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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
november havi programja
November 4. 18 óra Gyertyás megemlékezés a fűzfői mártírok tiszteletére
– a Fűzfőgyártelepért Egyesület és a Művelődési Központ közös szervezésében
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (a Kopjafánál)
November 5. 15 óra
,,Balaton” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

Balatonfűzfői

November 5. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda
November 7. 17 óra Civil Fórum
– az önkormányzat szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 8. 14 óra Iskolai énekkarok
Szent Imre-napi találkozója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébániatemplom
November 9. 14.30 óra ,,Céhládától az adatbázisig”
– Új utak és eredmények az ipartörténet
kutatásában c. rendezvény és író–olvasó
találkozó a Fűzfőfürdői Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre szervezésében
Helyszín: Jókai Közszíntér (Fűzfőfürdő, Jókai
u. 19.)

November 9. 19 óra Szent Erzsébet-napi
karitász bál
– a római katolikus egyházközösség szervezésében
Helyszín: Közösségi Ház

November 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

November 11. 16 óra Márton-napi lámpás
felvonulás
– az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében
Helyszín: indulás 15.45-kor az Irinyi Iskolától a Közösségi Házon át a Romtemplomig
November 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
kiállítóterme
November 16. 19 óra Szivárvány Óvoda
bálja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 19. 18 óra Esztergályos Cecília
színművésznő önálló pódiumműsora
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
színházterme
Belépődíj: 600 Ft

November 22. 16.30 óra Nyugdíjas találkozó
– a város nyugdíjasklubjainak találkozója
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
színházterme
November 23. 15 óra Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület
– gálaműsor és közgyűlés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
November 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartjuk!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2013. szeptemberi
lapzártától a 2013. októberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Kázár Liliánát, Gergely Boriszt és Marton Eriket.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete nyílt pályázati eljáráson értékesíti a Balatonfűzfő, Tobruki Strand, 1024/2, 1024/7
és 1024/9 hrsz.-ú ingatlanokon meglévő főépület bővítésének, fejlesztésének és hasznosításának 20 éves bérleti jogát, további előbérleti joggal.
A pályázat benyújtásának helye: Balatonfűzfő Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
ideje: 2013. december 2. 14.00 órától 15.00 óráig, módja: zárt borítékban, „Pályázat Tobruki Strand” megjelöléssel
személyesen (meghatalmazott útján történő benyújtás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással)
A pályázati követelmények és pályázati feltételek ismertetése megtalálható Balatonfűzfő Város honlapján: www.balatonfuzfo.hu
BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előző
lapzárta óta 2013. október 15-én tartotta soron következő rendes
ülését. Az ülésen született döntések a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfő, Tobruki Strand, 1024/2, 1024/7 és 1024/9 hrsz.-ú
ingatlanokon meglévő főépület bővítésére, fejlesztésére és hasznosítására pályázatot ír ki.
– A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület költségére a balatonfűzfői 1024/19 hrsz.-ú parkolóba vezető és az 1024/14 hrsz.-ú
önkormányzati területen áthaladó útszakasz elejére mindkét irányból behajtani tilos KRESZ táblát helyeztet ki az önkormányzat, kivétel engedéllyel és kivétel áruszállítás feliratú kiegészítő táblákkal felszerelve (a Tobruki Strandnál lévő terület).
– A testület úgy döntött, hogy a Balatonfűzfő, Széchenyi tér 1410/5
hrsz.-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.
– A képviselők határozata szerint a Balatonfűzfői Fövenystrandon a
„Fövenyfürdő felújítása” című projekt keretében megépítendő üzlet
24 éves bérleti jogának értékesítésére kiírt pályázat nyertese a
Pékmester Biscuits Kft.

– A „Közétkeztetési szolgáltatás 2 évre történő megrendelése
Balatonfűzfő Város Önkormányzata részére” tárgyú nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
biztosítása érdekében a Közbeszerzési Bírálóbizottság teljes jogú tagjaként az alábbi személyeket jelölték ki:
• Remsei Ferencné (középiskolai és kollégiumi étkeztetés),
• Nyéki Andrea (általános iskolai étkeztetés) és
• Nagy Györgyné (szociális étkeztetés).
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az önkormányzat→Képviselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt olvashatják. Az önkormányzati rendeletek közül a „Kitüntetések alapításáról,
adományozásáról szóló önkormányzati rendelet” került megalkotásra, illetve a „Az egyes intézményekben a nyersanyagnorma egy
ellátottra jutó napi összegéről és a fizetendő térítési díjról szóló
7/1999. (III. 29.) önkormányzati rendelet” került módosításra.
A soron következő testületi ülésre november 19-én kerül sor 16 órakor.
Erről a beszámoló a 20-i lapzárta miatt a decemberi Fűzfői Hírlapba
már nem kerülhet be.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Harminchetedik hónap a városházán
Mikor a sok fehér pamacsot megláttuk az alomban, mindegyik kis
szőrmók befelé húzódott a biztonságba. Csak egy volt közülük, aki
furakodott felénk, pár hetesen is azt üzente, itt vagyok, vegyetek
észre, vigyetek magatokkal. Hát így nem is tudom biztosan, hogy
akkor mi választottuk őt, vagy ő minket, de mindegy is. Hazafelé a
kilencven kilométeres utat végig remegte, névjegyeivel többször
megtisztelte az ülést. Itthon aztán gyorsan tájékozódott, tanult
emberül, mi meg tanultunk kutyául. Őrizte a házat, játszottunk,
rengeteget futottunk a réten, úsztunk a Balcsiban, kergette a vadakat, de sosem érte utol őket. Persze nem tudom, mit tett volna, ha
egyszer véletlenül utol ér egy őzet. Tíz évet élt. Nem, nem betegségben halt meg, hanem az előző karácsonykor valaki megmérgezte, és
egy nap alatt elvitte a végzetes méreg. Gyertyagyújtás előtt sírva,
könnyezve temettük el a kertben, sírja ott domborodik az ablak
alatt. Bárki is mérgezte meg, ne feledje, mindent vissza ad a sors,
éppen akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá. Megsirattuk, hiányzik. Ő volt Luca, a golden retriever kutya összes előnyös tulajdonságával. Aztán küldött Luca egy nehezen kezelhető foxit, hogy próbára tegyen bennünket. Ő Néró, a simaszőrű foxi. Élénk, örökmozgó,
mozgékony, vidám, bájosan szemtelen kutya, mely mindig kapható
egy kis csibészségre, játszani bármikor szívesen megy. Nagyon okos,
ezért könnyen tanul, de ha nincs kedve, akkor elfordítja a fejét.
Kedves, ragaszkodó, izgága, igazi kihívás. Igaz az, hogy kutya nélkül
lehet élni, de nem érdemes. Ezeket annak kapcsán írom, hogy a
hónap elején első alkalommal rendeztek a Balatonon ún. FALKA
Strand rendezvényt kutyáknak, gazdiknak, jelesül Balatonfűzfőn.
Mosolygott ott mindenki, mert a több száz látogató a kedvenceivel
igazán jól szórakozhatott, játszhattak a kutyák egymással, gyűjthet-

tek bátorságot, megtanulhatták, hogy nem ők a világ közepei, léteznek erősebb, határozottabb kutya társak is, így segítették a szocializálódásukat is.
Néhány adat:
résztvevők száma: 221
résztvevő kutyák száma: 112
A Házirend elvárásait és szabályait mindenki megértette, tudomásul
vette és nem sértette meg.
Ember vagy kutya baleset nem történt
FALKA Strand – BALATONFŰZFŐ a Facebookon (2013. 10. 07.
12:00)
A létrehozott ESEMÉNY oldalt 875 ember láthatta.
5 különböző oldalon 1832 ember kedvelte vagy megosztotta a
FALKA Strand bejegyzéseit, fotóit.
Az eseményt a Part FM rádió 2013. 10. 5-én óránként bemondta a
programajánlóban.
8140 ember értesült hírlevél formájában a FALKA Strand lehetőségéről.
A www.4tappancs.hu oldalán 3510 online látogató szerzett tudomást az eseményről.
A Tó Vendéglőben 7 kutyás asztaltársaság ebédelt.
A Veszprémi NAPLÓ 2013. 10. 07. nyomtatott számában egy fényképes, rövid beszámoló jelent meg az eseményről. És ez csak a kezdet.
A fogyatékkal élők országos fesztiválja megint elkápráztatott.
Néhányan megjegyezték a begipszelt kezemet látva, hogy minden
évben kitalálok valamit erre a fesztiválra? Értetlenségemet látva
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aztán emlékeztettek, hogy tavaly a lábam miatt mankóval köszöntöttem őket, most meg felkötött karral. Mindig meghatódom ezen a
rendezvényen. Annyi életigenlés, szorgalom, ötlet, lelkesedés, öröm,
őszinteség, tiszta tekintet kevés eseményen található. Meghökkentő
volt, amikor a kerekes székesek táncoltak a székeikkel. Maga az ötlet
is szenzációs. És bemutatták a sokszínű műsorszámukat, pezsgést,
mozgalmat, ritmust, dinamikát adva az egész teremnek, talán az
egész világnak. Csodálatos volt. Tanítottak bennünket, hogy nincs
korlát, nincs akadály, ha van akarat, van cél.

Tabou amatőr Speed kupa IV. futama is lezajlott a városunkban. A
körülményekhez képest egész jó kis verseny kerekedett, némi kis esővel és jóval kisebb szélben, mint amit az időjósok előre jeleztek. A lelkes riderek 11-től már vízen voltak, de a jobb eredmények csak délután születtek, amikor egy kis tisztulás után szépen rádurrantott. 16
óra után már esőben zárult a futam. A legjobbak 61 km/órás sebességnél is gyorsabbak voltak.
Ha az időjárás is engedi, még a további 1–2 futamra bőven lesz lehetőség, tehát mindenki javíthat az eredményein.

A Horgászegyesületnél töltött pár óra alkalom volt arra is, hogy az
emlékezésen túl a régen látott ismerősökkel beszélgethessünk. A kiállítás képeit nézve emlékezzünk, a régi horgászeszközökről elmondhassuk, hogy ezekkel azért volt könnyebb pecázni, mert volt akkor
hal a Balatonban. Ezúton is gratulálok az egyesületnek a jubileumához, kívánok még sokszor hatvan évet.

Aztán hétvégeken drukkolhattunk a FAK labdarúgóinak, akik szárnyalnak ebben a szezonban. A szomszéd város csapatával vívott rangadót végig szurkoltuk Keszey János polgármester úrral, aki gratulált a
csapat eddigi teljesítményéhez.

A megyei művészek is tartottak itt rendezvényt, nevezetesen a közgyűlésüket. Mikor a köszöntésükre érkeztem, nagy meglepetésemre
volt rajztanárom, Heitler László mellé kerültem. Visszaemlékezve
megállapítottam, hogy az ő mestere, A. Tóth Sándor is volt tanárom
Pápán. Csak irultam-pirultam, hogy ilyen elődök ellenére sem hagytam nyomot a képzőművészet történetében.
A Nyugat Mountain Bike Maraton Kupa harmadik fordulója volt a
városban. 230 versenyzőt fogadott a városi stadion, a célterületen
rendezett gyermekversenyeken pedig több tucat fiatal tesztelhette
kerékpáros tudását.

