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Debreczeny Zoltán kiállítása

Nőnapi ünnepség

Március 15-i városi megemlékezés

A Hírlap áprilisi számának képeit Kőnig Zsuzsa készítette.
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
április havi programja
Április 1. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

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

Április 2. 17 óra VÁCISZ nyilvános közgyűlése
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Április 8. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 10. 17 óra Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
– Városi diótörő bajnokság
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 11. 17 óra Költészet napi gálaműsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Április 12. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves klub
– kiállítás megnyitó
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Április 14. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– költészet napja ,,Legkedvesebb verseink”
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 15. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 17. 9–16 óra Véradás
– a Nitrokémia Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 1. 10 órától Vidám Május 1.
– a Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló
Május 3. 19 óra Tűzoltó bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 4. 16 óra Költészetnapi városi
szavalóverseny
– Döntő
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem
Április 7. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Májusi előzetes

Április 17. 10 óra Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesület
– szünidei programsorozat, madárodú készítés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 19. 10 óra Húsvéti játszóház
– tojásfestés, ajándék készítés
(kifújt vagy főtt tojást mindenki hozzon
magával)
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 24. 7 órai indulás Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– autóbuszos kirándulás a tamási gyógyfürdőbe
Április 24. 17 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– a klub 20 éves születésnapi ünnepsége
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 5. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 5. 10 óra Jókai nap a Jókai
Közszíntérben
– az író halálának 110 éves évfordulója alkalmából
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Május 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 6. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Május 9. 10 órától Madarak, fák napja
– a Horgász Egyesület és a Művelődési
Központ és Könyvtár közös rendezvénye
Helyszín: Balatonfűzfői Horgász Egyesület
,,horgásztanyája”

Április 24. 16 óra Nosztalgia beszélgetés a
volt Központi Műhely dolgozóival
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 25. 17 óra A Tánc Világnapjának
megünneplése
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 26. 9 óra Babaruha börze
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 29. 10 óra Pegazus Bábszínház előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 10. VÁCISZ Egyesület
– Csillagászat napja
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Várjuk a kedves érdeklődőket folyamatosan
bővülő honlapunk oldalán is, ahol sok hasznos
információt találhatnak: www.mkkfuzfo.hu
A program- és időpontváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az előző lapzárta óta 2014. február 18-án rendes és március 3-án rendkívüli testületi ülést tartott. Az ülésen született döntések a teljesség igénye nélkül:
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a szabályozási terv előírásait figyelembe véve az 1495/243 hrsz.-ú közparkot megosztja, és az
épülethez csatlakozó részét a 1495/14 hrsz.-ú ingatlan (volt óvoda)
tulajdonosa részére bruttó 7000 Ft/m2 áron értékesíti. A telekalakítás költsége a vevőt terheli.
– A Városgondnokság tehergépjármű vásárlásához 2 MFt-ot biztosított a testület, amelyet a 2014. év költségvetésébe terveznek.
– A testület bruttó 5 000 000 Ft önerő biztosításáról döntött „Az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” tárgyú
BM pályázat önrészeként és bruttó 996 720 Ft összegben határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
alkalmaz. Ezen összegeket a 2014. évi költségvetésébe betervezik.
– A Gyári utcai építési telkek eladását 14 000 000 Ft összegben az
önkormányzat nem szerepelteti a költségvetés bevételi oldalán, így a
16/2014. (01. 21.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezték.
– A Balatonalmádi Rendőrkapitányság támogatására 400 000 Ft-ot,
az egyházak támogatására pedig 500 000 Ft-ot terveztek be a 2014.
évi költségvetésbe.
– A testület felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 1498/132 (volt bérszámfejtő) és a vele szomszédos
1498/60 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosával az ingatlanok hosszú távú
bérleti lehetőségeiről, ingatlancseréről – városgondnoksági telephely
kialakítása céljából. Az ingatlanok teljes közművesítéssel ellátottak.
Az épületben kialakítható lenne az irodák és szociális helyiségek,
valamint bizonyos tároló és garázs funkciók. Az önálló üres ingatlanon a zárt, illetve fedett tárolást nem igénylő anyagok és esetlegesen
járművek elhelyezése megoldható lenne.
– A Hivatal kimutatást készít az értékesítésre kijelölt ingatlanokról
(ingatlan hrsz.-a, hasznosítás iránya, értékbecslés ideje), megnevezve
azon ingatlanok körét, amelyeket értékbecslés elvégzését követően
értékesíteni javasol.
– Az önkormányzat
1. A 2014–2020-as tervezési időszakban a LEADER programban
továbbra is részt kíván venni.
2. A település szereplői számára a támogatási és pályázati forrásokhoz való hozzáférést azzal kívánja biztosítani, hogy tagként
továbbra is részt vesz a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület munkájában.
– pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című, HUNG2014 B kódszámú pályázati felhívása keretében Balatonfűzfő értékeinek gyűjtésére és azok országos értéktárba kerülésének elősegítésére.

A képviselő-testület a projekt megvalósítására bruttó 1 500 000 Ft
100%-ban vissza nem térítendő támogatást igényel a pályázatban biztosított 100%-os támogatási előleg igénybevételével utólagos beszámolási kötelezettséggel.
– pályázatot kíván benyújtani „Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című,
HU07PA16-A2-2013 kódszámú pályázati felhívás keretében a balatonfűzfői egykori Klebelsberg Kuno népiskola épületének megújítására. A képviselő-testület a projekt befejezésétől számított 5 évig, a
támogatással létrehozott eredményeket, különösen a projekt keretében felújított ingatlant és beszerzett eszközöket a pályázatban vállalt
szakmai tartalommal, a projekt céljaival összhangban változatlanul
fenntartja és üzemeltetését biztosítja.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján Balatonfűzfő
településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává és póttagjává
választotta az alábbi személyeket:
1. szavazókör Közösségi Ház
Balatonfűzfő, József A. u. 10.
Tagjai: Hegedűs Józsefné, Puskorics Jánosné, Nagy Dezsőné
2. szavazókör volt Jókai Mór Általános Iskola
Balatonfűzfő, Jókai u. 19-21.
Tagjai: Koronczainé Gróf Ágnes, Kemény Imréné, Somogyiné
Szokolai Márta
3. szavazókör Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.
Tagjai: Erdősi István, Tokovics Lászlóné, Simon István
4. szavazókör Művelődési Központ és Könyvtár
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.
Tagjai: Szóka Lászlóné, Szabó Istvánné, Gibicsárné Orgován
Erzsébet
5. szavazókör Cseberei Óvoda
Balatonfűzfő, Radnóti u.
Tagjai: Fehérvári Judit, Vágfalvi Katalin, Praviczné Nagy Zsuzsanna
Póttagok: Polyák Réka Katalin, Bándli Ottóné, Ticzné Borsos
Gabriella, Nagy Béla, Somogyi Csabáné, Buti Dénesné, Farkas Jenő,
Cziráki Sándorné, Takács Jánosné, Perecsenyiné Nick Mária, Ács
Ildikó, Vántus Attiláné, Kuruczné Marschall, Judit Gabriella
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat→Képviselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt
olvashatják. A soron következő testületi ülésre március 18-án került
sor 16 órakor. Erről a beszámoló a 20-i lapzárta miatt az áprilisi
Fűzfői Hírlapba már nem kerülhetett be.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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A negyvenkettedik hónap a városházán
Bizonyára a sors akarata érvényesült, amikor megint arra kárhoztat, hogy kicsit
nehezebben teljenek a napok, megismerjem
ismét a csontok törésének fájdalmait,
helyükre rakásuk utáni nem könnyű időszakot. De ebcsont beforr. Ma többen figyelmeztettek, hogy átázott a gipszem. Nem
egészen, csak egy piros, keresztszemes
mintából kaptam rá egy apró szívet. A helyi
kézművesek nyílt napján vettem részt
többedmagammal. Mindannyian egy nagy
család részeként voltunk ott. Kezdésig sokat
megtudtunk egymásról, gyermekekről,
unokákról. Szinte mindannyiunk gyermekei a Jókaiban végeztek, együtt sportoltak
valamelyik helyi szakosztályban, s az élet
egyéb területein is kapcsolódtunk egymáshoz. Mindenki hazajött egy picit. Idehozott
bennünket a keresztszemes hímzés iránti
érdeklődés. Ötödikesként hosszú hónapokat kellett a pápai kórházban töltenem.
Hozták a leckéket a kedves társak, de hát
rengeteg felesleges időm volt. Olvasni sem
lehetett mindig. Édesanyám kitalálta, hogy
megtanít hímezni. A legegyszerűbbnél, a
keresztszemes mintáknál maradtunk. Volt a
mintákban logika, dinamika, kreativitás. Jól
meg kellett figyelni az ismétlődéseket,
ügyelni a minta hátuljára is. Szóval onnantól sok terítőt, párnát, könyvjelzőket, díszeket csináltam. És ezek az emlékek csak ott, a
kiállított darabok láttán jöttek elő.
Köszönöm a szervezőknek! Sajnos nem
tudtam a kiosztott feladatokat most megcsinálni, de legközelebb pótolom. Búcsú-

záskor kaptam egy kis piros szívet a gipsz és
a háló közé. Köszönöm! Használják minél
többen a Jókai Közszínteret. Azért van,
hogy a köz használja. Sajnos programtorlódás miatt az ottani másik rendezvényre nem
jutottam el, de biztos sikeres lehetett az
jókais öreg diákok rendezvénye is. Sajnos az
éves programegyeztetőig nem kaptunk
tőlük konkrét időpontokat, programokat,
így előfordulhat, hogy alkalmazkodniuk
kell a már kész programtervhez.
Pályázatot nyújtunk be a balatonfűzfői egykori Klebelsberg Kuno népiskola épületének megújítására, mintegy 65 millió Ft
értékben.
A műszaki és pályázati dokumentáció összeállítása megkezdődött. A pályázat benyújtásának határideje 2014. május 21. Ennek
kertében megújul az épület, hőszigetelést,
új tetőt, új nyílászárókat kap, s reményeink
szerint a környezet is megújul valamelyest.
Így talán végleg sikerül megmentenünk ezt
az emblematikus épületet, annak minden
gyökerét.
Balatonfűzfő és Balatonalmádi balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjának átépítése
(KKK CSOMÓPONT-2010, Projekt
kód: K071.07)
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ (KKK) részére 2013. november
21-én megküldtük a részünkről aláírt
társfinanszírozási megállapodást. KKK

2013. december 21. napjával írta alá.
Önkormányzatunk a megállapodás szerinti önrész (bruttó 26 349 222 Ft)
befizetését 2014. február 28-ig teljesítette. A kivitelezési szerződés március 7-én
lett aláírva. A KKK-tól kapott tájékoztatás szerint a közbeszerzési előkészítési
munkák befejeződtek, az ajánlattételi felhívás hamarosan megküldésre kerül az
ajánlattételre felkért társaságoknak,
továbbá jelezték, hogy szándékuk szerint
a munkák 2014. június 30-ig befejeződnek. Az építtető a Magyar Közút NZrt.
Kérek mindenkit, hogy kísérje figyelemmel
a települési programokat, mert a civil szervezetek, intézmények bőven kínálnak elfoglaltságokat.
Sok szó esik a begyűjtött szelektív hulladékgyűjtőkről. Ezek kialakítására az előző
önkormányzat szerződött. Tudjuk, hogy
kevés, de ezek számának megnövelése nem
önkormányzati hatáskör. Mi csak jelezzük, s
tárgyalunk. Remélem sikerrel.
Fűzfőgyártelepen ki lett tisztítva a 6x2-es
épület alatti kiserdő. Kérek minden arra
közlekedőt, minden garázstulajdonost, kiskert használót, figyeljék, hogy ki, kik hordják oda a szemetet.
A legközelebbi KT-KÁVÉ: 2014. április 17.
17 óra, Tobruk, óvoda
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. februári
lapzártától a 2014. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 1 újszülöttjét, név szerint Kalocsai Csongor Jánost.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalás útján – egyben vagy megosztva –
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő balatonfűzfői 1498/313 hrsz-ú ingatlant (volt papírgyári terület).
A részletes pályázati felhívások megtekinthetők Balatonfűzfő Város honlapján www.balatonfuzfo.hu
MARTON BÉLA, POLGÁRMESTER
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VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL

Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjéről
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendjéről az alábbi tájékoztatást nyújtom tisztelt ügyfeleinknek:
Balatonalmádi Okmányiroda
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/594-180, 88/594-192
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–11.30 és 12.30–17.00
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–11.30 és 12.30–16.00
Csütörtök
8.00–11.30 és 12.30–16.00
Péntek
8.00–13.00
Balatonfűzfői Kormányablak Okmányirodával
Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Tel.: 88/596-907, 88/596-905
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–20.00
Kedd
8.00–20.00
Szerda
8.00–20.00
Csütörtök
8.00–20.00
Péntek
8.00–20.00
Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonfűzfői
Kormányablakban változatlanul lehet okmányirodai ügyeket is
intézni, továbbá lehetőség van ügyfélkapu létesítésre, állampolgársági ügyek, ÉTDR ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítási
ügyek (pl. utazási költségtérítés), nyugdíj ügyek intézésére, valamint
hiteles tulajdoni lap és térképmásolat igénylésére is. (A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.)
Az Okmányirodában és a Kormányablakban kispostai pénztár
működik, ezért okmányirodai ügyekben bankkártyás fizetésen túl lehetőség van a készpénzzel történő fizetésre is, tulajdoni lap és térképmásolat igénylése esetén kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges.
A várakozási idő elkerülése érdekében lehetőség van időpontfoglalásra a fent megadott telefonszámokon vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda linken, ügyfélkapuval nem rendelkezők a http://www.nyilvantarto.hu oldalon is foglalhatnak időpontot.
A szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés helyszíne (Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.) és ügyfélfogadási ideje változatlan. A
járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben (pl. szabálysértési,

környezetvédelmi, egyes oktatással kapcsolatos ügyek) Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1. szám alatt állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Tel.: 88/594-180, 183
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.
Tel.: 88/594-127, 88/594-129
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–16.30
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–16.30
Csütörtök
8.00–16.30
Péntek
8.00–13.00
A Balatonalmádi Járási Hivatal szakigazgatási szervei változatlan
ügyfélfogadási időben várják a ügyfeleket az alábbiak szerint:
Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32.
Tel.: 88/594-120, 88/594-122
Nap
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
8.00–16.30
Kedd
Zárva
Szerda
8.00–16.30
Csütörtök
8.00–16.30
Péntek
8.00–13.00

Nap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43.
Tel.: 88/439-055
Ügyfélfogadási idő
8.00–14.00
Zárva
8.00–14.00
8.00–14.00
8.00–12.00

Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal, ügyintézőink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére!
Balatonalmádi, 2014. március 14.

