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20 éves a „Csebszalto”

Fotók: Kőnig Zsuzsa

2014. június

2014. június
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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
június havi programja
Június 2. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 2. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Június 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap, téma a filéhorgolás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Június 17. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Június 29. Jézus Szíve plébániatemplom
búcsúünnepe
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

Júliusi előzetes
Július 1. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 2–6-ig Ünnepi könyvhét rendezvényei
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Június 2–6-ig 14 órától Kötelező olvasmányok vetítése
Június 5. 15 órától Irodalmi kézműves foglalkozás gyerekeknek
Június 6. 14 óra ,,Kedvenc olvasmányom”
rajzpályázat eredményhirdetése

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

Június 3. 14 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 21. 20 órától ,,Riói varázslat”
– 21 órától világbajnoki mérkőzés közvetítése
– közönségtalálkozó híres sportolókkal
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 4. 21 órától „Riói varázslat”
– 22 órától a világbajnoki mérkőzés közvetítése
– közönségtalálkozó híres sportolókkal
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 23. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Július 7. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 27. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Várjuk a kedves érdeklődőket folyamatosan
bővülő honlapunk oldalán is, ahol sok hasznos
információt találhatnak: www.mkkfuzfo.hu

Június 3. 18 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Június 7. 9 óra Turista bázispont avatása
– ünnepség után indul a jubileumi 15.
,,Fűzfő Körtúra”
Helyszín: Városi Stadion parkolója mellett
Június 13. 20 órától ,,Riói varázslat”
– 21 órától a világbajnoki mérkőzés közvetítése
– közönségtalálkozó híres sportolókkal
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 28–29. 10 órától Cseberei Juniális
– vidám, zenés gyermek- és felnőtt programok
– grundfoci és főzőverseny
Helyszín: Tobruki Strand

Július 1. 18 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

A műsor és időpont-változtatás jogát fenntartjuk!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. áprilisi
lapzártától a 2014. májusi lapzártáig:
Újszülöttünk nem volt.
*
Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A negyvennegyedik hónap a városházán
A hónap nagy eseménye, hogy megérkezett a nyár, annak minden
szépségével, árnyoldalával együtt. A Vertikálos szerződés lejártával
bevonásra kerültek a korábbi szelektív hulladékgyűjtő edények, s
helyükbe léptek az újabbak. A korábbiaknál sokkal kevesebb helyen
engedélyezte a korábbi városvezetés ezek elhelyezését, így hiány
keletkezett. Hosszabb időbe tellett, míg újabbakat sikerült kihelyez-

