Horgász Egyesület
,,horgásztanyája”

Május 26. 10 óra Megemlékezés és
szentmise a hõsök vasárnapja alkalmából
– a római katolikus egyházközség szerve-
zésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Romtemplom

Május 27. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Május 30. 18 óra Egy csók és más semmi!
– a Pannon Várszínház vendégelõadása
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem
Jegyek: felnõtt: 2000 Ft (elõvételben: 1800 Ft)
nyugdíjas, diák: 1600 Ft

Május 31. 17 óra Pedagógusnap
– ünnepi köszöntõt mond Marton Béla
polgármester
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Június 1. 10.30 óra X. Hagyományõrzõ
diáktalálkozó, rendkívüli pedagógusnap
– a Fûzfõfürdõi Öregdiákok és Tanárok
Baráti Köre szervezésében
Helyszín: Fûzfõfürdõ, a volt Jókai iskola épülete

Szeretettel köszöntjük városunk 2

újszülöttjét, név szerint Krámli

Katalint és Kovács Ráhel Annát.

Gratulálunk a családoknak, és jó

egészséget kívánunk!

*

Fájdalommal búcsúzunk az 8 elhunyt

balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal

az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta a

2013. márciusi lapzártától

a 2013. áprilisi lapzártáig

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
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2013.  március 19-én és április 16-án tartotta soron
következõ rendes, április 2-án rendkívüli ülését. Az üléseken
született döntések a teljesség igénye nélkül:

– A testület döntése szerint a helyi önkormányzatok könyvtári és
közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásáról szóló 4/2004.
(II. 20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot nyújtanak be a Mû-
velõdési Központ és Könyvtár intézmény technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, melyhez
200 000 Ft önrészt biztosítanak, mely az intézmény költség-
vetésében rendelkezésre áll.

– Az önkormányzat megvizsgálja ezen önkormányzati választási
ciklus folyamán indult összes projektet abból a szempontból, hogy
a pótmunkákból adódó többletköltségek mibõl keletkeztek. Az el-
következõ beruházások alkalmával 10%-os tartalékot képez a
pótmunkákra.

– A képviselõ-testület határozata szerint „A balatonfûzfõi Sport-
szálló fejlesztése” tárgyú projekt kiegészítõ építési beruházásának –
nem támogatott, a Tûzvédelmi Szakhatóság által elõírt pót-
munkáinak – megvalósításához nettó 5 970 419 Ft keretösszeget
biztosítanak a fejlesztési céltartalék terhére. 

– A képviselõk hozzájárultak ahhoz, hogy a Fûzfõi Atlétikai Klub
pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Sport-
telephely felújítási program tao elõminõsítéses pályázata keretében „A
balatonfûzfõi Városi Stadion részleges felújítása” címû projektjére.

– Az önkormányzat megvizsgáltatja az Irinyi János Általános Isko-
lában új fûtési rendszer kialakításának lehetõségét az esetleges
megtakarítást kimutatva, valamint a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár fûtésének korszerûsítését a meglévõ technika felhasz-
nálásával. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy 

1. a VÁCISZ részére a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont projekt megvalósítása során felmerült
többletmunkák finanszírozásához 5 199 445 Ft + áfa, azaz:
bruttó 6 603 295 Ft támogatást biztosít a fejlesztési
céltartalék terhére, amelyet az együttmûködési
megállapodásban is rögzítenek. 

2. az egyesület a jogszabályban elõírt kötelezõ fenntartási idõszak
lejártát követõen a projekthez kapcsolódó eszközöket és saját
forrásából megvalósult beruházásokat közhasznú tevékenysége
keretében ajándékozással az önkormányzat vagy az
önkormányzat által megjelölt közhasznú civil szervezet részére
átadja.

3. köszönetét fejezi ki a VÁCISZ-nak a projekt megvalósításában
való munkájáért. 

– A képviselõk döntésének megfelelõen a közérdekû kulturális és
sportprogramok, valamint a nonprofit szervezetek és közösségek

2013. évi támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásban meg-
állapítják, hogy az 5 M Ft felosztható keretbõl 2 M Ft a sportegye-
sületeket, 3 M Ft az egyéb egyesületeket, non-formális szervezeteket
és egyházakat illeti. A civil alapra beérkezett pályázatokról a PTHB
elõkészítését követõen a képviselõ-testület dönt.

– A Balatonfûzfõ, Kalóz köz 1758, 1759, 1764 és 1765 hrsz.-ú
ingatlanokat az önkormányzat 5 évre bérbe adja a Balatonfûzfõi
Vitorlázó Sportegyesület részére vízi jármûvek tároló állványainak
elhelyezése céljára 80 Ft + áfa/m2/hó áron. 
Az ingatlannak a közterületrõl, a 71-es útról és a vasútról feltáruló
látványa a használat alatt rendezett állapotot mutasson, fát ne
vágjanak ki. Amennyiben az önkormányzat az ingatlant az eredeti
rendeltetésének megfelelõen kívánja felhasználni, vagy értékesíti, a
területet egy héten belül az eredeti állapotában a tulajdonos
rendelkezésére kell bocsátani.

– Az önkormányzat a Balatonfûzfõ–Balatonalmádi–Balatonfüred
útvonalon az autóbusz közlekedés színvonalának javítása érdekében
megkeresi a Balaton Volán Zrt.-t, a közlekedési probléma meg-
oldására irányuló támogató javaslat végett a Balatonalmádi Járási
Hivatalt, valamint a Kelet-Balaton Térség Önkormányzati
Társulását.

– Balatonfûzfõ város önkormányzata – 48/2013. (02. 19.) Kt.
számú határozatát módosítva –  a háziorvosi központi ügyelet közös
szervezésére Alsóörs, Balatonfõkajár, Balatonalmádi, Balaton-
kenese, Csajág, Felsõörs, Küngös, Litér, Papkeszi, Szentkirály-
szabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával 2013.
június 1-jétõl  megállapodást köt.

– A testület egy határozatban is köszönetét fejezte ki a kormánynak
azon döntéséért, melynek értelmében a magyar állam egyszeri,
vissza nem térítendõ támogatásban részesíti Balatonfûzfõt,
átvállalva annak teljes adósságállományát.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy a balatonfûzfõi mentõállomás helyben maradását,
felújítását, korszerûsítését, szükség szerinti bõvítését szorgalmazza. 

– A testület javaslatára a városgondnokság megvizsgálja, hogy
milyen módon mûködhetnének mozgóárusok a Fövenystrandon,
valamint hogyan lehetne pancsolót kialakítani.  

– Az önkormányzat áttekinti az alábbi munkálatok várható költségeit: 
1. Mozgáskorlátozott parkoló létesítése a Fövenystrand

bejáratánál az OTÉK 42. § (3)-ban meghatározottak szerint. 
2. A Fövenystrand villamos tervei alapján a kábelek lefektetése.
3. Villanyszekrény létesítése a tervezett színpad környékére. 
4. A vállalkozók épületein keresztül illetéktelenek belépésének

rögzítésére, illetve a fõbejárat közbiztonsági szempontból való
kamerás rendszer kialakítása.

– A hivatal megvizsgálja a kiskereskedelem, vendéglátás és
szolgáltatások helyzetét a településen.
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– A testület határozott arról, hogy a 2011. júniusban a fûzfõgyár-
telepi felszíni csapadékvíz elvezetésre beérkezett tanulmánytervek
árajánlatát aktualizáltatja. Felhatalmazták a polgármestert az e célra
elkülönített keretösszegen belüli tanulmányterv megrendelésére. 

– A képviselõk úgy döntöttek, hogy a balatonfûzfõi állandó lakó-
hellyel rendelkezõ más település önkormányzata által fenn-
tartott/mûködtetett köznevelési intézménybe járó tanulók után mû-
ködtetési hozzájárulást költségvetési fedezet hiányában nem fizet.

– Az önkormányzat együttmûködési megállapodást köt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal, az Irinyi János Általános Iskola
látvány-csapatsporthoz kapcsolódó támogatásának elkülönített
kezelésére. A támogatásokhoz kapcsolódóan elkülönített bankszámlát
(alszámlát) nyit a támogatás nyilvántartása és elszámolása céljából. 

– Az önkormányzat együttmûködve az Angyal József Tenisz
Sportegyesülettel, megvalósítja a Sporttelep locsolórendszerének
kialakítását, amelyhez 2 millió forint + áfa keretösszeget biztosít a
többletbevételek terhére. 

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az
önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját – mint a
költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadja:

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

2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével –
2014-ben nem vesz fel. 

3. Az intézményrendszer mûködésének felülvizsgálata, mûködõ-
képességének – a takarékossági szempontok figyelembe-
vételével – megõrzése.  

4. A költségvetési elõirányzatok tervezésekor a kötelezõ
önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhetõ, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételébõl meg-
teremthetõ. Az önként vállalt feladat kiadásainak finan-
szírozása a kötelezõ önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meg-
határozott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmûködés és azok
támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport
területekre terjed ki. Kiemelt jelentõséggel bír azon szervezetek
támogatása, melyek a kötelezõ önkormányzati feladatok
ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint
részt vesznek. 

7. A pályázati lehetõségek figyelemmel kísérése és kihasználása. A
költségvetésben jelentkezõ többletbevételbõl meg kell
teremteni a pályázati önrészeket.

8. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizs-
gálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata
és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra
és felújításra fordíthatók, illetve a pályázatok önrészeinek
biztosítására. 

9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek
mûködési kiadásra nem csoportosíthatók át. 

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

11. Az építményadó fizetési kötelezettségének teljes körû
kiterjesztését az állandó lakosokra és üdülõtulajdonosokra
2014. évben megvizsgálja. Az adókintlévõségek csökkentése
érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és
ellenõrzési tevékenységet.    

12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata (strandjegyek,
étkeztetés, bérleti díjak stb.).

13. Mûködési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó
személyi juttatások és kötelezõ, valamint állami feladatokhoz
kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor
a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.  

14. A költségvetés elõkészítésekor a jogszabályon, szerzõdésen,
megállapodáson alapuló kiadások elsõdlegességét biztosítani
kell. 

15. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága
érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a
mûködési költségvetés összegének 0,5%-a.

16. A város önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a
balatonfûzfõi Városi Stadion sportöltözõinek felújítására, az
épület akadálymentesítésére és fûtési rendszerének
korszerûsítésére. A bruttó 25 000 000 Ft összköltségû
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 20 000 000 Ft
összegû vissza nem térítendõ támogatást igényel és a
pályázathoz kapcsolódó bruttó 5 000 000 Ft önerõt a
fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. A képviselõ-testület
vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás
megvalósítása során az építéssel járó fejlesztési célok
tekintetében kapott támogatás legalább 5%-át közfog-
lalkoztatottak alkalmazására fordítja.

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt, az
önkormányzati rendeleteket – melyek közül a helyi vagyonrendelet
került átdolgozásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvénnyel való összhangjának megteremtése miatt, valamint
megalkotásra került a helyi településrendezési elõírások tartalmáról
szóló elõzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció szabályairól szóló rendelet – az Önkormány-
zat�Rendeletek menüpont alatt olvashatják. 