DR . TAR VIKTÓRIA HIVATALVEZETŐ

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
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Civil pályázat
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. március 18-i ülésén pályázat kiírásáról döntött
a közérdekű kulturális és sportprogramok, valamint a nonprofit szervezetek és közösségek 2014. évi támogatására.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírás a város honlapjáról letölthető (www. balatonfuzfo.hu)

Gyermekek óvodai beíratása
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda
2014/2015-ös nevelési évre a beiratkozás időpontja:
2014. április 23-tól–április 25-ig
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit
• akik 3. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik,
• akik a 2014/2015. nevelési év (2014. 9. 1.–2015. 08. 31.) során
lesznek 3 évesek.
• akik 5. életévüket a 2014. évben töltik be. Ők a Köznevelési Tv.
értelmében szeptember 1-től óvodai nevelés keretében folyó iskolai
életmódra felkészítő foglalkozáson kötelesek részt venni, minimum
napi 4 órában.
A beiratkozások helye:
SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Tel: 88/451-872
8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Tel: 88/451-651
8.00–16.00-ig
Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Tel: 88/451-860
8.00–16.00-ig
Papkeszi, Fő u. 46.
Tel: 88/484-183
9.00–15.00-ig
Szükséges dokumentumok:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímigazolványa
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
• Esetenként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
• Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén szakértői vélemény
• Tartósan beteg gyermek esetén Magyar Államkincstári Igazolás
SALAMON TAMÁSNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
OM 037162

Tájékoztatás az általános iskolába történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje
2014. április 28–30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00–18.00 óra között
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a
szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek TAJ-kártyája
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa
A felvételről az iskola igazgatója 30 napon belül dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és AMI kötelező felvételi körzete: Balatonfűzfő, Királyszentistván, Litér, Papkeszi
Sportiskolai képzésünk kötelező beiskolázási körzet nélküli
(„a” osztály).

8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.
Telefon: 88/586-090, 88/586-190 Fax: 88/586-191
E-mail: irinyi@fuzfosuli.hu • www.fuzfosuli.hu
MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
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Sajtóközlemény
MEGVALÓSULT A NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSE AZ IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A KEOP4.10.0/A/12-2013-0217 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROJEKT KERETÉBEN.
2014. március 19.
2014. február 24-én megkezdődtek a napelemes kiserőmű rendszer telepítési munkálatai az Irinyi János Általános Iskolában. Az
Ökoiskola címet viselő iskola épületének lapostető-szerkezetére 138 db napelem modul lett elhelyezve. 2014. március 14-én megtörtént a próbaüzem és a hálózathasználati szerződés megkötését követően megindulhat az energiatermelés.
Balatonfűzfő város önkormányzata 2013. február 25-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
„Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati konstrukció keretében a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére.
„A projekt keretében 34 kW teljesítményű napelemes kiserőmű rendszer telepítése valósult meg. 138 db Hanwha SF 220-30-1P245 típusú
napelem modul lett telepítve az épület lapostető-szerkezetére. A napelemek egységteljesítménye: 245 W” – tájékoztatott Nóti Attila városfejlesztési referens, majd hozzátette, hogy „a projekt összköltsége 37 487 740 Ft, amelyhez az önkormányzat 31 864 579 Ft vissza nem térítendő
európai uniós támogatást igényelt és 5 623 161 Ft saját forrást biztosított a 2014. évi költségvetésében.”
A kivitelezési munkálatok 2014. február 24-én kezdődtek meg. A beruházás próbaüzemmel egybekötött végleges műszaki átadás-átvétele
2014. március 14-én volt.
A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos-energia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos-energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése.
Az iskolaépület villamos-energia igényének csökkenését, ezzel együtt jelentős energiaköltség-csökkenést várunk a beruházástól.
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése.
„A projekt nem titkolt célja, hogy az iskola diákjai, a város polgárai, illetve az épületet látogató emberek számára példát mutassunk a fenntartható energiatermelés egy formájára.” – mondta Polyák István iskolaigazgató.
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Feltámadt Krisztus földi vándorlásunk társa akar lenni a szentáldozás által!
Jézus az utolsó vacsorán (nagycsütörtökön emlékezik meg erről egyházunk) felajánlotta magát az egész emberiségért. Nagypénteken
véres kereszthalálával ezt beteljesítette. Minden szentmise az utolsó
vacsorán és a Golgota hegyén bemutatott krisztusi felajánlás jelenvalóvá tétele. A mise után megmaradt szentostyában is valóságosan
jelen van a feltámadt Megváltónk. Nézzük, hogyan ír az oltáriszentségről Szent Gaudentius bresciai püspök: „Úti eledelünk ez, amely
földi életünk útján táplál és éltet, míg majd e világot elhagyva el nem
jutunk hozzá. Ezért mondotta Urunk: Ha nem eszitek az én testemet,
és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet bennetek (vö. Jn 6, 53).
Azt akarta, hogy jótékonysága állandóan velünk maradjon. Azt akarta, hogy az ő drága vérén megváltott lelkek mindenkor megszentelődjenek tulajdon szenvedésének képére. Ezért meghagyta hűséges

tanítványainak, akiket egyháza első papjaivá is tett, hogy szünet nélkül mutassák be az örök életnek e szent titkait, ezt kell a földkerekség
összes egyházában is minden papnak ünnepelnie, amíg az égből
Krisztus újra el nem jön. Így tehát a papok és velük együtt az egész
hívő nép megváltásunk örök emlékezetét ünnepeljék, amikor
Krisztus szenvedésének példáját szem előtt tartják mindennap, amikor azt kezükbe fogják, magukhoz veszik és szívükbe fogadják.
Továbbá, mivel a kenyeret sok lisztté őrölt búzaszemből és vízből
készítik, és tűzön kapja meg a végső alakját, ez a kenyér nagyon találóan jelképezi Krisztus testét, hiszen tudjuk, hogy az az egész emberi
nem sokaságából lett egy testté, amelyet a Szentlélek tüze készített el.
(...) Hasonlóképpen az ő vére is olyan, mint a sok szőlőszemből,
mégpedig saját szőlőtőjének a fürtjeiből készült bor, amit a kereszt
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gyötrelme sajtolt ki. Ez a bor saját erejéből forrásnak indul azoknak a
lelkében, akik azt hűséges szívvel magukhoz veszik. Az üdvöt hozó
húsvétnak ezt az áldozati ajándékát hívő szívetek teljes vágyakozásával fogadjátok velünk együtt mindnyájan, akik már kivonultunk a
sátán Egyiptomának és fáraójának a hatalmából, hogy a mi Urunk,
Jézus Krisztus által – akiről hisszük, hogy jelen van e szentségekben
– szívünk legmélyéig megszentelődjünk, hiszen az ő mérhetetlen
jósága mindörökké megmarad.” Mindenki remél valamiben, ma legtöbben a gazdagságban bíznak, úgy gondolják, pénzzel mindent el
lehet intézni, meg lehet szerezni a vágyva vágyott boldogságot. Mi
keresztények abban az Istenben bízunk, aki Jézus Krisztusban végérvényesen kinyilatkoztatta, hogy az emberrel akar lenni, lelkünkben

akar lakni, s így osztozni mindennapi életünkben, hogy mindannyiunkat elvezessen országába, mely szeretet és élet. Az oltáriszentség a
feltámadt Jézusnak olyan létezési módja, amelyben kizárólag értünk
van jelen, hogy az örök élet felé tartó földi vándorlásunk társa lehessen. Ezért fontos, hogy megtisztítva lelkünket a bűneinktől (elvégezve szentgyónásunkat) most húsvétkor is magunkhoz vegyük őt. Így
megtapasztalva misztikus jelenlétét, töltheti be a mi lelkünket is a
bizonyosság húsvét hajnalán: Valóban feltámadt az Úr.
Krisztus és valamennyiünk eljövendő feltámadásából fakadó húsvéti
örömöt kívánok Balatonfűzfő minden lakosának!
FERENC ATYA

A római katolikus egyház liturgiáinak időpontja és helye Balatonfűzfőn
a húsvéti szent három napon, Nagyszombaton, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn
Április 17-én, Nagycsütörtökön:
19.00 órakor Az utolsó vacsora emlékmiséje a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
22.00–24.00: Virrasztás a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
Április 18-án, Nagypénteken:
15.00 órakor Keresztút a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

19.00 órakor Az Úr szenvedésének emlékünnepe a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
Április 19-én, Nagyszombaton:
Délután Szentsír látogatása a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
21.00 órakor Vigília szertartás szentmisével és körmenettel a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

Április 20-án, Húsvétvasárnap:
11.00 órakor Ünnepi szentmise a Jézus
Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
19.00 órakor Ünnepi szentmise a Szent
László-templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.
Április 21-én, Húsvéthétfőn:
11.00 órakor Szentmise a Jézus Szíve
plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

Segítséget kérek!
A Balatonfűzfő-gyártelepi Szent Lászlótemplom 75 évvel ezelőtti felszenteléséről
július 5–6-án fogunk megemlékezni. Ez

alkalomból szeretnénk kiállítani mindazokat a dokumentumokat, fényképeket, amelyek még fellelhetők.

Ha van a templomhoz kötődő fényképük,
kérem, csak a digitalizálás idejére juttassák el
hozzám! Előre is köszönöm! Ferenc atya

Húsvéti üzenet
„A tizenegy tanítvány pedig elment
Galileába, arra a helyre, ahová Jézus rendelte
őket…” (Máté 28,11-20)
Jézus Krisztusban hinni, az Ő feltámadásának ajándékát megragadni és arról tanúskodni, tanítvánnyá lenni nem emberi akarat
dolga, hanem Isten ajándéka. Ajándék hinni,
hogy Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom mennyen és földön, ez a hatalom pedig
teremtő, újjáteremtő és megváltó hatalom.
Aki ebben a szeretet-hatalomban részesült,
az feladatot kap, hogy hirdesse az evangéliumot, ott ahová Jézus rendelte őt (16). A
misszió azonban soha ne emberi hatalmi
igény kifejezése legyen, hanem az Isten életet mentő, szolgáló, megváltó hatalmának
meghirdetése, megélése. Misszió címén sokszor „magunkat” akarjuk a másikra erőltetni, életünk pedig annyiszor ellene mond
Jézus Krisztus szeretetének.

Legalább szavainkkal bátorítsunk, bíztassunk,
dicsérjünk, vigasztaljunk másokat; ha már
többre nem futja, mert ez a hitre hívás első
lépése. Akit szavainkkal bíztatunk, az lesz
majd fogékony előbb-utóbb a tanításra, az
isteni igazságok befogadására. Ebben a szolgálatban azonban velünk az Isten (Máté 1,23).
Áldott húsvéti ünneplést!
Rendkívüli alkalmak – a fűzfői és almádi
reformátusoknál – 2014. tavaszán
• 2014. 3. 23. vasárnap 12.00 óra –
Gyülekezeti ebéd.
• 2014. 3. 30. vasárnap 7.00 óra –
Gyülekezeti kirándulás a Budapest-ÚjpestBelsővárosi Gyülekezethez.
• 2014. 4. 5. szombat 19.00 óra –
Gyülekezeti Filmklub
• 2014. 4. 20–21. – Húsvét (úrvacsora, felkészítés a keddi Bibliaórán).

• 2014. 5. 4. vasárnap 9.00 és 10.30 óra –
Gyülekezeti anyák napi ünnepség.
• 2014. 5. 10. szombat 18.00 óra – Előadások
az
Isten
Garázsában-2:
dr. Tőkéczki László előadása Európa és
keresztyénség címmel.
• 2014. 5. 24. szombat 19.00 óra – Gyülekezeti Filmklub.
• 2014. 5. 25. vasárnap 13.00 óra – Gyülekezeti túra Felsőörsre.
• 2014. 6. 1. vasárnap 10.30 óra – Hálaadás
a megújult gyülekezeti teremért:
dr. Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE
Zsinata lelkészi elnökének szolgálata.
• 2014. 6. 1. vasárnap 12.00 óra –
Szeretetvendégség.
• 2014. 6. 8. vasárnap 9.00 és 10.30 óra –
Pünkösd (úrvacsora, felkészítés a keddi
Bibliaórán), hittanévzáró, konfirmáció.
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• 2014. 06. 16–20. hétfőtől–péntekig
8.00–16.00 – Hittanos napközis tábor
8.00–16.00 óra között, minden nap háromhárom munkatárssal.
• 2014. 06. 20. péntek 16.00 óra – Hittanos
szeretetvendégség szülők meghívásával.
• 2014. 07. 04–06. péntek–vasárnap (külön
busszal 07.05-én csoportos utazás) –
REND 2014. Őriszentpéter (kórusunk
részt vesz a kerületi kórusok találkozóján).
• 2014. 07. hó, három héten át –
Balatonfenyvesi egyházkerületi hittanos
ifjúsági és családi hetek.
• 2014. 09. 06–07. szombat–vasárnap –
Gyülekezeti csendes hétvége, több generációs, családoknak, gyermekekkel.
• 2014. 02. 09., 02. 23., 03. 23., 04. 13.,
05.11. vasárnap 16.00 óra – Női bibliaórák
házaknál, családoknál.