nünk, mivel számos partnerrel kellett egyeztetni, és saját forrásokat is
mellé tenni, gondolván hogy ezek kielégítik már az igényeket. De
aztán kiderült, hogy a hét végéig fegyelmezetten használják az itt
élők a konténereket, de a hét végén aztán kritikussá válik a helyzet.
Megjelennek kommunális hulladékok, ételmaradékok a konténerekben, a már tele konténer mellé teszik a felesleges lomokat a magukat
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embereknek nevező élőlények. Gondolom, hogy ezt a kultúrát hozták magukkal a családból, ezt kérték tőlük a szülők, nevelők, s otthonukban is ilyen rendet tartanak. Az általuk okozott kár mérhetetlen.
Nemcsak azért, mert hetente a mocskuk eltakarítása több százezer
forintba kerül. Elsősorban azért, mert disznóólat csinálnak a városból, rossz példát adnak a gyerekeknek. Ráadásul a település jó érzésű
lakosságát is megbotránkoztatják. Kérek mindenkit, hogy segítsék
megállítani ezeket a szemetelő őslényeket. Már a közösség is figyeli az
illegális lerakókat. Több bejelentés érkezett hozzám, melyek időpontot, rendszámot tartalmaznak. Ellenük a szabálysértési feljelentés
megtörtént. Volt olyan szigorú közösség, akik meglesték az építési
törmelékkel érkező tehergépkocsit, s igen meggyőző eszközökkel bírták távozásra a teljesen meglepett gépkocsivezetőt. Valamiért elkerüli azóta azt a területet. Ma reggel is azt tapasztaltam, hogy a Gyári
utca és az Árpád utca kereszteződésében az ürítés után rengeteg szemetet hagyott ott a szolgáltató. A szerződésünk szerint a gyűjtők
mellé került szemetek illegális hulladékok, ezek eltakarítása a város
feladata. Innen is kérek mindenkit, ha illegális szemetelőt lát, jegyezze fel a kocsi rendszámát, vagy valamilyen módon azonosítsa be, s
jelezze azt. Csak együtt, összefogással lehet megállítani az illegális
szemetelőket. Kérem, már most készüljön fejben arra, hogy a törvény
szerint 2015 januárjától ezek a szigetek is megszűnnek, helyükbe lép
a házhoz menő szelektív gyűjtés.
Más konténerek is megjelentek a településen. A használt ruhák gyűjtése megkezdődött. Kérek mindenkit, hogy csak olyan holmikat
helyezzen el a gyűjtőkben, amit ő is hordana, gyermekén szívesen
látna. Remélem, ezt nem fogják a „kultúrnépek” illegális szemétlerakónak tekinteni.
Mint tapasztalhatják a közlekedők, hogy végre elkezdődött a tobruki lámpás csomópont építése, mely várhatóan június közepéig elkészül. Biztonságosabb lesz az átkelés mindenképpen. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez lelassítja majd a 71-es főút forgalmát,
még biztonságosabb lett volna egy körforgalom az adott helyen. Ezt
is megvizsgáltuk, de a kivitelezés a jelenleginek a többszöröse lett
volna, amit a város nem tudott volna finanszírozni, több ingatlant is
ki kellett volna sajátítani, ami rendkívül időigényes folyamat.
Ráadásul szakmailag is ezt támogatták a hatóságok. Az, hogy a
71-es főút forgalma lelassul, egyáltalán nem baj. Ez is volt a cél, hogy
biztonságosan átkelhessünk az Uszoda út irányába vagy Tobrukba.
És ez szerencsére már elérhető közelségbe került.
Szólni kell a vízművünkről. Megvásárlása óta ilyen eredménnyel nem
zárta még az évet a cég. Viszonylag rövid a hír. A SAL-X Kft. alapítója a társaság 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját 101 043 eFt
mérleg főösszeggel és –17 792 eFt mérleg szerinti eredménnyel (vesz-
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teséggel) elfogadta. De ez a veszteség felér egy nyereséggel. Ez tartalmazza a Balaton uszoda 14 milliós vízdíjának az átvállalását. Ennek
az az oka, hogy az állam által működtetett uszoda anyagi okokra
hivatkozva nem tudja fizetni a valós vízdíjat. Amennyiben ragaszkodott volna a város a teljes vízfogyasztás megtérítéséhez, akkor ez az
uszoda bezárását eredményezte volna. Ezt nem vállalta fel a képviselő-testület. A cégnek sikerült a húszmilliós likvidhitelt visszafizetni, s
már nincs szüksége erre. Sajnálom, hogy mire sikerült a cég működését több százmillió forintos invesztícióval rendbe hozni, akkor kell a
törvény erejénél fogva átadni egy nagyobb szolgáltatónak. Döntés
született még arról, hogy a tisztán látás érdekében kerüljön bemutatásra a cégre fordított valamennyi költség a megvásárlástól napjainkig. Ezt természetesen a nyilvánosság is megismerheti, s eldöntheti a
beruházás hatását a város gazdasági életére.
A tavalyihoz képest lényegesen változott, könnyebbé vált az Öböl
kártyához való jutás lehetősége. Három helyszínen a legváltozatosabb időpontokban lehet ezt igényelni, s a korábbi hosszas ügyintézés helyett kb. 2–3 perc személyenként. Az ügyintéző számítógépen
rögzíti az adatokat, amit ellenőriz természetesen, majd a befizetett
díj ellenében ad egy nyugtát, ami a plasztik kártya elkészültéig belépésre is jogosít. Az elkészült kártyát a strand pénztáránál átvehetik
2–3 nap múlva. Ezt a kártyát aztán csak évente kell érvényesíteni egy,
az általunk készített hologramos matricával.
Több nyaraló jobbító szándékú ötletével sokat lendített előre a mostani rendszer kialakításán, ami rugalmas, biztonságos, ügyfélbarát. A
kártya igényes, s a nyomda 24 órán belül elkészíti, csak hétvégén nem
dolgoznak. Igényelni lehet, hogy hol kívánja átvenni a tulajdonosa, s
arra a strandra szállítják.
Adatvédelmi szempontból nem megoldható a neten való műveletek
végrehajtása, mert a kisszámú igénylés miatt nem gazdaságos egy drágább program megvásárlása, illetve készíttetése.
S végezetül kaptam egy kis verseskötetet, Válogatott versikék címmel. Szerzője dr. Kégl Tamás állatorvos. Humoros, csipkelődő verseit öröm olvasni. Csak találomra egyet írok, tejesen véletlenül.
Címe: A bulvármédia szekerén
Aki felül a bulvármédia szekerére,
arra a lovak szemellenzős kantárját akasztják,
így a világnak csak azt a csonka részét láthatja,
amerre a fejét a gyeplőszárral rángatják…
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény időpontja: 2014. június 19. 17
óra, Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ és Könyvtár.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Kedves fűzfői lakosok!
Többen megkerestek közérdekű kérdéseikkel.
Igyekszem röviden közzétenni a válaszokat!
KÖZVILÁGÍTÁS
A közvilágítási szerződésünk szerint a
Fényforrás Kft. végzi el az égőcseréket

ezért, ha ilyen problémával találkoznak, a
06-70/408-6908-as számú telefonszámon
jelentsék be, így 1–2 napon belül megoldódhat a probléma.
Amennyiben az egész utcában nincs közvilágítás, úgy már az E-ON Hibabejelentőjét

kell hívni, melynek a száma 06-80/533-533.
(Egyébként Gorza István tobruki lakos már
régóta szorgalmazza, hogy azokon a vezetékhálózatokon, ahol vihar esetében rendszeresen összecsapódnak a vezetékek, és emiatt
nincs közvilágítás, egy műanyag távtartóval
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már rég megoldhatta volna az E-ON a problémát. Reméljük, nem kell erre a megoldásra
még éveket várni!)
ZÖLDHULLADÉK
Testületi ülésen felvetettem, hogy meg kellene egyezni a Balkom Kft.-vel, hogy a
Szelektív Hulladékudvart üzemeltessék, és a
tavasztól őszig képződő zöldhulladék lerakása újból megoldottá váljon. A polgármester
úr elmondta, hogy szerződés szerint októberig a Vertikál Zrt. kezében van az ingatlan,
ami már nem fogadja telephelyén sem a zöld-

hulladékot, sem a többi szelektív hulladékot.
Véleménye szerint vagy az otthoni komposztálás lehet a megoldás, vagy hulladékzsákokat kell vásárolni a Balkom Kft-től, ami így
már elszállítja.
LOMTALANÍTÁS
Kérdésként merült fel, hogy akkor is elszállítj-e a lomot a Balkom Kft., ha annak mértéke kevés. Igen. Szerződés szerint évente
egy alkalommal, ingyenesen, az Önökkel
megbeszélt időpontban kimennek és elszállítják a lomot.