Az OTP-s bankautomata újból üzemel. A pékség kialakításának munkálatai miatt szünetelt átmenetileg ez a szolgáltatás. Itt jegyzem meg,
mindig felmerül, hogy kevés a településen ez az egy OTP-s ATM készülék. Ez a bank döntése, többször eredménytelenül kértük, de ismételten
kérni fogom, hogy Fűzfőfürdőre is telepítsenek egyet a postához.
Novemberben megnyit a gyógyszertár. Már nagyon vártuk. Balaton
Gyógyszertár lesz a neve.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2013. november 21. 17 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi járási Hivatala – Sajtóközlemény
Ügyfélfogadási szünet a Balatonfűzfői Okmányirodában
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási
Hivatal tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Balatonfűzfői
Okmányirodában 2013. október 30. és 2013. november 15.
Balatonalmádi Okmányiroda
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/594-180, 88/594-192
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00–11.30 és 12.30–17.00
nincs ügyfélfogadás
8.00–11.30 és 12.30–16.00
8.00–11.30 és 12.30–16.00
8.00–13.00

között – a jövőben megnyíló kormányablak előzetes átalakítási
munkálatai miatt – az ügyfélfogadás szünetel. A felújítási
munkálatok ideje alatt az állampolgároknak a közelben található okmányirodákban nyílik lehetőségük ügyeik intézésére.
A javasolt okmányirodák elérhetősége és ügyfélfogadási ideje:
Veszprémi Okmányiroda
8200 Veszprém, Vörösmarty M. tér 3.
Tel.: 88/598-520, 88/598-540

Ügyfélfogadási idő
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Balatonfüredi Okmányiroda
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Tel.: 87/581-224, 87/482-407
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00–17.00
nincs ügyfélfogadás
8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–12.00

7.00–19.00
7.00–19.00
7.00–19.00
7.00–19.00
7.00–19.00
Berhidai Okmányiroda
8181Berhida, Veszprémi út 1-3.
Tel.: 88/455-085

Ügyfélfogadási idő
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Az ügyfélfogadási szünet idején esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt szíves megértésüket kérjük.

8.00–16.00
8.00–16.00
8.00–17.00
nincs ügyfélfogadás
8.00–12.00
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Ittas vezetés gépjárművel
Légalkohol mérési eredmény
Véralkohol mérési eredmény

Fogyasztás elismerése

Bizonyítás

Büntetés

0,11–0,15 mg/l légalkohol
igen
–0,30 mg/l véralkohol

nyilatkozattal lezárható

Közigazgatási eljárás
Fix 30 000 Ft + 6 pont

0,11–0,15 mg/l légalkohol
nem
–0,30 mg/l véralkohol

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Közigazgatási eljárás
Fix 30 000 Ft + 6 pont

0,15–0,25 mg/l légalkohol
igen/nem
0,30–0,50 mg/l véralkohol

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Közigazgatási eljárás
Fix 100 000 Ft + 8 pont

0,25 mg/l légalkohol felett
igen/nem
0,50 mg/l véralkohol felett

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Bűntető eljárás ittas vezetés miatt
Vezetői engedély elvétele kötelező
Bírósági eljárás + 11 pont

Ittas kerékpározás/állati erővel vont jármű, kézikocsi
Légalkohol mérési eredmény
Véralkohol mérési eredmény

Fogyasztás elismerése/
útvonal

Bizonyítás

Büntetés

0,11–0,25 mg/l légalkohol
Igen/Főúton
–0,50 mg/l véralkohol

nyilatkozattal lezárható

Szabálysértési eljárás
5000–150 000 Ft

0,11–0,25 mg/l légalkohol
Nem/Főúton
–0,50 mg/l véralkohol

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Szabálysértési eljárás
5000–150 000 Ft

0,25 mg/l légalkohol felett
Igen/Nem/Főúton
0,50 mg/l véralkohol felett

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Közigazgatási eljárás
Fix 60 000 Ft

0,11–0,25 mg/l légalkohol
Igen/Nem főúton
–0,50 mg/l véralkohol

nyilatkozattal lezárható

Szabálysértési eljárás
5000–150 000 Ft

0,11–0,25 mg/l légalkohol
Nem/Nem főúton
–0,50 mg/l véralkohol

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Szabálysértési eljárás
5000–150 000 Ft

0,25 mg/l légalkohol felett
Igen/Nem /Nem főúton
0,50 mg/l véralkohol felett

hiteles mérés Kapitányságon/
vérvétel

Közigazgatási eljárás
Fix 30 000 Ft

Vérvételre akkor kerül sor, ha a Kapitányságon a hiteles légalkohol mérésnek akadálya van.
A fenti szabályozás hatályos 2013. szeptember 1-jétől.

Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó a rendőrség tevékenységével kapcsolatban
olyan fogalmakról, hogy bűncselekmény, szabálysértés, feljelentés,
bejelentés, segélyhívás.
A tájékoztatásnak akkor van értelme, ha az abban elhangzottakat
megérti az olvasó, a hallgató, amikor azt kérik, beszéljünk erről többet, részletesebben, mert újabb kérdések merülnek fel a témában.
Azzal, hogy a társadalmi élet bonyolultabbá vált, egyre nagyobb szükség
lett az együttélés szabályozására. Ma már életünk minden területét
valamilyen jogszabály fedi le. Létezik polgári jog, pl. a szerződések,
családjog pl. a házasságkötés-válás, gyermekvédelem, az oktatás, a
KRESZ a közlekedés rendjéről, a közigazgatási szervek tevékenységének
szabályozása, az önkormányzatiság, a civil szerveződés és sok más egyéb.
De milyen szerepe van ebben a rendszerben a bűntető jognak és az
igazságszolgáltatásnak?
Ha valamilyen sérelem, kár ér bennünket, vagy tudomást szerzünk az
igazságérzetünket bántó dologról, szinte első gondolatunk, hogy a
rendőrséghez fordulunk. Ez rendben is van! De nem minden tartozik a rendőrségre. A jogos anyagi követelések nagy része polgári
peres eljárásban követelhető, léteznek szakhatóságok önálló hatás-

körrel pl. Tűzoltóság, Önkormányzat, Adóhivatal, Gyámügy stb.
A rendőrség hatáskörébe a bűncselekmények és a szabálysértések
egy része tartozik. Azt, hogy egy cselekmény minek minősül a „társadalomra való veszélyességének mértéke” határozza meg. Egy kis
értékű lopást nem büntet a törvény olyan súllyal, szabálysértésnek
minősül 50 000 Ft alatti értékben, mint pl. egy ember, vagy egy gyermek bántalmazását. Igaz mindkettő rombolja a közérzetünket, a
közbiztonságba vetett hitünket, de mégis különbséget tudunk és kell
tenni köztük. Ezért is alapjogszabály a rendőrség munkájában a
Bűntető Törvénykönyv és a Szabálysértésekről szóló Törvény.
Amikor a rendőrséghez fordulunk, annak két módja van. Feljelentést
vagy bejelentést teszünk. Feljelentést akkor tehetünk, ha konkrét
dologról van tudomásunk, adott helyen, adott időben történt valami
velünk, vagy valaki mással. A bejelentés lehet konkrét, pl. elveszett a
táskánk benne személyes iratokkal, amelyek felhasználása bűncselekmény, és lehet általános, több embert vagy az egész közösséget érintő
dolog, ún. közérdekű bejelentés, pl. közlekedési probléma, rendszeres
rendbontás, bármilyen veszélyhelyzet észlelése.
A rendőrség minden esetben eljárást indít, ha tudomására jut egy
bűncselekmény elkövetése. Vannak azonban olyan esetek, amikor a
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sértett, a bántalmazott személy magánindítványa nélkül nem folytatható le az eljárás. Ilyen pl. a könnyű testi sértés, a rágalmazás, zaklatás stb. Ilyen esetekben a feljelentés gyakorlatilag magánindítványnak is minősül. Előfordul, különösen családi, rokoni, baráti kapcsolatban álló személyek között, hogy a feljelentést, magánindítványt
vissza akarják vonni, hiszen kibékültek, rendezték a konfliktust. A
jogszabály ezt nem teszi lehetővé, vagyis a feljelentés, a
magánindítvány nem vonható vissza, a rendőrség lefolytatja az
eljárást. Ezért tanácsos először megbeszélni a dolgainkat és csak
akkor fordulni a rendőrséghez, ha nincs más megoldás. Erről az
ügyeleten érdeklődőket minden esetben pontosan tájékoztatjuk.

Ehhez kapcsolódva hívom fel a figyelmet arra, hogy nemcsak a
rendőrségi, hanem bármilyen segélyhívó számot csak segítségkérésre
szabad igénybe venni. Érdeklődni, kérdezni a Kapitányságok hivatalos számain lehet. Ma már a rendőrség is elérhető elektronikus úton
is, de az itt tett bejelentések nem minden esetben helyettesítik a feljelentést, amely szabályszerűségét a Bűntető Eljárásról szóló törvény
írja elő. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság e-mail címe:
balatonalmadirk.ugyelet@veszprem.police.hu
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

,,Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
A Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete Balatonfűzfő és Térségének
Csoportja, a ,,Balaton” nyugdíjasklub, a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
és a Városgondnokság együttműködésben
Balatonfűzfő Város Önkormányzatával
2013. szeptember 4-én pályázatot nyújtott
be az ,,Itthon vagy! Magyarország szeretlek!”
programsorozat balatonfűzfői programjaira,
amelynek eredményeként 250 000 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást
nyert a Belügyminisztérium ,,Itthon vagy!
Magyarország szeretlek!” programsorozat
támogatására kiírt pályázatán. Ezzel
Balatonfűzfő Város Önkormányzata is csatlakozott ehhez a hagyományteremtő
szándékkal életre hívott programsorozathoz.
Az alábbi programokkal vártuk vendégeinket:
2013. szeptember 28-án rendeztek meg –
idén tizenkilencedik alkalommal – a

minden területéről, Miskolcról, Sopronból,
Vas és Tolna megyéből is érkeztek fellépők.
A fesztiválon bemutatott produkciókat
zsűri értékelte, de a hagyományos értelemben vett rangsorolástól eltekintettek, mindenki ajándékkal térhetett haza.
Szintén ezen a napon tartották a ,,Balaton”
nyugdíjasklub szervezésében a hagyományos szüreti mulatságot és bált a fűzfőfürdői
Közösségi Házban. Vendégfellépők gondoskodtak a jókedvről, volt vacsora, zene, tánc.
A rendezvény záró akkordjaként a Városi
Stadionban szeptember 29-én pontban este fél
tízkor a többi csatlakozott településsel egy
időben lobbant fel a Szent Mihály-napi tűz –
jelezve összetartozásunkat.
Fogyatékkal Élő Emberek Országos
Kulturális Fesztiválját a gyártelepi
művelődési központban. Az ország szinte

NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Egy fiatal, Közhasznú Sportegyesület bemutatkozása a fiatalokért és a fejlődő Balatonfűzfőért
Tisztelt Balatonfűzfői Hírlap olvasói és Balatonfűzfő lakosai.
Szeretnénk Önöknek bemutatni a több, mint egy éve működő
Winter-Zone Közhasznú Sport Egyesületünket és felhívni a lakosság
figyelmét, hogy milyen közösségi érdekeket kiszolgáló kezdeményezés indult el helyi, fűzfői fiatalok által alapított sportegyesületünk révén. A Winter-Zone Közhasznú Sportegyesület célja
a rendszeres pihenés, sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Egy olyan, fűzfőiek által létrehozott szervezet, amely a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából
jött létre. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében
együttműködik a helyi, állami és társadalmi szervekkel, előnyben

részesítve ezzel a fűzfői alapítású vállalkozásokat, társadalmi és civil
szervezeteket.
Sport és gondolatok:
Helyi kötődés – itt nőttünk fel, itt élünk, itt él a családunk, gyermekeink – és szeretnénk, ha ez lenne a jövőnk is. Gyermekkorunk
kötődik a teniszpályához, a focipályához, kosárlabdapályához,
uszodához, a Balatonhoz – vízen és jégen, télen és nyáron. A sport
számunkra kikapcsolódás, egészség, ép lélek. A tél itt még jelenleg
nem sok lehetőséget kínál a szabadban sportolásra, mert nem elég
hosszú, illetve kemény, valamint a közvetlen környéken nincsenek
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nagy hegyek. Mindazonáltal a Balaton évtizedek óta kínál aktív
kikapcsolódási formát hosszú hónapokra, áprilistól októberig
függetlenül attól, hogy a turisztikai szezon ennél jóval rövidebb.
Éppen ezért, a téli-nyári sportok mentén, az adott fűzfői lehetőséget
megragadva szeretnénk az általunk megálmodott létesítményekben a
balatonfűzfői lakosok és a vonzáskörzetben élők számára a turisztikai
szezont és a Balaton kihasználhatóságát megnövelni.
Lehet-e ez tömegsport, lehet-e pénzben mérni az egészséget? Mit
jelent az, ha a fiatalok értelmesen tölthetik az idejüket, füstös kocsmák
helyett szervezett keretek között, képzett és elkötelezett szakember
gárda felügyelete mellett? Évek óta ez a gondolat foglalkoztat minket.
Az általunk megálmodott Sportcentrum szakmai hátterét azonban a
balatonfűzfői kötődésű sportolók, sportszakemberek, sportegyesületi
tagok és sportvállalkozást működtető szervezetek biztosítják, akik
szakmai rátermettségüket az elmúlt évtizedekben folyamatosan
bizonyították.
Az átláthatóság, lojalitás és lokálpatriotizmus vezérel minket, ezáltal
is valódi támogatásokat biztosítunk az itt élőknek egy olyan
környezetben, mely a természet közeliség és a sport szeretetének
jegyeit hordozza magában. Mindenkinek fel kell ismernie, hogy amit
jelen pillanatban magunkénak érzünk, az a jövő nemzedéké, a balatonfűzfői közösségé, nemcsak az anyagi erőforrások tekintetében,
hanem főleg erkölcsi és etikai sportértékek formájában is. Alapjaink
szilárdak, melyre olyan közösségi centrumot építhetünk, mely méltó
a fűzfői sport és közösségi élethez!
Az egyesület egy évvel ezelőtt, 2012 őszén kereste meg az Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő területet (a régi vízkivételi
mű körüli terület Tobruk és Fűzfőfürdő városrészek között) haszonbérletbe vagy haszonkölcsönbe vehesse. A képviselő-testület többször tárgyalt a lehetőségről, végül még egy jelentkező miatt a területre pályázatot
írt ki, melynek beadási határideje ez év augusztus 31-e volt.
A 2013. szeptember 17-ei képviselő-testületi ülésen a fűzfőiek által
alapított Winter-Zone sportegyesületre és közvetve a fűzfőiekre
nézve sajnálatos döntés született. A képviselő-testület nem tudott
döntésre jutni, hogy a területtel mit kezdjen, engedje, vagy ne engedje azt helyiek által kezelni, fejleszteni. Az utolsó, jelenleg érvényben
lévő döntés egy patthelyzetet eredményezett, azaz a területre
beérkezett pályázatokat érvényesnek találta a képviselő-testület,
megszavazták a zártkörű versenytárgyalásra való meghívást, de ezek
után az a határozat született, hogy indoklás nélkül visszavonásra
kerüljön a pályázat. Jelen állapotban egyedül a polgármester úr
hozhatja vissza a pályázatot a képviselő-testület elé. (A teljes
jegyzőkönyv megtekinthető az Önkormányzat honlapján.)
Ezzel a cikkel szeretnénk a balatonfűzfői lakosságnak bemutatni, hogy
mi, helyi fiatalok mit képzeltünk el, mivel járultunk volna hozzá a
közösség kiszolgálásához, Fűzfő fejlődéséhez, arculatának alakításához.
Az elképzelt Sportcentrum, a megvalósult ütemtervek után az alábbi
lehetőségeket kínálná a balatonfűzfői lakosoknak:
– Területgondozás és karbantartásnak köszönhetően tisztán tartott, biztonságos sétálási lehetőség a két városrész között, a Balaton ezen pontja körül.
– Megpihenési lehetőség, Balatonhoz való hozzáférés mindenki
számára a vasfüggönyök lebontásával.
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– A pályázati úton nyert forrásból megépülő új parti sétány ne csak a
nevében, hanem a Balatonhoz való hozzáférésével fizikailag is
tükrözze elnevezését.
– Mindenki számára nyitott létesítmény és szabad bejárás a sportolni vágyóknak.
– Szabadtéri, többfunkciós sportpálya, mely a helyi fiatalok szabadidős sportolási lehetőségeit biztosítaná (palánkkal határolt kispályás focipálya, görkorcsolyapálya).
– Kijelölt, kivilágított, télen üzemelő nyilvános jégpálya, amelyet a balatonfűzfői diákok számára tornaóra keretében ingyenesen biztosítunk.
– Jégvitorlázás – Vitorlázással való megismerkedési lehetőség, a
fűzfői ifjúság térítésmentes vitorlázás képzése, sportolási lehetőségeinek biztosítása, melyet az Önkormányzat határozata alapján
azon személyek vehetnek igénybe, évente 15 fő, akiket a tanulmányi eredményük, társadalmi pozitív szerepvállalásukon erre
érdemesnek találnak, illetve hátrányos, vagy szociálisan hátrányos
helyzetükből adódóan abszolút rászorulónak tekinthetők.
– Ingyenes hajóhely (tárolás) biztosítása a Vízi mentőszolgálat
motoros kisgéphajóinak, ezzel megkönnyítve az azonnali segítségnyújtást a vízen
Ezek nem megvalósíthatatlan álmok. Célok, melyeket a fejlődés
érdekében ki kell tűzni és elérésük érdekében dolgozni kell! Akik ezt
tették, azokra most mindenki irigykedve néz (lásd Balatonfüred). A
fűzfőiekre nézve abszolút előny, hogy a terület az Önkormányzat
tulajdona, így bármi, ami ott épül, az az Önkormányzaté lesz.
Olyan beruházást álmodtunk, amely pályázati, helyi vállalkozók
segítségével és rengeteg társadalmi munkával valósulna meg
Balatonfűzfő lakosainak, gyermekeiknek, Balatonfűzfő költségvetését nem terhelve, ellenben Balatonfűzfő vagyonát, kulturális
és turisztikai lehetőségeit gazdagítva.
A fent felsorolt célok kialakítása és a létesítmény fenntartása költségekbe kerül. Költségek, melyek nem az Önkormányzat (végeredményben a sajátunk) költségvetését terhelik, hanem az erre a célra
létrehozott vállalkozás, azaz egy önkormányzati tulajdonú kikötő
fogja fenntartani, működtetni, üzemeltetni.
Nem kérünk mást, csak egy számunkra nézve pozitív képviselőtestületi döntést és az Önök, balatonfűzfői lakosok támogatását,
hogy mi fiatalok Fűzfőt a méltó helyére emelhessük, valamint a
Balaton és a Balaton-part a lakosságé legyen és ne egy szögesdróttal
elzárt terület, ahová csak a nagytőke és a kiváltságos emberek juthatnak be. Természetesen szeretnénk köszönetünket is kifejezni azon
képviselők felé, akik látják bennünk a lehetőséget, egyetértenek gondolatainkkal és támogatnak azok megvalósításában.
Ismerje meg részletesen pályázati anyagunkat és olvasson többet
céljainkról az egyesület facebook oldalán. Keress minket a
Winterzone KSE néven és Like-olj!
Ha kérdése van, facebook oldalunkon, e-mailben (a
winterzone.hu@gmail.com címen) vagy a helyi civil szervezeteken
keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot.
WINTER-ZONE KSE
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Turisztikai rovat
Tisztelt lakosság, kedves balatonfűzfőiek!
Október hónapban megtörtént a szezon értékelése Balatonfűzfőn,
melyet több forrásunk véleménye alapján évek óta az egyik legjobbnak ítélhetünk.
Strandjaink forgalma folyamatosan nő évről évre 10%-kal, mely balatoni viszonylatban kiválónak mondható. A Fövenystrand felújításának híre, mint a legnagyobb szezon-felkészülési, Balaton-parti
beruházás az országos médiák figyelmét is felkeltette, így 7 ezer
belépéssel többet regisztráltak idén, mint tavaly. A Fűzfő kártya
rendszeren keresztül regisztrált vendégéjszakák száma szintén nőtt a
tavalyihoz képest, míg 2012-ben 6195 vendégéj realizálódott,
2013-ban 6800 éjszakát jegyezhettünk fel. Több családos vendég
érkezett hozzánk és a külföldi vendégek száma is nőtt, jellemzően
lengyel, cseh és szlovák látogatók keresik fel településünket.
Népszerűek a civil szervezetek és az önkormányzati intézmények által
szervezett nyári programok is. A körülbelül 40 színes nyári rendezvény közül kiemelkedik az első alkalommal, de hagyományteremtő
jelleggel megszervezett Extrémsport Beach Fesztivál, a Juniális, a
Gombócfesztivál, vagy az augusztus 19-i strandparty vitrolás
felvonulással. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több az olyan rendezvény, amit a családosok, vagy a sportolni vágyó fiatalok számára
szerveznek, így nagy sikernek örvendett a Tobruki strandon az
Önkéntes pont által szervezett „Mesekuckó”, illetve a pályázati forrásból megvalósult „Mozdulj Balaton!” elnevezésű programsorozat.
Összességében elmondható, hogy nagyon jó szezont zártunk, melyet
polgármester úr így foglalt össze a Veszprém Megyei Napló hasábjain:
„Örülünk annak, hogy a balatonfűzfői fejlesztések beindulását az
idelátogató vendégek érzékelik. A városunkra leadott jó szavazatok
talán azt is jelzik, illetve visszaigazolják, hogy jó döntés volt az idegenforgalom felé való nyitás.”

Turisztikai Rendezvényét”, valamint az „Év Turisztikai Vállalkozását”,
idén november 23-án, szombaton tartjuk meg.
Valamint megragadjuk az alkalmat arra is, hogy megtartsuk szokásos
éves Közgyűlésünket, melyen az idei szezon tapasztalatait és jövő évi
terveinket vitatjuk meg.
Szeretettel várjuk tagjainkat és a meghívottakat az ünnepélyes alkalomra!
„Minden foglalkozás művészetnek tekinthető, ha elegendő szenvedéllyel
végzik” – riportsorozat egyesületünk tagjaival és munkatársaival
Immár ötödik éve dolgozunk Balatonfűzfőn az idegenforgalomban
az idegenforgalomért. Sokan találkoznak velünk az utcán, tudják,
hol dolgozunk, sokan csak névről ismernek minket. Most egy kissé
személyesebb hangvételű beszélgetések során, egy jövő hónaptól
induló riportsorozat keretében szeretnénk megismertetni Önökkel
az embereket az egyesületi pozíciók, beosztások mögött, hogy így is
közvetlenebb kapcsolatba kerülhessünk az itt élőkkel, Önökkel.
Jánka Anikó titkárunk elsőként Koronczai János elnököt kérdezi vállalkozásáról és céljairól, mely riport a Hírlap következő számában
lesz olvasható.
Horgászjegyek kaphatók a Turisztikai irodában
A Balatonfűzfői Horgászegyesülettel és a Balatoni Halgazdálkodási
Zrt.-vel együttműködésben bizományosi szerződést kötöttünk,
melynek eredményeképp irodánk jogosult partközeli területi
horgászengedélyek értékesítésére. Aki rendelkezik érvényes állami
jeggyel, forduljon hozzánk bizalommal a 24, 72 órás vagy 10 napos
engedélyek beszerzésének ügyében!
VALCZER ÉVA
TURISZTIKAI MENEDZSER

Köszönjük!
Turisztikai Értékelő Gála és Közgyűlés november 23-án, a Művelődési
Központ színháztermében
Évértékelő gálánkat, melyen köszönetet szeretnénk mondani tagjainknak és segítőinknek, valamint díszoklevéllel elismerni az „Év