• Koncertek külön meghirdetésre, évente három.
Rendszeres alkalmak – a fűzfői és almádi
reformátusoknál – 2014. tavaszán
• Istentiszteletek Balatonfűzfő, vasárnap,
9.00 óra (Balatonfűzfő-Gyártelep, Támasz
Idősek Otthona ugyanekkor); Balatonalmádi, vasárnap, 10.30 óra.
• Gyermek istentiszteletek, Balatonfűzfő,
vasárnap 9.00 óra; Balatonalmádi, vasárnap,
10.30 óra.
• Bibliaórák, Balatonfűzfő, kedd, 16.30
óra; Balatonalmádi, kedd 18.30 óra.
• Óvodás hittan, Balatonfűzfő-Gyártelep,
hétfő, 8.00 óra; Balatonfűzfő-Tobruk, kedd,
8.00 óra; Balatonfűzfő, kedd, 8.45 óra;
Balatonalmádi, szerda, 15.000 óra.
• Iskolai hittan, Balatonfűzfőn (Irinyi
János Általános Iskola), péntek 9.55 óra (5.
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osztály); Balatonfűzfőn (Irinyi János Általános Iskola), péntek, 10.45 óra (1. osztály);
Balatonalmádi (Györgyi Dénes Általános
Iskola), szerda, 12.55 óra (1. osztály).
• Fakultatív hittan, Balatonfűzfő (Irinyi
János Általános Iskola), péntek, 12.15 óra
(alsó tagozat); Balatonfűzfő (Irinyi János
Általános Iskola), péntek, 13.00 óra (felső
tagozat); Balatonalmádi (Gyülekezeti
Terem, Baross u. 24.), szerda, 15.00–18.00
óra (alsó–felső tagozat, konfirmandusok).
• Baba-mama kör, Balatonalmádi (Gyülekezeti Terem, Baross G. u. 24.), szerda,
10.00 óra.
• Gyülekezeti Kórus, Balatonalmádi
(Gyülekezeti Terem, Baross G. u. 24.), vasárnap, 9.30 óra.
STEINBACH JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ

Kicsalta a jó idő a kerékpárosokat az utakra
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2013. évben bekövetkezett közlekedési
balesetek elemzésekor egyértelműen megfigyelhető a szezonalitás – kivétel talán a
kerékpárosok –, amely a nyáron többszörösére növekvő nyaraló és jármű forgalommal
magyarázható.
A személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is a
relatív gyorshajtás, vagyis az út és látási
viszonyoknak nem megfelelően megválasztott sebesség, a követési távolság, valamint
az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be
nem tartása. 4 esetben fordult elő, hogy a
balesetet okozó vezető ittas volt.
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a
gyalogosok, illetve kerékpárosok. 2013.
évben – a kerékpárosok által okozott balesetek száma 10 volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a kerékpárosok felelősek. 2014. évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységében – éppen ezért – kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpáros balesetek megelőzésére.
A kerékpárral közlekedő személy a közlekedésnek egyenrangú résztvevője, ami azt jelenti, ugyanúgy ismernie kell a közlekedési
szabályokat, mint a gépjármű vezetőknek!
Tekintsük át a legfontosabb, a kerékpárosokra
vonatkozó közlekedési szabályokat:
Alapszabály: a kerékpárt hajtó személy

vezetőnek, a kerékpárt toló személy gyalogosnak minősül!
• Csak akkor lehet behajtani kerékpárral az
egyirányú út tilos oldaláról, ha azt kiegészítő jelzőtábla megengedi!
• A kerékpárosokra is vonatkozik a kézben
tartott mobil telefonnal való telefonálás
tilalma vezetés közben!
• Kerékpárral mindig az úttest menetirány
szerinti jobb oldalán kell közlekedni.
Kivétel, ha az kerékpáros közlekedésre
alkalmatlan, vagy tiltott. Ebben az esetben
a járdán a gyalogosok zavarása nélkül,
maximum 10 km/óra sebességgel lehet
haladni.
• A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros a
gyalogos forgalmat nem akadályozhatja, és
nem veszélyeztetheti.
• Kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű
kerékpáron 17. életévét betöltött személy
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast.
• Éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok
között vagy a kerékpáron vagy a kerékpároson ( fontos változás!), elől fehér – hátul
piros, folyamatos vagy villogó fényjelzést
kell használni!
• Lakott területen kívül fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselni éjszaka vagy
korlátozott látási viszonyok között. Lakott
területen belül kifejezetten ajánlott.

• Kerékpárral TILOS lakott területen kívül
- főútvonalon balra kanyarodni, az úttest
jobb széléről át kell tolni a kerékpárt,
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek egyedül kerékpározni,
- elengedett kormánnyal kerékpározni,
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint –
kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni,
- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni,
- kerékpáron oldalra, előre vagy hátra egy
méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a
vezetésben akadályozó tárgyat szállítani,
- kerékpárral állatot vezetni.
Téves az a köztudatban elterjedt nézet,
hogy már lehet alkohol fogyasztása után
kerékpározni!
• Főúton alkohol fogyasztása után kerékpározni TILOS! Ellenkező esetben a közigazgatási bírság összege 60 000 Ft.
• Mellékúton és kerékpárúton alkohol
fogyasztása után – például egy sör vagy 2 dl
bor – csak akkor szabad kerékpározni, ha a
vezető közlekedésre, vezetésre alkalmas állapotban van! Ha nem, akkor közigazgatási
eljárásban 30 000 Ft bírsággal kell sújtani.
SZAKTANÁCSADÓ: PAPP CSONGOR R . ALEZREDES
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI ALOSZTÁLYVEZETŐ
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Hol tart most a 15,5 hektáros terület „ügye”?
Bizonyára a Tobruk városrészben élőkön
kívül is sokakat foglalkoztat a fenti kérdés.
Ez az a 71-es számú főútról is jól látható,
szép fekvésű telek, mely közvetlenül a tobruki városrész tőszomszédságában, a Rákóczi
utcától nyugatra, Almádi irányában egy
nyárfasortól szegélyezve fekszik. Egyes térképeken csak Albeli néven szereplő, 15,5
hektárnyi terület, korábban mezőgazdasági
művelés alatt állt. Most azonban, ahogy a
napokban készült képen is látható, elég elhanyagoltnak tűnik, holott az ingatlannak
évek óta van gazdája, aki egy turisztikai
centrumot álmodott erre a területre. Az
alábbiakban arról szeretnék beszámolni
röviden, hogy a közelmúltban miképp alakult az ingatlan sorsa, ma ki a „gazdája” és
egyáltalán mi a helyzet ezzel a területtel.

Előzmények:
A város képviselő-testülete 1995-ben döntött a szóban forgó ingatlan belterületbe
vonásáról, mely azonban csak pár év múlva
valósult meg. Az ezredforduló éveiben aztán
az ingatlan eladása érdekében több ízben is
értékbecslést készíttetett az önkormányzat.
Az immár belterületbe vont, 1058/4 helyrajzi számú ingatlan többször, különböző
értéken került meghirdetésre, de vevő nem
akadt a területre. Végül az előző testület
2008 júniusában a 15,5 hektáros ingatlan
értékesítésére egy olyan pályázati és zártkörű
versenytárgyalási felhívást (178/2008.) tett
közzé, melyre akadt érdeklődő. A 228,5 millió forintért meghirdetett ingatlanra az
egyedüli pályázó a budapesti székhelyű, többek között ingatlanfejlesztéssel foglalkozó
Muthermal Kft. volt, mely turisztikai beruházást tervezett a területre.
Az adásvételi szerződésre 2009. január 8-án
került sor. A társaság tulajdonosa, dr. Rudas
László az adásvételi szerződés aláírásával
tudomásul vette, hogy az ingatlanra előbb
tanulmánytervet készíttet, majd ezt követően, s ennek megfelelően kerül a helyi szabályozási terv kidolgozására. A kft. a tanul-

mányterveit nem az elfogadott ütemtervnek
megfelelően, hanem többhónapos csúszással, 2009. dec. 8-án nyújtotta át az önkormányzatnak, így a helyi építési szabályzat,
valamint a szabályozási terv kidolgozására is
csak ezt követően kerülhetett sor. Az új
tulajdonos csak a fent nevezett fejlesztési
tervek elkészíttetésekor szembesült a ténynyel, hogy a terület az ő fejlesztési elképzeléseinek mégsem fog megfelelni. Mint azt a
2009. 10. 19-én, az önkormányzathoz eljuttatott levelében írja, az ingatlan be van szorítva a 71-es út és a MÁV pályateste közé,
nincs közvetlen vízparti kapcsolata, nincs
közművesítve, korlátozott a tóra való kilátása, nincs kapcsolata a 71-es főúttal, ráadásul
kicsi (40%) a beépíthetősége. „A tárgyi területen, a terület bizonyos kedvezőtlen adottságai következtében önmagában gazdaságosan
működő, megfelelő megtérülést eredményező
fejlesztési cél nem valósítható meg.” – vonja le
a következést. E sorokat olvasva az embernek az az érzése támad, hogy az új tulajdonos aligha nézte meg alaposan, mit is szándékozik megvenni. Vagy talán azzal számolt,
hogy az önkormányzatot további tárgyalások során engedményekre szoríthatja? Ki
tudja. Ami biztos, hogy a fent hivatkozott
levélben a tulajdonos az önkormányzattal
történő kapcsolat „erősítését” szorgalmazza.
Konkrétan utal azokra a fejlesztési elképzelésekre, melyek végeredményben a helyi szabályozási terv számára kedvező felpuhítását
jelentenék. Például eltökélt szándéka volt a
közvetlen vízparthoz jutás. Részben ennek
érdekében tervezte a MÁV nyomvonalon
létesítendő megálló áthelyeztetését, az
ingatlan és a vízpart közötti ingatlanok
önkormányzat általi kisajátítását, végeredményben a tobruki strand mellett, egy saját
vendégkör számára kialakított rekreációs
terület létrehozását. Ez természetesen nagyban megnövelte volna a beruházás banki
finanszírozhatóságát. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a Muthermal Kft. a fejlesztési terveit elsősorban nem saját tőkéből,
hanem részben banki hitelből, részben állami támogatásból kívánta megvalósítani.)
Emellett kérte, hogy az önkormányzat aktív
módon (területcserékkel, kisajátításokkal)
járuljon hozzá a beruházás jövedelmezőségének biztosításához. Ennek érdekében felajánlotta a helyi turisztikai fejlesztéssekkel
kapcsolatos tervek kidolgozásában való közreműködésüket.
Hogy mégsem lett ebből semmi, az elsősor-

ban annak köszönhető, hogy az önkormányzat a tulajdonos által felkínált együttműködési formát egyoldalúnak, az önk. számára
túlságosan korlátozónak látta. Az előző testület helyesen ítélte meg, hogy olyan közös
beruházásokba nem szabad belekezdeni,
melyek megvalósulásra nincs biztosíték.
Márpedig az új tulajdonos az önk. kérésére
sem állt elő tényleges fejlesztési javaslatokkal
(hol, mit, milyen együttműködési formában
szeretne megvalósítani), hanem mindvégig
megmaradt az általánosságok szintjén.
Az adásvételi szerződés értelmében a vevő
kötelezettséget vállalt arra, hogy a helyi építési szabályzat elfogadását követő 90 napon
belül a pályázatban foglaltak megvalósítása
céljából névre szóló építési kérelmet nyújt
be az illetékes hatósághoz, majd a jogerős
építési engedélyek birtokában az engedélyezett létesítményeket 5 éven belül megvalósítja. A kft. 2011 májusában kapott is építési engedélyt az ingatlanra, de a beruházást
mégsem kezdte meg. Valószínűsítem, hogy
ez összefüggésben állhat a Magyarországra is
begyűrűző hitelválsággal, minek okán
eltűntek a piacról a kedvező beruházási, fejlesztési hitelek.
A pályázat benyújtását megelőzően a
Muthermal Kft.-nek volt lehetősége tájékozódni az ingatlanra vonatkozó helyi adófizetési kötelezettségekről. Az érintett nem
kapott olyan irányú jelzést az önk. adóhatóságától, hogy a fenti ingatlanra adófizetési
kötelezettsége nem áll fenn. Sőt a tulajdonos
a 2008. 12. 17-i levelében a projekt megvalósítását és finanszírozását nehezítő tényezőként nevesíti a helyi adókat (iparűzési,
telekadó), egyben kérte megvizsgálni az
adókedvezmények, mentességek lehetőségét. A szerződés aláírásakor tehát számolhatott azzal, hogy az ingatlan után helyi adót
kell fizetnie. Az adásvétel évének kivételével
a 15,5 hektáros terület minden esztendőben
adóköteles volt, a Muthermal Kft. ez idő
alatt mintegy 19,3 millió forintos telekadótartozást halmozott fel.
A jelen helyzet:
Az adótartozás behajtása érdekében a kft.
számlájára folyamatosan inkasszót bocsájtunk ki (eddig sajnos eredménytelenül, mert
a számlán semmiféle pénzmozgás sincs),
valamint az ingatlanra végrehajtási jogot
jegyeztettünk be (azaz köztartozása a tulajdoni lapon is szerepel). Nem vagyunk ezzel
egyedül, hiszen az érintett ingatlanra – nyil-

12. oldal

ván adótartozása miatt – a NAV is végrehajtási jogot jegyeztetett be, sőt egyéb terheket
is azok a hitelezők, akiknek további követelése áll fenn a Muthermal Kft.-vel szemben.
Sajnos a csődtörvény szerint az önkormányzatok a kielégítési sorrend végén szerepelnek
(első az adóhatóság, aztán a felszámoló költségei stb.). Könnyen előfordulhat, hogy valamelyik bejegyzett teher jogosultja felszámolást kezdeményez az illetékes bíróságnál. Az
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sem kizárt, hogy ennek során az önk. kedvező áron ismételten hozzájuthatna a területhez. Persze igencsak kérdéses, hogy mit kezdene vele és egyáltalán volna-e ilyen szándék… Valószínűbb forgatókönyv, hogy valamelyik hitelező szerzi meg a terület tulajdonjogát, természetesen azokkal a kötelmekkel,
melyek miatt a Muthermal Kft. nem hajtotta
végre a tervezett beruházásait. Tehát – és ezt
szeretném aláhúzni – spekulációs célokat

továbbra sem szolgálhat a terület a szigorú
szabályozók (Balaton-törvény, Helyi Szabályozási Terv) következtében.
Reméljük, bárki is szerzi meg a terület tulajdonjogát a jövőben, ott a település érdekét is
szolgáló (pl. turisztikai, egészségügyi, kereskedelmi stb.) fejlesztéseket fog megvalósítani.
ERDŐSI GÁBOR
KÉPVISELŐ

Köztes átmenetek – a drog
címmel nyílt kiállítás a Közösségi Házban!
Az interaktív kiállítás célja, hogy lehetőség
szerint senki ne próbálja ki a drogot, s mindezt az intézmény nagytermét szinte teljesen
betöltő öt berendezett teremben próbálják
szakemberek segítségével elérni. Az elsősorban felső tagozatos és középiskolás tanulóknak szervezett bemutató rávilágít a drogok

kártékony hatására, felhívja a figyelmet a
család, az iskola és a baráti körök felelősségére, s felkeltik a figyelmet a szenvedélybetegekre.
A kiállítás 2001. óta vándorol, azóta csaknem 100 településen bemutatták, s a házigazdák nagy örömére április 4-ig Balaton-

fűzfőn láthatják az érdeklődők. A belépés
díjtalan, ám mivel csak szervezett csoportokban látogatható, Balatonalmádiban, az
Egészségfejlesztési Irodában lehet időpontot kérni.
GRÓF TIBOR

Debreczeny Zoltán kiállítása
Színek, szójátékok, színvonal. Talán ez a
három szó fejezi ki leginkább a
Veszprémben élő festőművész, Debreczeny
Zoltán kiállításának megnyitóját, amelyet
március 7-én tartottak a Művelődési
Központ és Könyvtár kiállítótermében.
Színek, amelyek alapvetően meghatározzák
a művész munkáit, égszínkéktől az aranyig,
lángvöröstől az ezüstig. Nem keveri őket, s
arra a kérdésre, hogy miért ennyit ken a
vászonra, mert ennyit gyártanak – jön a nem
sztereotip válasz.
Szójátékok – amelyekre gyakran épülnek a
képek mondanivalói, árasztva magukból az
(ön)iróniát s a másoknak állított görbe tükröt.
Színvonal – amely elengedhetetlen Debreczeny
megnyitóinál, eltérni a megszokottól.