UTCANÉV VÁLTOZTATÁS
Ennek időpontja valószínűleg már csak a
választások után lesz, mivel a címjegyzék
változása és a lakcímkártyák változása esetén
a választásoknál anomáliák merülhetnének
fel.
Köszönöm bizalmukat, továbbra is nyugodtan forduljanak hozzám problémáikkal!
SZANYI SZILVIA
SZANYISZ@INVITEL.HU
+36-20/924-3179

MEGHÍVÓ – turista bázispont avatására!
Időpontja: a 15. „Fűzfő Körtúra” napján
2014. június 7. (szombat) 9:00 óra.
Helye: A fűzfőgyártelepi autóbusz pu. térségében, a Gagarin u. és a Stadion parkoló bejárata közötti gesztenyefákkal határolt zöld területen.
Avatóbeszédet mond: Marton Béla polgármester.
Az avatóünnepség után indul a jubileumi 15.,,Fűzfő Körtúra”
( Jelzése: zöld sáv, útvonalhossz:10 000 m, túraidő pihenőkkel kb. 3 óra)
Hívó szó mindenkinek:„Aki nem járta, Fűzfőt nem látta”
A túra résztvevői kitűzőt és alkalmi pecséttel ellátott borítékban emléklapot kapnak.
Gyere el az avatásra! Vegyél részt a túrán! Legyen neked, családodnak, barátaidnak, vendégeidnek társas ünnep a nyárköszöntő túra!
A rendezvény megtartása nem időjárásfüggő!
A FAK Természetbarát Szakosztálya
Információ: Gyuricza László
06-30/989-9298

Öböl kártya
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
balatonfűzfői strandokra érvényes kedvezménykártya igények befogadását az alábbi
helyszíneken és időpontokban végezzük:

Helye: Városgondnokság iroda (Fűzfőgyártelep, Szállás utca 8.)
• Kedd: 9:00–12:00
• Szerda: 9:00–12:00

• Balatonkenesei állandó lakosok utcajegyzék szerint: Balaton körút páros oldalán a
108-as házszámtól felfelé, a páratlan oldalon a 233-as házszámtól felfelé

Helye: Fövenystrand
• Csütörtök: 9:00–12:00 és 16:00–18:00
• Péntek: 9:00–12:00 és 16:00–18:00
• Szombat: 9:00–12:00 (páratlan héten)

Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit
Tel.: 06-30/245-8463, hétköznapokon:
9:00–18:00 óra között

• Balatonalmádi állandó lakosok utcajegyzék szerint: Uszodai út, Hársas köz, Hársas
utca, Dráva utca, Bükkfa utca, Krisztina
utca, Gesztenye utca, Maros utca, Ipoly
utca, Körös utca, Rába utca, Duna utca,
Homok utca, Bartók Béla utca (az Ipoly
utcai kereszteződéstől Fűzfő irányába eső
szakasza), Erkel Ferenc utca (Rába utcai
kereszteződéstől Fűzfő irányába eső szakasza)

Helye: Tobruki strand
• Kedd: 16:00–18:00
• Szerda: 16:00–18:00
• Szombat: 9:00–12:00 (páros héten)

Kártyára jogosultak köre:
• Balatonfűzfői, litéri és papkeszi állandó lakosok
• Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendelke ző tulajdonosok, ingatlanonként
2 db-ot igényelhetnek
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A kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok és díjak:
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Felnőtt (3000 Ft) és diák (2000 Ft):
• Személyi igazolvány
• Lakcímkártya
• Személyes megjelenés

Üdülőtulajdonosok (5000 Ft, ingatlanonként két főre váltható ki)
• Személyi igazolvány
• Lakcímkártya
• Személyes megjelenés
• Önkormányzat adóosztályának igazolása
az adótartozás-mentességről

Gyermek (4–14 éves korig, 1000 Ft):
• Lakcímkártya
• Személyes megjelenés
• Felnőtt kíséret

Az adóosztály elérhetősége: Fűzfőgyártelep,
Nike krt. 1. (Városháza)
Ügyfélfogadás: hétfő–szerda 8:00–12:00,
13:00–16:00, péntek: 8:00–12:00

Az elkészült kártyákat az igénylés helyén
lehet átvenni. Gyártási idő kb. 72 óra, ezen
időszak alatt a befizetésről kapott nyugta és
a személyi igazolvány együttes bemutatása
jogosít a strandra történő belépésre.
KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!
BALATONFŰZFŐ VÁROSGONDNOKSÁGA

Innovatív vízpartfejlesztés – esélyegyenlőség a Balaton partján
Balatonfűzfő város önkormányzata 2013. november 15-én európai
uniós pályázatot nyújtott be az esélyegyenlőség jegyében a balatonfűzfői strandok innovatív fejlesztésére, amelynek eredményeként
15 948 118 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében.
A kivitelezők kiválasztására irányuló eredményes beszerzési eljárások
és közbeszerzési eljárás végeztével kezdhetők meg a kivitelezési munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének tervezett
időpontja 2014. június 16.