A következõ bizottsági ülés 2013. május 14-én, a soron következõ testületi
ülés pedig május 21-én lesz 16 órakor. Errõl a beszámolót a 20-i lapzárta
miatt csak a júliusi Fûzfõi Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT

PG. REFERENS
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Harmincegyedik hónap a városházán

„A külön elbírálás alá esõ, ötezer fõ alatti
települések adósságrendezésérõl döntött a
kormány – jelentette be a Belügyminiszté-
rium parlamenti államtitkára Veszprémben.
Kontrát Károly emlékeztetett: tavaly
decemberben lezárult az ötezer fõ alatti
települések adósságrendezése, 14 önkor-
mányzat azonban egyedi elbírálás alá esett,
mivel ezeken a településeken az egy fõre esõ
adósság meghaladta a kétszázezer forintot.
A Veszprém megyei Balatonfûzfõrõl hozzá-
tette: a település 1,309 milliárd forintos
adósságát teljes egészében átvállalja az
állam. Kontrát Károly elmondta, a többi 13
település adósságrendezésérõl is döntés
született.
A település lakossága nevében köszönetemet
fejezem ki a döntéshozóknak.” Ezt a
közleményt jelentettem meg a város
honlapján, amikor értesültem a kormány-
döntésérõl.  Az adósságkonszolidáció tényét
sokan szerették volna úgy beállítani, hogy az
az õ érdemük. Nevetséges, gyerekes
vetélkedést gerjesztettek az adósságot
felhalmozók, hogy bizony nélkülük ez nem
jött volna létre. Teljesen igazuk van. Az
adósság felhalmozása nélkül nem lehetett
volna konszolidációról sem beszélni. Mint a
megyei lapból megtudhattuk, hogy az egyik
képviselõ, jelenleg a kormánypárt helyi
elnöke, megismerve a polgármesteri lobbi-
levelet, azt nem tartotta kellõen meg-
alapozottnak a teljes körû konszolidációhoz,
gyorsan el is sietett az elõzõ polgármesterhez,
aztán egy volt képviselõvel együtt írtak egy
jobb levelet. 
Néhány kérdés azért felvetõdött né-
hányunkban. A funkcióban lévõ képviselõ a
képviselõ-testületi ülésen egy szót sem szólt
a levél nem megfelelõ tartalmáról.  Ha csak
utána világosodott meg, még akkor is
szólhatott volna a készítõjének, hogy

meglátása szerint ez kiegészítésre szorul.
Megtehette volna még azt is, hogy az általa
már megfelelõnek vélt, az adósságot
felhalmozó polgármester és bizottsági
elnök által készített írást tájékoztatásul
elküldi a választott képviselõknek. Valami-
ért nem tette ezt meg. De mindegy is.
Lényeg, hogy a település fellélegezhetett.
De ennek még nagy ára lehet. Ma kaptam
meg Tállai András önkormányzati állam-
titkár levelét, melyet a Balatoni Szövetség
elnökének írt. 
„Az adósságkonszolidációhoz kapcsoló-
dóan a Balatoni Szövetség több tagjához
hasonlóan több mint ezer önkormányzat
gazdálkodott elismerésre méltóan, adósság
felhalmozása nélkül. A Kormány számára is
fontos, hogy ezen települések ne érezzék
maguk számára hátránynak az adósság-
állománnyal rendelkezõ önkormányzatok
részére nyújtandó segítséget. Az adósság-
átvállalás részleteinek kidolgozása során
megvitatásra kerül az is, hogy az adósság-
állománnyal nem rendelkezõ önkor-
mányzatok eddigi gazdálkodás milyen
formában ismerhetõ el.”
Mi is áll ebben? Elismerésre méltóan azok az
önkormányzatok gazdálkodtak, amelyek nem
halmoztak fel adósságot, s ezt el is kívánják
ismerni nekik. Mi ebbõl a támogatási körbõl
kiestünk, mert minden balatonfûzfõi lakosra,
a csecsemõtõl az aggastyánig 290 ezer Ft
adósság került rendezésre. Kérdés nem az,
hogy ki tett többet, hogy elengedjék, hanem
az, hogy ki halmozta azt fel nem elismerésre
méltó gazdálkodással.  Kérdés továbbá,
meddig marad majd ki a város a központi
forrásokból annak okán, hogy teljes körûen
konszolidálták.
A Föld Napja alkalmából sokan tettek a
környezetünk tisztaságáért. Szemetet szed-
tek, temetõt takarítottak, fákat ültettek.

Erdõsi Gábor humán tanácsnok úr és test-
vére, Erdõsi Róbert évek óta a fásítási
mozgalom mozgatói városunkban. Kezde-
ményezésükre, támogatásukkal 23 facse-
mete került elültetésre Fûzfõfürdõn és
Fûzfõgyártelepen. 

Hatalmasat léphet elõre a Városi Stadion
pályáinak a locsolása. Pályázati forrásból
automata öntözõrendszer épülhet ki, s a
pálya alatt folyó patak vize táplálhatja.
Remélem, hamarosan mûködés közben is
láthatjuk majd.
A parti sétány és kerékpárút vitatott, közel
hetven millió Ft-os tétele is megítélésre
került. Hamarosan megköthetjük a támo-
gatói szerzõdést, kiírhatjuk a közbeszerzést, s
elindulhat az így már 450 milliós, 100%-ban
államilag támogatott projekt megvalósulása.
Gyökeret eresztett a városi szavalóverseny.
Csak a gálán vettem részt, de igen jól
érezhette magát a szép számú közönség.
Külön öröm, hogy igen sok családtag
elkísérte a gyermekét erre az eseményre.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2013.
május 23. 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás

Balatonfûzfõ város önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfûzfõi Fövenystrandon a „Fövenyfürdõ felújítása” címû
projekt keretében megépítendõ 39,69 m2 térmértékû kereskedelmi-vendéglátóipari-szolgáltató üzlet rendeltetési egység és a hozzá tartozó
34,20 m2 fedett, nyitott fogyasztótér (valamint 36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztótér, 36,00 m2 strandon kívüli fogyasztótér), (a to-
vábbiakban együtt: Építmény) 25 éves bérleti jogának értékesítésére.
A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ Balatonfûzfõ város honlapján www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER
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Jól haladnak a munkálatok „A balatonfûzfõi Fövenystrand felújítása” elnevezésû projekt kivitelezése során.
2013. április 17.

2013 márciusa óta folyamatosan zajlanak a kivitelezési munkálatok a Fövenystrandon.
A bejárati fõépület mindkét szárnya már áll, hamarosan megkezdõdnek a belsõ munkálatok. A tervezett mûszaki átadás 2013. június 28.
A kereskedelmi egység és a 7 vendéglátó-ipari egység építését 3 kivitelezõ végzi, akik szintén tartani tudják az elõzetes ütemtervet. A büfék
esetében május 31. a befejezés határideje.
„A büfék közül egy nem épül meg az idei szezonra. Erre az önkormányzat pályázatot írt ki május 30-i benyújtási határidõvel. A majdani
nyertes õsszel indíthatja el a beruházást.” – tájékoztatott Marton Béla polgármester, majd elmondta: „Több kérelem érkezett a
mozgóárusoktól arra vonatkozóan, hogy különbözõ építményekkel (faház, bódé) szeretnének megjelenni a strandon. A strand egységes
arculatának megõrzése érdekében azonban az önkormányzat nem engedélyezi ilyen építmények elhelyezését.”

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

Pótmunkák keletkeztek a balatonfûzfõi Sportszálló „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése tárgyú projekt kivitelezése során
2013. március 26.

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete 2013. március 19-i ülésén a Városi Stadion területén lévõ Sportszálló épületének
felújítása során keletkezett pótmunkák fedezetének biztosításáról döntött. A végleges mûszaki átadás tervezett idõpontja nem változik, a
vállalkozó befejezi a felújítási munkálatokat a pótmunkákkal együtt 2013. április 29-ig.

2012 novembere óta folyamatosan zajlanak a kivitelezési munkálatok a város ifjúsági szállójában. A projekt megvalósítása közben olyan elõre
nem látható, mûszaki szükségességbõl elvégzendõ munkák keletkeztek, amelyek kivitelezése szükséges ahhoz, hogy az új gyermek- és ifjúsági
szálló jogszerûen és biztonsággal mûködjön.

„A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013 januárjában helyszíni szemlét
tartott, amelynek során vizsgálták a tûzvédelmi jogszabályokban foglalt tûzvédelmi létesítési és használati elõírások érvényesülését, majd
ebbõl fakadóan elõírták a következõ munkák elvégzését: a tetõtéri szobákban tûzálló gipszkarton burkolat készítését, tûzvédelmi jelzõ- és
riasztórendszer, valamint hõ- és füstelvezetõ rendszer kiépítését. Támogatott tartalmú kivitelezési pótmunkák is keletkeztek, úgymint a
korhadt válaszfalajtók cseréje, a vizes helyiségekben épületgépészeti munkák, továbbá asztalos szakipari munkák. A kiegészítõ építési
beruházás összesen nettó 9 936 581 Ft, amelybõl az önkormányzat nettó 973 322 Ft-ot az ÚMVP pályázat keretében kíván elszámolni,
2 992 840 Ft-ot a korábban meghatározott fedezet és a nyertes ajánlattevõ ajánlati ára közötti különbözetbõl adódó megtakarítás terhére
finanszíroz, a maradék 5 970 419 Ft-ot pedig saját forrásként biztosítja” – tájékoztatott Marton Béla polgármester.

Nóti Attila városfejlesztési referens hozzátette: „Amint a pótmunkákra vonatkozó, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
lefolytatásra kerül, megkezdõdik a pótmunkák kivitelezése és a végleges mûszaki átadásra az eredetileg is tervezett napon, 2013. április
29-én kerülhet sor. A részben felújított épületünket elõreláthatóan júniusban ünnepélyes keretek között is átadjuk, megnyitva ezzel a szálló
kapuit a fiatalok, a sportolók és az aktív pihenést kedvelõ turisták elõtt.”

Bõvebb információ:
Balatonfûzfõi Közös Önkormányzati Hivatal

Nóti Attila városfejlesztési referens, +36-88/596-921, noti.attila@balatonfuzfo.hu

A közbeszerzési eljárás eredményének megtámadása, majd a kedvezõtlen idõjárás ellenére jól haladnak a bejárati fõépület és a
kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek kivitelezési munkálatai. Sikerült a közel egy hónapos lemaradást behozni.

Sajtóközlemény
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„Öböl program”, avagy a fiatalok kompetencia-fejlesztése a
kreatív ipar kihívásai jegyében Balatonfûzfõn

Hosszú elõkészítõ munka után április elején elindulhatott az a
projekt, amelyre még az elmúlt évben nyert 20 és fél millió forintos
uniós támogatást a Mûvelõdési Központ. Az Új Széchenyi-terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül megvalósuló
projekt keretében 3 témakörrel ismerkedhetnek meg részletesen a
helyi fiatalok. Elõadó mûvészet, elektronikus sajtó és fotográfia
területén kapnak térítésmentesen több mint 80 órás képzést a
jelentkezõk, növelve ezzel is elhelyezkedési esélyüket az egyre
csökkenõ munkaerõpiacon. A három témavezetõ, Redler Mariann,

Bati János és Pászti György felkészültsége garancia arra, hogy
színvonalas elõadásokat hallhatnak a résztvevõk.
Az április 4-én megtartott projektindítón Gróf Tibor
projektmenedzser részletesen beszámolt a pályázati feltételekrõl és
kötelezettségekrõl, Báder Zoltán pénzügyi vezetõ a gazdasági
háttérrõl adott tájékoztatást, míg a témavezetõk szakmai
elképzeléseiket vázolták fel az érdeklõdõ megjelenteknek.
A mûhelymunka tehát elindult, hasznosítható ismereteket kívánunk
a résztvevõknek.