Éppen ezért Marton Béla polgármester
köszöntője után szakmai dialógusba kezdett
pályatársával Fábián László grafikusművészszel, amelynek eredményeképpen átfogó
képet kaphatott a nagyérdemű az alkotó
művészetéről. A megnyitó forgatókönyvébe
még az is belefért, hogy a rögtönzött célbadobó verseny nyerteseit grafikával jutalmazza a művész. Az est színvonalát Nagy Gergely
előadóművész gitárjátéka tette még emlékezetesebbé.
Másnap a fűzfői hölgyek kedvéért „nőtisztelő” tárlatvezetést tartott Debreczeny
Zoltán, csatlakozva ezzel a Művelődési
Központ nőnapi rendezvénysorozatához.
GRÓF TIBOR

Szülők nevelők jótékonysági bálja
2014. március 1-éjn több mint száz szülő és
nevelő gyűlt össze a Művelődési Házban
Balatonfűzfőn.

tály). Zárásként az Irinyis szülők és nevelők
tánckara frenetikus tánccal lepték meg a
nagyérdeműt.

A jótékonysági bál fergeteges műsorral kezdődött. Fellépett az Irinyi Fúvószenekar, a
Farsangi karnevál első helyezett Micsoda nő
ez a férfi produkciója (6. b osztály), a második helyezett Poharas produkció (6. a osz-

A kiváló műsort finom vacsora követte,
majd a felhőtlen tánc, a mulatság és a tombola vette át az uralmat egészen hajnalig a
Koktél Trió vezetésével. Ezzel a nagyon színvonalas rendezvénnyel sok-sok magyar

forintot gyűjtöttek az iskola tanulóinak
javára. Nevükben ezúton köszönjük a szülői
munkaközösségnek a szervezést. Reméljük,
jövőre ugyanitt ilyen jól fogjuk érezni
magunkat a jótékonyság égisze alatt.
HORVÁTH IRÉN
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Nőnapi ünnepi műsor
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, amelyet
1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nőnapot az
ENSZ is a világnapok közt tartja számon,
mely eredetileg munkásmozgalmi, harcos, a
nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és

Könyvtár két, rendkívül népszerű művész
műsorával kedveskedett a hölgyeknek és a
megjelent közönségnek.
Marton Béla polgármester köszöntője után
színpadunkon üdvözölhettük Nyertes
Zsuzsát és Harsányi Gábort, akik közismert
dallamokkal, valamint kabaré jelenettel
örvendeztették meg a publikumot.
Nyertes Zsuzsa 1983-ban végzett a Színház-

és Filmművészeti Főiskolán, és azóta a
Vidám Színpad tagja. A kabarétól a vígjátékon át a musicalig alakításai színvonalasak,
sokat szerepel a televízió műsoraiban is.
Harsányi Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas
magyar színész, író, drámaszerző, érdemes
művész. 1964–1968 között járt a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára. Karrierje a Thália
Színház társulatánál indult (1968–1979), majd a
Mafilmhez került. 1983–1989 között a Nemzeti
Színház tagja volt, 1982-ben a Karinthy Színház
egyik megalapítója és társigazgatója, 1995-től a
Vidám Színpad tagja. Népszerű szinkronszínész,
Újpesten saját színiiskolát igazgat.
A műsor után a polgármester úr és a művelődési központ igazgatója egy szál virággal
kedveskedett a hölgyeknek.
BÓNA VERONIKA

Szponzoráció
A Város fotósa – a fotós városa© díj 2014.
évi díjazottjaként fontosnak tartom a fűzfői
közösségi értékeket ápoló, értékteremtő
tevékenységet végző tehetségek támogatását, segítését! Ezen elkötelezettségem megtestesüléseként egy különleges szponzorációs lehetőséget dolgoztam ki.
Mai médiaorientált világunkban a jó megjelenéshez, az aktuális események, hírek bemutatásához megkerülhetetlenül szükség van
minőségi fényképekre. A kiválasztott szponzoráltunkat teljes fotós szolgáltatással segítjük a támogatás ideje alatt. Saját szervezésű
fotózáson, stúdiónkban vagy egyéb helyszínen fotókat készítünk bemutatkozó, promóciós anyagokhoz, amiket készre szerkesztünk. Elkísérjük szponzoráltunkat fontos,
nyilvános megjelenéseire (rendezvények, fellépések, versenyek stb.), hogy ezekről az ese-

ményekről szintén legyen minőségi képanyag, amit saját weboldalán, közösségi oldalán, blogjában vagy akár a helyi sajtóban
megoszthat az iránta érdeklődőkkel.
Szponzoráltunknak mindezeket teljesen
ingyenesen biztosítjuk. Az eseményekről
saját közösségi oldalunkon és egyéb kommunikációs csatornáinkon mi is rendszeresen
beszámolunk. A szponzoráció keretében
bármely, Balatonfűzfőn élő, alkotó, Balatonfűzfő közösségi érdekeit szolgáló, jó hírét
öregbítő szervezetet, csoportot, egyesületet
szívesen támogatunk a lehetőségeink erejéig.
A szponzoráció időtartama egy év. A szponzoráltunkat a felajánló és a Balatonfűzfői
Hírlap szerkesztőségének tagjaiból választott döntnökök választják ki a beérkezett
pályázatok közül.
A pályázatokat az info@ambrusphoto.hu
email címre várjuk.

Beérkezési határidő: 2014. április 15.
Tekintettel arra, hogy felajánlásunk nonprofit jellegű, szponzoráltunkat is nonprofit
módon működő jelentkezők közül választjuk ki. Nem zárkózunk el azonban olyan
jelentkező támogatásától, aki a tevékenysége
során keletkező anyagi hasznát városunk
érdekében használja fel.
Várjuk tehát csoportok, közösségek, sportegyesületek, sportolók, énekesek, énekkarok,
zenekarok, tánccsoportok, bármely művészeti, közösségi területen aktívan, elhivatottan dolgozó tehetségek pályázatait, hogy
kiválasszuk közülük azt, akit az elkövetkezendő egy évben minőségi képanyaggal,
komplex fotószolgáltatással támogathatunk.

Nőnap az Öveges kollégiumában
Idén is megrendezték a szokásos nőnapi köszöntőt a kollégiumban. A fiúk lelkesedéssel és izgatottan várták, hogy örömet szerezhessenek a
lányoknak. Prózai beszéddel, saját versekkel és
meghitt gondolatokkal tisztelegtek előttünk.
A kis műsor végén virágot is ajándékoztak, ezzel
is kifejezve a nők iránt érzett tiszteletet és szeretetet. Ebből az alkalomból a szebbik nem képvise-

lői kicsinosították magukat, és a rólunk készült
videót is megtekinthettük, mely a legjobb fotókból állt össze. A műsor végén táncos mulatság
várt az érdeklődőkre. A fiúk elmondása szerint a
nőket nemcsak ezen a szép napon, hanem mindennap odaadással, megbecsüléssel kell szeretni.
GRUNNER NELLI 12. G

AMBRUS NORBERT
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Március 15-i városi megemlékezés
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás megindítója, harcával a nemzeti mitológia részévé vált.
Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lénye-

gében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja
jobban, mint hogy csak a cári Oroszország
beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek
soha ekkora hadserege addig nem járt még
külföldön.
Balatonfűzfő város ünnepi megemlékezését a
Himnusz elhangzása után a Szivárvány

óvoda nagycsoportos óvodás gyermekeinek
műsora nyitotta, akik versekkel, dalokkal
kedveskedtek a közönség számára. Ezt követően dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem
egyetemi tanárának beszédét hallgathattuk
meg. Felföldi Gábor és Lohonyai Zoltán, a
Váci Mihály Irodalmi Színpad művészeinek
műsorát gitárkíséret színesítette, majd a
Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub koreográfiáját tekinthettük meg, akik a
nemzeti színű zászlót helyezték látványelemeiben gazdag műsoruk középpontjába.
A megemlékezést koszorúzás zárta, melyen
a helyi intézmények és civil szervezetek
között a nagycétényi testvérváros is képviseltette magát.
BÓNA VERONIKA

Március 15-i ünnepség az Irinyiben
Csütörtökön tartotta iskolánk a március 15-i
ünnepségét. A műsort a hatodik, a hetedik és
a nyolcadikosokból szerveződött alkalmi
színjátszó kör adta elő. Zanathyné Lenkefi
Éva igazgatóhelyettes tanította be a jól sikerült műsort.
A Művelődési Központ nagyszerű helyszín
volt ehhez. Az ünnepséget megtisztelte látogatásával Hontai–Cziráki Marianna tanke-

rület igazgató asszony és dr. Varjú Lajos képviselő úr.
Az ünnepséget követően az iskola minden
tanulója egy FŰZFŐSULI feliratos szilikonos karkötőt kapott ajándékba. A legjobb
tanulók osztályonként 1–1 fehér színű karkötőt is kaptak.
’IRINYI’

VÁCISZ hírek
A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontban egyszerre 7 ország diákjait láttuk vendégül
Egy nemzetközi projekt keretében hat
ország diákjai látogattak el a balatonalmádi
Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumba.
Az együttműködésben kulturális és tudományos anyag is szerepelt, ezért a magyar
vendéglátókkal együtt ellátogattak hozzánk.
Csillagászati előadáson, majd távcsöves

bemutatón vett részt az angol, holland, lengyel, német, olasz és szlovén diákokból és
kísérőikből álló 50 fős csapat. Az előadást
két lelkes diák szinkron fordította angol
nyelvre.
Amíg tartott az előadás, Gubicza László kollégánk mindent elkövetett és elzavarta a felhőket az égről.
Az előadás után felmentünk az emeletre, a
csapat egy része a kávézóba és a teraszra, a
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többiek a kupolába. Amíg az első turnus az
eget kémlelte, addig a várakozókat a
Csillagfény kávézóban láttuk vendégül. A
külföldi diákok körében nagy sikert aratott
a méltán közkedvelt „Frici féle” sajtos pogácsa. Amíg a kávézó vendégei ettek, ittak, a
fent lévő csapat érdeklődve hallgatta Kocsis

Antal előadását, majd a távcső segítségével
betekintést engedett az égbolt világába.
Nagy örömünkre szolgált, hogy bár hosszú,
fárasztó programokkal teli nap után érkeztek hozzánk, nagyon tetszett nekik az előadás, és sokuk életében először járt ilyen
intézményben. Boldogság, hogy éppen mi
lehettünk azok, akik ilyen élményben részesíthettük Őket.
Programjaink
Április 2-án szerdán 17 órakor éves, nyilvános közgyűlés.
Április 10-én csütörtökön 17 órakor Városi
Diótörő Bajnokság. Bővebb információ a
www.balatoncsillagvizsgalo.hu oldalon.

Április 17-én 10 órától Madárodú készítés a
Közösségi Házban a VÁCISZ szervezésében.
Április 24-én 16 órától Nosztalgia beszélgetés a volt Központi műhely dolgozóival.
Április 26-án 9 órától „BABARUHA
BÖRZE” a Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban.
Hozd el a feleslegessé vált, tiszta, jó állapotú gyermekruhákat, cipőket, játékokat,
helyette válassz olyat, amit használni tudsz!
A BÖRZE ingyenes. A gyermekeknek játszóházat szervezünk, amíg az anyukák válogatnak. Megköszönjük, ha segítesz a szerzésben, szólj az ismerőseidnek!
KIRÁLY ANITA KULTURÁLIS MENEDZSER

Zsinórcsipke minden mennyiségben…
A cím önmagáért beszél.
Február 22-én valóban sok zsinórcsipke
alkotást csodálhattunk meg a Balatonfűzfőn

működő kézműves klubban. A csodálatos
horgolt termékek alkotója Csuka Péterné
Marika, aki a nyílt napon a csipkekészítés
eredetéről és annak történetéről tartott előadást. Mint érdekességet szeretném megemlíteni, hogy a zsinórcsipke nevében foglalja
legfontosabb alapanyagát, a zsinórt. A zsinórcsipke egy vegyes csipke változat, melynek készítése különleges technikát igényel.
Meghatározó rajzolatát horgolt zsinórral
képezzük az oldalán lévő hurkokkal rögzítve
és varrott csipkével díszítjük a fő motívumait.