• Megvalósul az info-kommunikációs akadálymentesítés, amelynek keretében Braille-feliratú táblákat helyezünk ki.
Tobruki Strand:
• Innovatív akadálymentes vízi bejáró létesül, amely magyar találmány.
Az eszköz nemcsak a kerekes székeseknek, hanem a mozgásukban
enyhén vagy közepesen korlátozottaknak, végtaghiányosságban szenvedőknek, mozgáskoordinációs zavarokkal küzdőknek, az elcsúszástól félő idős emberek számára is segítséget nyújt. Az eszköz használata során nincs szükség kezelőszemélyzetre, a mozgásában korlátozott
személy egyedül is irányítani tudja a szerkezetet, ezáltal csökkentve a
kiszolgáltatottság érzését.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
Fövenystrand:
• Innovatív akadálymentes vízi bejáró létesül, amely magyar találmány.
• Játszótér (1 darab hajó alakú játszótéri eszköz, 1 darab készségfejlesztő játék), amely akadálymentesített és közös játéktevékenység
végzését teszi lehetővé mind az ép, mind a mozgásukban korlátozott gyermekek számára.
• A projekttel érintett területen a nagyobb biztonság érdekében részleges térvilágítás lesz kiépítve, továbbá a bejárati főépületen
2 darab, a játszótérnél és az akadálymentes vízi bejárónál 1–1 darab
kamerát helyezünk ki.

A projekt célja a mozgáskorlátozott társadalom mint potenciális vendégkör elérése egyedi szolgáltatásnyújtással. A vízi bejáróval rendelkező települések strandjain megjelenő mozgáskorlátozottak extra
vendégéjszakát generálnak, ami közvetlenül és közvetetten is hozzájárul a település bevételeihez.

Bővebb információ:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Nóti Attila városfejlesztési referens, +36-88/596-921,
noti.attila@balatonfuzfo.hu

Választási hírek
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy mind a 2014.
április 06-án megtartott országgyűlési, mind
a 2014. május 25-én megtartott európai parlamenti választás sikeresen és problémamen-

tesen zajlott le városunkban. A szavazások a
jogszabályoknak megfelelően, rendben folytak, amelynek előfeltétele volt az állampolgárok és a helyi választási szervek fegyelmezett,
jogszabálykövető magatartása.

Ezt ezúton is köszönöm! Egyúttal az
alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a
választások balatonfűzfői eredményeiről.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ
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Sztanke Viktor tűzoltó főhadnagy a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság parancsnoka
3 évig a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóságon teljesített szolgálatot, majd a Veszprémi Hivatásos
Tűzoltóságon folytatta tovább hivatásának gyakorlását. Vezetőként a szakmaiasságra helyezi a hangsúlyt. A lehető leggyorsabban kiérkezni a helyszínre, és a lehető legszakszerűbben megtenni, amit a veszélyhelyzet megkíván.
Balatonfűzfőn, a Bugyogóforrás utca 2. szám alatt található parancsnokságunk, amelyet 2014. április 1-jével képviselek, mint tűzoltóparancsnok.

2003-ban szereltem fel tűzoltónak a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó
parancsnokságra, ahol beosztott tűzoltó, majd később gépjárművezetőként teljesítettem szolgálatot. A tűzoltóság számomra sokat jelentett mindig is, hiszen több generáció óta jelen van a családomban.
Édesapám 27 évet töltött el hivatásos tűzoltóként, a testvérem
Veszprémben teljesít szolgálatot a megyei híradóügyeleten, az unokatestvérem pedig a fővárosban dolgozik.
2006-ban kértem az áthelyezésemet a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokságra, mert szerettem volna minél több szakmai ismeretet
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szerezni a hivatásomban. Az áthelyezésemet követően sokat kellett
tanulni, hiszen sok eszköz és gépjármű várt arra, hogy megfelelő
képesítés után gyakorlatiasan kezeljem a szolgálati napjaimon. Újra
kezdődött a beilleszkedés egy másik közösségbe. A tűzoltó hivatás
ezért egyedülálló, mert egy nagy közösségben kell dolgozni, ahol
figyelni kell a másikra.
A kollégáim bíztatásának eredményeképpen 2008-ban jelentkeztem
a tűzoltó technikus képzésre. Felvételt nyertem, majd az egy évet
követően jó eredménnyel és külön dicsérettel tértem vissza a veszprémi tűzoltóságra. Örömmel fogadtam el a különleges szerkezelői és
szerparancsnoki beosztást, amit azoknak az embereknek köszönhettem, akik támogatták a tanulmányaimat. Más szemmel néztem a
hivatásomra innentől kezdve, hiszen a vezetésé és az irányításé lett a
fő szerep. A tanulás viszont nem fejeződött be, hiszen felvételt nyertem a főiskolára, amelyet levelező rendszerben végeztem el sikeresen.
Nehéz volt a tűzoltói munka mellett készülni a vizsgákra, de végül
elértem a kitűzött céljaimat.
2012-ben az integrált katasztrófavédelemi rendszer megalakulását
követően a megyei híradóügyeleten teljesítettem szolgálatot műve-
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letirányítóként. A szakmának ezt az oldalát nem ismertem még, de
célom az volt, hogy megfeleljek az elém támasztott követelményeknek. Lehetőséget kaptam arra, hogy a megyében szolgálatot teljesítő
kollégákkal együtt dolgozzak. Nagyobb közösséghez tartoztam
innentől kezdve ismét, és még nagyobb volt a felelősség, hiszen a
riasztások, azaz mindennek az alapja a megyei főügyeletről indult
akkor is, és ez a mai napig is így van.
2013-ban az ellenőrzési szolgálathoz kerültem mint megyei fővizsgáló. Innentől kezdve ismét más szemszögből kellett néznem a hivatásos kollégáimat. Naponta képet kellett adnom vezetőimnek arról,
hogy milyen szakmai felkészültséggel rendelkeznek a beosztott tűzoltók. Sokat gondolkodtam arról, hogy mit kell innentől kezdve tennem annak érdekében, hogy jól végezzem a feladataimat.
Tűzoltóparancsnokként kell a továbbiakban irányítanom a balatonfűzfői kollégáimat. A legfőbb célom képviselni azokat a szabályokat,
amelyek évtizedek óta nem változtak, az emberélet és a vagyonbiztonság megőrzése a balatonfűzfői térségben is.
SZTANKE VIKTOR TŰ. FŐHADNAGY