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai
szolgáltatások kialakítása Balatonfûzfõn

A Balatonfûzfõi Hírlap márciusi számában jeleztük, hogy ez év elején
kifogást nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) jogi
fõosztályához azzal kapcsolatban, hogy 68 883 892 Ft-tal kevesebb
támogatást ítéltek meg az önkormányzat által a pályázatban igényelt
összeghez képest. Az NFÜ Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága 2013. április 3-án meghozta döntését,
amelyben kifogásunknak helyt adtak, és a jogszerû állapot
helyreállítása érdekében felhívták a közremûködõ szervezetként eljáró
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.-t (KDRFÜ), hogy a pályázat újraértékelését
haladéktalanul végezze el, a támogatói döntésben foglalt

költségcsökkentéseket vizsgálja felül, és annak alapján a korrigált
támogatói döntést hozza meg és értesítse a pályázót. A KDRFÜ
elvégezte pályázatunk újraértékelését, jelenleg a javított támogatói
döntésre várunk. A döntés megérkezését követõen megkötjük a
támogatási szerzõdést. A jogerõs építési engedély megszerzését
követõen pedig megindítjuk a közbeszerzési eljárást szoros
együttmûködésben a KDRFÜ-vel és a Közbeszerzési Felügyeleti
Fõosztállyal. A nyertes ajánlattevõ kiválasztását követõen indulhatnak
a kivitelezési munkálatok, feltehetõen a jövõ évben.

NÓTI ATTILA VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Lomtalanítás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. május 27. és május 30. között
Balatonfûzfõn a Vertikál Zrt. közremûködésével lomtalanítást
tartunk az alábbiak szerint:
Május 27-én (hétfõ) Fûzfõgyártelep területén
Május 28-án (kedd) Balatonfûzfõ Fürdõvárosnak az Aradi utca
meghosszabbított vonalától északra (temetõ felé) esõ területén
Május 29-én (szerda) Balatonfûzfõ Fürdõvárosnak az Aradi utca
meghosszabbított vonalától délre (Balatonkenese felé) esõ területén
Május 30-án (csütörtök) Tobruk, Szalmássy-telep területén
A lomokat legkorábban a lomtalanítást megelõzõ hétvégén, leg-
késõbb az adott terület szállítási napján reggel 6 óráig helyezzék ki!
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig. 
Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett – nem
veszélyes – hulladékot lehetõség szerint anyagfajtánként szelektálva, a
kisméretû, darabos, szóródó hulladékokat lehetõleg összekötve, vagy
zsákolva, továbbá a bútorokat a hatékonyabb helykihasználtság

érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre, ahová
ürítési napokon a hulladékgyûjtõ edényzetet kihelyezik. A kihelyezett, ép
állapotban lévõ elektrotechnikai eszközök, háztartási kis- és nagygépek,
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai készülékeket
elszállítjuk. Kérjük, ne rakjanak ki ipari, mezõgazdasági tevékenység
során keletkezett hulladékot, építési törmeléket, bontott nyílászárókat,
valamint napi rendszerességgel képzõdõ háztartási hulladékot! A
lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot (akkumulátort,
szárazelemet, festékes dobozt, növényvédõ szert, gyógyszert, olajos
hulladékot, fénycsövet, állati tetemeket, gumiabroncsot stb…) nem
szállítunk el, annak közterületre való kihelyezése szabálysértésnek
minõsül! A nem megfelelõen vagy késõn kihelyezett, és ezért el nem
szállított hulladék eltakarítása az ingatlan tulajdonosának, társasházak
esetén a társasház lakóközösségének kötelezettsége. 

SZEKERES PÉTER MûSZAKI ÜGYINTÉZÕ

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
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Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal

2013. január 1. napjától az alábbi ügyfél-
szolgálatokon állunk Tisztelt Ügyfeleink
rendelkezésére

Okmányirodai Osztály
Ügyintézés helye:
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Hétfõ: 8.00–11.30, 12.00–17.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–11.30, 12.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Ügyintézés helye: 
Balatonfûzfõ, Nike körút 1.
Hétfõ: 8.00–11.30, 12.00–16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–11.30, 12.00–17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Hatósági Osztály
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G.
u. 32., illetve környezetvédelmi igazgatás te-
kintetében Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Hétfõ: 8.00–16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Járási Gyámhivatal
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G.
u. 32.

Hétfõ: 8.00–16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Munkaügyi Kirendeltség
Ügyintézés helye: Balatonalmádi,
Rákóczi út 43.
Hétfõ: 8.00–14.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–14.00
Csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–12.00

A Korm. rendelet értelmében a Járási
Hivatal hatáskörébe tartozó feladatait az
illetékességébe tartozó települések
tekintetében kirendeltségek és települési
ügysegédek útján is elláthatja.

A Járási Hivatal illetékességi területén a
települési ügysegédek 2013. január 1-jétõl az
alábbi településeken és idõpontokban
tartanak ügyfélfogadást a helyi hivatalokban:

Balatonkenese: hétfõ 8.00–16.00
szerda 8.00–12.00

Balatonfûzfõ: hétfõ 8.00–11.00
szerda 12.00–16.00

Balatonfõkajár: szerda 8.00–10.30
Felsõörs: szerda 13.45–15.30
Litér: csütörtök 13.00–15.00

Költészet napja
A hagyományoknak megfelelõen városi
szavalóversennyel köszöntötte a Mûvelõdési
Központ József Attila születésnapját,
amelyet 1964 óta a költészet napjaként
ünnepelnek hazánkban. 
Öt korcsoportban, óvodástól a szép
korúakig szavalták el kedvenc verseiket a
résztvevõk az elõselejtezõn, igazán feladva a
leckét a 7 tagú zsûrinek.
A döntõben, ha lehet, még tovább fokozódtak
az izgalmak, hiszen a gálamûsorban való
szereplés volt a tét. Az óvó néniknek, tanár
néniknek köszönhetõen lelkiismeretesen
felkészített versenyzõk kellemes délutánt
biztosítottak a szépszámú közönségnek.

A szavalóverseny gáláját a Mûvelõdési
Központ színháztermében rendezték meg
április 11-én. Gróf Tibor igazgató köszöntõje
után Marton Béla polgármester nyitotta
meg a rendezvényt, megköszönve a
résztvevõk addigi teljesítményét is.
Az elhangzott szavalatok, Varga Áron és
Renkó József zenei blokkja méltó ünnepe volt
a jeles napnak.
A rendezvény végén a közönség tapsának
kíséretében emléklapot, oklevelet és a
legjobbak könyvjutalmat vehettek át
Marton Béla polgármestertõl.

GRÓF TIBOR

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Önkormányzat!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az
üdülõtulajdonosok részére biztosított helyi,
szezonális ügyfélszolgálat a Tobruk, Zrínyi u.
9. szám alatt jelenleg még nem üzemel, az
üdülõtulajdonosok 2013. április 15-tõl a
hulladékszállítás igénybevételéhez szükséges
emblémás zsákokat a településen mûködtetett
hulladékudvarban tudják átvenni. Kérem a
lakosság tájékoztatásában szíves segítségüket.

KÖSZÖNETTEL:
BAKONYINÉ LENTSÉS ILDIKÓ

KOMMUNÁLIS IRODAVEZETÕ

30/512-5174

VERTIKÁL ÉPÍTÕIPARI ÉS KOMMU-
NÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. 
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071
e-mail: vertikalrt@t-online.hu
http://www.vertikalrt.hu

Felhívás
a Fûzfõfürdõn lakók és nyaralótulajdonosok,

valamint vállalkozások részére

A Balaton nyugdíjasklub gyûjti a használ-
hatatlan fémtárgyakat és akkumulátorokat. Az
értékesítés bevételét a klub mûködésére, az
idõs emberek életének segítésére használjuk fel.
Értesítsen, mi elszállítjuk Öntõl!
Balatonfûzfõ, Ady E. u. 3.
pappfuzfo@gmail.com • 20/924-2768
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Meghívó
A Balatonfûzfõi Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület elnöksége
tisztelettel meghívja Önt közgyûlésére, melynek
Idõpontja: 2013. május 9. (csütörtök) 17.00 óra
Helye: Balatonfûzfõ, József Attila utcai Közösségi Ház

Napirendi pontok:

1. Az elnökség beszámolója a megválasztása óta eltelt idõszak
munkájáról.

2. Tisztújítás. Az új elnökség megválasztása.
3. A jelölõ bizottság jelentése.
4. Az elnökség megválasztása – nyílt szavazással. (Alapszabály 8.2.

pont)
5. A 2012. évi egyszerûsített éves beszámoló ismertetése és

elfogadása. A mérleg- és eredmény kimutatás elfogadása.

6. Az egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása. (A
közhasznú eredménykimutatás elfogadása.)

7. A 2013. évi munkaterv elfogadása.
8. A 2013. évi költségvetés elfogadása.
9. A VII. Gombócfesztivál megrendezésével kapcsolatos feladatok.
10. Vegyes ügyek.

A határozatképtelenség esetére tervezett új idõpont változatlan
helyszínnel: 2013. 05. 09. 18.15 óra.

A közgyûlés nyilvános, arra minden érdeklõdõt tisztelettel hív és vár az
elnökség

DR. VARJÚ LAJOS

ELNÖK

Ne hozzon kellemetlen meglepetést a jó idõ

Végre itt a tavasz! 
Vagyis talán már bízhatunk abban, hogy a jó idõ tartósnak
bizonyul…
A szép idõ kicsalja az embereket a kertekbe, a nyaralókba, kirándulni.
Ez a szép idõ azonban a bûncselekmények elkövetõit is megmozgatja.
Az elmúlt hónapban már több betörésrõl, nyaraló feltörésrõl, csalási
szándékkal megjelenõkrõl, terepszemlét tartó idegen autósokról
kaptunk bejelentést a kapitányság illetékességi területérõl. 

Az eddig bevált mesék mellett a figyelem eltereléssel „dolgozó”
elkövetõk a napi hírekben szereplõ információkat is felhasználva
jelennek meg. Még mindig menõ az EON-os látogatás, közüzemi
visszatérítés, pénzváltás, a hozzátartozó nevében történõ pénzkérés,
egy pohár víz kérése a szomjúság ellen jó idõben.

Tájékoztatót kaptunk a Központi Statisztikai Hivataltól, hogy a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kötött együttmûködési
megállapodás alapján 2013. március 11. és 2013. június 30. között
felmérik a televíziós mûsorsugárzás digitális átállásához kapcsolódóan az
állami támogatásra rászorultak körét. Az adatgyûjtés érinti Veszprém
megye valamennyi települését, melyet a KSH által megbízott
„felmérõk” fognak végrehajtani a fenti idõszakban. 

Az érintett személyeknek a médiahatóság tájékoztató levelet küld,
majd a statisztikai hivatal megbízott szakemberei névre szóló,
arcképes igazolvánnyal, egységes ruházatban keresik fel a lakosokat.

A felmérés után történik meg a digitális adás vételéhez szükséges
eszköz, adapter beszerelése ez év október 31-ig.
Az ilyen jellegû adatgyûjtések sajnos lehetõséget adnak arra, hogy
illetéktelen személyek, „trükkös tolvajok” keressék fel, nemcsak az
idõseket, hanem bárkit, akinél a tájékozatlanságot kihasználva esélyt
látnak bûncselekmény elkövetésére. Ezért a rendõrség fokozott figyelemmel
kíséri a felmérést végzõ szakemberek tevékenységét.