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

Értesítés
A MÁV Zrt. megbízásából a MÁV FKG Kft. Veszprémi Főépítésvezetősége vasúti útátjáró felújítási munkákat végez Balatonfűzfő
belterületén lévő Rákóczi utcai vasúti útátjáróban. Ezért az alábbi időpontokban az átjárót a teljes pályára vonatkozóan lezárják.
2013. november 4-én 7.00 órától 2013. november 6-án 15.00 óráig
valamint 2013. november 26-án 8.00 órától 15.00 óráig

Vágányzár információ
2013. november 4-től 2013. november 5-ig
a Székesfehérvár–Tapolca, illetve a Tapolca–Székesfehérvár vonalon
Balatonfűzfő–Balatonalmádi, illetve Balatonalmádi–Balatonfűzfő állomások között vonatpótló buszok közlekednek.
Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak Balatonfűzfő város honlapján és a vasútállomáson kifüggesztett hirdetményen!
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VÁCISZ hírek
– 2013. október 5-én rendezték meg a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban a „Változó csillagészlelők”
országos találkozóját. Az ország minden
területéről jöttek szakemberek, akik meghallgatták egymás beszámolóit az utolsó
találkozás óta történtekről.
Többen közülük ismerték a Nitrokémia
Csillagvizsgálót, láttál pusztulását az évek
alatt. Elismeréssel szóltak arról a munkáról,
amit egyesületünk végzett az Önkormányzat
segítségével az épület megmentéséért.
Gratuláltak ahhoz, hogy Balatonfűzfő ismét
bekapcsolódik az egész országban folyó csillagász munkába, valamint lehetőség van színvonalas kulturális események rendezésére is.
– Fogadtuk a debreceni Csillagász Egyesület
képviselőit. Kocsis Antal köszöntötte és
kalauzolta a vendégeket.
– Elkészítettük „Az elsők” állandó kiállításunkat. Azok előtt tisztelgünk, akik elsők
voltak az ég kémlelésben és a világűr meghódításában. A kiállítás anyagát folyamatosan
bővítjük.

Köszönet a felkészítő óvó néniknek, Soltész
Ferencné Dóri néninek, Fejténé Gabi néninek. Köszönjük Tölgyes Beáta védőnőnek,
hogy minden évben segítségünkre van
abban, hogy el tudjuk juttatni meghívásunkat az érintetteknek.
A műsor után egy színes emléklapot és egy
gravírozott, névre szóló, születési idő megjelölésével ellátott lakatot kaptak a babák, az
anyukák pedig egy szál virágot. Többen már
a rendezvény után feltették a lakatokat a
fűzfőiek lakatfájára.
– Egyesületünk alakulása óta „Az élhetőbb
Balatonfűzfőért” dolgozik. Ennek szellemében rendeztük meg immár negyedik alkalommal október 11-én az „Újszülöttek köszöntése” programunkat. Tizenhét babát és hozzátartozóikat köszönthettük a LEADER
Kultúrközpontban. A rendezvény megnyitása
után Marton Béla polgármester is köszöntötte
a jelenlévőket.
A fűzfőgyártelei Szivárvány óvoda nagycsoportosai adtak kedves műsort.
Név szerint: Hári Regina, Huzsvár Gerda,
Németh Lili, Czibor Gergő, Halmos Bálint.

– November, december hónapokban pénteken és szombaton vagyunk nyitva 10 fő
jelentkező esetén.
Továbbra is fogadjuk csoportok jelentkezését előre egyeztetett időpontban.
Megkezdtük a 2014. évi munkaprogramunk
összeállítását.

KONTICS FERENCNÉ

Gyémánt Diploma
Dr. Király Ferenc 1926. október 21-én
született Veszprémben. Középiskolai tanulmányait a veszprémi Piarista Gimnáziumban folytatta, majd 1945 szeptemberétől a
Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter
Tudományegyetem, későbbi nevén Budapesti Orvostudományi Egyetem hallgatója
volt.
1953. április 14-én kapott diplomát, 1953.
május 4-től a Veszprém Megyei Kórház
sebészeti osztályán kezdte orvosi pályafutását. 1961. augusztus 1-jétől a fűzfőgyártelepi Nitrokémia I. sz. üzemorvosa
lett, és a sebészeti szakrendelést is ellátta.
Nyugdíjazásáig megszakítás nélkül dolgozott, majd megyei felkérésre 1991-ben
Ügyvezető üzemi főorvos lett. 1995.

október 1-jén vonult nyugdíjba. Az orvosi
pályát mindig is valódi hivatásnak tekintette, betegeivel azóta is jó kapcsolatot ápol.
Számos díj és kitüntetés mellett 1999-ben
megkapta a „Balatonfűzfőért” kitüntetést.
2003-ban Arany-, majd 2013. október 12-én
Gyémánt fokozatú Diplomát kapott – kaptuk a hírt lányától, Zsuzsa asszonytól.
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük születésnapja és a Gyémánt Diploma átvétele alkalmából.
Kívánunk minden balatonfűzfői polgár
nevében jó egészséget, és maradjon még sokáig
közöttünk!
Isten éltesse Doktor Úr!
SZERKESZTŐSÉG
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Őszi Könyvtári Napok Balatonfűzfőn
2013-ban az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári napok középpontjába. Életkortól és lakóhelytől függetlenül minden ember
számára nélkülözhetetlen, hogy értékes kapcsolata legyen embertársaival, ami mind a társas kapcsolatok, mind pedig a lelki egyensúly
megőrzésének szempontjából rendkívül fontos.
A könyvtári napok keretében szeptember 26-án rendkívüli irodalomórára hívtuk az alsó tagozatos gyerekeket. Ezen a gyönyörű
őszi napon vendégünk a híres mesemondó, népi rímfaragó, Kassovitz
László volt, aki Pamacs kutya történeteivel lenyűgözte az 1–2. osztályos gyerekeket. Közben kiderült, hogy a jelenlévők közül sokaknak
van ám kutyája! Megtudtuk azt is, kinek milyen fajtájú a kutyusa, és
milyen névre hallgatnak a négylábúak. Laci bácsi a mese folytatására
is rábírta lelkes közönségét, majd rímbe szedett találós kérdésekkel
szórakoztatott.
Ezt követően a 3-4. osztályosokkal beszélgetett a népmeséről, mint a
magyar kultúra kincséről, valamint arról, hogy mit jelentett a mese és
a mesemondás valaha, és mit jelent napjainkban. Az előadás végén
néhány „rímbe és ráncba” szedett népmesével szórakoztatta a közön-

séget. Nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is élveztük a szívből jövő
mesélést. Köszönjük!
Október 3-án játszóházba és kézműves foglalkozásra vártuk az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol Bándli Petra óvó néni
segítségével különféle remekműveket készítettek a gyerekek.
Az otthonról kimozdulni vágyó, és társaságkedvelő anyukák is a játszás örömébe belefeledkezett gyermekként alkottak. A könyvtárból
távozva ezúttal nem könyveket vittek haza, hanem saját maguk által
készített könyvjelzőt, ujjbábot.
Másnap a verset, költészetet kedvelőket vártuk, de szomorúan
tapasztaltuk, hogy a „Versek Társaságában” c. programunk iránt igen
csekély érdeklődés mutatkozott.
Bízunk benne, hogy akik ellátogattak rendezvényeinkre, kellemes
élményben, értelmes és értékes időtöltésben volt részük, és a jövőben
rendszeresen bejárnak majd hozzánk!
SOMOGYI CSABÁNÉ

Zöld nap az Öböl programban!
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
A Művelődési Központban futó TÁMOP
pályázat kötelező eleme a fotózást, az elektronikus sajtó készítését és a színjátszást tanuló hallgatók környezettudatos nevelése.
Ennek érdekében a Földünkért Világnapjához kapcsolódva szervezi az intézmény
a Zöld nap-ot, amelynek programjai szervesen illeszkednek az 1991. október 21-én
elfogadott ENSZ Környezetvédelmi programhoz. Az élővilág védelmét és szeretetét
hivatott szolgálni Novák László természetfotós előadása, aki legkedvesebb képeinek
bemutatása mellett a fotózás technikai
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu

megoldásait is átadja a gyerekeknek. A
környezetvédelmi totó jó lehetőséget biztosít
a környezettudatos ismeretek felmérésére, a
legkiválóbb eredményt elérőket jutalmazzák
a szervezők. A Zöld nap aktuálisan faültetéssel fejeződik be, a Művelődési Központ előtt
elültetett platánfák örök emléket állítanak a
TÁMOP keretében lebonyolított Öböl programnak. A szervezők legnagyobb örömére a
rendezvényhez csatlakozott az Irinyi Iskola is,
amely büszkén viseli az örök Ökoiskola
címet.
GRÓF TIBOR
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Zene világnapja
Október elseje a zene világnapja, ebből az
alkalomból országszerte több koncertet,
hangversenyt és más zenei programot is rendeznek. A világnap célja, hogy a társadalom
széles rétegei számára népszerűsítse a zeneművészetet, és – az UNESCO elveinek
megfelelően – szorgalmazza a népek közti

barátságot és megbékélést. E kezdeményezéshez kapcsolódott a hónap elején a
Művelődési Központ és Könyvtár is, hogy a
helyi zenebarátok megfelelő módon
ünnepelhessék e jeles eseményt. A színháztermet szép számmal megtöltő közönség
először az Irinyi Iskola Fúvószenekarát hall-

gathatta, majd a Hégely Ákos karnagy által
dirigált Fűzfő Big-Band adott ízelítőt változatos repertoárjából. A közönség vastapsát
fergeteges ráadásszámmal hálálta meg az
együttes.
GRÓF TIBOR

FAK hírek
Kézilabda. Megkezdődtek a megyei kézilabda-bajnokság küzdelmei. A bajnokságban hét csapat vesz részt, együttesünk már
két idegenbeli mérkőzését lejátszotta.

számára pedig megyén belüli tornákon
történő indulással biztosítják a fejlődést.

Kosárlabda. Férfi csapatunk a megyei
bajnokságban induló csekély számú csapat
miatt – négy csapat indult a Veszprém
megyei bajnokságban – a Fejér megyei
bajnokságba is benevezett, ahol tizenkét
együttes méreti meg magát. A szakosztály
vezetői elsősorban a fiatal játékosok
fejlődése érdekében döntöttek úgy, hogy a
mérkőzés-szám emelésével járó tapasztalatszerzés és a fejlődés érdekében vállalják a
többletköltségeket.

Csapatunk kiválóan szerepel a megyei
bajnokságban. Jelenleg az élen három csapat
áll azonos pontszámmal – 20 pontja van valamennyinek –, nagy örömünkre a FAK-nak is.