Várjuk a pályázatokat!
A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma hosszú ideje bizonytalanságban végzi munkáját.
Munkánkat nagyban befolyásolja, hogy a képviselő-testület kifejezte
abbéli szándékát, hogy az alapítványi munkát a jövőben új struktúrában képzeli el, s a 155/2012. (04. 27.) KT határozat alapján a
Balatonfűzfőért Alapítvány és a Vállalkozást Segítő Alapítvány összevonásáról döntöttek.
Kuratóriumi- és Ellenőrző Bizottsági tagjaink közül többen is jelezték hivatalos formában, hogy lemondanak tisztségükről. Kérésemre –
hogy erre az átmeneti időszakra már ne kelljen új tagokat megválasztani –, folytatják a munkát. De meddig?? – fogytán a türelem, joggal!
Az utolsó PTHB ülésen (05. 12-én) Erdősi képviselő úr úgy fogalmazott, hogy nem az önkormányzat hibájából késik az összevonás.

Hát akkor ki hibázott, hogy a döntés óta eltelt több mint 2 év nem
volt elegendő, hogy az összevonás megtörténhessen?
Az idő múlik! A Vállalkozást Segítő Alapítvány második éve nem ad
ki újabb támogatást. Mi dolgozunk: 2012-ben 9 érvényes pályázatra
315 eFt-ot, 2013-ban 13 pályázatra 420 eFt támogatást ítéltünk meg.
Alapítványunk közreműködésével zajlik a „Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése” közel 30 millió Ft értékben nyert pályázati pénzből.
Közeleg a 2. kuratóriumi ülésünk (2014. jún. 25.), melyre még van
lehetőség pályázatot benyújtani a következő címre: Gyurkovics
Ágnes, 8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u. 60.
GYURKOVICS ÁGNES
BALATONFŰZFŐÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE

Rólunk
A Balatonfűzfői Hírlap legfőbb célja a városban történt
események, rendezvények, elismerések, pályázatok megismertetése,
egyszóval a közérdekű hírek prezentálása a városlakóknak.
Szerkesztőségünk kiemelt feladatnak tekinti a városi kulturális életbe
való aktív bekapcsolódást, a magyar kultúra gondozását. E nemes cél
érdekében a Balatonfűzfői Hírlap számos felejthetetlen eseményt
tudhat magáénak.
Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, amikor 2011. decemberében megjelent Balatonfűzfő első, 12 lapos falinaptára. Azóta már a
harmadik évfolyam páratlan képeit élvezhették a Fűzfőiek.
Balatonfűzfő 2012. – A Balaton csúcsa
Naptárunk az alkotók – festők, fotósok – szemével mutatta be a
Balatont, a balatoni táj szépségét, varázsát.

Balatonfűzfő 2013. – A Balaton csúcsa
A tizenkét oldalon, városunk újszerű látásmóddal tárult az olvasók
elé, épített környezetünket helyezve előtérbe, összekötve a régmúltat
a jelennel. A jellegzetes városrészeket fűzfői iskolások ajánlották a
naptár oldalain.
Balatonfűzfő hívja, várja Önt!© 2014.
Az oldalakon gyönyörű fotókat láthatunk élőhelyünkről: a Balaton
csodálatos vízi világáról, sportéletéről, a városunk épített és természeti környezetéről: az ismert épületeinkről, a turistacsalogató létesítményeinkről, a múltunkat hirdető szobrainkról.
Új elismerés alapítását jelentette be a Balatonfűzfői Hírlap
Szerkesztőbizottsága, melyet 2011. december 12-én alapítottuk
„A város fotósa – A fotós városa díj©” néven. Az új díj célja,
Balatonfűzfő város természeti és épített környezetének valamint a
városi élet felfedezésének és pillanatainak megörökítésnek ösztönzése.

2014. június

9. oldal

A díjazottak: 2012. Groszvald Attila, 2013. Ambrus Norbert
„Fűzfő himnuszok és indulók” pályázatot hirdettünk meg
2012-ben. Sokan boldogan ragadtak tollat, hogy városunknak végre
legyen saját indulója. A nyertes (a városlakók szavazása alapján):
2012. Gerendás Lajos: Himnusz Fűzfőnek
2013-ban „A hely, ahol élünk: Balatonfűzfő” címmel hirdettünk
Gyermeknapra egyéni alkotói pályázatot a fűzfői Művelődési
Központ és Könyvtárral közösen. Pályázatunkkal arra kerestük a
választ, hogyan élik a gyermekek életüket városunkban, melyek a legemlékezetesebb pillanataik, hogyan látják annak természeti és épített
környezetét? A pályázatra mintegy nyolcvan alkotás érkezett, 13 főt
díjaztunk három kategóriában.