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
Munkatervünknek megfelelően a nemzetközi nőnap előtti napon
köszöntöttük az első félévben névnapjukat ünneplő tagtársainkat és
természetesen nőtagjainkat. Évek óta nagy népszerűségnek örvendő
összejövetelünkön most is a meghívott vendégeinkkel együtt hatvanan töltöttük be a Natúrkert vendéglő éttermi helyiségét. Lovas
barátaink, és Marton Béla polgármester úr is megtisztelt bennünket
jelenlétével. Az asszonyaink köszöntésében ő is részt vállalt, elmondta gondolatait. Egyik férfitagunk, Eszterhai Tamás külön készült egy
kis versikével, majd én is köszöntöttem őket. Ezután egy szál virággal
kedveskedtünk lányainknak.
Meglepetésre Perger József klarinéttal, Volent János tangóharmonikával, Gyurkovics Ágnes énekhangjával kápráztatott el bennünket.
Közismert dalokkal titkon készültek erre a fellépésre. Olyan jól sikerült, hogy a népes csapat együtt énekelte velük a lakodalmasokat,
csárdásokat. (Ezek a tehetségek hol rejtőztek idáig?) Az ünnepség
további részét a vacsora elfogyasztása után baráti beszélgetéssel, zenehallgatással, tánccal töltöttük. Jó hangulatban, kellemes emlékekkel
búcsúztunk el egymástól.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Az előadás iránt nagy volt az érdeklődés, a
vendégek kíváncsian hallgatták a zsinórcsipke
történetét és annak készítési módját. A sok
látogató közt még egy-két férfiú is akadt.
Nem- csak megcsodálhattuk, hanem ki is próbálhattuk a csipke készítését. Marika alkotásai
szinte minden évben megtekinthetők az
AMKA által rendezett kiállításon. Kezei
közül szép és ízléses termékek kerülnek ki.
Ezen a nyílt napon tartott előadással megint
gazdagabbak lettünk.
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA
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Turisztikai rovat
E hónapban Marton Béla polgármester úr
került volna sorra a Választmányi tagok
interjúsorozatában, azonban műtétje miatt
sajnos nem tudott válaszolni kérdéseinkre,
így a sorozatot jövő hónapban folytatjuk.
Polgármester úrnak jobbulást kívánunk!
Online (interneten keresztül történő)
Fűzfő kártya kibocsátási, Öböl kártya, bérlet- és jegyértékesítési rendszer bevezetése
A Fűzfő- és az Öböl kártya bevezetése óta
minden évben felmerül a kérdés, hogyan
lehetne mind az ügyfélforgalmat, mind a
beléptetést, mind pedig az adatok kiértékelését hatékonyabbá tenni. A választ egy
olyan online rendszer bevezetése jelentheti,
amely teljes mértékben megfelel minden
hatékonysági kritériumnak, valamint számos referencia keretében bizonyította, hogy
a gyakorlatban is megállja a helyét.
Ez a rendszer számos előnnyel rendelkezik a
papír alapúhoz képest, mind a szállásadók,
mind a vendégek, mind pedig az adminisztrációt ellátó munkatársak számára.
– Az adatok előre megadhatók, így az
átvételkor nem szükséges már a kitöltéssel
bajlódni – rövidül az ügyintézés. (Nem
kell duplán beírni adatokat.)
– Már a bevezetés évében egyszerűbb és
gyorsabb kitöltést tesz lehetővé, a
következő években pedig tovább rövidül a
kártyák kiállítására fordított idő, mivel a
rendszer minden adatot automatikusan
eltárol, így pl. az Öböl kártyások esetében
elegendő lesz a kártya időtartamát
meghosszabbítani.
– A strandokon elhelyezett leolvasók segítségével könnyebb és egyszerűbb lesz az
ellenőrzés folyamata, nem kell sorban
állni.
– A szezon végi adminisztrációt is megkönnyíti a rendszer, segíti a különböző kimutatások elvégzését, ez által a hatékonyabb turisztikai stratégia kidolgozását.

További Szállásadók jelentkezését várjuk!
Mint arról már többször beszámoltunk, az
elmúlt nyár folyamán számos vendég
érkezett településünkre, akiknek gyakran
már nem tudtunk szállást biztosítani, így el
kellett küldenünk őket más településekre.
Ennek oka, hogy szezonban már kezd kevés
lenni a rendelkezésre álló férőhelyek száma,
mivel az egyesületünk honlapján megtalálható szállások nagy részét tavasszal már
lekötik, illetve mindenkinek vannak visszajáró vendégei. Vendégeink körében egyre
népszerűbb az egyesületi honlap legújabb
funkciója, az interneten keresztül történő
szállásfoglalás, mely lehetővé teszi számukra
az otthoni, kényelmes szálláslekötést.
Várjuk tehát újabb szállásadók jelentkezését
egyesületünkbe, hogy minden hozzánk
érkező vendéget itt tudjunk elszállásolni az
előttünk álló szezonban!
Az egyesületi tagság előnyei:
– felkerülnek egyesületünk honlapjára, ahol
interneten keresztül történő szállásfoglalásra is lehetőséget biztosítunk
– amennyiben hozzánk érkezik megkeresés, úgy
továbbítani tudjuk azt Önök felé, feltöltve így
az eddig üresen álló férőhelyeket is
– felkerülnek az egyesületünk által a város
több pontján kihelyezett térképekre
– hirdetéseket helyezhetnek el a Béke téren
álló szezonális információs irodában
– folyamatosan értesítéseket kaphatnak a
városban zajló programlehetőségekről,
hogy vendégeiket tájékoztatni tudják
Gyakornoki felhívás
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület 2
fő gyakornokot keres június 1-i belépéssel 3
hónapra. Munkavégzés helye: Balatonfűzfő. A
gyakornokok munkájuk során megismerkedhetnek a desztináció – és településmarketing, a
szolgáltatásközvetítés és a program- és ren-

dezvényszervezés feladataival. A szakmai
gyakorlat során a választott szakdolgozati téma
kidolgozásához is segítséget nyújtunk.
Gyakornoki pozíció betöltéséhez szükséges ismeretek, készségek:
• Társalgási szintű angol és/vagy német nyelvtudás és idegen nyelvű levelezési készség
• Számítástechnikai ismeretek: MS Office felhasználó ismeretek és a helyi alkalmazás
használata, internetes böngészőprogramok
ismerete (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• Rugalmasság
• Megbízhatóság
• Ápolt megjelenés
Feladatköre
• Beérkező ügyfél megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, tájékoztató anyagok
megküldése, átadása (személyes, e-mail, telefon)
• Az adott szakterületen megoldandó csoportos feladatok elvégzése, szervezőmunkában való aktív részvétel
• Ajánlatkérések fogadása, továbbítása a turisztikai referens felé
• Részvétel szakmai (turisztikai) programok, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában
• Információs irodában található promóciós
anyagok kezelése
• A szervezeti vezető által meghatározott
egyéb feladatok ellátása
Jelentkezéseiket önéletrajzzal és motivációs
levéllel az alábbi e-mail címen várjuk:
info@balatonfuzfoinfo.hu
Elérhetőségeink:
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
VALCZER ÉVA TDM MENEDZSER

Balatonfűzfő a sportturizmusban találhatja meg a jövőjét
2021-ben Magyarország rendezi a VIZES
VB-t.
(FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság)
Ez egy nagy lépés lesz az ország és a sportág
életében is!

Központi helyzetbe kerülhet a Balaton, így a
sportturizmus fellendülése is várható!
Balatonfűzfő az első település Budapest felől
a Balatonhoz érkezve, ahol különféle sportlétesítményei rendelkezésre állnak a rendezvény sikeres lebonyolításához.

50 méteres fedett, feszített vizű sportuszoda, városi stadion sok férőhelyes lelátóval,
teniszpályák, sportöltözők, nagy parkolók
egy helyen találhatók.
A világbajnokságot megelőzik edzőtáborok,
felkészítő versenyek, egyéb sportrendezvé-
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nyek. Szükség lesz sportuszodákra, ahol
nyugodt és kulturált körülmények között
zajlanak a felkészülések.
Mivel egy helyen több sportág is megtalálja
a sportlétesítményeit, ez folyamatos használatot biztosíthat a későbbiek során is.
Ennek a sportkomplexumnak a bevonásával,
a helyi és a környező települések egész éves
szálláshely kihasználtsága növelhető.
Ez munkahelyteremtést, turisztikai beruházásokat vonz magával, amire ennek a térségnek nagy szüksége lenne.
A kormány 14 milliárdot szán a vizes létesítmények fejlesztésére, létrehozására. A meglévők fejlesztése kevesebb pénzbe kerülne az
országnak, emellett fenntartása is kevesebb
lenne, ha komplex, több szolgáltatás valósulna meg egy helyen.
A Veszprém megyei képviselők számára
elküldtem az alábbi javaslatot, hogy ez a
sportkomplexum is kerüljön be a FINA
2021-es fejlesztendő létesítmények közé
(dr. Bóka István, Ékes József, Ferenczi
Gábor, Győrffy Balázs, dr. Horváth Zsolt,
dr. Kontrát Károly, dr. Kovács Zoltán,
Lasztovicza Jenő, dr. Mihalovics Péter,
dr. Navracsics Tibor, Pál Béla, Szedlák
Attila, Talabér Márta).
Magyarország abba a szerencsés helyzetbe
került, hogy 2021-ben a Balatonon és
Budapesten rendezheti meg a FINA 2021.
évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnokságot.
Kezdeményezéseim ezzel kapcsolatosak, de
külön-külön tárgyalandók.
1. Az Országgyűlés az alábbi kérdést tűzze
napirendjére és tárgyalja meg: A társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. számú törvény (a továbbiakban:
Tao tv.) 22/C §-a a látvány-csapatsportok
támogatott sportágak közé a Vizes
Világbajnokság sportágainak (Úszó-,
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi) bekerülésének lehetőségét!
A TAO pályázat a látványsportokat támogatja (vízilabda, kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, jégkorong). Sajnos azokat a sportokat nem támogatja (mint pl. az úszás),
melyekben mi magyarok sikeresek vagyunk!
Költségvetést nem érint a kezdeményezésem, mert ugyanazt a keretet fogják szétosztani, csak több sportágban.
Azokból a vidéki 6–10 éves gyerekekből is
lehetnének világbajnokok 2021-ben, akik
szüleinek most megterhelő anyagi költség az
uszodabérletek és a versenyek költségei.
Javaslom, hogy a TAO által a vizes sport-
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ágakban érintett vidéki gyermekek is kaphassák meg a megfelelő támogatást!
2. Az Országgyűlés az alábbi kérdést tűzze
napirendjére és tárgyalja meg: Kerüljön be a
FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztésbe a balatonfűzfői Balaton Sportuszoda
és a környezetében lévő Városi Stadion.
Balatonfűzfőn található egy olyan komplex
sportcentrum, mely tartalmaz egy 50 méteres fedett sportuszodát (Balaton uszoda), a
Városi Stadiont lelátóval, hangosítással, világítással ellátott füves futballpályával, kivilágított teniszpályák, sportöltözők, sportszálló, hatalmas aszfaltozott parkolókkal. Azt
gondolom, ezeknek a sportlétesítményeknek a korszerűsítése, fejlesztése kevesebb
költségbe kerül, mint új sportlétesítmények
építése.
A Városi stadionban 1928. óta működik a
Fűzfői Atlétikai Klub.
Válogatott atléták, Európa élvonalában versenyző sportlövők, országos bajnok teniszezők és vitorlázók, a csapatsportokban NB
I/B-s labdarúgók, OB I-es férfi teniszcsapat,
NB II-es férfi és rövid ideig női kosárlabdacsapat öregbítették és tették ismertté a
fűzfői sportolókat és a Fűzfői Atlétikai
Klubot az országban.
Szükséges lenne egy fedett sportcsarnokra,
ami a „száraz” felkészülés mellett a kézilabda, kosárlabda, futball felkészüléseknek,
edzéseknek helyt adhatna.
Balatonfűzfőnek hatalmas, kihasználatlan,
építési területei, üres ingatlanjai vannak, de
kevés szálláshelye. Évek óta nem tudja a település kielégíteni a szállásigényeket, ami a
sportlétesítmények miatt éves szintűek.
Ezek fejlesztése munkahelyeket teremtene
az itt élőknek, amire újabb szolgáltatások
épülnének és még több befektetőt, vállalkozót vonzana egy olyan területre, ahonnan az
ipar már kivonult, de a turizmus még nem
épült ki, bár minden adottsága, erőforrása
meg van hozzá. Szükség lenne olyan színvonalas, nagy vendéglétszámokat is fogadó
sportszállóra, amely a külföldi sportolók
igényének is megfelel.
A Balaton uszoda kifejezetten sportuszodának épült, nem élményfürdőnek és nem
wellness célzatból. Benn van a Nemzeti
Sportközpontok között, de jelentős fejlesztés nem volt a megépülése óta. Korszerűsítést igényel a gépészete és a villamos
rendszere, de ez elenyésző költség egy új
uszoda építéséhez képest.

A településen sport általános iskola van, az
úszást már óvodáskortól tanulják a gyermekek. A település középiskolájában lenne
lehetőség sportosztályok indítására, felkészülve a 2021-es versenyre.
A környező települések gyermekei itt tanultak meg úszni. Veszprém megye úszóversenyzői itt készülnek fel a versenyekre.
A 2021-es Vizes Világbajnokságra megalakult bizottság most írja össze a javaslatokat,
elképzeléseket, milyen fejlesztések valósuljanak meg, ezért tartom fontosnak, hogy ez is
belekerüljön a FINA 2021. évi Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez szükséges
létesítmény-fejlesztésbe.
Ennek a sportkomplexumnak a fejlesztése
nemcsak Balatonfűzfőnek hozna fejlődést,
munkahelyeket, hanem a környező településeknek is.
Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs,
Csopak, Veszprém és a környékbeli települések szálláshelyei, turisztikai vállalkozásai
mind részesülnének a fejlesztésből következő sportturizmus hatásaiból, bevételeiből.
Javaslataimat megosztottam a facebookon,
amit rövid idő alatt több ezren támogattak.
Kérem, hogy az alábbi javaslatokat támogassa, és vigye be az Országgyűlés tárgyalandó
napirendjei közé!
Kérem, hogy tájékoztasson véleményéről
kezdeményezésemmel kapcsolatban és tájékoztasson arról is, hogy mikor tárgyalják ezt
az elképzelést!
Jelen levelemet elküldtem minden Veszprém
megyei országgyűlési képviselőnek, mert
abban bízom, hogy a megye érdekeit érintő,
jó és közös célért összefognak és támogatják.
Az országgyűlési képviselőktől az alábbi
válaszokat kaptam (időrendi sorrendben):
Lasztovicza Jenő: …,,Tájékoztatom, hogy
levelét mint bizottsági alelnök, megküldtem
az Országgyűlés Sport- és Turizmus bizottsága számára azzal, hogy a bizottságnak a
következő ülésén alkalma legyen a téma
megtárgyalására.”…
Pál Béla: …,,A Balaton Sportuszoda fejlesztésével kapcsolatban magam is többször
intéztem kérdést és kérést a kormány felé. …
Sajnos arra nem látok lehetőséget, hogy az
országgyűlés napirendre tűzze az Ön által
javasolt kezdeményezéseket, mivel hamarosan kiírják a választásokat és a parlamenti
ciklus végénél járunk. Ezért levelét továbbítottam dr. Simicskó István államtitkár
úrnak, akit arra kértem, hogy az Ön kezdeményezéseit megvizsgálni és támogatni szí-
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veskedjen. Államtitkár úr válaszáról haladéktalanul tájékoztatom.”…
Szedlák Attila: …,,levelével kapcsolatosan
Szedlák Attila országgyűlési képviselő úr felvette a kapcsolatot Kontrát Károly választókerületi elnök úrral.” ...
Kontrát Károly: …,,Tájékoztatom, hogy
javaslatait megküldtem Vígh László úrnak, a
kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel,
sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztosnak, aki a kormányzati munkamegosztás
alapján – többek között – felel a 2021-es
FINA-világbajnokság létesítmény-fejlesztéséhez kapcsolódó feladataiért.”…
Orbán Viktor nevében Bali Gabriella titkárságvezető: …,,Ezúton tájékoztatom Önt
arról, hogy a megkeresés tartalmára való
tekintettel levelét illetékességből és válaszadás céljából továbbítottuk az Emberi