Az U–16-os csapatot az országos bajnokságban kívánják szerepeltetni, a fiatalabbak

Labdarúgás

Eredmények
Devecser–FAK 1:1 (0:0) Devecser
Góllövő: Humli
Béday András megbízott edző: „Az utolsó
percben kapott góllal biztos győzelmet
engedtünk ki a kezünkből.”
Ifjúságiak: Devecser–FAK 4:1

FAK–Tapolca 4:1 (2:1) Balatonfűzfő
Góllövők: Gál, Humli, Polgár, Vati
Béday András megbízott edző: „Magabiztos
játék, biztos győzelem.”
Ifjúságiak: Tapolca–FAK 2:3
FAK–Peremarton 2:1 (0:0) Balatonfűzfő
Góllövők: Humli, Espál
Béday András: „Gyengén játszottunk, kínkeserves győzelem.”
Ifjúságiak: FAK–Peremarton 4:2
FAK–Herend 1:0 (1:0) Balatonfűzfő
Góllövő: Szántó
Béday András: Lelkes ellenfél ellen gyenge
játékkal a vártnál nehezebben nyertünk.
Ifjúságiak: Herend–FAK 7:0
TÓTH JÁNOS

Kultúránk gyöngyszeme: a Fűzfő Big Band
Óriási igénynek tett eleget Hégely Ákos trombita tanár, amikor az idősebb (17–18 éves)
növendékei és zenészkollégái kérésének
eleget téve, két évvel ezelőtt, megalakították
közösen a Fűzfő Big Band zenekart. Új
forma, új lehetőségek, új kihívások: nyolc
trombitás, négy szaxofonos, három harsonás,
két dobos, két gitáros, két szintetizátoros, egy
fuvolás és hét énekes. No persze a zenekar
vezetője és karnagya: Ákos tanár úr. Ő az, aki
fáradhatatlan lelkesedéssel, szenvedélyesen
írja a kottákat, vezényli a zenekart, intézi az
egyre sikeresebb és nívósabb fellépéseket.
Harminc fő fiatal dzsessz zenész, énekes és
fűzfői zenészpalánta színesítik immár két
éve városunk zenei életét nagysikerű fellépéseikkel.
Tehetségükre, színvonalas produkcióikra
csakhamar felfigyeltek a környékbeli
települések is, s mára már több helyen felléptek: Veszprémben, Balatonalmádiban,

Nemesvámoson, Tótvázsonyban, Balatonkenesén, Balatonfüreden, sőt még a határon
túl, Nagycétényben is. Az Öböl Televízióban is többször láthattuk a zenekart, sőt
még teljes koncertjüket is élvezhettük.
Legközelebb Balatonfűzfőn lépnek fel, a
hagyományos karácsonyi koncerten, ahol
személyesen a karnagy úrnak ajánlott, tradicionális egyházi éneket is előadnak a jól
megtervezett repertoárban. De már lázasan
készülnek az újévi koncertre is, ahol bravúros
játékukkal kápráztatják el a közönséget.
Az együttes nyitott a felkérésekre, szívesen
vállalnak különféle (karácsonyi, újévi,
tavaszi, nyári stb.) koncertet cégeknek,
önkormányzatoknak, hivataloknak, rendezvényekre, fesztiválokra.
Terveik között szerepel egy ausztriai turné
Innsbruckba, ahová felkérést kaptak, s
bevételeiket erre az utazásra gyűjtik, ami
igazi előrelépést jelentene az együttesnek.

Utazásukhoz szívesen fogadnak vállalkozói
szponzorokat, anyagi segítséget is.
Nagyon várjuk már a következő találkozást,
hogy boldog, felhőtlen perceket szerezzenek
a fűzfői zeneértő közönségnek igényes
hangszerelésükkel, tiszta dallamaikkal.
Próbáikhoz sok kitartást, munkájukhoz sok
sikert kívánunk, köszönjük, hogy élvezhetjük
sikeres munkájuk gyümölcsét: a jó zenét!
HORVÁTH IRÉN
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Streetball, Budapest
A Fűzfői Atlétikai Klub kosárlabdázóinak
egy része szeptember 28-án, szombaton
kipróbálta magát a sportág egy másik
ágában, az utcai kosárlabdázásban.
Budapesti streetball (utcai kosárlabda) nagy
hagyományoknak örvend. Az eddigiekhez
hasonlóan a Városliget adott otthont az igen
népszerű és látványos versenynek. Már húsz
éves múlttal rendelkező esemény az idei
évben kicsit más volt, mint eddig. Idén
ugyanis a FAK csapata is képviseltette magát
az U–12-es korcsoportban.

A szabályok nem különböznek a normál
kosárlabdától, csak annyiban tér el, hogy
3–3 ellen játszanak fél pályára.
Két öt csapatos csoportot alakítottak ki a
rendezők. Itt körmérkőzésekkel dőlt el,
hogy ki is lesz a csoport első helyezettje. Az
első játszhatott a másik csoport első
helyezettjével a bajnoki címért.
Négy meccsünkből kettőt megnyerve és kettőt elveszítve a harmadik helyen végeztünk.
Balról jobbra: Ticz Balázs, Grzybovsky Ádám,
Menyhárt Ákos, Ormai Bendegúz

CSALA MÁRTON

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály november havi túraterve
November 2. Monostorapáti–Nyír-megy–Vétele–Kő-hegy–Kőtenger–
Szentbékkálla–Öreg-hegy–Eötvös Károly-kilátó–Köveskál
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István
November 9. Nagyvázsony–Szt. Mihály k. rom–Ilona kápolna–Kinizsi
forrás–Tálodi kolostorrom–Nemeslányfalu–Nagyvázsony
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra
Túravezető: Király István

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

November 16. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szent György-hegy–
Lencse-hegy–Szt. Balázs templomrom
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István

60 éves a Balatonfűzfői Horgász Egyesület
ÉVFORDULÓRA!
Szenvedélyünk a horgászat
Immár hatvan éve,
Van is erre lehetőség
A Tanyára betérve!
A csónakok sorakoznak
Gazdájukra várva,
Motorral vagy evezővel
Indulnak a nádba.
Az úszóját nézegetve
Megnyugszik a horgász,
Belelkesül azon nyomban
Ha van egy kis mozgás.
Mentőmellény, lámpa és fogási napló,
Ezek nélkül elindulni manapság nem jó.
Keszeg, süllő vagy egy ponty,
Ha sok kapás van nincs több gond.

Ellenőrök jönnek-mennek
Rendben van e minden,
Szabályokat betartatják
Mindenféle szinten.
Túlparton a vitorlázók
Vígan integetnek,
Ők is tudják mi a titka
A magyar tengernek!
Programok ismétlődnek
Minden évben újra,
Átadjuk a sok kicsinek
Miért jöjjön a tóra.
A horgásztanya hétvégeken
Tárt kapuval várja,
Ismerje meg minden ember
Milyen a természet világa!

Hatvan évet ünnepelve
Csak az a kérésünk,
Legalább még ennyit
Közösen tölthessünk!
Ezzel a verssel köszöntötte Németh Lászlóné
Magdi a 60. évfordulóját ünneplő
egyesületet.
A Balatonfűzfői Horgász Egyesület hosszú
fennállása alatt fontos, meghatározó szerepet töltött és tölt be a város életében.
Kontics Ferenc elnök beszámolt az elmúlt 60
évről, a jelenről, és beszélt a jövőről, terveikről, sikeres rendezvényeikről, pályázataikról.
Hagyományt teremtettek azzal, hogy minden évben megrendezik a Madarak, fák
napját, megismertetve és megszerettetve a
gyerekekkel a természet szépségeit, növényés madárvilágát, és nem utolsósorban a
horgászatot.
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Csatlakoztak és helyt adnak minden évben a
Horgássz, ne drogozz! rendezvénynek, ami
kiemelkedően fontos a fiatalok nevelésében.
Családi napjaikon pedig a vidámságé, a
főzésé a fő szerep.
Köszöntötték a két legidősebb alapító tagot
– Kovacsics Gábort és Vincze Lénárdot –
emlékplakettel, feleségeiket pedig virággal.

Marton Béla polgármester ünnepi köszöntője után a Balatoni Horgász Egyesületek
Szövetsége nevében Balogh Tibor köszöntötte az egyesületet, és emlékplakettet adott
át.
A résztvevők megtekinthették az egyesület
életét bemutató tablókat, kiállítást, fehér
asztal mellett beszélgethettek, és fogyaszt-

2013. november

hatták a Lajkó Frigyes és csapata által
készített finom ételeket.
Minden balatonfűzfői polgár nevében gratulálunk az egyesületnek, és további sikeres
munkát kívánunk!
BÉRES ISTVÁNNÉ

Csendesen ünnepeltünk…
„A zene – az Ő nyelvén a Muzsika – maga a
Szépség. Közvetlenül szívünkre hat, jókedvre
derít, erőt ad, gyógyít, segít gondjaink
megoldásában, összehozza az embereket,
békét teremt! A zene bennünk van, nekem
életem a zene! Egészen más lenne a világ, ha
az emberek együtt muzsikálnának. A következő dal a békéről, a szeretetről, az emberek
összefogásáról szól, az élet szépségét mutatja
nekünk! Vajon milyen lenne a világ Muzsika
nélkül?”
Ezekkel a gondolatokkal vezeti be a holland
André Rieu – ejtsd Riő – a 25 évvel ezelőtt
az általa alapított Johann Strauss Zenekar
vezetője Beethoven IX. szimfóniájának
Öröm-óda tételét a zenekar hangversenyein.
Aztán megszólal a közel ötventagú, megjelenésükben is imponálóan elegáns zenekar
és a mintegy százötven tagú férfikórus. A
muzsikát kedvelő ember pedig ellazul,
kívülre kerülnek a mindennapok gondjai,
csak a zene van jelen, a harmónia, amitől a
lélek lebegni kezd, a test pedig megújul,
regenerálódik.
Ezekért az érzésekért jövünk össze havonta
egy alkalommal – pár nappal ezelőtt immár
ötvenedszer – a fűzfőgyártelepi Művelődési
Központban, hogy ennek a kiváló zenekarnak a tolmácsolásában hallgassuk meg kedvenc dallamainkat.
A véletlen hozta úgy, hogy „házi jubileumunk” és a zenekar 25 évvel ezelőtti alakulásának megünneplésére készített DVD
meg jelentetése időben közel került egymáshoz, ezért aztán a programon sem kellett
sokat törni a fejünket, adva volt: „A Johann
Strauss Zenekar Jubileumi Koncertje”.
Pár szót szeretnék ejteni erről az általunk, a
maga nemében a világ egyik legjobb
együttesének tartott zenekarról, amelyet
egy holland hegedűs – akit ifjú korában
nem vettek fel az amszterdami
zeneakadémiára –, André Rieu alapította
1987-ben Maastrichtban. Kezdetben 18–20
amatőr zenész játszotta a Strauss keringőket,

mert a karmester Johann Strausst tekinti
zenei példaképének. Ennek demonstrálására
ő is egy szál hegedűvel a kezében dirigálja a
nagy előd nevét viselő zenekart.
Ma közel ötvenen vannak, szólistáikkal,
énekeseikkel folyamatosan járják a világot és
nem ritkán 30–40 ezer embernek – de volt
már 65 ezres közönségük is – szereznek játékukkal, elsősorban a „walzerrel” kiemelkedő
élményt. Dél-Afrikától Kanadáig, Japántól
Mexikóig, mindenütt óriási sikerük van,
néha a déli népekre jellemző „agyon
szeretéstől” is tartaniuk kell. Hát ezt a zenét
és zenekart szeretjük itt Balatonfűzfőn,
ebben a kis társaságban mind a hatvanan és
az ő koncertjeiknek a megnézése és meghallgatása miatt jöttünk össze eddig ötven alkalommal.
Fotó: Palotás Gusztáv

De hogyan is kezdődött?
Városunk életében közösségünk apró pont,
közös „hibánk”, hogy szeretjük a zenét,
annak is a klasszikus, ennél fogva dallamos,
ritmusos formáját. Tisztában vagyunk azzal,
hogy nem mi vagyunk szűkebb pátriánk
kulturális életének a motorja, de talán nem
„fényezzük” túl magunkat, ha ötévente megjelenünk a Balatonfűzfői Hírlapban, hogy
tudjon rólunk a város. Mert ide tartozunk,
fűzfői polgárok vagyunk!
Hát úgy kezdődött, hogy 2008. egyik szép
őszi napján Korsós Karcsi barátom –
felesége, Pálma asszony akkor a gyártelepi
nyugdíjasklub vezetője volt – kért tőlem