A győztesek: Óvodás kategória: Buda Vanessza / Alsó tagozatos kategória: Ticz Péter / Felső tagozatos kategória: Balikó Boldizsár József
2014-ben „A legendák velünk élnek” címmel legendaíró pályázatot hirdettünk 6–18 éves diákok részére, három kategóriában. Sajnos a mi városunknak történelmi legendája nincs, ezért a diákok fantáziáját hívjuk
segítségül. Korábban a Balaton Uszoda előtt állt, ma a NITROKÉMIA
Zrt. irodaépület udvarát díszíti a Balatoni sellő című szobor. Ehhez a szoborhoz kapcsolódóan találtak ki csodás történeteket, legendákat
Balatonfűzfő városának a gyerekek. Mintegy hatvan legenda született.
A munkát töretlenül tovább folytatjuk a városlakók legnagyobb örömére. Kérjük, tartsanak velünk!
SZERKESZTŐSÉG

Küszöbön a nyári szünet
Az iskolába járó gyermekek örömére lassan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet. A szülőknek meg kell oldaniuk a gyerekek felügyeletét, gondoskodniuk kell a felszabadult energiájuk és idejük
lekötéséről, annak hasznos eltöltéséről. Nemcsak a szülők felelőssége,
hogy gyermekeik ne kerüljenek veszélyes helyzetbe, ne váljanak baleset vagy bűncselekmény áldozataivá. Az iskolai fegyelem alól felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak, ezért minden
felnőttet terhel a felelősség, hogy vigyázzon rájuk! Különösen fontos ez az utcán, az utakon; közlekedjenek akár gyalog, akár kerékpárral, csapatosan egymásra figyelve, kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi szezonban nemcsak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz nagyobb a forgalom, hanem a területünkre érkező vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti jobban, de a háttér-településeken is megnő valamennyire az átmenő forgalom. Többen kelnek útra! A gépjárművek közúti közlekedésre
alkalmas állapota mellett a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt.
Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői engedélyek
érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán található, a kategória
sorába bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség a jogosítvány mint fényképes igazolvány személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum lejárati idejét jelenti.
A nyár hangulatához hozzátartozik a bulizás a felnőttek és a fiatalok
részéről egyaránt. A felszabadultság, a jókedv gyakran nem ismer
határokat, és nem törődnek a vidám társaság tagjai azzal, hogy hangoskodásukkal zavarják a környéken élők nyugalmát. A rendezvények esetében ezt mindig pontosan szabályozza a jegyző. Ha magán-

házaknál történik zavaró hangoskodás, amelyben az alkoholfogyasztásnak mindig szerepe van, akkor a rendőrségre történt bejelentésre a
járőr kimegy a helyszínre, és figyelmezteti a szórakozókat mások nyugalmának tiszteletben tartására. Többszöri bejelentés után élhetnek a
feljelentés eszközével, a szabálysértési bírságot pedig a kormányhivatal szabja ki.
Mi, rendőrök nem tudunk ott lenni mindenütt, ahol megszegik a szabályokat, ahol kiszolgáltatott emberek kerülnek veszélybe. A bejelentésekre azonban mindig, és minél hamarabb reagálunk, helyszínre
megyünk, intézkedünk. Ha nem történik bűncselekmény, szabálysértés vagy nem a rendőrség hatáskörébe tartozik a szabályszegés,
akkor elmondjuk, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni segítségért,
hogy a vita, a veszekedés ne durvuljon el, hogy a nézeteltérés a polgári élet keretein belül oldódjon meg.
A rendőrség megerősítését szolgálja az idegenforgalmi szezonban a
Készenléti Rendőrségtől a kapitányságra vezényelt állomány. A közbiztonság fenntartásában kiemelt szerepet vállalnak a településeken a
polgárőrök. A közös járőrözéssel többen és többet vagyunk a területen, hogy elriasszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.
Kérem kollégáim nevében is, segítsék munkánkat, támogassanak
bennünket továbbra is, mert nem magunkért, hanem mindnyájunk
jó közérzetéért dolgozunk!
A közbiztonság közös ügy, társadalmi összefogást igényel!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Hogyan csináljunk egy szuper nyarat a gyermekeinknek?
Hamarosan a nyakunkon a nyári szünet, és
meg kell oldanunk gyermekeink biztonságos
nyári elfoglaltságát. Szeretnénk egy-két gondolattal segíteni, hogy a nyári szünet több,
tartalmasabb, élvezetesebb lehessen, minthogy a gyerekeink otthon vannak.

Mit tervezzünk a nyári szünetben?
Első lépésként üljünk le és beszéljük meg,
vegyük sorra, hogy ki, mit szeretne. Lehet,
hogy a mi fejünkben teljesen más van mint
gyermekeink fejében. Hasznos, ha türelmesen végig hallgatjuk gyermekeinket, és ők is