A tavaszi karbantartáshoz kapcsolódik a nyílászárók cseréje, javítása,
a csatorna tisztítása, felszerelése, a kertrendezés. Akár szóban, akár
írásban történik a megállapodás, elõtte a megrendelõnek kell alaposan
átgondolni, hogy az elvégzendõ munka és az érte kért összeg arányban
áll-e. Érdemes több vállalkozóval egyeztetni. Amennyiben a
vállalkozó nem végzi el a munkát, csalásról beszélünk. Abban az
esetben viszont, ha elkezdi, vagy elvégzi, de nem megfelelõen,
polgári peres eljárásban kereshetjük igazunkat. 
A kertrendezés persze kellemes idõtöltés, foglalatoskodás különösen
egy verõfényes napon. Ám zárulhat a nap egy rossz élménnyel,
anyagi kárral és rengeteg bosszúsággal, ha nyitva hagyjuk a
kertkaput, vagy a ház, nyaraló ajtaját, ablakait, amíg szorgoskodunk
a friss levegõn. A besurranó tolvajoknak ez ideális helyzet… 

Javaink megóvása elsõsorban saját érdekünk és felelõsségünk, amelyhez
segítséget és tanácsot kapunk a rendõröktõl.

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

Köszönetnyilvánítás

Szeretném köszönetemet kifejezni annak az ismeretlen embernek, aki április 16-án délelõtt Balatonfûzfõn, a körforgalomnál
megtalálta a kocsimról leesett táskámat, amit a kocsi tetején felejtettem. Köszönöm a becsületességét, hogy a táskát átadta

a rendõröknek, akik megkerestek, és visszakaptam azt az irataimmal együtt.

DETRICH TIBOR
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A Balatonfûzfõért Alapítvány 2012-es tevékenysége
A Balatonfûzfõért Alapítvány ezúton ad tájékoztatást a 2012. évi
munkájáról. Adójuk 1%-ának átadásából befolyt összeg 2012-ben:
35 595 Ft. Kérem a támogatóinkat, hogy ez évben is ajánlják fel
adójuk 1%-át, hogy a pályázatokra fordítható összeg
növekedhessen. Adószámunk: 18915583-1-19 
A lélekharangra gyûjtött összeget, 151 500 Ft-ot átutaltunk a város
önkormányzatának a folyószámlájára. Természetesen a gyûjtés nem
fejezõdött be, továbbra is kérjük a balatonfûzfõi lakosokat, a civil
szervezeteket és a vállalkozásokat, hogy adakozzanak.
Adományaikat a Balatonfûzfõért Alapítvány számlaszámára:
11748083-20007140 juttassák el. 

2012-es évben pályázatokra 315 000 Ft támogatást nyújtottunk.

2. sz. melléklet
KIMUTATÁS

A Balatonfûzfõért Alapítvány 2012-ben nyújtott támogatásairól

1.  Balaton Dalkör: 40 000Ft      1/2012. (03. 28.) sz. hat.
,,Szomszédolás” (népdalkörök tapasztalatcseréje) rendezvényhez
2.  Balatonfûzfõi Hírlap 40 000Ft    2/2012. (03. 28.) sz. hat. 
Honismereti Füzetek 2. és 3. számainak megjelentetéséhez
3.  Gerendás Lajos 15 000Ft    5/2012. (06. 20). sz. hat.
Honismereti Füzetek 2. és 3. számainak megírási költségekhez
4. VÁCISZ 40 000Ft    6/2012. (06. 20.) sz. hat.
„Vidám majális” rendezvényhez

5.  „CSAJOX” tánccsoport 40 000 Ft   7/2012. (06. 20.) sz. hat.
fellépõ ruha vásárlásához
6. Csebszalto Nyugdíjasklub 30 000Ft  8/2012. (06. 20.) sz. hat.
Szüreti felvonulás rendezvényhez
7. FAK 40 000Ft  9/2012. (06. 20.) sz. hat.
„Fûzfõi kosárlabda képekben” kiadvány megjelenéséhez
8. VEGASZ 40 000Ft  10/2012. (06. 20.) sz. hat. 
„Gombócfesztivál” rendezvényhez
9. Karate Sportegyesület 30 000 Ft  11/2012. (09. 19.) sz. hat
október 27-i verseny rendezéséhez

A jelenlegi formában alapítványunk addig dolgozik, míg jogerõre
emelkedik összevonásunk a Vállalkozást Segítõ Alapítvánnyal. Ez
várhatóan rövidesen bekövetkezik.

GYURKOVICS ÁGNES

A KURATÓRIUM ELNÖKE

Balatonfûzfõért Alapítvány
8184 Balatonfûzfõ
Nike körút 1.
Levelezési cím: 8175 Balatonfûzfõ
Zrínyi u. 60.
Tel.: 88/451-075,  06-20/319-0171
e-mail: alapitvany@balatonfuzfoert.hu
Honlap címünk: www.balatonfuzfoert.hu

Madárbarát délelõtt

Immár ötödik alkalommal hívta és várta a VÁCISZ  egyesület a barkác-
soló kedvû és madárbarát gyerekeket – ezúttal a Közösségi Házba. A
kalapáccsal érkezõk a kapott anyagokból tizenhárom  madárodút
készítettek, amelyek szakszerû méreteikkel várják a fészekrakó
madarainkat. A hangos kopácsolással zajló munkához a három
településrész nyugdíjasklubjából érkezett segítség a gyerekeknek. A
közel  harminc fõ nagyon kellemes délelõtti órákat  töltött el együtt
énekes madaraink nagy örömére, hiszen az odúkat készítõk hazavitték
és megfelelõ helyre kiakaszthatták a „madárlakokat”.
Az „alkotók” a Madártani Egyesület aktuális kiadványaival is
gazdagodtak. A Pintér házaspár által szervezett és bonyolított
hagyományos akció igen hasznos színfoltja volt az egyesület tavaszi
rendezvényeinek. Most a fészekrakókon a sor !

PINTÉR ISTVÁN
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VÁCISZ hírek
A Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont május
havi programjaival csatlakozik a
Magyar Turizmus Zrt. – Balatoni
Regionális Marketing Igaz-
gatóság által meghirdetett
,,Balaton7” programokhoz.
Elõadások, filmvetítések, táv-

csöves bemutatók tartása. Csillagászattal, ûrkutatással kapcsolatos
kiadványok, különbözõ interaktív játékok járulnak hozzá a szabadidõ
hasznos eltöltéséhez. A kupolában elhelyezett FORNAX távcsõ
napszûrõvel is felszerelhetõ, így alkalmas arra, hogy a nap bármely
szakában lehessen kémlelni az eget, a napfoltokat, napkitöréseket.
Jól képzett lelkes csillagász szakemberek fogadják az érdeklõdõket. 

A programok idõtartama és kezdésének idõpontjai:
május 10. 21 órától 24 óráig – 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 11. 19 órától 24 óráig – 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 12. 19 órától 24 óráig – 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 13. 21 órától 24 óráig – 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 14. 21 órától 24 óráig – 21.00, 22.00, 23.00 órakor

május 15. 21 órától 24 óráig – 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 16. 21 órától 24 óráig – 21.00, 22.00; 23.00; órakor
május 17. 19 órától 24 óráig – 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 18. 19 órától 24 óráig – 19.00, 21.00,22.00, 23.00 órakor
május 19. 19 órától 24 óráig – 19.00,21.00, 22.00, 23.00 órakor
május 20. 21 órától 24 óráig 21.00, 22.00, 23.00 órakor

A program indítása létszámfüggõ, min. 10 fõ. Elõzetes bejelentkezés
szükséges. A fent felsorolt programokra kedvezményes belépõjegy, ár
(Ft-ban): felnõtt: 640 Ft/fõ, nyugdíjas, diák 480 Ft/fõ, 6 év alatti
gyermekeknek ingyenes.

Bõvebb információ:
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont
8184 Balatonfûzfõ, Sport Centrum
Tel.: 06-30/524-8709 • E-mail: info@balatoncsillagvizsgalo.hu
Kapcsolattartó: Király Anita kulturális menedzser
web: balatoncsillagvizsgalo.hu
A programok ideje alatt a Csillagfény kávézó várja kedves vendégeit.

KONTICS FERENCNÉ

Születésnap

Úgy illene, hogy a születésnapos kapjon ajándékot, de most
rendhagyó dolog történt. Mi, balatonfûzfõiek kaptunk ajándékot az
1 éves születésnapját ünneplõ Balaton Csillagvizsgáló Leader
Kultúrközponttól és az azt mûködtetõ VÁCISZ-tól.
Az ajándékadás, illetve a születésnapi sorozat egy rendhagyó
kiállítással kezdõdött. Vágfalvi Ottónak magántulajdonban lévõ
képeibõl válogattak a szervezõk, és mintegy 35 darab, a
nyilvánosság elõtt be nem mutatott csodás képét állíthatták ki. A
kiállítást megnyitó Pintér István meghatódva méltatta Ottó bácsi
mûvészetét, és ,,… ismét meggyõzõdhettünk arról, hogy egy-egy
témát hányféleképpen lehet a szemlélõ elé tárni, s gyönyörködni a
kifejezésmód sokaságában.” Köszönetet mondott a képek
tulajdonosainak, hogy kölcsönadták féltve õrzött kincseiket.

Az ünnepségsorozat másik kiemelkedõ eseménye volt Farkas
Bertalannal, az elsõ és egyetlen magyar ûrhajóssal való találkozás.
Elõször a gyermekekkel találkozott, és mesélt nekik az ûrrepülésérõl
a kiválasztástól egészen a visszatérésig.
A hagyományoknak megfelelõen a két program között elhelyezte a nevével
gravírozott lakatot a fûzfõiek lakatfáján.
Ez követõen a felnõttekkel való találkozás volt a következõ
program. Elmondta, hogy vadászpilótaként választották ki, sok-sok
rostán keresztül, míg végre elutazhatott Csillagvárosba Magyari
Bélával együtt. Itt kezdõdött az embert próbáló kiképzés és tanulás.
Egy életre szóló barátságok kötõdtek ebben az idõben.
A hosszú és kemény felkészülési idõ után 1979 végén jelentették be,
hogy Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov parancsnok lesz az, akik
végrehajtják a következõ ûrrepülést. És eljött az indulás napja, 1980.
május 26-a, és elindultak a Szaljut-6 ûrállomás felé. Elõadásában és
a korabeli filmen is láthattuk, hogy milyen volt az élet az

ûrállomáson. Milyen volt a súlytalanság állapotában dolgozni, enni,
aludni, sportolni. A sok-sok élmény, az ûrbõl látni a mi kis
földgolyónkat, sõt látni a Kárpát-medencében kis országunkat, a
Duna, Tisza fényes csíkját, ezt az érzést soha nem lehet feledni, és
bármikor újra átélné.
Meghatottan mondta, hogy milyen felemelõ érzés volt, hogy az
ûrruhájára varrt magyar zászlót eljuttathatta az ûrbe.
A szépszámú hallgatóság érdeklõdve hallgatta a sok humorral
fûszerezett elõadást.
Az autogramok adása és a beszélgetések után távcsöves bemutató
volt a program folytatása. Mi, érdeklõdök a távcsõ segítségével
láthattuk a Jupitert, a kettõscsillagokat, de Farkas Bertalan felülrõl,
mondhatni testközelbõl láthatta a csillagos eget.
Olvasóinknak dedikálta a lapunk áprilisi számában megjelent
híradást látogatásáról.