Erőforrások Minisztériumához, Simicskó
István államtitkár úrhoz. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük!”…
Navracsics Tibor nevében dr. Mihalovics
Péter: …,,Miniszter úr támogatja az Ön által
felvett kezdeményezést mind a társasági
adók felhasználásával, mind pedig a létesítményfejlesztésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor tájékozatom, hogy ebben a parlamenti ülésszakban sajnos már nincs lehetőség
törvénymódosítást kezdeményezni, viszont
az új kormány felállását követően – lehetőségeihez képest – miniszter úr mindenképp
támogatni fogja a kezdeményezéseket.”…
Dr. Kovács Zoltán: …,,A Nemzetközi Úszó
Szövetség Büro 2013. július 19-ei, barcelonai ülésén hivatalosan is kihirdetésre került,
hogy 2021-ben Budapest rendezheti a vizes
világbajnokságot. A VB megrendezéséhez
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szükséges létesítmény-fejlesztés 2013–2016.
közötti I. üteme a Dagály strandfürdő környezetében valósul meg. A sportlétesítmény-fejlesztés előkészítésére (tervezés és
egyéb, az előkészítéssel összefüggő munkálatok) a 2014. évi költségvetésben 2,0 milliárd
Ft áll rendelkezésre.”…
Mindannyijuknak köszönöm, hogy foglalkoznak Balatonfűzfő és környékének fejlődésével, bízom benne, hogy a többi országgyűlési képviselő véleményét is megismerhetjük, és tesznek azért, hogy a sportturizmussal, a megye egyik legvonzóbb települése lehessünk újból!
Várom a fejleményeket, amiről a lakosságot a
facebook és az újság oldalain is tájékoztatni
fogom!
SZANYI SZILVIA

Bázisiskolai Program a balatonfűzfői Övegesben
A TÁMOP 3.3.12 Bázisiskolai Programban
10 hónapon keresztül vesz részt iskolánk.
Ebben a félévben a tanári továbbképzésekkel
induló program a 2014/2015-ös tanévben a
diákok körében osztályszinten folytatódik
majd. Több területen: életpálya-építés,
művészeti-kreativitást fejlesztő továbbképzésen vett részt a tantestületből Cseh
Andrea, Érsek-Kovács Adrienn, Szekeresné
Varga Éva, Kissné Bocskay Zsuzsa és Székely
Nándor.
A pályázat hosszú távra tervez, célja a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének
növelése.

Iskolánkban ez a cél és az említett területek
prioritást élveztek a pedagógiai programunkban. Részvételünk a pályázatban, az
ehhez kapcsolódó szakmai képzések, a
műhelymunkák és a támogató mentori háttér – úgy gondoljuk – tovább erősíti, sokszínűvé teszi iskolánk életét.
A zánkai képzés után 6 dunántúli középiskola:
Szent Mór Iskolaközpont, Pécs, Rudas
Közgazdasági Szakközépiskola, Dunaújváros,
I. Béla Gimnázium, Szekszárd, Kisfaludy
Károly Gimnázium, Mohács, Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási és az Öveges tanárainak
„együttgondolkodása” tovább folytatódott.

Pécsett, Tamásiban és iskolánkban műhelynapot tartottunk. A műhelymunka bemutatóórákkal, az iskolák megismerésével mélyítette tovább az együttműködést. Igazi örömet jelentett számunkra kollégáink és
dr. Vincze Beatrix – az ELTE oktatója –
mentorunk vendégül látása.
A 12. c kereskedelem-marketing és elektronikai osztályban Székely Nándor, a 9. f diszlexiás
villamos ipari és elektronika ágazati osztályban Kissné Bocskay Zsuzsa osztályfőnökök
bemutató óráját csoportmegbeszélés követte.
A program befejezését követően a Földalatti
Erőművet látogatták meg vendégeink. A
tartalmas szakmai napot a BOBPÁLYA
tulajdonosának jóvoltából két felejthetetlen
„csúszással” zárták a pedagógusok.
KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSANNA
RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUS

MÉZES JÓZSEF
PROJEKT KOORDINÁTOR

Új szemlélet – Új lehetőségek
A balatonfűzfői középiskola tanára a pódiumbeszélgetés résztvevője
2014. március 12-én Budapesten, a MOM
kulturális központ adott otthont az új
Erasmus+ pályázati rendszer európai léptékű megnyitójának. A programot Balogh
Zoltán miniszter (Emberi Erőforrások

Minisztériuma) és Androulla Vassiliou oktatásért, kultúráért, soknyelvűségért és ifjúságért felelős biztos (Európai Bizottság) nyitotta meg. Az új hétéves uniós költségvetéshez igazodva újult meg és kapott új elneve-

zést az a program, amely eddig is támogatta
a fiatalok európai mobilitását, az egyetemisták külföldi tapasztalatszerzését, a képzés
fejlesztését, a közoktatási intézmények
országokon átívelő programjait, a sportot.
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Az Erasmus+ program magyar kezelője a
Tempus Közalapítvány kedvcsináló műsort
kerekített a protokolláris rendezvény második felében. Előbb korábbi tapasztalataikról
számoltak be a meghívott fiatalok bemutatva azt a témát és országot, amellyel bekapcsolódtak a programba. Ebédszünet után
különböző sikeres pályázatok kerültek
kisebb szekciókban pódiumbeszélgetés formájában terítékre. Ezek közül a legnagyobb
érdeklődésre számot tartóban a képzés és
foglalkoztatás problémáira megoldást kínáló projektekből válogattak. Az egyik kiemelt

a TeNeGen program volt, amelyet Tóth
Lajos Péter, a balatonfűzfői Öveges József
Szakképző Iskola tanára tárt az érdeklődők
elé nagy sikerrel.
A TeNeGen projekt a tanárok digitális analfabetizmusának felszámolásán túl az IT
technológiában rejlő pedagógiai előnyök
közvetítését és az ennek megfelelő módszertanok bevezetését tűzte ki céljául. Tanártovábbképzési programként indult, de
néhány hónap alatt igazi hálózati együttműködéssé formálódott. Ez az 5 országból 11
partnert összefogó projekt a netgeneráció

(1980–1995 között születettek) gyökeresen
megváltozott kommunikációs és tanulási
szokásaira választ adva felhívja a tanárok és
iskolák figyelmét a konnektivizmusban, a
hálózati tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségekre. http://www.tenegen.eu/hu
2013-ban a projektet – egyetlen magyarként
– beválasztották a 2008–2012 közötti időszak legsikeresebb Európai Uniós innováció
transzfer projektjei közé.
TÓTH LAJOS PÉTER

Téli sportok versenye a kollégiumban
Lassan elérkezett a tavasz, amit már régen
vártak a kollégisták. A téli délutánok és
esték a teremben és a klubban űzött sportokkal telt. Erősítőteremben több mint
ötven fő vett részt.
Dartsból szerdánként egy óra időtartamban
tartottunk gyakorlást, az esték a klubban
asztalitenisszel és csocsózással teltek. A legjobbak már tekintélyt szereztek a társak szemében. Emellett a futball, a kosárlabda is jó
mozgási lehetőséget kínált. A foglalkozásokon már a Coca-Cola kupára és a zánkai
kollégiumi sportnapokra készülhettek a fiatalok. Közben a Coca-Cola kupa téli fordulóján is részt vettek a futballisták. A szabad-

téri fordulót Veszprémben, a műfüves
pályán rendezték meg. Ezen részt vett az
iskola, a kollégium egy-egy fiú és lánycsapata. 2014. március 12-én volt a téli sportágak
döntője. Dartsban, asztaliteniszben és csocsóban rendeztük meg a versenyeket.
Dartsban fiúknak és lányoknak, valamint a
nevelőtanároknak is rendeztünk vetélkedést. Csocsóban a három legjobb csapat
oda-visszavágós mérkőzéseket játszott.
Asztaliteniszben már a veszprémi öt középiskola versenyére is készültek. A sportegyesülettel való együttműködés eredményeként
elkezdtük a kézilabda-edzéseket is. Ezen tíz
fő vesz részt Oszvald Sándor vezetésével.

A tavaszváró versenyek eredménye:
Darts:
Lányok: 1. Légrádi Csilla (nevelőtanár)
2. Dózsa Éva (nevelőtanár) 3. Grunner Nelli
Fiúk: 1. Németh Ádám 2. László Martin és
Finta Patrik 3. Szász Péter
Asztalitenisz:
Lányok: 1. Grunner Nelli
Fiúk: 1. Salamon Attila 2. Simon György
3. Salamon Dávid
Csocsó:
1. Birinyi Tamás–László Martin
2. Kiss Dávid–Kálmán Tamás
3. Szilágyi Milán–Kállai Ádám
GÖNDÖR JÓZSEF, NEVELŐTANÁR

4. út 4. meglepetés
Három nagysikerű országjáró utazásról olvashattak olvasóink a
korábbi lapszámainkban, s most elérkezett az idő, hogy megismerjük
a negyedik utat. Ez a kezdeményezés az Irinyi Iskolában jött létre
azzal a szándékkal, hogy a diákok közvetlenül megismerjék szép
hazánk természeti és épített értékeit, kultúráját.
2014. február 22-én reggel 7.00-kor, mintegy negyvenfős csapat
elindult Budapestre, hogy megismerje Magyarország egyik legnagyobb, leggazdagabb csokimúzeumát. A tartalmas programmal
három órán keresztül interaktív módon utazunk az isteni ízek birodalmában, melynek során tizenhétféle csokit kóstoltunk, marcipán
golyót forgattunk a csokiszökőkútban, megismertük a csokigyártás
történetét, eszközeit, módszereit, beültünk egy igazi, kevergetős
forró csokival a csokimoziba. Készítettünk saját csokoládé különlegességet, melyet ízléses dobozba csomagoltunk. Bekukkantottunk
a Rákóczi lovagterembe és pincébe, megcsodáltuk Európa különleges, századfordulós csokiboltjainak híres kirakatait. Végül felszabadultan vásároltunk Európa legfinomabb csokoládé különlegességeiből.
Délután következett a meglepetés: Magyarország legnagyobb postamúzeumát látogattuk meg. A múzeumban kipróbáltuk a csőpostát, a
telefonos mesehírmondót, a morzetávírót, a telefaxot, beültünk egy

huszadik század eleji postakocsiba és megismertük a tárgyakon
keresztül a posta történetét.
Nagyon jól éreztük magunkat, boldogan tértünk haza „kincseinkkel”.
HORVÁTH IRÉN
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Saját nevelésű szakemberek…
Keveseknek adatik meg, hogy munkatársaik
„karrierjét” gyermekkoruk óta követhetik.
Nagy örömömre napjainkban velem ez történik, mert a kosárlabda szakosztályt jelenleg
azok a szakemberek irányítják, akiknek sportpályafutásuk első lépéseit is láthattam, tanúja
lehettem fejlődésüknek, mint ahogyan most
munkájukban is napi szinten veszek részt.
Mert hát kollégák vagyunk. Valamennyien a
Fűzfői AK kosárlabda szakosztályának megújulásán tevékenykedünk, ők edzőként én
pedig a sportkör vezetőjeként.
Közös „múltjuk”, hogy mini kosarasként a
fűzfői bitumenen tanulták a sportág alapjait
és érték el sikereiket, „jelenük” pedig az, hogy,
amit Marcsi nénitől vagy Iván bácsitól tanultak, átadhatják a mai „miniknek”, és csinálhatnak belőlük olyan jó csapatot, mint annak idején az övéké volt. Szabad számukra a „pálya”,
és amint tapasztalom, élnek is a lehetőséggel.
A TAO program lehetőséget adott arra,
hogy a Csipkerózsika álmát alvó fűzfői sport
felébredhetett, és a megújulás útjára léphetett. A kosarasok ezt „saját anyagból” oldották meg, a szakosztály vezetői és az edzők
valamennyien a klub egykori játékosai voltak, kinevelték vezetőiket, és ez akár követendő példa is lehet.
Nagyon jó érzés volt ezzel a lelkes csapattal
beszélgetni és az újság adta kereteken belül
szeretném is bemutatni őket, akiket úgy is
mindenki ismer Balatonfűzfőn.
Hölgyeké az elsőség, Purgel Henivel kezdem:
A Jókai általános iskolában Szabóki Marika
néni ismertette meg vele és persze még sok
más gyermekkel a kosárlabdát, csapatot csináltak, aztán egy lendülettel megnyerték a
megyei majd a területi bajnokságot, és bekerültek az ország legjobb hat (!) csapata közé,
ahol aztán harmadikak lettek, bronzéremmel tértek haza az Úttörő Olimpiáról.
Aztán ez a csapat, amelynek mellesleg csapatkapitánya is volt Heni, együtt maradt és
Csaba Laci irányítása mellett bekerült az
NB II-be. Pedig megfelelő méretű tornatermet, mint ahogyan a mai kosaras palánták,
ők is csak képen láttak.
Heni tanító néni lett Vörösberényben, és
amikor a már említett TAO rendszerben arra