Rieu DVD-t, mert hallotta, hogy szép zenét
játszanak, nekünk pedig van néhány lemezünk tőlük. Lemezt és könyvet elvből
nem adunk kölcsön, ezért kénytelen voltam
a kérésre nemet mondani, de mivel a muzsikát életünk egyik megszépítőjének tartom,
felajánlottam, hogy ha erre megfelelő
lehetőség lenne, akkor a zenekart szívesen
bemutatnám a nyugdíjasklub tagjainak.
A lehetőséget a Művelődési Ház akkor igazgatója, Tóth Betty biztosította, aki ezen kívül
személyes megjelenéseivel is erősített bennünket abban, hogy jó ügyet szolgálunk, amikor a
zenét népszerűsítjük és programot is nyújtunk
a zene iránt érdeklődő, hasonló ízlésű nyugdíjasok (és nem nyugdíjasok) számára.
2008. november 9-én tartottuk első zenedélutánunkat, és abban egyeztünk meg
magunkkal, hogy ha legalább 10–15 érdeklődő lesz, akkor folytatjuk, ha nem – akkor
hát volt egy ötletünk! Ez alkalommal
huszonketten jöttünk össze, aztán ma hatvan körül van azok száma, akik szabadidejüktől függően rendszeresen részt
vesznek zenés délutánjainkon, amelyet igazgató asszony javaslatára „Életet az éveknek!”
címmel havonta egy alkalommal rendezünk.
A programot saját zenei ízlésünk szerint
feleségemmel állítjuk össze, a műsor
vezetését pedig én vállaltam. Egy-egy alkalommal 30–40-en vagyunk, mindig jól érezzük magunkat, a zenei élvezeteket ötvözzük
a kulináris élvezetekkel, közösen elfogyasztjuk a házi (és nem házi) készítésű
süteményeket, szendvicseket, és mivel
szőlősgazdák is vannak közöttünk, nem
szívesen sértenénk meg őket azzal, hogy meg
sem kóstoljuk az asztalokra kerülő boraikat.
Őszinte öröm számunkra és szerény
tevékenységünk elismerésének tartjuk,
amikor a műsor alatt körültekintünk a hallgatóságon és csupa elégedett, mosolygó
embert látunk, akik ebben a pár órában
szemmel láthatóan más világban járnak.
Csapatunk kicsi, de lelkes!
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Büszkék vagyunk arra, hogy a mai modernnek mondott, de valójában rohanó, néha
már embertelen, hazug világban létrehoztunk egy kis közösséget, ahol az emberek
szeretik egymást, szívesen ülnek egy asztalhoz, még mondanivalójuk is van egymásnak. Mondhatnánk csepp a tengerben, de az
a jó, hogy ez a csepp mi vagyunk! És nekünk
ezt adta a ZENE!

15. oldal

Ezzel a kis írással kettős célom van: egyik,
hogy jelezzem városunk lakóinak, a
Balatonfűzfői Hírlap olvasóinak, hogy ilyen
közösség is létezik Fűzfőn, a másik pedig,
reménykedek, akad valaki, aki eddig nem
tudott létezésünkről és kedve lenne egyszer
egy délutánját feláldozni, hogy kipróbálja a
muzsika fiatalító hatását. Mert szerintem az
is van!

„Jubileumunkat”, 50. zenés összejövetelünket csendesen, az André Rieu vezette Johann
Strauss Zenekar jubileumi koncertjének
megtekintésével ünnepeltük. A gyönyörű
dallamok hallgatása közben az járt a fejemben, hogy valóban – milyen is lenne életünk
zene, muzsika, dallam, harmónia nélkül?
TÓTH JÁNOS

Az ,,Operakaland” folytatódik
Újabb kirándulás egy – a mai fiatalok számára
talán egzotikus – zenei műfaj világába
Október 15-én az Öveges József
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
45 tanulója, két szülő, valamint három
kísérő pedagógus egy újabb előadáson vett
részt Budapesten, az Erkel Színházban.
Nyár elején már részesei lehettünk annak a
merész, de a tapasztalatok szerint sikeres
kezdeményezésnek, melynek jóvoltából
több ezer középiskolás diák rendkívül kedvező áron bepillantást kaphat a komolyzene
világába. Júniusban Erkel Hunyadija került
nagy sikerrel bemutatásra; akkor 38
diákunk vett részt a kiránduláson. Most
ősszel Kodály Zoltán Háry Jánosa került a
palettára, és nagy örömünkre a számos diák
közül néhány még a szüleit is magával hozta
az előadásra.
Hogy milyen élményt nyújtott e dalmű, álljon
itt néhány idézet tanulóink szájából: „Az
operakaland elképesztő volumenű, szemet
gyönyörködtető, lebilincselő, egyszerűen
nagyszerű volt. Teljesen lefoglalta az embert.

A színpompás jelmezek és kitűnő színészek
tökéletesen illettek egymáshoz...” „Olyan
dalok hangzottak el, melyeket ismertünk, így
élvezetesebb volt az előadás. A színészek és a
karmester is viccesen fogták fel a dolgokat, és
sikerült a csaknem 2000-es nézősereget
megénekeltetni, ami felejthetetlen élményt
nyújtott úgy érzem mindannyiunk számára…”
„Reggel 07.17-kor indult a vonatunk a balatonfűzfői vasútállomásról; jókedvvel, vidámsággal telt az utunk. Az Erkel Színház
gyönyörű szép, nemrég felújított monumentális épület, belül tiszta fényes, akusztikája
kitűnő. A mű két felvonásban került megrendezésre. Nekem különösen az tetszett, hogy a
főhős, Háry János nem a császár leányát
választotta, hanem kitartott falubéli kedvese,
Örzse mellett. Az előadás végén a szűnni nem
akaró taps és hangos éljenzés jelezte, mennyire
nagy tetszést váltott ki a darab a fiatal nézőkből. Mivel az első sorokban ültünk, láttuk,
hogy a színészeket és zenészeket is mennyire
meghatotta a nézőközönség őszinte és
önfeledt tetszésnyilvánítása. Szívesen elmen-

nék több ilyen programra is. Úgy érzem, a társaság is nagyon összetartott.”
De ki is ez a Háry János, a mű obsitos
főhőse? Az obsit a német „Abschiedsbrief ”
szóból ered, melynek jelentése elbocsátó
levél. A Habsburg Birodalom idején ugyanis
a magyar katonák hosszú évekig szolgáltak a
császári seregben, a kiöregedett bakákat
aztán elbocsátó levéllel engedték haza,
melyet a német szavakat nehezen ejtő magyarok Abschied helyett egyszerűen csak
obsitnak hívtak. Egy ilyen leszerelt obsitos
katona Háry János is, aki esténként a falu
kocsmájában meséli el a kíváncsi, nagy dolgokra szomjas hallgatóságának fiatalkori
kalandjait, katonai hőstetteit. Minthogy
tanúi nem igen akadtak, a katona fantáziája
szerint hozzá is költhetett történeteihez,
akárcsak egy gyermek, mikor meg nem
történt eseményt mesél el teljes meggyőződéssel, mintha akár meg is történhetett volna. Mesebeli alak ugyan, de
létének valós alapja is lehetett. Háry nem
füllent, csupán tükröt tart népe elé: „ilyenek
is lehetnénk”, avagy Kodály szavaival: „Amit
elmond… átélte, tehát igazabb a valóságnál.”
A szerző a népdalfeldolgozásokon keresztül
a falu kultúráját hozta közel a közönséghez,
a teljes falusi embert szerette volna láttatni,
annak mindennapi örömével, fájdalmával és
vágyaival. A Háry Jánosban a magyar
paraszt jelenik meg hiteles zenei közegben,
mely még a mai fiatalokat is képes elvarázsolni és gyönyörködtetni.
Eddigi tudomásunk szerint az „Operakaland” tavasszal folytatódik, kíváncsian várjuk a következő „felvonást”, bízva abban,
hogy diákjaink valóban odafordulnak a színház és a komolyzene felé is, és nyitottabbá válnak e kultúra irányába, mely oly kevéssé
elérhető számukra, mégis tud élményt,
kikapcsolódást és gyarapodást nyújtani.
VARGA ANIKÓ
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Tizenkilencedik Országos kulturális fesztivál
A hagyomány folytatódott. A Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete Balatonfűzfő és Térségének Csoportja újból megrendezte
ezt a nagyszabású fesztivált.
Az ország minden pontjáról jöttek csoportok, hogy megmutassák
tudásukat. Volt ének, zene, tánc, szavalat, humoros jelenet is.
Bemutatkozott a Rolling Country Kerekesszékes Tánccsoport – fergeteges sikerrel.
A nagyszámú közönség élvezetes, remek előadást láthatott.
Újból és újból bebizonyosodott, hogy a szív és az akarat mennyi mindenre képes.
Szavak helyett inkább beszéljenek a képek (lásd 2. oldal).
A nehéz helyzetben lévő zsűri délután hirdetett eredményt – nem a

klasszikus értelemben, mert itt mindenki győztes volt – és adta át a
megérdemelt jutalmakat.
Hegedűs Józsefné Julika köszöntőjében felsorolta a támogatókat,
megköszönve nekik, hogy ez a rendezvény a tizenkilencedik alkalommal is megvalósulhatott.
Támogatók: Balatonfűzfő város önkormányzata, balatonfűzfői
Művelődési Központ és Könyvtár, MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.,
Mozgássérültek balatonfűzfői csoportja, Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület, MOVE BÉTA Nonprofit Közhasznú Kft.,
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete, Lajkó Frigyes vállalkozó.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Szüreti bál 2013
Nem tudom, hogy mikor rendezte a Balaton nyugdíjasklub az első
szüreti bált, de még jó pár évvel fiatalabbak voltunk akkor. A jelenlegi tagok jó része még aktív dolgozó éveit taposta, de már többen részt
vettünk a szüreti felvonuláson és a bálon is. A felvonulás több év óta
a tobruki ,,Csebszalto” nyugdíjasklub szervezésében zajlik, de a két
klub tagjai rendszeresen ellátogatnak egymás rendezvényeire. Így
volt ez szeptember 29-én is, amikor 100 főnyi közönséggel töltöttük
meg a Közösségi Házat. Megjelent Marton Béla polgármester és felesége is.
Csomai Katalin klubvezető köszöntötte a bálozókat. Farkas
Sándorné kacajt fakasztó rigmusai, a Balaton Dalkör ideillő nótái és
a peremartoni asszonyok, valamint Varga József színvonalas műsora
után a litéri Zöldág táncosai hozták meg a báli hangulatot. Így aztán
jöhettek a nyitótáncosok – Horváth István és felesége, Irénke –, vagyis
a „bíróék”. Farkas Sándor összekötő szövege ugyancsak a báli hangulatot fokozta, előkerültek a szőlőműveléssel, borkészítéssel és
-fogyasztással kapcsolatos élmények és veszélyek.
A képeken is látható, milyen szép környezetben zajlott a rendezvény.
A lelkes szervező csapat – amelynek létszáma remélhetőleg növekedni fog – az alkalomhoz illő hangulatot varázsolt a terembe. Az utolsó pillanatban került méltó helyére több éves száműzetése után a régi
polgármesteri hivatalból leszerelt Parasztoltár című dombormű,
Csizmadia Zoltán alkotása.
A Balaton nyugdíjasklub tagjai most már elmondhatják, hogy „saját
házi zenekarral” rendelkeznek. Akárcsak a szilveszteri bálokon, itt is
első osztályú hangulatot teremtett kiváló lemezlovasunk, Kolocsán