Köszönetet mondhatunk a szervezõknek ezekért az élményekért.
A születésnaphoz gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Egy kitüntetés margójára

Részlet az indoklásból: ,,… 50 éves
állategészségügyi tevékenységéért, az
állatgyógyászatban végzett gyakorlati és oktató
munkájáért a Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést adományozza
dr. Kégl Tamás állatorvosnak, egyetemi
docensnek.”
A kitüntetést 2013. március 15-én vehette
át a doktor úr.
Azt hiszem, hogy Kégl doktort nem kell a
balatonfûzfõieknek bemutatnom, hiszen
sokan ismerjük kutyáink, macskáink és
egyéb állataink kapcsán.
Beszélgetésünk során elmondta, hogy egy
kitüntetés hitelességét az adja meg, hogy a
szakma hogyan reagál erre. Nagyon örült
annak, hogy szakmai körökbõl is nagyon
sok gratulációt kapott, nemcsak a
barátoktól, ismerõsöktõl.
Véleménye szerint a szorgalmas
,,aprómunka” eredménye volt ez az
elismerés.
Igen komoly programokban dolgozott
nemcsak itthon, hanem külföldön is.

Egyik legfontosabb munkája a hazai
holstein-fríz szarvasmarha-állományok
egészségügyi gondozásának technológia-
szerû kidolgozása, megvalósítása volt.
Elmondása szerint a téeszek többsége
felkészületlenül fogadta a hetvenes évek
közepén az itthon eddig ismeretlen,
rendkívüli termelõképességû, de ennek
megfelelõ igényû amerikai fajtát. Hosszú
évek munkájába telt, míg az állatok igénye
és a helyi tartási-takarmányozási
körülmények egyensúlyba kerültek.
Ezen idõszak alatt számos újszerû
állategészségügyi kérdést kellett megoldani.
Ezzel Kégl doktor a ,,szakma sûrûjébe”
került. Gyakorlati munkája mellett
publikált, kutatási és oktatási feladatokat is
kapott.
Szívesen emlékszik vissza a veszprémi
állatkertben végzett munkájára is. (Két
megjelent könyvének is ez az apropója – szerk.)

Sokan nem tudják, hogy a szakmai
publikációkon kívül irodalmi tevékenységet is

folytat. Két, eddig megjelent könyvén kívül
sok-sok vers is napvilágot látott. Legújabb
verseskötete most van szerkesztés alatt.

Munkásságát eddig is sok elismeréssel
jutalmazták. Hogy csak néhányat említsünk
a teljesség igénye nélkül:
Miniszteri dicséret, Tolnay Sándor-díj,
Klinikusok Társaságának Emlékérme,
Mócsy János Emlékérem, Pro Negotio
Universitatis, Veszprém város Pro Urbe
díja, Szentkirályszabadja Községért díj.
Engedtessék meg a cikk írójának – aki
büszkén vallhatja magát barátjának –, hogy
elmondhassam: eredményeinek, érdemei-
nek sorolásában Kégl doktor tõlem
visszafogottságot, szerény méltatást kért.
Pedig a tényszerû bemutatást, ha valaki, hát
Õ megérdemli.
Olvasóink és a magam nevében is gratulálok a
kitüntetéshez, jó egészséget és további
eredményes munkát kívánok!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Balatonfûzfõ civil társadalma új taggal
bõvült. 2012 végén megalakult a Veterán
Motoros Baráti Kör Kreitli Ferenc és Fejes
Károly vezetésével.
Kérdésemre elmondták, hogy a 2010-ben
megrendezett gombócfesztiválon látott
szlovák veterán motor és autó bemutató
adta az ötletet, hogy nekünk is vannak ilyen
jármûveink, és miért ne mutathatnánk meg
mi is azokat. A gondolatot tett követte, és
ezt támogatta a VEGASZ vezetõsége is.
Veszprémben már mûködött egy laza
szervezõdésû veteránozó klub Izbégi Gábor
vezetésével, és 2011-ben már kapcsolódtak
a gombócfesztiválhoz. Sokan keresték meg
Feri bácsit, hogy nekem is van ilyen,
édesapámnak is volt ilyen motorja, hogyan
lehetne csatlakozni. Fõleg magyar motorok
voltak, és ezeknek legnagyobb szakértõje
Kreitli Ferenc, aki már több évtizede
veteránozik. Elmondta, hogy nem
mindegy, hogyan restaurálják a régi
jármûveket, milyen a festése, a kapcsolódási
pontok, a lámpabúra elhelyezése, formája.
Ezeknek õ a legjobb tudója – mondta Fejes
Károly. Õ is ugyanolyan szenvedéllyel
beszélt a veteránozásról, ahogy mondta,

akit egyszer megcsapott a motor füstje és a
motor feldübörgõ hangja, az egy egész
életre elkötelezte magát ennek a szen-
vedélynek.
2012-ben már nagyszabású rendezvénnyel,
bemutatóval, felvonulással, szellemi totó-
val, jármû szépségversennyel csatlakoztak a
gombócfesztiválhoz. A siker elmaradha-
tatlan volt. Szükségük van a VEGASZ
támogatására, mert a szervezéssel járó
feladatok, biztosítások megszervezése
nagyon idõigényes, az anyagiakról nem is
beszélve. Ezen elõzmények után 2012
végén alakították meg a baráti kört.
Jelenleg 15 tagjuk van, igen élénk klubélet
folyik, járnak kiállításokra, bemutatókra,
kirándulnak, 3 havonta összejönnek, hogy
megbeszéljék dolgaikat, segítsék egymást
szakmai tanácsokkal. A klubélethez szük-
séges helyszínt Fejes Károly biztosította. 
Már most kezdik a felkészülést az idei
gombócfesztiválra, sok programmal
készülnek, folyamatos az egyeztetés a
fesztivál szervezõivel. Támogatókat várnak
a sikeres lebonyolításhoz.
Végezetül elmondták, hogy tagjaik sorába
várnak minden olyan embert, aki szereti a

veteránozást, érdeklõdik a régi jármûvek
iránt, függetlenül attól, hogy van-e
jármûve.
Biztos vagyok benne, hogy amilyen
szenvedéllyel meséltek a veteránozás
szépségeirõl, nehézségeirõl, örömeirõl,
ugyanolyan lelkesedéssel szervezik meg az
idei nagy rendezvényüket, kapcsolódva a
gombócfesztiválhoz.
Ehhez kívánok sok sikert, kitartást és sok-sok
támogatót.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Köszöntjük a ,,legifjabb” civil szervezõdést
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Tisztelt Szállásadók, tisztelt Szolgáltatók!

Egyesületünk a szezonfelkészülés keretében
szállásadói fórumot hirdet!

– Szeretné kiadni házát és ezzel plusz
bevételre szert tenni, de nem tudja,
hogyan kezdjen hozzá?

– Van már engedélye, de nincs tisztában az
aktuális szabályokkal?

– Már gyakorló szállásadó, de kíváncsi,
hogyan tehet szert még több vendégre?

Ha kérdéseire választ szeretne kapni, akkor
feltétlenül várjuk szállásadói fórumunkra,
melyet 2013. május 8-án 17 órai
kezdettel tartunk a fûzfõfürdõi
Közösségi Házban (8175 Balatonfûzfõ,
József Attila utca 12.). A fórum legfõbb
célja, egyrészt, hogy megfelelõ tájékoztatást
nyújtsunk szállásadóinknak a szezon
megkezdése elõtt, hogy vendégeiket minél
magasabb színvonalon tudják kiszolgálni,
másrészt, hogy az úgynevezett „alvó” vagy
friss engedélyekkel rendelkezõ szállásadóink
tisztába jöjjenek az aktuális lehetõségekkel
és szabályozásokkal, harmadrészt pedig
minél több lakost szeretnénk ösztönözni
arra, hogy a megfelelõ információk
átadásával váljon õ is magánszállásadóvá.

Fórumunk vendégelõadói:
– Hosszú Tamás, Balatonfûzfõ város Polgár-

mesteri Hivatalának adóügyi elõadója
– Künsztler Zoltán, Balatonfûzfõ város

Polgármesteri Hivatalának önkormány-
zati referense, a szállásadói engedélyek
ügyintézõje

– Maráth Noémi, az OTP SZÉP kártya
pénztárszolgáltató képviseletében

– Valczer Éva, a Balatonfûzfõ–Litér Turisz-
tikai Egyesület menedzsere

Tárgyalásokat folytatunk a Nemzeti Adó-
és Vámhivatallal is, hogy vállalkozóink
biztos forrásból kapjanak felvilágosítást a
legújabb adózási módokról, és hogy
kiválaszthassák a számukra legkedvezõbbet.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! 

Tisztelt Lakosság!
Egyesületünk szeretné megismerteti
Önökkel a terveit Balatonfûzfõ település-
részein tartott kötetlen beszélgetések
keretein belül. Természetesen a lakosság
véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy az
egyes településrészeken élõk hogyan látják
az eddigi munkánkat, véleményük szerint
az adott településrész milyen eddig
kihasználatlan adottságokkal rendelkezik és
ötleteket arra vonatkozóan, hogy milyen
módon lehetne ezeket kiaknázni. Ezért
olyan fórumok megvalósítása mellett
döntöttünk, melyeken a vezetõség
meghallgathatja a lakosság gondolatait,
elmondhatja a terveit és kialakulhat egy
közös gondolkodás a város fejlõdésének
érdekében. Mind a rövid, mind a hosszú
távú elképzeléseikre kíváncsiak vagyunk,
kérjük, osszák azokat meg velünk! 

Ahol ezt megtehetik:
– Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház (8175

Balatonfûzfõ, József Attila utca 12.) május
8. (szerda) 17 óra

– Tobruk, óvoda, (8175 Balatonfûzfõ, Radnóti
utca 26.) május 22. (szerda) 17 óra

Várjuk Önöket szeretettel, alakítsuk
közösen városunk turizmusát!

Miért jó tagnak lenni?
Sokan feltehették már ezt a kérdést Önök
közül is. Engedjék meg, hogy most én,
mint tag válaszoljak, illetve rávilágítsak

néhány olyan dologra is, amely egy külsõ
szemlélõnek nem biztos, hogy eszébe jut.
Mint választmányi tag, elõször a gyakor-
latban segítettem az egyesület munkáját:
hirdetõket gyûjtöttem a Balatonfûzfõ infó
címû információs füzethez, és igyekeztem
népszerûsíteni tevékenységi körünket.
Örömmel mondhatom, hogy egyre többen
vagyunk. Mára a néhány tagot számláló
egyesületbõl lelkes, nagy csapat lett. Jó egy
olyan közösséghez tartozni, amelynek tagjai
együtt, közös célért tevékenykednek a
településért, ahol élünk. Egyesületi tagként
mindezt szervezett formában, szakmai
segítséggel a hátam mögött tehetem. Évrõl
évre láthatók az újabb sikerek. Az, hogy
ebben nekem is részem lehet, jó érzéssel tölt
el. Immár öt éve hozzáértõ kezekben van a
város turizmusa, és a hozzánk érkezõ
vendégeket két éve információs irodában
tudjuk fogadni.
Én csak bíztatni tudok mindenkit, aki
szeretne aktív szerepet vállalni a város
életének alakításában, lépjen be tagjaink
sorába, és legyen része közös sikereinknek!

B. JÁNKA ANIKÓ TITKÁR

Elérhetõségeink:
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Nyitva tartás: hétfõtõl–csütörtökig 8–16
óráig, pénteken: 8–13 óráig
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat

A Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület partnertelepüléseinek 2013-as, turisztikai szempontból kiemelkedõ rendezvényei

Papkeszi

„Rest Macskák”
Amatõr Színjátszó
Csoport elõadása

Május 11., 17.00 órától
Papkeszi Kultúrház – Savanyu Beáta kultúrszervezõ
8183 Papkeszi, Fõ u. 21.
Tel.: 06-88/588-680, epapkeszi@gmail.com

Falunap 2013. július 19–20.