lehetősége nyílt, azonnal csapatot szervezett,
és pattognak a labdák a berényi iskolában is.
A siker ízét is megtapasztalhatta, mert a fűzfőgyártelepi iskolával közös csapatuk tornát
nyert Székesfehérváron, ami azért kosaras
körökben kivételes teljesítmény.
Heni! Hogyan ízlik az edzősködés? Gondolom, a lelkesedésed „ragadós”!
„Ép testben ép lélek!” Gyermekkorom óta ez
a mondás kísér, és testnevelés órákon,
kosárlabda- edzéseken mindig bennem van.
Úgy igyekszem tanítani a gyermekeket,
hogy a mozgás szeretete felnőtt korukban is
kísérje el őket. A mozgás pedig jókedv,
öröm. Bánatosan nem lehet sportolni,
mozogni. Természetes, hogy óráimon a
jókedv dominál, én magamban „örömjáték”-nak hívom az együttlétet, az edzést, a
testnevelés órát. Törekszem arra, hogy az
edzéseken az öröm, a vidámság mellett a
dinamika is szerepet kapjon. Igen, remélem,
a lelkesedésem, a dinamikám tanítványaimra is hat. Az edzősködést pedig imádom!
És a fiúk! Csala Marci tanár úr és Busch Peti
az Irinyi iskola gyermekeit edzik.
Mindketten Iván bácsi csapatában koptatták
a bitument és tanulták meg a kosárlabdázás
alapjait. Együtt nyertek megyei Úttörő
Bajnokságot, aztán a területiről már nem
sikerült beverekedni magukat az országos
döntőbe. Egy ideig egy csapatban játszottak, aztán Marci először a Veszprémben,
majd Siófokon kóstolt bele az NB I-be is,
Peti pedig az NB II-es Győr csapatával lett
bajnok, ahol a kosárlabdázás nem zavarta az
építőmérnöki diploma megszerzésében.
Aztán újra találkoztak, és jelenleg a
Veszprém megyei bajnokságban idegesítik
az ellenfeleket. Két alkalommal már megyei
bajnokok is voltak, de azért egyre inkább az
edzősködést tartják sportpályafutásuk legfontosabb részének. Fejükbe vették, hogy
kosárlabdázásban a „…fűzfői név újra szép
lesz, méltó régi jó híréhez”, és Marci iskolájának tanulóira alapozva kialakították a fűzfői kosárlabdázás korosztályos utánpótlás
nevelési rendszerét.
Arra a kérdésemre, hogy ki a főnök, Petitől
– aki mellesleg a másik Csala fiú, Andris
budapesti munkája miatt a szakosztályveze-

tői teendőket is ellátja – diplomatikus
választ kaptam: „Az Irinyiben edzünk, tehát
egyértelmű, hogy Marci a házigazda, de a
korcsoportokat úgy osztottuk el, hogy mindenki a maga csoportjában főnök: Marci az
U–11 és U–16 korosztályokat, én pedig az
U–12 és U–14 korosztályokat edzem.
Nincsen köztünk vita, az egész szakosztályra
a jó szellem a jellemző, és a kosárlabda, no
meg a gyermekek szeretete a „fő csapásirány”. A felnőtt csapatban együtt harcolunk
a Fejér megyei bajnokságban, az U–16-os
csapat vezetésemmel a Veszprém megyei bajnokságban, az U–14-es együttes pedig az
országos területi bajnokságban szerepel.
Marci irányítja a diákolimpiában érdekelt
csapatokat és Henivel közösen a gyermekrendezvényeken szereplő „vegyes” együttest.
A szakosztály keretein belül 80–100 gyermekkel foglalkozunk.
Hallottam, hogy fel szeretnétek újítani a
korábban országos ismertségű Május 1. Mini
Kupát. Egy hónap múlva esedékes a téma.
Mit tudtok mondani?
Dolgozunk rajta, de palánk és megfelelő talajú pálya nélkül nehezen fog menni. Nem
adjuk fel, megcsináljuk – ígérte Csala tanár úr.
Még sokat tudnék írni a három lelkes kosaras
ténykedéseiről, terveikről és eredményeikről.
Bízom benne, hogy sikerül nekik visszaállítani
a fűzfői kosárlabda sport presztízsét, hogy mire
termünk is lesz, addigra csapat is legyen.
Annak idején a sportpálya mindig tele volt
gyermekkel. A szülők, edző barátaim szülei is,
nyugodtak voltak, mert tudták, hogy a pálya
kerítésén belül gyermekük jó helyen van,
vigyáznak rá, ott csak jót tanulhat.
Azt hiszem, hogy azoknak a szülőknek, akiknek a gyermekei kosarazni vagy egyáltalán
sportolni járnak, ma sem kell aggódniuk,
mert ebből a szempontból a helyzet változatlan, a gyermek ma is csak jót tanul autentikus
forrásból.
Mindig jó tettre kész, alkotó egyéniségekkel
találkozni, terveiket megismerni, különösen,
ha az „illetőket” még a pólyából ismerem. Ez
alkalommal is nagyszerűen éreztem magam!
Ilyen emberek az én munkatársaim, kollégáim a Fűzfői Atlétikai Klub kosárlabda szak-
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osztályánál. Büszke vagyok rájuk, és büszkék
lehetnek gyermekeikre szüleik is, mert olyan
embereket neveltek, akik előreviszik világunkat, benne a fűzfői kosárlabdát. Egyszer
talán még Balaton Kupát is rendeznek. Én
szurkolok nekik!
TÓTH JÁNOS

Április havi sportműsor – Labdarúgás
Megyei I. o. bajnokság ( felnőtt és ifjúsági)
2014. április 12. 16 óra FAK–Várpalota
2014. április 21. 16 óra FAK–Devecser
Előtte 14 órakor ifjúságiak mérkőzése.
Utánpótlás korúak megyei bajnoksága
2014. április 12. 10 óra FAK–Tótvázsony
(U–14-es korcsoport)

2014. április 26. 10 óra FAK–Pét
(U–14-es korcsoport)
2014. április 26. 11 óra FAK–Pét
(U–16-os korcsoport)
Eredmények ( felnőtt)
Sümeg–FAK 1:1 (0:0)

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály április havi túraterve
• Április 5. Balatonfőkajár–Somlyó hegy
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.45 óra
Fűzfőgyártelep alsó, indulás: 9.05 óra
Túravezető: Gyuricza László
• Április 12. Tés–Kis-Futóné–Szunyog-völgy–Alsópere–NagyMagyal–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.15 óra Táv: 18 km, sz.: 380 m
Túravezető: Horváth István
• Április 19. Nemere József emléktúra
Porva-Csesznek, MÁV áll.–Csárda-völgy–Pintér-hegy–Zirc
Találkozás: Veszprém, MÁV áll., kb. 8.00 óra Táv: 12 km, sz.: 250 m
Túravezető: Risányi Mária
• Április 21. Hidegkút–Recsek-hegy–Koloska-völgy–Balatonarács
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Április 26. Autóbuszos túra
Tác–Lepsény (babgulyás), házigazda: Ildikó
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Stadion parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Király István
• Május 3. Hárskút–Papod–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.50 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István

Fontos!
Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra vezetőjénél!
Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
Tisztelt Sporttársak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szakosztályunk működését.
FAK adószáma: 19899406-1-19

Felhívás méhnyakszűrésre
Világviszonylatban és Magyarországon is a
mellrák után a méhnyakrák a második leggyakoribb női daganatos megbetegedés.
A méhnyakrák az esetek többségében tünetmentes, panaszokat is már csak előrehaladott állapotban okoz. A méhnyakrákos
megbetegedés hátterében az egyik leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, a
Humán Papillómavírus (HPV) áll.
Tények:
• A világon minden 10. ember HPV-vel
fertőzött!
• A HPV fertőzés a 20–25 éves korosztályban 25%!
• A HPV fertőzés a nőket és a férfiakat
egyaránt érinti!
• A Humán Papillómavírus (HPV) felelős a
méhnyakrákok 99,7%-ért!

• Európában minden 18. percben meghal
egy nő méhnyakrákban!
• Magyarországon évente 1200 új esetet
diagnosztizálnak, és közel 500 eset halállal
végződik, mely esetek elkerülhetőek lennének rendszeres szűréssel!
Mindezek tükrében elmondhatjuk, hogy a
legfontosabb, azt megtanulnunk:
„Ha szeretjük, ha nem,
ha félünk, ha nem,
a szűrés mindennél fontosabb!”
Balatonfűzfő városában lehetőség nyílik a
méhnyakszűrésre!
2014. január 1-től Dr. Csergőffy Gyula
Balatonfűzfőn, a Rendelőintézetben nőgyógyászati rendelést és várandós gondozást
végez az alábbiak szerint:

Kedd: 8–12 óra
Csütörtök: 10–14 óra
Ennek keretén belül méhnyakrák-szűrést is
végez, és tervei között szerepel, hogy év
végéig megvizsgálja Balatonfűzfő hölgy
lakosait.
Ennek gyakorlati megvalósulását úgy képzeli el, hogy havonta más-más utca hölgy lakosait hívná be szűrésre. Az aktuális utca megnevezése a havonta megjelenő Balatonfűzfői
Hírlapban jelenne meg, illetve behívó alapján történne a szűrés.
A szűrés helyszíne: Balatonfűzfő Rendelőintézet, Bugyogóforrás u. 20.
telefon: 88/450-388
A szűrés ideje: csütörtök: 10–13 óra között.
VELEZ SAROLTA ISKOLAVÉDŐNŐ ÉS
TÖLGYES BEÁTA TERÜLETI VÉDŐNŐ
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Testvérvárosi találkozó Balatonfűzfőn a család és a munka jegyében 2014. július 10–14.
Programok
2014. július 10. csütörtök
11:00 A vendégdelegációk hivatalos fogadása
14:30 A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása
15:00 A találkozó programjainak bemutatása
A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése
16:00 Önkéntes családok regisztrációja –
buzdítás az aktív részvételre
17:00 „Mit jelent számodra az önkéntesség?”
című kiállítás megnyitója
18:30 Tábortűz – tánccal egybekötött közös
vacsora a Horgásztanyán
19:30 Néptánc előadás
2014. július 11. péntek
9:00 Városnézés – a sikeres európai uniós
projektek és a város nevezetességeinek megtekintése, vidám játékok és vetélkedő a város
és az Európai Unió történetéről
15:30 Balatoni vitorlázás
16:00 Ismerkedés a Balaton élővilágával

17:30 Rajzverseny, a téma: „Természetünk”
21:00 Látogatás a Balaton Csillagvizsgáló –
LEADER Kultúrközpontba
2014. július 12. szombat
10:00 Generációk találkozása – közös programok minden korosztály számára: bobozás, paintball, szabadtéri fitnesz, úszás, játék
és kaland
14:00 Beszélgetés az aktív időssé válásról –
miként válhatunk aktív idős emberré?
16:30 Közös programok minden korosztály
számára:
foci, kézi- és kosárlabda, kerékpározás, túrázás
17:30 Kerekasztal megbeszélés: miként vonjuk be a játékba az idős embereket?
18:15 Beszélgetés az egészséges időssé válásról – miként válhatunk egészséges idős
emberré?
2014. július 13. vasárnap
10:00 Workshop: A munkáért élni, dolgozni az életért, a munka és a magánélet közötti összhang megteremtése

11:00 Családi programok a Fövenystrandon: vicces és kreatív vetélkedő családok között
14:30 Kerekasztal megbeszélés: családminták Európában, családbarát munkahelyek
15:30 Beszélgetés a munka és a család közötti
összhang megteremtéséről
17:00 Színpadi programok a Fövenystrandon: helyi és testvértelepülési fellépők
20:00 Utcabál
2014. július 14. hétfő
9:00 Kötetlen beszélgetés a programokról és
az esemény eredményeiről
10:00 Kerekasztal megbeszélés: ösztönző
párbeszéd az önkormányzati, a civil és üzleti
élet résztvevői között az európai uniós
jogokról
11:00 Workshop: Európa, ahol élni szeretnék!
13:00 Beszélgetés a testvérvárosi együttműködések jövőjéről
15:00 A ceremónia hivatalos zárása
15:45 A delegációk hazautazása

Pezsdül a szívemben a tavasz!
Balatonfűzfőiek! Kicsik és nagyok! Fiatalok és
idősebbek!
Felhívással, kéréssel fordulok hozzátok!
Tegyük szebbé, rendezettebbé, tisztábbá
városunkat!
Mindenki szereti maga körül a rendet, a tisztaságot! Akkor miért ülünk tétlenül és várjuk, hogy csak a városgondnokság dolgozói
takarítsák az utcákat, tereket, parkokat? Ha
mindenki csak egy kevéssel többet, gyakrabban gondozná, takarítaná, s nemcsak a közvetlen lakókörnyezetét tartaná rendben,
szebb lehetne városunk, s jobb kedvvel
élhetnénk benne.
A szabadban végzett mozgás, munka nem
árt meg senkinek!
Intézmények, egyesületek, szervezetek szerveződések, lakóközösségek, egyének!
Mit szólnátok – fogadj örökbe egy kis területet vagy – a mi utcánk ó be szép
versenyhez ?

Ez az év próbaév lehetne, s ha van jelentkező, akkor jövőre hivatalosan is meghirdetném a Balatonfűzfőért Alapítvány szervezésében.
Addig se várjunk másra, csináld magad!
Hiszek benne, hogy a jó példa ragadós lesz,
és sokan csatlakoznak!
Gondozzuk a zöldnövényeket, virágosítsunk, gyűjtsük össze a lehullott lombot, a
síkosság mentesítő szóróanyagot! A kész
kupacokat biztosan lesz ideje, energiája
elszállítani, a virágtartókba, ágyásokba kiültetett virágokat locsolni a városgondnokságnak.
Fogjunk össze! Egy tiszta városban jobb
élni!
Ha látjuk, hogy egy kutyasétáltató nem
szedi össze a „kutyagumit” vagy eldobják a
szemetet, csikket, bátran szóljunk rájuk, szégyenüljenek meg ők!
Kérem a közterület-felügyelőket, ha egy
ingatlan tulajdonosa nem tartja rendben

utcafrontját, területét, szólítsák, büntessék
őket!
Ne tűrjük meg magunk környezetében a
szemetet, hulladékot!
Ha felhívásom nyitott fülekre, tenni akaró
emberekre talál, szebb lesz városunk!
GYURKOVICS ÁGNES
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Egy arany, egy ezüst…
2014 márciusában Veszprémben ismét megrendezték a Connector Tánc Gálát, amely
mára már nemzetközi versengéssé nőtte ki
magát. Ezen a fesztiválon minden stílus jól
megfér egymás mellett, a közönség bőségesen csemegézhet a látnivalókból. Természetesen mi sem maradhattunk ki a megmérettetésből. Ezúttal vegyes csapattal is indultunk a versenyen, ahol a „Csajox” 12 fővel a
„Berényi Suli” pedig 16 fővel szerepelt. A
közös, látványos produkciónkban, feketefehérben mutattuk meg magunkat. A
„Csajox” a nap további részében egy színes,
bohóc számmal is versenybe szállt. A 26 fős
nagy csapat tánca aranyéremmel, a „Csajox”
produkció pedig ezüsttel tért haza.