végig hallgatnak minket. Az ilyen ötletbörzén nem mindig a legdrágább ötletek okozzák a legnagyobb örömöt. A legnagyobb
élményt az jelenti, ha együtt van a család, és
mindenki jól érzi magát. Minden szülőnek
tudnia kell, hogy a nyár a feldolgozás és a
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felejtés időszaka. Ilyenkor nő, nyúlik, fejlődik a gyermek teste. A kiskamaszok még
igénylik a sok mozgást, de a 12–13 évesek
már egyre gyakrabban „punnyadnak” –
vagyis ágyon hevernek, órákon át a rendetlenség közepén fülhallgatóval a fejükön –,
ami kellőképpen borzolja az idegeinket.
Nyáron az agyra is ráfér egy kis relaxálás.
Ha van lehetőség, a gyerekek ne maradjanak egyedül otthon, amíg nem érezzük azt,
hogy képesek felelősséget vállalni önmagukért!
Merjük igénybe venni mások segítségét!
Nemcsak a nagyszülőkről van szó, lehet,
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hogy van a családban olyan testvér, nagynéni, nagybácsi, akinek nincs gyermeke, de ért
a gyermekek nyelvén. Ügyesen kell kérni,
hisz lehet, hogy az ő számára is élvezetes lesz
az együtt töltött idő. Lehet, hogy a vidéki
rokon szívesen bevállalja „ feljavításra” gyermekünket, hogy erősödjön, emberesedjen a
nyáron. De ugyanez igaz lehet fordítva is.
Hagyjuk, hogy élvezze a nyár örömeit!
A kiskamasz szeretné élvezni a nyár örömeit, az iskolai kötelezettségektől mentes szünidőt. Ilyenkor valami egészen mást tanuljon.
Kerékpározással, úszással, deszkázással vagy
főzéssel, kézműveskedéssel, barkácsolással, a

Boldog születésnapot!

kerékpárja bütykölésével ügyesedik, fejlődik
kézügyessége, gyakorlati érzéke.
Mielőtt ragaszkodnánk ahhoz, hogy a gyerek akarata ellenére tanuljon is, gondoljuk
el, hogy nekünk vajon lenne-e kedvünk a
szabadságunk idején egy-két órát a munkahelyen tölteni, csupán azért, hogy ne unatkozzunk!
Szerencsére még előttünk a július–augusztus, még csak most kezdődik a nyári vakáció.
Ha nem okvetlenül szükséges, ne vegyük el
ezt a gondtalan időszakot a gyermekeinktől!
A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Beach Fesztivál 2014

Nemrégiben köszöntöttem Primusz Bélát
90. születésnapján. Béla bácsival másfél évtizedig szomszédok voltam, sok közös emlékeket tudtunk felidézni, így gyorsan elszaladt az ott töltött másfél óra. Régi idők
tanúja ő. 1939. szeptember 1-jén kezdett a
Nitrokémiánál, s onnan is ment nyugdíjba.
Fejlesztésekkel, beruházásokkal foglalkozott aktív korában. Isten éltessen!
MARTON BÉLA

90. születésnap
Tobrukban, a Jankovics Lajos utca 34. szám alatt lakik Tóth Andrásné,
aki 2006 óta állandó lakos itt Balatonfűzfőn. Előtte budapesti lévén,
csak nyaralónak használta az épületet. Nyaranta egyre több időt töltött
városunkban. Az eltelt idő alatt megszerette a Balaton közelségét, a nyugodt, csendes utcát, feladta budapesti lakását, és véglegesen ideköltözött. Szabadidejének minden percét gobelin kivarrásával tölti, így állandóan tevékeny. Az elkészített képek mint egy kiállítás, a nyaralóját díszítik. Május 7-én családja körében ünnepelte 90. születésnapját. Családját
az élő testvérei képviselték, akik még külföldről is hazatértek. Ez alkalommal kívánunk Eszti néninek további jó egészséget, kívánjuk, hogy
sok-sok évet tudjon még a kedvelt hobbijának szentelni, az ottlétünkkor
elképzelt terveit tudja megvalósítani. Egyszóval: Boldog születésnapot!
SZABÓ LAJOS