Színes mûsor helyi fellépõkkel. Megnyílik a ,,nyári
tárlat”. 20-án egész napos rendezvény: délelõtt
versenyekkel: fõzõverseny, A falu legerõsebb embere
és Micsoda nõ! ügyességi versenyek, közben légvár és
arcfestés. Délután kulturális mûsor, sztárvendégek,
utcabál hajnalig.

Papkeszi Kultúrház
Savanyu Beáta kultúrszervezõ
8183 Papkeszi, Fõ u. 21.
Tel.: 06-88/588-680
epapkeszi@gmail.com
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Különleges gonddal készült balatonfûzfõi gyûjteményes kiállítására
Milos József. A Szentendrén élõ fotómûvészt zsenge gyermekkora a
balatoni tájékhoz, a fénynek kitárt, számára felejthetetlen
földdarabhoz köti. Midõn munkáiból merített, nemcsak a láthatót,
hanem a lélekben hordott élményeket is igyekezett megmutatni. Az
otthon történelmi hangulatát. Mindezt már köszöntõ üdvözletében
hangsúlyozta Gróf Tibor, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatója, Milos mûvészi munkásságának jó ismerõje.
Dr. Varjú Lajos önkormányzati képviselõ sajátos módját választotta a
tárlatnyitónak.
Elmondta: a képek beszéljenek önmagukról, õ inkább a különleges
teljesítmény mögött álló emberrõl szólott, igényes gondolatfüzérrel,
ám a képekhez is illõen, a fûzfõi helyszellemhez méltóan. Azzal az
értékeléssel, hogy a felvételekbõl kibontakozó zsáner: emberek,
tények, pazar látképek messze túlmutatnak e helység határain, hisz
összefonódnak történelmünkbe visszanyúló idõkkel. Külön is mél-
tatta a fotózás mûvészetében itt is megtapasztalható szigorú,
kivételes mûgondot. Rámutatott azokra az alkotásokra, amelyek a
Magyar Nemzeti Galéria védelme alatt állnak.
Láthattuk: Milos József kiállításán összefonódott a múló idõ és a
mû. Életmûvé, s benne a megismételhetetlen. „Minden pillanat csak
egyszer él. Mégsem halott, a teljes része.
A látványon túl szívünkkel indul a mindenségbe!”
Vajon belefér-e hatvan fotóba egy mûvészileg kiteljesedett
életmunka? Talán a legjava igen. Erre szándékozta megadni a választ
a fotográfus. Hiszem, az illanó idõbõl megörökített, s keretbe foglalt

nagy összegzéssel megtisztelte, sõt meg is ajándékozta közönségét.
Tisztelgés volt ez, s nemcsak Balatonfûzfõ elõtt. Mert megidézte a
szülõföld örökszép arcát, s meg a történelmet. A tájékban élõ dolgos
embert. Fõ helyre emelte a magyar Szent Koronát, s nyomban
Sólyba lendítette emlékezõ képzeletünket. Vörösberény antik
faragott kövével õsi kódexeinkbe „lapozott”. A bakonyi hutaüveg
sziluettjével az eredendõ magyar kézmûvesség csodáiról hírelt. Elénk
hozta nemzeti alkotóink nagyságait, a rajz, festészet, színészet
halhatatlanjait. Fõhajtással a szellemiségnek. Látomássá ötvözte
számunkra mûemlék romtemplomunkat a millenniummal!
Hozott néhány külföldön megragadott élményt is, csak azért, hogy
még inkább erõteljes hangütése legyen a hazai fogantatásúaknak!
Bekalandozhattuk vele a balatoni Riviérát. Erdeit, virágait, ligeteit.
A jégbe zárt csendet. Tükörképével a tó vízében ringó nádast. Apró
csodáit a színes vízi világnak. Távoli vitorlaszirmokat a víz ezüstjén.
A tûnõ aranyhajót. A régi idõket fölvillantó képek révén a közönség
voltaképpen saját közelmúltjának útjait járta végig. A rajongással
emlegetett fûzfõi tereket. A Máma-tetõrõl kitárulkozó pazar
panorámát, a szinte fejünk fölé emelt világhírnévre tört, eget díszítõ
fûzfõi tûzijáték színpompájával.
Régi, közösen átélt emlékek nyíltak újra ki. Az iramló idõ
vonulatából fölfénylett és kis idõre beszédes, baráti együttlétre
megállított bennünket egy képcsokor. A fotózás mûvészete.
Az esten Hriczu Ádám gitárjátékát hallgathattuk.

(ALBRECHT SÁNDOR)

A fûzfõiség és más szépségek – Milos József fotóin

Közlekedés, szállítás volt a központi témája az
XIV. Országos Technikaverseny megyei
fordulójának, melyet a megye általános iskolái
között rendezett meg az Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

2013. március 20-án, a Technikatanárok Országos Egyesületének,
Veszprém megyei szervezetének támogatásával. 
A versenyen pápai, zirci, veszprémi, várpalotai, csabrendeki és
fûzfõi általános iskolák háromfõs csapatai mérték össze tudásukat
elméletben és modellkészítésben. Az országos versenyen a megyét a
várpalotai csapat képviseli, az elõzetes feladat legjobbja a fûzfõi
csapat, név szerint: Fojtyik Dániel 8. a, Péteri Kornél 7. b, Huzsvár
Flórián 6. b volt. A verseny levezetését a fûzfõi Balatoni bob és
Szabadidõpark ingyenes bobozással támogatta. Köszönjük!
2013. március 23-án rendezték meg Veszprémben a IV. Simonyi
Gyermekbábos Találkozót, melyre az Irinyi iskola Cukorfelhõ
bábcsoportja is benevezett. A kiskakas gyémántfélkrajcárja címû
elõadásuk élethû, török, császári udvart varázsolt a nézõk elé, akik
nagy tapssal hálálták meg a lelkes produkciót, igazi közönségsikert
eredményezve. A bábcsoport tagjai: Balikó Boldizsár József, Bertalan
Boglárka, Bollók Dominik, Budai Tíria, Gáspár Maja, Király Boglárka,
Kocsis Fanni Anna, Nagy Dominik, Orosz Erzsébet, Pahola Virág,
Tánczos Tímea.
2013. április 3-án rendezték meg a XII. Országos Életvitel és
Gyakorlati Ismeretek verseny megyei fordulóját Várpalotán, a

Várkerti általános iskolában. Az idei téma a Környezetbarát
otthonunk volt, melynek célja, hogy a tanulók a felkészülés során
szerezzenek alaposabb ismereteket a hagyományos és modern
megoldásokról, amelyek eszközei lehetnek a környezettudatos,
anyag- és energiatakarékos háztartás kialakításának. Az Irinyi iskola
csapata az elõkelõ negyedik helyet szerezte meg. Csapattagok:
Fónagy Alexandra Dorina 8. a, Péteri Kornél 7. b és Huzsvár Flórián
6. b osztályos tanulók, akik nemcsak elméleti tudásukat, de
gyakorlati felkészültségüket is megmutathatták.
2013. április 10-én vett részt az Irinyi Iskola csapata az Országos
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen, ahol elõször egy
internetes fordulón, majd onnan a legjobb tizenegy csapat egy
területi gyakorlati és elméleti versenyen mérkõzött meg Pétfürdõn,
a szabadidõ parkban. A versenyen a gátépítési, a tûzoltási, az
elsõsegélynyújtási és erõnléti feladatok mellett a
közlekedésbiztonsági ismeretekkel is tisztában kellett lenni.
Iskolánkat Buza János Dániel 8. a, Gáspár Soma 8. a, Péteri Kornél 7.
b és Kurucz Márton 6. b osztályos tanuló képviselte, s a negyedik
helyen végeztek. Az ügyesen végzett gyakorlati versenyrõl õk fogják
képviselni a térséget a megyei elsõsegélynyújtó versenyen,
Csopakon. 
A szép sikerekhez gratulálunk, nagy öröm számunkra, hogy méltán
öregbítik iskolánk hírnevét. Így tovább, irinyisek!

HORVÁTH IRÉN

Ügyes irinyisek szép sikerei
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Balatonfûzfõn sikerült ebbõl mindazoknak ügyet kreálni, akik a
törvényeket, erre vonatkozó jogszabályokat félremagyarázva, a
racionális érveket figyelmen kívül hagyva, partikuláris érdekeik
védelmében a Balatonfûzfõi Római Katolikus Egyházközség jó
szándékú kezdeményezését, amely sok ember számára fontos lenne,
hangulatkeltéssel próbálták lehetetlenné tenni.
Személyesen tapasztaltam meg ezt 2013. február 20-án a
Balatonfûzfõ-gyártelepi Mûvelõdési házban azon a fórumon,
amelynek összehívására én kértem meg Marton Béla polgármester
urat, hogy minél többen tájékozódhassanak elképzelésünkrõl. Valóban
„élmény” volt megtapasztalni, milyen az, amikor emberek szinte nem
hajlandók meghallgatni a másikat, megértésrõl már nem is beszélve.
Legalább ennyire szomorú Szanyi Szilvia képviselõ asszony
dezinformáló cikke a Balatonfûzfõi Hírlapban, amelynek követ-
keztében már senki sem írta alá a helyi népi kezdeményezésünk
aláírásgyûjtõ íveit, kijelentették, hogy nincs értelme, hiszen
eldöntött tény, hogy az egészbõl nem lehet semmi.
A képviselõ asszony törvények idézésével próbálta hihetõvé tenni
álláspontját, csak ezek a törvények temetõ létrehozásáról szólnak,
nem urnás temetkezési hely kialakításáról.
Sommás megállapításából kiérzõdik, nem is gondolt arra, hogy
mielõtt kezdeményezésünket elindítottuk, alaposan utánajártunk a
törvényi szabályozásnak, egyeztetve az önkormányzati hivatallal.
A hivatallal szembeni nagymértékû bizalmatlanság is kiolvasható
ebbõl a megnyilatkozásából. 
Nem kívánom most részletesen bemutatni, mennyire szelektíven
idézi a törvényeket, kihagyva az urnás temetkezési helyekre
vonatkozó jogszabályokat, csak egy példa: nem idézi a 145/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 33. §-át:

„145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Urnaelhelyezés, -kiadás, hamvak szórása
33. § (3) Az eltemettetõ vagy egyetértésével más hozzátartozó
kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek
megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni. Az így kiadott urna
bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhetõ
vagy eltemethetõ, ahol a tulajdonos (kezelõ), továbbá az ingatlan
jogszerû használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények
biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetõben elhelyezett
urnára is alkalmazhatók.”

A Balatonfûzfõi Római Katolikus Egyházközség végleg nem mond
le szándékáról, hiszen törvényi akadálya az urnatemetõ
kialakításának tudomásom szerint nincsen, azt be kell látnunk, hogy
a jelenlegi érzelmileg túlfûtött légkörben nincs értelme ezt erõltetni.
Bízom abban, hogy egyre többen megértik, hogy
kezdeményezésünk senki jogait  nem sérti, és településünk javát
szolgálja. 

SZÉCSI FERENC PLÉBÁNOS

(Szerkesztõségünk az áprilisi cikk és a most megjelent írás kapcsán
megkereste Marton Béla polgármestert és Nemesiné Bucsi Anikó
települési fõmérnököt, akik tájékoztatták lapunkat, hogy a megjelent írás
Szanyi Szilvia képviselõ asszony személyes álláspontja, az abban foglaltak
nem a Testület és a Hivatal állásfoglalása. Szerkesztõségünk ezzel
lezártnak tekinti a témát. – Béres Istvánné fõszerkesztõ)

Más településeken egy urnatemetõ létrehozása nem ügy!