Csaba és kísérete, a fiatal csapat, akik táncos rendezvényeinken jelentősen csökkentik az átlag-életkort és növelik a bálozók mozgékonyságát.
Sokszor hallani azt a vélekedést, hogy milyen szüreti bált rendeznek
a szőlőhegyet rég nem látott Balatonfűzfőn? Bizony, megszűnt egynéhány évtizedre a szőlőművelés településünkön. Ma már viszont
kezd visszatérni a nemes növény, egyre több kertben megtalálhatók a
szőlőlugasok, de már szőlősorok is. A bálterembe varázsolt szőlőlugast már helyi vesszők adták. Itt lehetett elcsenni a fürtöket és egyéb,
a levelek közé elrejtett ajándékokat, ám az éber csőszleányok figyelmét nem kerülte el egyetlen ilyen cselekedet sem. Azonnal elfogták
és a „bíróék” elé vezették a „tolvajt”. A kiszabott bírság a báli kasszát
gyarapította, a megszerzett portéka ellenértékét is jelentve.
Mersics János, klubunk tiszteletbeli tagja ismét gondoskodott arról,
hogy ne nélkülözzék a bálozók a finom szentantalfai bort.
Köszönjük nemes felajánlását, szívesen megyünk szüretelni hozzá a
jövőben is.
A tombolasorsolás ismét sikert aratott – a gazdag kínálatból bőven
jutott minden asztalra a nyereményekből. Aki pedig nem nyert, nem
érezheti magát vesztesnek, hiszen jövőre is lesz szüreti bál és tombolasorsolás.
A szervezők pedig remélik, hogy a következő rendezvény előkészítésében még több segítő kéz fog tevékenykedni a helyszínen.
PAPP JÓZSEF
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Szivárvány hírek
Október 18-án délután rendeztük meg a
hagyományos Szivárvány napot, ahol minden tagóvoda egy kis rövid előadással állt
színpadra. Köszönjük a felkészítő pedagógus kollégáknak a munkát, és gratulálunk
minden óvodásnak, nagyon ügyesek voltak!
Idén is részt vett óvodánk a Zöld-óvoda pályázaton várjuk az eredményt, reméljük, legközelebb már a sikerről tudunk beszámolni.
A Bugyogóforrás úti óvodában őszi ruhát
öltött az előtér, a gyermekek színes munkái
díszítik a falakat, és a környezettudatos
magatartás gyakorlásaként papír és Pet
palack-gyűjtést szerveztek. Az új kiscsoportosok már magukénak érzik az óvodát, zök-

kenőmentes beszoktatásuk sikeres volt.
A Radnóti úti óvoda megújult, cserére szorult a bejárati ajtó, le lett járólapozva a pihenőhely, és szép sötétítőfüggönyök is kerültek az öltöző és a mosdó ablakára. Ilyen környezetben fogadják a kis óvodásokat, hiszen
a beszoktatás folyamatos, amiből a nagyok is
kiveszik a részüket.
Az Árpád úti ovisoknál is folyamatos a
beszoktatás. Az ősz beköszöntével részt vettünk dióverésen, és rengeteg gesztenyét is
gyűjtöttünk, amiket a mindennapi játékokhoz felhasználunk. A kerítés mellett tujákat
ültettünk, amikre nagyon vigyázunk.
A nagycsoportos óvodások részt vettek a

hagyománnyá vált KRESZ-ovin, amit az
Irinyi Iskola diákjai, és Inci néni szerveztek
nekünk. Köszönjük az emlékezetes délelőttöt, nagyon nagy élmény volt!
Készülünk a Pegazus bábszínház előadására,
izgatottan várjuk az elsőt.
Az óvoda idén is megrendezi Szivárvány bálját november 16-án a Művelődési Központban, zenét ismét a Rulett együttes szolgáltatja, a svédasztalos vacsorát pedig Lajkó
Frigyes biztosítja. A belépő vacsorával együtt
3000 Ft, mindenkit szeretettel várunk!
Jegyvásárlás és érdeklődés az óvodákban.
BÁNDLI PETRA, SALAMON TAMÁSNÉ

A Kézmosás Világnapja – október 15.
Több nemzetközi szervezet, köztük az
UNICEF 2008-ban először rendezte meg a
világnapot, melynek célja, hogy eseményeivel felhívja a figyelmet a szappannal történő
kézmosás fontosságára. 70 országban összesen 120 millió iskolás mosott kezet.
A magyar iskolák 2009-ben kapcsolódtak
be a programba, így már ötödször rendezték
meg hagyományosan az Irinyi Iskolában is a
világnapi programot.
Az alsós osztályokban a péntek reggel
Egészségnappal kezdődött. Az osztályok egy
része úszással vagy testnevelés órával kezdte
a napot. Az izmokat megmozgató tevékenységet a szellemi munka követte, egészséges
életmóddal kapcsolatos teszteket töltöttek
ki a diákok. A játék sem hiányozhatott, az
összes alsós tanuló társasjáték keretében, a
„Feltárul a nagy VITAMIN KÓDEX titka”,

egészségvédő pályázatot készített, melyen
világító karkötőket és oklevelet kaptak nyereményként.
Végül következett a nagy „Kézmosó-show”,
melyet a környezetvédelmi és a bábszakkörösök tartottak a tornateremben, mintegy
130 alsó tagozatos tanuló részvételével. A
Cukorfelhő bábcsoport „Placsni mesterke-

dése, avagy miért fontos a kézmosás” című
darabját mutatta be nagy sikerrel. Majd a
Fele sem igaz vetélkedő következett a szappan eredetéről, a kézmosás fontosságáról, a
baktériumok elterjedéséről, ahol nagyon
ügyesnek kellett lennie az osztályoknak,
hogy eltalálják a helyes válaszokat. A 3. b és
az 1. osztálynak sikerült telitalálatot elérni.
A programot színes Bacilus plakát készítése
zárta, hogy egész évben figyelmeztessen
bennünket a kézmosás fontosságára.
Csillogó szemekkel és kipirult arccal következett az ebéd. Ez a program egészségünk
megőrzését és védelmét szolgálta látványosan és izgalmasan. Jövőre ismét megrendezzük! Köszönjük mindazok segítségét, akik
fáradhatatlanul dolgoztak a sikeres napért.
HORVÁTH IRÉN

Alkotói pályázat az Irinyiben
A Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot hirdetett „Magyar
és kínai találmányok” címmel. Pályázati
kiírásukkal arra a kérdésre keresték a választ,
hogy a mai magyar gyermekeknek mi jut
eszébe, ha azt hallják, hogy magyar és kínai
találmányok? Felhívásukkal emléket állítottak az ókor nagy kínai felfedezőitől, az
elmúlt évszázadok nagy magyar feltalálóiig.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola öt ügyes
kezű növendéke pályázatot készített erre a
felhívásra. A találmányok könyvét készítet-

ték el, mely állt egy népi magyar jurtából,
melynek 21 ablakában 21 híres magyar
találmány rajza, rövid leírása volt látható. És

állt egy szép, díszes kínai pagodából, melynek 17 ablakában 17 híres kínai találmány
rajza és leírása volt látható.
Az „Agyafúrt fűzfői alkotók” csapata:
Huzsvár Flórián (7. b), Szijjártó Aliz (7. b),
Bertalan Boglárka (6. a), Ticz Balázs (6. b)
és Ticz Péter (4. b) osztályos tanulók nagy
izgalommal, méltán igényesen, precízen
kivitelezett pályázattal várja az eredményhirdetést.
Gratulálunk a szép munkához!
HORVÁTH IRÉN
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E.ON Egészségnap az Övegesben
Szerettük volna ezt a napot már a tavalyi
évben megrendezni, de nem volt rá pénzünk
– kezdte mondandóját Mézes József igazgató, majd folytatta, hogy az E.ON-nal egy
közös pályázaton sikeresen szerepeltek és
nyertek, és így megvalósulhatott ez a rendezvény. Sőt, kibővült azzal a lehetőséggel,
hogy bemutathattak a szakemberek egy
eonos és egy gázos esetkocsit. Így a szakmunkásképzésben résztvevő tanulók megismerhették leendő szakmájuk eszközeit. A
szakemberek bemutatták ezek használatát,
majd válaszoltak a diákok kérdéseire.
Az E.ON még tovább bővítette a programot,
lehetővé tették, hogy a gyerekek meglátogathassák az erőművet és a hulladékégetőt.
Eközben az iskola épületében különböző
programok zajlottak.

Az aulában ,,terülj, terülj asztalkám”-ról válogathattak a tanulók, megkóstolhatták a gyümölcsöket, zöldségeket, a müzlivel és magokkal ízesített joghurtokat, a szendvicseket, a
salátákat, a gyümölcsleveket, a teaszalonban
kortyolgathatták a különböző ízesítésű teákat.
Busch Noémi kollégiumvezető is a helyes táplálkozás, az egészséges életmód fontosságát
hangsúlyozta. A sportolást, a mozgást is fontosnak tartja, elmondta, hogy a Lila Ház
jóvoltából zumba meg orosz vasgolyó bemutatót is tartanak. Az egészségnap keretében a
kollégiumban is megrendezték a legegészségesebb szoba versenyt, a fiúcsapatok egy lányt
választottak maguk mellé, vetélkedőket szerveztek, a délután pedig a sportolásé volt.
Horváth Bence 12. b osztályos diák és társai
is nagyon örültek ennek a rendezvénynek.

Ő legjobban a padlizsánkrémes kenyeret
szereti, amit a mamája készített. Véleménye
szerint a marketingje nagyon erős az egészséges életvitelnek, de diáktársai véleménye
szerint nem látnak mögé, hogy ez így is van.
Feltette a kérdést, hogy tényleg bio-e a bio?
A tantermekben különböző előadásokat
hallgathattak meg a tanulók. Nagy érdeklődés kísérte a ,,Kortársakkal a drogokról”
című előadást, szó volt a drog veszélyeiről, a
megelőzésről, a segítségről. Egészséges munkahely, környezetünk gondjai, fiatal olimpikonok, hogy csak néhányat említsünk.
Összességében sikeres nap volt ez az Öveges
életében. És nemcsak a gazdag programoknak, hanem a szervezettségnek és a diákok
fegyelmének is köszönhető volt ez a nap.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Egészséges délután a fűzfői kollégiumban
A testi és lelki egészségre nevelés keretében
változatos és érdekes programot állítottunk
össze a kollégiumban. Október 3-án az Övegesben egészségvédő nap volt. Az iskolai
egészségnap élményeit értékelve tértek vissza
a kollégiumba a diákok, ahol máris újabb feladat várta őket. Már előző napon lehetőség
volt a lövészet kipróbálására. A vetélkedés
napján többen a horgászatot választották
időtöltésül. Csodálatos élményt nyújtott az
őszi Balaton, a nyugodt, méltóságteljes csend,
a halványan csillogó óriási víztükör. A horgászat ezen a napon a halak számára is nyugalmat jelentett. Kellemes élményekkel tértek
vissza a kollégiumba a résztvevők. A többiek-

nek keresztrejtvényt kellett megfejteniük a
dohányzás, az alkohol fogyasztás káros hatásairól. Különösen nagy érdeklődést keltett a
henna, a piercing és a tetoválás egészségügyi
vonatkozásait tartalmazó igaz hamis teszt. A
rajzolásban járatos fiatalok a gyümölcs csendélet készítésében élhették ki művészi hajlamaikat. Ezek után a tornateremben folytatódott a vetélkedés. Itt kerestük a legjobb sportteljesítményt nyújtó szobát. Kosárra dobás,
kapura rúgás, felülés, fekvőtámasz szerepelt a
feladatok között. A vetélkedésben több mint
hatvanan vettek részt. A legtöbb fekvőtámaszt (75 db) és a legtöbb felülést (336 db)
Salamon Attila teljesítette. Zárásként a min-

dig népszerű kötélhúzás következett. A programban terveztük, hogy tanár–diák mérkőzésekre kerül sor röplabda, labdarúgás és
kosárlabda sportágakban. Ezeket a mérkőzéseket most az idő rövidsége miatt sajnos nem
tudtuk lejátszani a gyerekekkel, de ígéretet
tettünk, hogy hamarosan sor kerül erre is. Jó
hangulatban zárult az egészségnap. A rendszeres sportos foglalkozások elkezdődtek és
egymás után következnek majd a házibajnokságok is a kollégiumban. Reméljük, hogy a
fiatalokban tudatosul az egészséges, mozgásgazdag életmód fontos szerepe.
GÖNDÖR JÓZSEF NEVELŐTANÁR