„Csajox”: Fejes Míra, Gáspár Maja, Győri
Bianka, Huzsvár Gerda, Kocsis Fanni,
Maász Evelin, Mészáros Viki, Mohos Evelin,
Perger Dóra, Szabó Kinga, Szabóki Luca,
Tátrai Fanni
„Berényi Suli”: Beödi Bogi, Bíró Dominika,
Bíró Hanna, Boronkay Zsófi, Boros Petra,
Gerendai Kata, Gyarmati Dóra, Gyarmati
Eszter, Győri Alíz, Horváth Anna, Maász
Evelin, Matos Manó, Vámosi Auróra, Vámosi
Vénusz, Végh Dorottya, Végh Margaréta,
Zsendovics Lilla
Nagyon büszke vagyok mindkét kis csapatomra! Köszönöm a sok-sok munkát, és a kitartást!
KIRÁLY ANITA

NŐI, FÉRFI
FEHÉRNEMŰ
25%–50%‐os
LEÁRAZÁS
A FŰZFŐGYÁRTELEPI
100 FORINTOS
BOLTBAN
ZOKNI 100 Ft‐tól
MELLTARTÓ 599 Ft‐tól
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek: 8.00–15.30
Szombat: 8.00–11.00

Szolgáltatás?! ... de kinek?
Régóta várt óhajom teljesült annak idején
azáltal, hogy a város testületi üléseit végre
élőben nézhetem végig. Elégedettség töltött
el, hogy ismét egy kis lépést tettünk a fejlődés útján. Múlt az idő, s a szolgáltatással kapcsolatban egyre több minőségi elvárás fogalmazódott meg bennem. Egy kis változtatás
kellene még. A sokszor kritizált honlapunk
idővel nem kevés pénzért megújult, s a várt
minőségi váltás még mindig várat magára.
Az időközben felmerült problémákat észrevételeztem, szóltam hivatalos fórumokon,
beszéltem az érintettekkel, s közben ment az
idő, s minden maradt a régiben. A 2014.
március 18-i testületi ülés közvetítését nézve
fogalmazódott meg bennem e pár sor, az ott
látott és tapasztaltakról. A testületi ülés közvetítése később kezdődik el, mint maga az
ülés, de jóval hamarabb fejeződik be, mint
ahogy a nyilvános ülést bezárnák. A folyamatos élő adást rendszertelen időközönként
reklámok szakítják meg, aminek szerintem
itt nincs helye. A megszakításokból kifolyó-

lag fél-egy perc kiesés után kapcsolódhatunk
be ismét a testületi munkába. Közben lemaradunk egyes véleményekről, döntésekről,
vagy nem látjuk a kivetítőt, amin a jelenlévő
testületi tagok döntését lehetne személyre
szólóan látni egy-egy adott ügy kapcsán.
Mivel később kezdődik a közvetítés, így az
ülés megnyitásakor elhangzottakat nem
ismerve, a látottak alapján alkotok véleményt a hiányos létszámú testületről. A közvetítés minősége is hagy kívánni valót maga
után, mivel időközönként vagy csak látom,
vagy csak hallom a történéseket. Mi ez?
Szolgáltatás? Ha igen, akkor kinek? És ez
még meddig fog így zajlani? A változtatás, a
színvonalbeli emelkedés még mekkora plusz
költségbe fog kerülni a városnak? Már az elején tisztázni kellett volna az elvárásokat, s
megkövetelni azt a szolgáltatótól.
A másik vesszőparipám a tobruki villamosvezeték-rendszer és a közvilágítás problémája. Az észrevételek, bejelentések folyamatosak. A villamosvezeték-rendszer kábeleinek

távtartó hiánya folyamatos áramkimaradást
okoz a szélviharok idején. A város vezetése
nem hat az ügy érdekében az áramszolgáltatóra, pedig az évek során már rég megvalósulhatott volna a beruházás. A közvilágítási
hibákat pedig hiába jelentem be a közterület-felügyeletnek, ami a javítás végett a bejelentést továbbítja a szerelő cégnek, mégsem
történik semmi. Jó lenne látni, hogy kinél
van a karbantartásra szánt összeg előirányzata, hogy oda lehessen hatni a javítás érdekében. A ,,Margit-sétány” egy a lámpa-búrák
nélküli és hiányos közvilágítással rendelkező
utak közül. A problémákat még lehetne
sorolni, mert sok a mindennapos közhangulatot befolyásoló apró gond. Felesleges köröket futunk az ügyekben, és mégis minden
ugyanúgy marad, pedig kellene változni és
változtatni. Tenni kellene annak érdekében,
hogy a kötelezően elvégzendő feladatok végrehajtása folyamatosan megvalósuljon.
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET: GORZA ISTVÁN
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On the Road avagy angol bábszínház
2014. március 18-án a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában lett megtartva a Kabóca
Bábszínház On the Road című előadása.
A nagysikerű, humoros előadáson huszonöt
diák vett részt, akik angol nyelvet tanulnak
az iskolában. A produkció egy olyan élethelyzetet tárt elénk, mely mindenki számára
ismerős lehet, ha valaha tanult idegen nyelven vagy utazott már külföldre. Az utasok

Országos eredmény
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola immár hat éve vesz
részt a Szitakötő országos és határontúli intézményeknek kiírt környezetvédelmi oktatási
programban. A 24. számban megjelent Jártamban… kertemben című pályázatra az iskola
négy diákja egy fantasztikus téli kertet tervezett
és írt hozzá verset is. Az országos pályázaton
első helyezést értek el. Gratulálunk az alkotóknak: Gibicsár Zsófia, Huzsvár Janka, Papp
Krisztina, Ticz Péter 4. b osztályos tanulóknak!
HORVÁTH IRÉN
Jártamban… kertemben
Ikerházban laknak sokan,
családok költöztek oda vígan.
Építettek téli kertet,
nem is egyet, hanem négyet.
Sok növényt beköltöztettek,
s mindent szépen berendeztek.
Kényelmes bútorokat tettek bele,
hintaágyat, s asztalt vele.
Került még bele, ülőke, lámpa,
az asztalra egy csésze teácska.
Aranyhalak úsznak sorban,
a csodás szökőkútban.
Vékony hanga, orchidea,
tüzérvirág, zebrapletyka,
csodacserje, virágcsalán,
a sok levél, kúszik a fán.
Jukka pálma, begónia,
liliom és szanzaviéria,
fikusz, sás és hibiszkusz,
barackfa és csodakaktusz,
lőporfű, majomkenyérfa,
mind jó a melegházban.
Kényelemben, szeretetben,
öntözgetik a növényeket.
Kukkants be a téli kertjeinkbe,
S ne felejtsd el a nyereményeinket!

(szereplők) egy külföldi pályaudvaron próbálnak tájékozódni, ismerkedni utastársaikkal, elmesélni egymásnak utazásuk célját
vagy csak kényelmesen ücsörögnek egy
várótermi padon. A kommunikáció eszközei
igen változatosak voltak: mutogatás, rögtönzött báb, szótár, mimikálás, tárgyanimáció, angol nyelv, mivel nem minden szereplő
volt birtokában ugyanannak a nyelvi szintnek. Megtudhattuk, hogyan érttette meg

magát egy fiatalember, aki egyáltalán nem
beszélte a nyelvet. Megismertük, hogyan
győzte le gátlásait a kislány, és hogyan használta az iskolában tanultakat. Sőt, még egy
titokzatos hölgy történetére is fény derült.
A mindenki számára könnyen befogadható
sztori jó alkalom volt az angol szövegértés
gyakorlására.
HORVÁTH IRÉN

Fogyasztóvédelem az Irinyiben
Fogyasztói társadalmunkban már az egészen
apró gyermek találkozik a pénzzel, s ha már
sikerül megismernie a pénz fogalmát, értékét, akkor bizony valamely cél érdekében
zsebpénzt is gyűjt. Az összegyűlt pénzzel
pedig valamilyen módon gazdálkodik.
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége, a Fogyasztóvédők Országos
Egyesülete és a Közép-magyarországi
Fogyasztóvédelmi Egyesület pályázatot hirdetett Magyarország általános- és középfokú
oktatási intézményei, valamint tanulóik és
pedagógusaik részére „Fogyasztóvédelmi
Sulinapok” kampány megvalósítására.
A balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola immár második éve óriási lelkesedéssel csatlakozott a
pályázathoz, és 2014. február 3. és február 7.
között tartotta saját kampányát. Az iskola
nagyon fontosnak tartja, hogy a gyerekek
minél korábban megismerkedhessenek a
fogyasztók jogaival, lehetőségeivel, az esetleges minőségi kifogás kezelésével.

A héten a diákok vetítős foglalkozások keretében megismerkedtek esetekkel, eljárásokkal, fogalmakkal, majd a hatodikos, a hetedikes és a nyolcadikos tanulók
Fogyasztóvédelmi vetélkedőn vettek részt.
A másodiktól negyedik évfolyamon rajzpályázatot, majd minikiállítást készítettek a
diákok, míg az iskola környezetvédő szakkörösei (30 tanuló) látványos és tanulságos
pályázaton dolgoztak. A felső tagozatosok
fogyasztóvédelmi jelvényeket terveztek, a
hetedik és a nyolcadikos tanulók pedig
Fogyasztóvédelmi zsebszótárt terveztek.
A hét lezárásaként a résztvevő tanulók beszámolót készítettek a programokból, amelynek
sikeres elkészülte után a II. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban, 2014. április
17–20-ig történő díjmentes részvételre van
lehetőség az iskolából kijelölt tíz tanuló részére.
Mindenki nagyon várja, hogy vajon sikerül-e
a mi iskolánk pályázata másodszor is.
HORVÁTH IRÉN

Élj 100 évet egészségesen a 3-2-1- meridiángyakorlatokkal
Dr. Zhu Zong-Xiang professzor az alapgyakorlaton kívül, a meridián pontok masszírozását kiegészítve, az egészség zálogának
megvalósítására még egy további nagyon
hatékony, ritmikus önmasszírozó tornasort is beleépített az alapgyakorlatokba.
A komplex tornagyakorlat tartalmazza a
főbb testpontok kezelését, tehát az
alapgyakorlatot és még további 260 meridiánpont aktiválását egyaránt!
Egyensúlyt teremtünk testi és lelki szinten,
harmonizáljuk a biológiai, élettani és ener-

getikai folyamatokat, segítjük a sejteken
belüli homeosztázist!
Zene mellett végezve még kellemesebb és
hangulatosabb a hatása.
Szeretne ön 100 év aktív egészséges életet?
Kérem csatlakozzon a programunkhoz!
Hegedüs Istvánné Ica szakgyógytornász és
természetgyógyász ingyenes kezelésére minden érdeklődőt szeretettel vár április 14-től
17 órai kezdettel a balatonfűzfői
Művelődési Központban! (Bugyogó-forrás
u. 12.)
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Várjuk Kedves Vendégeinket áprilisban is!
Húsvétig 10% kedvezményt kap minden
nálam rendelt
futóbicaj,
gyerekbringa, roller árából!
(Csepel, Specialized, Hauser, Scott,
Spartan)
Tel.: 30/435-0328
e-mail:
bearbikebalatonfuzfo@gmail.com
facebook:
https://www.facebook.com/bear.bike.1
cím: 8175 Balatonfűzfő, Sirály u. 8-cal
szemben
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

Áprilisi rejtvény
A márciusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Mély erdőn ibolya virág.
Elrejt jól a borókaág.
(Weöres Sándor: Mély erdőn)
Könyvet nyert: Németh Lászlóné és
Komáromi László balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Április havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2014. április 18.
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)
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Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.
(Dr. Szlivka János Rendelõintézetben)

NYITÁSI AKCIÓ!
Egyfókuszú lencsék
Vékonyított lencsék

-30%

kedvezménnyel

2014. április

Számítógépes
Szaküzlet
GRANDUP
Energiával tölt, kalóriát éget,
formál! Sláger zenékkel,
egyszerû táncmozdulatokkal,
party hangulatban!
Minden csütörtökön 19.00 óra

ALAKFORMÁLÓ
Az egész testre kiterjedõ
erõfejlesztõ edzés. A gimnasztika
elemivel, koreográfia nélküli aerobik
órán a gyakorlatokat szabadon
(saját testünk) és különbözõ
eszközökkel hajtjuk végre
(gumiszalag, súlyzó, törölközõ).
Minden csütörtökön 18.00 óra

Balatonfűzfő‐Gyártelep
(Buszpályaudvar)

Számítógépek, lap‐topok,
alkatrészek értékesítése,
javítása, hálózatépítés,
karbantartás,
nyomtatványok értékesítése.
Nyitva:
Hétfő–péntek: 9–17 óra
Szombat: 9–12 óra
Mihályfi Tamás
06‐20/470‐7557

HELYSZÍN: Balatonfûzfõ, Lila
Sportház  Balaton körút 55.
Kulics Beáta 06-30/902-2622
veszprem.grandup@gmail.com
https://www.facebook.com/
GrandupVeszprem
Az akció 2014. 03. 01.05. 01-ig tart
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

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

Hirdessen 2014-ben
Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en
a fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515

AJÁNDÉK FOGFEHÉRÍTÕ SZETT
Régóta vágyik már tökéletes mosolyra?
Amennyiben legalább kettõ teljes porcelán (zircon) koronát készíttet el a Globe
Dentalnál, most otthoni fogfehérítõ szettet adunk Önnek ajándékba!
Figyelem! Az akció 2014. április 18-ig ÉS csak a készlet, ill. az szabad
idõpontok erejéig tart! Az akció igénybevételének további feltétele jelen kupon
leadása a fogászati kezelésekor. Más akcióval nem összevonható.
Foglaljon idõpontot a 06-88/574-865 telefonszámon!
Globe Dental Fogászati Centrum  Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
www.globedental.hu

– 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
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Kosarasok
Purgel Heni

Busch Péter

U–9

Csala Márton

U–11

U–12

U–14

U–16

Fotók: Máhl Szabolcs

Esztergályos Cecília