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály május havi túraterve

• Május 4. Balatonalmádi–Csere-hegy–Csákány-hegy–Péter-
hegy–Tamás-hegy–Balatonfüred 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.30 óra Táv: 19 km
Túravezetõ: Horváth István
• Május 11. Bodajk–Gaja-szurdok–Bodajk 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Lipták Pál
• Május 18. Vinye–Zörög-tetõ–Csesznek 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 7.50 óra Táv: 14 km
Túravezetõ: Görbicz Lajosné
• Május 25. FAK emléktúra (csillagtúra) FAK közgyûlés
Találkozás: Fûzfõgyártelep, 8.10 óra; Litér, Varjas-telep, 8.00 óra
Túravezetõk: Gyuricza László és Király István

• Június 1. Vinye–Hódos-ér–Porva-Csesznek, vá.
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin

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

Zöld Bakancs Természetvédelmi és Természetjáró Klub túrái Balatonfûzfõn: Mount Everest Fûzfõ és Jáde 15 

Kedves barátok, túrázók, erdõjárók, kicsik és nagyok, fiúk és lányok! Itt az idõ, hogy egy kellemes sétát tegyünk Balatonfûzfõ
szebbnél szebb környékét érintve. Ha idõben indulsz, egy csodás balatoni naplementében lesz élményed! Nem verseny!

Ha idõben teljesíted a túratávot, kitûzõt és emléklapot kapsz és az elvesztett energiáért zsíros kenyeret a célban! Kihívás, kellemes séta, buli!
Idõpont: 2013. május 18. 18:00-tól. Nevezés, indulás és a cél a balatonfûzfõi Jókai Közszíntér.

További információ: Bõsz Imre: 70/213-3430, Lõrincz-Horváth Veronika 20/807-8802, chanuram@freemail.hu,
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu http://www.vilmoshaz.hu



2013. május 17. oldal

Nyugdíjasklubok és idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége
1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. I./3.

Tel./Fax: 06-1/327-0118 • E-mail: nyugszov@hu.inter.net

Sport és szabadidõ bizottság

Versenykiírás
A nyugdíjas klubok és nyugdíjasok IV. dunántúli úszóversenyére

1. A verseny célja:
• versenyzési lehetõség biztosítása úszás sportágban a nyugdíjas

szervezetek tagjainak  részére,
• az úszás népszerûsítése a nyugdíjas szervezetek tagjainak körében,
• az egészséges életmód elõsegítése az úszás által is,
• a nyugdíjas szervezetek és nyugdíjasok közötti kapcsolatok

további erõsítése.

2. A verseny ideje és helye:
• 2013. május 23. 12.00 órától (beérkezés, regisztráció 10.00 órától)
• Helyszín: Balaton Uszoda Balaton Általános Olimpiai Központ,

Balatonfûzfõ, Uszoda út 1. (Megközelíthetõ: Fûzfõgyártelep,
autóbusz-pályaudvarról, 71-es számú fõút fûzfõgyártelepi
leágazás, 8-as fõút litéri leágazás)

3. A verseny rendezõje:
• Nyugdíjas Klubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos

Szövetsége,
• Nyugdíjasklubok „Életet az éveknek” Veszprém Megyei Egyesülete,
• Balatonfûzfõi Nyugdíjas Klubok.

Versenybíróság:
• Elnök: Mihályfi István, a Veszprém Megyei Úszószövetség

elnöke
• Titkár: Czingler Sándor, Paulics István,
• Tagok: késõbb kijelölendõ versenybírók.

A verseny fõ támogatója: Balatonfûzfõ város önkormányzata
Védnöke: Marton Béla, Balatonfûzfõ város polgármestere

4. A verseny résztvevõi:
• Dunántúli és budapesti nyugdíjas szervezetek tagjai, nyugdíjas

klubok tagjai.
• A nõk és a férfiak eredményei külön lesznek értékelve.
• A 70 éven aluliak és 70 év felettiek eredményeit szintén külön

értékelik a rendezõk.
• Meghívott nyugdíjas klubok tagjai.

5. A verseny lebonyolítása:
• a versenyt gyorsúszásban, hátúszásban és mellúszásban rendezik

meg,
• minden versenyzõ nyugdíjas maga választja meg saját részére az

úszásnemet,
• egy versenyzõ több számban is indulhat,
• a táv minden úszásnemben 50 méter (egy medencehossz),
• rajt a medence falától – nem rajtkõrõl!

6. Helyezések megállapítása:
• korcsoportonként és úszásnemenként az elért idõ alapján a nõk és

férfiak között
7. A verseny díjazása:
• minden induló emléklapot kap,
• a versenyszámok I–III. helyezettjei érem és oklevéldíjazásban

részesülnek,
• a legeredményesebben szereplõ nyugdíjas klub vándorserleget kap

egy évi megõrzésre,
• a verseny bármely távját teljesítõ legidõsebb versenyzõ elnyeri

Balatonfûzfõ város különdíját.

8. A verseny költségei:
• a rendezés (uszodai belépõ csak a versenyzõknek, érmek,

oklevelek, stb.) költségeit a rendezõk fedezik,
• a részvétel egyéb költségei (utazás, felszerelés stb.) a versenyzõket

terhelik.

9. Nevezés:
Írásban, Czingler Sándornak, az Országos Sport Bizottság elnöke
címére (8400 Ajka, Ifjúság u. 1/a, E-mail: czinglers@freemail.hu)

Jelentkezõk adatai:
Név:
Születési év, hó, nap:
Lakcím:
Klub neve:

Nevezési határidõ: 2013. május 17-ig beérkezõleg

Nevezési díj nincs!

10. Egyéb elõírások:
• az itt nem szabályozott kérdésekben az úszóversenyek nemzetközi

szabályai érvényesek,
• esetleges óvás, panasztétel a célba érkezést követõ 10 percben

belül tehetõ,
• a verseny ideje alatt BÜFÉ üzemel.

11. Részletes program:
• ünnepélyes megnyitó 11.45 órakor
• a verseny lebonyolítása 12.00–14.00 óra
• ünnepélyes eredményhirdetés 14.15 órától
• baráti beszélgetés, szerény vendéglátás 14.30 órától a Balaton

Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpontban
• meglepetés találkozó 15.30–16.15 órakor
• ismerkedés a bobpályával 16.30 órától

VERSENYRENDEZÕSÉG
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Kosárlabda IV. korcsoportos (7–8. osztály) megyei döntõ
2013. március második hétvégéjén az Irinyi
János Általános Iskola kosárlabdázói jelentõs
erõfelmérõhöz érkeztek.  Az eddig lejátszott
számos edzõmérkõzés után megmutathatták
élesben, hogy is megy a játék. 
Az általános iskolák számára kiírt
Diákolimpia kosárlabda sportág
mérkõzéseit március 9-én, szombaton
rendezték meg Veszprémben. Nagy
várakozás elõzte meg az öt csapat
részvételével lezajlott tornát. A gyerekek
mellett az edzõk is izgatottan várták a
mérkõzéseket, mivel utoljára ilyen szinten a
kilencvenes években járt a fûzfõi
kosárlabda. Az akkori csapat tagjai között
voltak Busch Péter és Csala Márton edzõk. A
bizonyítási vágy mindkét félnél észrevehetõ
volt.
A csapatokat két csoportba sorsolták össze.
Az Irinyi az „A” jelûben kapott helyet a
veszprémi Dózsa György és az ajkai Fekete
István iskolák csapataival. A csoportban
körmérkõzésekkel dõltek el a helyezések
sorsai. Reggel nyolc óra harminc perckor
már fel is dobták a labdát az elsõ
mérkõzésen, ahol a Dózsa iskola volt az
ellenfél. A korai kezdés és a meg-
illetõdöttség látszódott is a játékosokon. Az
álmos kezdés meg is bosszulta magát, mert

a végeredmény ennek köszönhetõen
vereség lett. Ekkor a döntõ távolinak tûnt,
ugyanis a csoportelsõk játszhattak egymás
ellen az országos döntõre jogosító elsõ
helyezésért. A meccs utáni „fejmosás”
megtette hatását. A második mérkõzésen az
Ajka ellen fegyelmezett és pontos játékkal
jelentõs különbségû gyõzelmet aratott a
csapat. Ekkor, hogy a döntõbe kerülhessen
a gárda, az Ajkának le kellett gyõznie a
Veszprémet. Ami be is következett, így
várhattuk a döntõt! Itt a pápai Tarczy Lajos
iskolával találkoztunk. A nagyobb rutin és
tudás elég hamar megmutatkozott a játék
során. A Pápa magabiztosan, veretlenül
nyerte meg a tornát. A megszerzett
második helyezéssel elnyertük a jogot, hogy
még selejtezõt játszhassunk az országos
döntõbe jutásért. Tehát következhet egy
újabb állomás a megkezdett úton.
Az ezüstérem nagyon szépen csillog,
figyelembe véve, hogy az iskolában nincs
két éve, hogy elkezdõdtek a kosárlabda-
edzések.
Köszönjük a szülõk segítségét és a
szurkolást!
Várjuk továbbra is a kosárlabda iránt
érdeklõdõk jelentkezését!
Busch Péter: 06-30/331-4625

Csala Márton: 06-70/621-0121
Eredmények:
Csoportmérkõzés
Irinyi J.–Dózsa Gy.: 23–34
Irinyi J.–Fekete I.: 41–15
Döntõ:
Irinyi J.–Tarczy L.: 50–25

Csapat tagjai:
Álló sor: Csala Márton (edzõ, testnevelõ),
Olasz Gábor (8. a), Buza János (8. a), Gáspár
Soma (8. a), Fojtyik Dániel (8. a), Tamási
Áron (8. a), Simon Levente (8. a), Busch
Péter (edzõ)
Guggolnak: Zigó Bálint (8. a), Grzybovsky
Ádám (5. b), Borzas Dániel (8. a), Menyhárt
Ákos (5. b), Ticz Balázs (5. b)

CSALA MÁRTON

Újabb ezüst az irinyis kosarasoknak
A III. korcsoportos kosarasoknak is
elérkezett az ideje, hogy megmutassák, mit
is tanultak ez elmúlt egy év folyamán. 
2013. március 23-án 8 óra 30 perckor
kezdõdött Veszprémben a megyei döntõ az
ötödikes, hatodikos diákoknak. 
A nevezések alapján három csapat vehetett
részt a versenyen, ahol körmérkõzésekkel
(mindenki játszik mindenkivel) döntötték
el egymás között a dobogós helyek sorsát.
A torna elsõ mérkõzését az Irinyi játszhatta
a veszprémi Cholnoky Jenõ Általános
Iskolával. Nagyon jól kezdõdött a
mérkõzés, ugyanis a gyerekek a
megbeszélteket betartva, jól játszottak. A
fegyelmezett és pontos játékot bemutatott
irinyisek az elsõ mérkõzést ennek
köszönhetõen megnyerték. Következett
egy meccsnyi szusszanás, ugyanis a
lányoknál is ezen a napon rendezték a
megyei döntõt. A következõ ellenfelünk az
ajkai Fekete István Általános Iskola volt. A
mérkõzés úgy kezdõdött, ahogy az elõzõ.