Nyílt nap az Övegesben!
Intézményünk 2013. november 11-én pályaválasztási nyílt napot tart. Ez alkalommal délelőtt 9 órára várja az érdeklődő diákokat és szüleiket.
A tájékoztatót követően óralátogatásra van lehetőség. Jó alkalom ez arra, hogy a tanácstalan diákok új információkhoz jussanak és a szüleikkel együtt
megismerjék, hogy milyen munka folyik az iskolában, vagy ahogy azt helyben ismerik MTH-ban, illetve mások emlékei szerint MÜM-ben. További
információk: www.oveges-szi.hu/palyavalasztas/ujtanev/
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
TÓTH LAJOS PÉTER IGAZGATÓHELYETTES
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,,Csebszalto” nyugdíjasklub
Október első napján megtartott klubfoglalkozáson értékeltük a szeptemberben megrendezett szüreti mulatság tapasztalatait, és megbeszéltük a hónap programjait. Elsődlegesen a
klubhelyiségünk csinosításával, szebbé tételével akartunk foglalkozni. A bejáratunk burkolását és a sötétítő függönyeink cseréjét tűztük
ki célul, ami komoly költséget is jelentett.
Ezeket a munkákat egyedül nem tudtuk volna
elvégezni. Az óvoda vezetésétől (Ilikénktől)
kapott anyagi segítség nélkül nem is tervezhettük volna. Mi ugyanis a költségek kis részét
tudtuk vállalni, és élőmunkával egy lelkes kis
csapat szorgalmával járultunk hozzá. Zitek
Ferenc, Zitek László, Volent János, Németh
Gábor és jómagam levéstük a régen balesetveszélyes simítóréteget, hogy a burkolást szakszerűen Farkas Márton el tudja végezni.
További terveinkben egy korlát is szerepel. A

klubhelyiségben lévő sötétítő függönyeink is
megérettek a cserére. Szintén Ilikével ápolt jó
kapcsolat révén a leszabott anyagot megkap-

tuk. Zsíros Józsefné Jucika vállalta a függönyök
megvarrását, és Balázs Lászlónéval mind a
nyolc függönyt fel is raktuk. A 17-én megtartott KT-KÁVÉ hallgatósága meg is győződhetett az új függönyeink szépségéről.
A hónap második felére a Natúrkertben tervezett férfinap már nem a munkáról szólt. A tagság többsége megjelent, és ilyen alkalmakkor
tudunk a további feladatokról szót váltani. A
közös gondjaink kitárgyalása után jöhetett a
kikapcsolódás. Meglepetésünkre két klubtagunk is készült a fiúk köszöntésére. Gyurkovics
Ági a közösség jelentőségét emelte ki, ahol az
egymás szeretete, tisztelete kell, hogy domináljon, Ratter Józsefné Évi pedig a párkapcsolatot
tartotta fontosnak. Az együttélésnél derül ki,
hogy szükségünk van egymásra. A férfiakra a
napi gondok megoldásához mindig is szükség
volt, szükség van, és szükség is lesz.
Kiegészítjük egymást, a néha előforduló zsörtölődés ellenére is. A férfitársaim nevében is
köszönöm mindkét fiatalasszonynak a kedves
szavakat, akik rávilágítottak a kapcsolatokból
fakadó előnyökre, szépségeire. A női klubtagjaink a köszöntő elhangzása után minden fiút
egy kis ajándékkal lepték meg. Ezután elfogyasztottuk vacsoránkat, majd az est további
részében zenehallgatás mellett elbeszélgettünk, majd aki bírta, még táncra is perdült.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Első fellépésünk a koleszban
Az iskolánkban megrendezett kollégiumi ismerkedési est előkészületei nem voltak egyszerűek. Az elején még azt sem tudtuk kitalálni
hatan, hogy mi legyen a csapatnevünk, bár ez a kisebb probléma volt,
mert még egy 4 perces tánc koreográfiát is kellett alkotnunk.
A mentoraink motivációjának köszönhetően sokat haladtunk aztán
a cél felé. Segítőink, mind idősebb kollégista társak voltak, akik jártasak a szereplésben és videoklip készítésben, mert több alkalommal
részt vettek már a kollégiumban hasonló rendezvényen.

Minden este több órát gyakoroltunk, hogy sikeresen szerepeljünk. A
gyakorlások alatt jól éreztük magunkat, napról-napra egyre jobban
összekovácsolódott a csapat, így értük el, hogy ennek a csodálatos
napnak, tökéletes vége lett. „Mi leeettttüüüünk az elsőőők!!!” :P

HENCZ LILLA BRIGITTA
9. OSZTÁLYOS KOLLÉGISTA TANULÓ
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Szépen csengő ezüstérem
2013. október 19-én, szombaton rendezték
meg a IV. „Crimebox” Ifjúsági Honvédelmi
– Rendvédelmi Járőrversenyt Balatonalmádi-Káptalanfüreden. A verseny célja az
ifjúsági és iskolai közösségek közötti akadálypálya jellegű, de csapatszellemet erősítő
járőrverseny keretében a honvédelmi és
rendvédelmi szakmák és tanintézetek nép-

szerűsítése, valamint az egészséges életmód
elősegítése volt.
Nagyon fontosnak tartjuk a hazaszeretetre
való nevelést, s ezért iskolánk több mint 18
éve vesz részt honvédelmi jellegű versenyeken, s a tanítványok közül, akik az évek
során képviselték az iskolánkat, már képzett
katonák, esetleg rendőrök vagy jelenleg

annak tanulnak. Nagyon jó érzés olyan
tanítvánnyal találkozni a középiskolák
közötti versenyben, aki korábban az Irinyi
csapatát erősítette.
Az összetett járőrversenyen 10 km-es terepet akadályokkal, gyorsasági szakasszal és
hat állomással kellett leküzdeniük a versenyzőknek. A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata: Péteri Kornél (8. b), Kurucz Márton és
Kovács Levente István (7. b) az összetett versenyben az előkelő ezüstérmet szerezte meg,
túllépve a teljesítőképességük határát ezen a
rangos, országos rendezvényen.

Gratulál a szép sikerhez a
felkészítő tanáruk: HORVÁTH IRÉN

A színház szeretetére is nevelünk
Az Irinyi Iskola megalapítása óta a kultúra
bölcsője az intézményben tanuló gyermekek
számára. A művészeti nevelés központi fel-

adat az intézményben, a zene, a képzőművészet a tánc, a bábozás napi szinten áthatja az
iskola életét.
A 2013–2014-es tanévben 37 alsó tagozatos
tanulót viszünk két alkalommal Veszprémbe, a Pannon Várszínház gyermekbérleti előadásaira. A felsős tanulók közül 18 fő vette
igénybe szintén a Pannon Várszínház
Ifjúsági, három előadásos bérletét, amire
reméljük már a frissen épített modern
Hangvillában kerül sor.
Évek óta szoros kapcsolatot ápolunk a
veszprémi Kabóca Bábszínházzal. Az iskola

Cukorfelhő Bábcsoportja többször fellépett
a Kabóca Gyermekfesztiválon, és vett részt
közös projektekben, bábtáborban. Intézményünkben 72 tanuló vette igénybe a
három előadásos PEPITA bérletet úgy, hogy
a bábelőadások az iskolába jönnek.
Örömmel tölt el bennünket, hogy tanulóink
fele színházlátogatással tölti szabadidejét.
Reméljük, a nívós előadások elnyerik a diákok tetszését és színházat szerető felnőttekké
válnak, ha majd elhagyják iskolánk falait.
HORVÁTH IRÉN

86 év, 19 év és Balatonfűzfő
Detrich Tibornak, a Városvédők tiszteletbeli elnökének sokat mondóak ezek a számok.
1927. november elsején született, egész élete
a városunkhoz köti. Közéleti munkája nyugdíjas korában, 1994-ben kezdődött a Városvédő és Fürdő Egyesületben. Csakhamar
annak vezetője lett, és nevéhez az alábbi
tények tartoznak:
– Az idegenforgalom és a faluturizmus fellendítése.
– A tobruki, eladott strand visszaszerzéséért
folytatott küzdelem.
– A csónakkikötő és annak bővítése.
– A Nitrokémia szolgalmi jogának levétele.
– Az elkerülő út kiharcolása.

– Az egyesület eddigi tevékenységének egy
könyvecskében való megjelentetése.
Detrich Tibor „nehéz” ember, ami a szívén,
az a száján, és az ilyen embereket bizony
nem mindenki szereti. 86 év elég idő ahhoz,
hogy sokakkal konfliktusba kerüljön. De,
ahogy városunk a múltban, úgy a közösségünknek a jelenben is kötelessége, hogy
megköszönje a közért végzett munkáját!
Isten éltessen sokáig Tibor, köszönjük a köz
nevében!

GERENDÁS LAJOS
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A város fotósa – A fotós városa díj®
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottsága a 2011. december 12-én alapított és 2012-ben első ízben meghirdetett ,,A város fotósa – A fotós
városa díj®”, melynek első díjátadása 2013. január 22-én volt, újból meghirdeti ezt a díjat.
Kérünk minden fotózni szeretőt, állítsa nagyfelbontásúra gépét és fényképezzen, minél változatosabb egyéni látásmódban örökítse meg a
vissza nem térő fűzfői pillanatokat.
Elektronikus adathordozón juttassák el a képeket szerkesztőségünknek folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 5-ig.
Díjátadás: 2014. január, a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen.
Elérhetőségeink:
Levélcím: Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Szerkesztőség: Balatonfűzfő, Nike krt. 12. I. emelet – a Művelődési Központ épületében
Telefon: 06-20/925-4515
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com
Minden információval szívesen állunk rendelkezésükre.
SZERKESZTŐSÉG

Novemberi rejtvény
Az októberi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Fosztja az ősz a fákat,
hűvösödik már.
(József Attila: Judit)
Könyvet nyert: Lukács Sándorné balatonfűzfői és Szabó Krisztina balatonfőkajári
olvasónk. Gratulálunk!
Novemberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2013. november 20.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külső munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya, Lukácsi Tibor

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és
Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás:
H–Szo: 8.00–18.00 óráig,
V: 10.00–18.00

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

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

Zavarja foghiánya?
Ne érje be kevesebbel, válasszon életre szóló megoldást!
Õszi akció: 20 000 Ft kedvezmény a teljes kezelése végösszegébõl,
bármilyen implantációs beavatkozásról (fogbeültetés) van szó!
Tegye meg az elsõ lépést, kérjen idõpontot egy díjmentes konzultációra
a 06-88/574-865 telefonszámon!
Figyelem: a kedvezmény igénybevételéhez mindenképp
hozza magával ezt a kupont!
Érvényesség: november 29.
Globe Dental Fogászati Centrum  Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

SZALONCUKOR és MIKULÁS VÁSÁR
A FŰZFŐGYÁRTELEPI 100 FORINTOS BOLTBAN
38 FÉLE SZALONCUKOR kapható üzletünkben.
A hagyományos ízek mellett likőrös szaloncukrok: Baileys-, Tojás-, Rumpuncs-,
Cherry-, Cappuccinó, Kókusz likőrös, krémes szaloncukrok: Marcipán-,
Erdei gyümölcs-, Cappuccinó-, Tiramisu-, Pisztácia-, Trüffel-, Gesztenye-, Csoki-,
Banán-, Madártej krémes és 4 féle ízben diabetikus szaloncukor is kapható!
Minőségi mikulások kaphatóak tej- és étcsokiból, emellett diabetikus csokiból is!
Játékok, ajándéktárgyak, karácsonyfadíszek széles
választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 8.00–15.30
szombat: 8.00–11.00

Általános iskolások
korrepetálását vállalom nagy
gyakorlattal, akár angol
nyelvbõl is.
Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06-20/452-2572

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– 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

2013. november

23. oldal

Újszülöttek köszöntése

60 éves a Balatonfűzfői Horgász Egyesület

E-ON egészségnap

Fotó: Béres Istvánné

Ünnepeltünk – október 23.

Fotó: Lukácsi Tibor