Ekkor egy pillanatra elhittük, hogy
meglehet a gyõzelem. De sajnos a
magassági és az erõfölény a második
félidõre nyilvánvalóvá tette, hogy itt a
tisztes vereség lehet csak a cél. A
végeredmény a nagy küzdés és az akarás
ellenére vereség lett. Ennek ellenére nagyon
szépen játszott az Irinyi csapata, mely
megnyerte az ezüstérmet, és az ezzel járó
jogot az országos selejtezõn való
részvételre. Az edzõk elégedetten fogtak
kezet, ugyanis a cél a megyeire való eljutás
volt,amit még túl is szárnyaltak a gyerekek.  
Készülünk tovább az országos selejtezõre,
amit május elején rendeznek. 

Eredmények:
Cholnoky–Irinyi: 20–30
Irinyi– Fekete: 25–47
Végeredmény:
1. Feket I., Ajka
2. Irinyi J., Balatonfûzfõ
3. Cholnoky J., Veszprém

A csapat tagjai: Álló sor: Csala Márton
(testnevelõ, edzõ), Hajdú Péter (6. a), Angyal
Krisztofer (6. a), Bozsoki Klaudia (6. a), Ticz
Balázs (5. b), Rigó Balázs (4. b), Grzybovsky
Ádám (5. b), Busch Péter (edzõ)

Guggolnak: Gáspár Áron (4. a), Buda Bence
(4. a), Zongor Zétény (4. b), Menyhárt Ákos
(5. b), Ormai Bendegúz (5. a). Nincs a képen,
de a csapat tagja még Németh Mátyás (5. a)

CSALA MÁRTON
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Szivárvány hírek – április

A Bugyogóforrás úti óvodások húsvéti díszek
készítésével, barkácsolással és tojásfestéssel
várták a nyuszit, aki a hideg idõ miatt csak
a csoportszobában tudta a csoki nyulakat
eldugni. Emelte az ünnep fényét Áprily
Géza bácsi mûsora is, aki egy hangulatos,
tavaszi mûsorral kedveskedett a
gyermekeknek.
Király Anita ovis kis táncosai gálára
készülnek, sok sikert kívánunk nekik!
A városi szavalóversenyen négy gyermek
vett részt: Török Marcell, Göde Petra, Orosz
Amanda és Czibor Gergõ. Gratulálunk
nekik!

A Radnóti úti óvodában is járt a húsvéti
nyúl, és a rossz idõre való tekintettel itt is a
csoportszobában rejtette el az ajándékokat,
amiket Ilike néninek, Titanilla néninek és a
szülõi munkaközösségnek köszönhetünk. A
tojáskeresés után körjátékkal, énekkel és
verssel köszönték meg a gyerekek a
nyuszinak a szép, személyre szóló
ajándékokat.

A jó idõ beköszöntével birtokba vehették a
gyerekek a focikapukat és az egyensúlyozó
asztalt, amit a szülõk segítségével szerzett
be az óvoda.
A városi szavalóversenyen 6 gyermek vett
részt: Beõdi Bence, Tamás Elina, Slavonics
Bendegúz, Szántód László, Takács Adél és
Moós Anna. Gratulálunk!

Az Árpád úti óvodások húsvéti barkácsolós
délelõttel várták a nyuszit, ahová a szülõk is
meghívást kaptak. A télies idõre való
tekintette itt sem az udvarra hozta a nyúl az

ajándékot, hanem a folyósón potyogtatta
el. Köszönet a szülõi munkaközösségnek a
meglepetésekért!

A városi szavalóversenyre sokan készültek,
de sajnos betegség miatt csak 12 gyermek
tudott részt venni: Szabó Nimród, Szabó
Csoma, Vajda Nóra, Ambrus Panni, Kelemen
András, Nagy Zétény, Ratter Roland,
Magyar Lídia, Ticz Ádám, Borbás Bianka,
Böröcz Tamara, Halasi Csongor. Gratulálunk
minden versmondónak!

Sajnos a magas belvíz óvodánkat is
érintette. Nagyon köszönjük a városgond-
nokság és a tûzoltóság gyors és hatékony
munkáját, segítségét!

A Kabóca bábszínház elõadására nagy
örömmel érkeztek a nagycsoportosok, akik
a Hófehérke és a hét törpe címû elõadást
nézhették meg. Köszönjük az élményt!

BÁNDLI PETRA

Mi is az a Happy-hét?

2013. április 14-e és 19-e között rendezték
meg az Irinyi iskola környezetvédõ
szakkörösei az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) által
idén is meghirdetett országos, víz-
fogyasztást népszerûsítõ HAPPY-HÉT
programját. A hét során a tanulók készítet-
tek saját tervezésû Happy jelvényt, kacsintó
Happy bábot, személyre szabott poharat, s
vetítõs oktató program keretében
megismerkedhettek a vízivás létfon-
tosságával is.
A technika teremben felépítettek egy
VÍZKOKTÉL-BÁRT, ahol naponta három
szünetben, halk zene mellett gyümöl-
csökkel, színes jégkockákkal, szívószállal

díszített cukormentes, vízalapú koktélokat
fogyaszthattak a diákok. Az egészség meg-
õrzésének alapelvei: az egészséges táplál-
kozás – a mozgás – a higiénia hármasából a
hét jó alkalmat adott arra, hogy a tanulók
növeljék a vízbevitelt, ezzel párhuzamosan
a cukros, szénsavas üdítõk fogyasztását
csökkentsék, biztosítsuk számukra a
korszerû oktatást és az egészséges

választékot. A hét során mintegy 140 liter
víz és 18 kg gyümölcs fogyott a bárban.
Köszönjük a szülõi munkaközösség, a
Bertalan család és Gáspárné Frecskay Nóra
anyagi támogatását, mely nélkül a sikeres
program nem jöhetett volna létre.

HORVÁTH IRÉN
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Nyelvi verseny az Övegesben

Április 18-án rendezték meg az Öveges
József Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégiumban az immár hagyományossá
vált Öveges idegen nyelvi versenyt angol és
német nyelvbõl. Csaknem 10 évvel ezelõtt
merült fel az iskola nyelvszakos kollégáiban
a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha a
szakközépiskolák diákjai is kapnának
megmérettetési lehetõséget, össze-
hasonlíthatnák tudásukat, kipróbálhatnák
magukat új környezetbe kerülve
vizsgaszituációban. A vetélkedõn két
kategória volt: az elsõben a 9. nyelvi
elõkészítõs osztályba járók és a 10. általános
tantervû osztályok tanulói, a másodikban a
10. nyelvi elõkészítõs osztályba járók és a
11. általános tantervû osztályok tanulói
versenyeztek. Az írásbeli fordulón
szövegértési és nyelvhelyességi, valamint
hallás utáni szövegértéssel összefüggõ
feladatokat oldottak meg a tanulók, a
szóbelin szituációs feladat, valamint
képleírás volt. A versenyen résztvevõk
száma évrõl évre nõ és mindig nagy

örömünkre szolgál, ha egy-egy újabb
Veszprém megyei középiskolát sikerül
bekapcsolni a rendezvénybe. Idén 76 diák
nevezett 12 középiskolából. Érkeztek
hozzánk Veszprémbõl, Ajkáról, Pápáról,
Zánkáról, Balatonfüredrõl. A fõdíj egy-egy
80 órás nyelvtanfolyam volt, de idegen
nyelvû könnyített olvasmányokat,
pendrive-ot, írószert, mappát, édességet is
vihettek haza a diákok jutalomként. Ami a
legfontosabb, hogy tapasztalatot is vittek,
amit a késõbbiekben – bízunk benne –
kamatoztatni tudnak, ha valóban éles
helyzetben kell számot adni tudásukról,
vagy a hétköznapokban kerülnek idegen
nyelvû élethelyzetbe. A versenyt támogatta
az iskola alapítványa és a KATEDRA
nyelviskola a fõdíj felajánlásával. Külön
köszönjük a Klebelsberg Iskolafenntartó
Központ Veszprémi Tankerület támoga-
tását.

VARGA ANIKÓ

TANÁR

Kézmûves utca nyílt az Irinyiben
2013. március 27-én immár második
alkalommal nyílt meg az Irinyi iskolában a
Kézmûves utca. A hagyományos rendez-
vényen mintegy 150 tanuló vette birtokba a
munkaasztalokat, ahol számos húsvéti
meglepetést készítettek. Volt köztük
matricafestéssel készült csibekép, húsvéti
ajtódísz, kacsa- és nyuszibábok, gipsz-
festéssel készült hûtõmágnesek, tojásból
készült figurák, tojáskosárkák. Az
asztaloknál az iskola Cukorfelhõ báb-
csoportjának tagjai tanították a különféle
elkészítési technikákat. Az itt dolgozó
szorgos kezû diákok készítették az iskolai,
karácsonyi vásár eladott termékeit is. A
befolyt összegbõl vásárolt anyagokból
készítették el a szép kézmûves tárgyakat.  A
csillogó szemû, tettre kész tanulók a

délután folyamán büszkén mutogatták
igényes munkáikat. A rendezvényt jövõre is
folytatjuk, a fûzfõi gyerekek nagy örömére.

HORVÁTH IRÉN

Számítógépek teljes körû karbantartása,
adatmentés, vírusirtás, helyszínre

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

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

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

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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Májusi rejtvény
Az áprilisi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Lehullt a jégbilincs,
Selymet bont a barka.
(Böszörményi Ilona: Tavaszi köszöntõ)

Könyvet nyert:
Durecz Zsuzsanna veszprémi és Simon Béla
balatonalmádi olvasónk. Gratulálunk!

Májusi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. május 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
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

Referencia: http://videkielet.hu/ajanlat/lakatos-es-kovacsolt-munkak-2 Ügyes gyerekek az Irinyiben
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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

Ön dönt:
Mosolyog vagy a fogát takargatja beszéd közben?

Bátran vagy félve harap az ételbe?

Foglaljon idõpontot a Globe Dental Fogászati

Centrumban május 31-ig, hozza el ezt a kupont,

és még azt is Ön dönti el,
milyen ajándékot kap tõlünk:

 szuperpraktikus utazó fogkefe + fogkrém

visszazárható dobozban + A/4 jegyzettömb

VAGY

 mini Sensodyne fogkrém + ajakbalzsam + toll

Amíg a készlet tart!

Kérjen idõpontot mielõbb:

06-88/574-865

www.globedental.hu

Fûzfõi Vitorlás Tábor a BS Fûzfõ Kikötõben
Különleges ajánlat!

Utánpótlás-nevelés céljából kedvezményes lehetõ-
séget kínálunk helyi vitorlázni vágyó gyermekeknek! 

2013. június 17–22. kalózhajóval (13–18 év)
2013. június 24–29. optimist hajóval (7–12 év)
Szeretettel várunk mindenkit napközis táborunkba!

Részvételi díj: 24 500 Ft

Érdeklõdni:
Tel.: 06-30/517-9707

www.nvk.hu
tabor@nvk.hu

www.varromuhely.hu

Hétfõ 12–18
Kedd 10–17
Szerda 12–18
Csütörtök 10–17
Péntek 10–17

Varrónõ Balatonfûzfõn!
Ha nem bírja cérnával…

Szabolcsné Meilinger Katalin
Balatonfûzfõ-Tobruk, Bercsényi u. 45.

+36-30/511-6582

Diákok a tiszta Gyártelepért
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Költészet Napja

Fotók: Lukácsi Tibor

Milos József kiállítása



Retró véradás

Fotó: Lukácsi Tibor

Emlékeztünk

A munkabalesetben elhunyt vagy megrokkant

dolgozók nemzetközi emléknapja alkalmából

megemlékezést tartott a Memento szobornál

a Nitrokémia Zrt. 

,,Emlékezz a holtakra és harcolj az élõkért!”

Fotók: Lukácsi Tibor