Június 19–22.
Helyszín: Balatonfűzfő, Zagykazetta Szörf Park
JAMES ZABIELA (UK) | CHRIS LAKE (UK) | JULIA
CARPENTER | CHRIS LAWYER | BÁRÁNY ATTILA |
BRAINS | DANDY | NEWIK | HŐSÖK | INVOICE | EDO
DENOVA | DAVE MARTIN | IRIE MAFFIA | MATTHEW
LENNER | TOM SYMON | GROOVY-B | MILLERO |
SH4RKY
A 2014-es évben ismételten megrendezésre kerül a Beach Fesztivál.
A balatonfűzfői Surf Beach-en tartott rendezvény célja, hogy népszerűsítse a Balatont, a balatoni sportokat, a kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket. A nappal zajló kulturális és sportprogramokat a
kora esti naplementében kezdődő koncertek vezetik át az éjszakába,
hogy a csillagos ég alatt bulizzunk hajnalig. A fesztiválon idén is jelen
lesz számos hazai élvonalbeli lemezlovas, de megjelennek már népszerű zenekarok és nemzetközi sikereket elért külföldi Dj-k is.
A hangulat fokozására idén extra hang- és fénytechnikával, nagyszínpaddal, láng és tüzes show elemekkel, led-fallal még több extrém táncossal és tűzzsonglőrökkel készülünk. Különlegességként az éjszakai
fürdőzés továbbra is megengedett lesz, így ha kedved van, akkor a
bulizást a vízben vagy is folytathatod! Indítsuk ismét együtt a nyarat
június 19 és 22 között a Beach Fesztivállal!
Június 21–22-én a fesztivál keretein belül kerül megrendezésre a
Beach Fesztivál Szörf Kupa. A szörf versenyen minden pályaverseny
kategóriában izgalmas futamok kerülnek megrendezésre, ahol az
ország legjobb szörfösei mérhetik össze a tudásukat. Minden nappali program ingyenesen látogatható! Az éjszakai programokra a jegyek
elővételben jelentős kedvezménnyel kaphatóak.
További információ:
www.beachfeszt.hu
MARTON ANDRÁS
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Turisztikai rovat
Folytatjuk riportsorozatunkat, melynek célja,
hogy a tisztelt lakosság jobban megismerje
egyesületünket és az abban dolgozók
munkáját, céljait. Mostani cikkünkben Jánka
Anikó, egyesületünk szakmai „stábját”,
Talamár Viktóriát és Valczer Évát kérdezte.
– Viki, miért pont Fűzfő?
– Ha lehet így fogalmazni, „törzskönyves
fűzfői” vagyok. Először nagyszüleimnél laktunk
Tobrukban, majd az idő múlásával költöztünk
Fűzfőfürdőre, dédszüleim házába. Szeretem
Fűzfőt, csendes nyugodt település.
– Mikor kezdtél az egyesületben dolgozni?
– 2011-ben az iskola befejezése előtt
elkezdtem kérdezősködni állásajánlatok
után. Egyik kedves ismerősöm tudta, hogy
turizmust és vendéglátást is tanulok, így
ajánlotta, hogy vegyem fel a kapcsolatot az
egyesülettel. A vizsgáim végeztével, ha jól
emlékszem, rá három vagy négy napra kaptam időpontot megbeszélésre, amely
szerencsére sikeresen végződött.
Eleinte félve jöttem, hogy hogyan fogok
kijönni a kollégákkal, hogyan fog sikerülni a
sok feladat elvégzése, de szerencsére a
munkatársakkal jó a viszony és a sokrétű
feladatok elvégzését is sikerült elsajátítanom.
A nyári főszezon nehéz és kimerítő, de nagyon sok jó ember van, akik megköszönik a
munkánkat, azt, hogy segítünk, és ez
motivál, hogy még hatékonyabban, jól
végezzem a feladataimat.
– Egyesületi munkád során mely feladatot
emelnéd ki és mire vagy a legbüszkébb?
– Az egyesület rendezvényeit mindig nagy
izgalommal várjuk, az időjárás, az emberek
reakciója és a sikeresség szempontjából is. A
2013-as évben sikerült több programot is jó
hangulatban és eredményesen megszervezni, lebonyolítani.
A vásári vigadalomnál veled végeztem a
szervezést, mely nagy kihívás volt. Valamint
nem valósulhatott volna meg a sok önkéntes
segítsége nélkül sem, akik kitartóan állították velünk a sátrakat a nagy hőségben.
Az árusok nagyon kedvesek voltak, a sok
program mellett ők is emelték a hangulatot
vidámságukkal.
Ez volt az első rendezvény, melynek
koordinálását rám bízták, igyekeztem megbirkózni a feladattal. A programra a Kossuth
Rádió is felfigyelt, ahol élő adásban meséltem a vigadalomról.
Idén is lesznek programjaink, azonban

sajnos kevesebb, mint tavaly, az anyagi és
emberi erőforrások hiánya miatt.
– Évi, turisztikai menedzserként hat éve vagy
az egyesületnél. Milyen út vezetett idáig?
– Édesapám hivatásos határőr, mielőtt óvodába kerültem, kétszer költöztünk, végül
Sopronban állapodtunk meg, ahol néprajz
szakos általános iskolát és evangélikus gimnáziumot végeztem. Az utolsó évben családilag is sokat gondolkodtunk azon, merre
tovább, végül egy, a nagymamámmal folytatott beszélgetés hatására döntöttem az
idegenforgalom mellett. Ő világított rá arra,
hogy mivel szeretek emberekkel foglalkozni,
jól kommunikálok és imádok különböző
kultúrákkal ismerkedni, érdemes lenne
komolyan foglalkoznom a turizmussal. Így az
érettségi megszerzése után a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szaka mellett
tettem le a voksomat. A főiskolát ,,menetrend
szerint” végeztem el, így lettem végzettségem
szerint közgazdász idegenforgalom és szálloda
szakon. Ez a diploma, valamint a minimum öt
éves szakmai tapasztalat megléte elengedhetetlen a TDM szervezeti minősítés megszerzéséhez és megtartásához. A TDM
szervezeti minősítés azért fontos, mert szakmailag ez a forma jelenti a turizmus jövőjét,
szakmaiságának zálogát és ez a feltétele számos pályázaton való indulásnak is.
– Miért pont Fűzfő?
– Mivel nagyszüleim és így édesanyám is
fűzfői, kisgyermek koromtól szinte minden
szünidőt itt töltöttem, sőt még bárányhimlős
is itt voltam. Itt tanultam meg biciklizni,
úszni, nagyszüleimtől mindent a gyümölcsfákról, a kertészkedésről, a háziállatokról, és
minden augusztusban itt néztem végig az
augusztus 20-i tűzijáték főpróbáját a hegyről.
Mikor eldőlt, hogy Veszprémben fogok
továbbtanulni, egyértelmű volt, hogy a
nagyszülőkhöz költözöm Fűzfőre, amely
döntésnek mindannyian nagyon örültünk,
hiszen végül hét évig éltem velük. Ők is nagyon sokat segítettek nekem, és természetesen ezt a sok segítséget azóta is igyekszem viszonozni azzal, hogy például – nagyitól tanultak alapján – minden vasárnap én sütök.
– Milyen szakmai tapasztalatokat szereztél
eddig?
– Már a főiskola elvégzése alatt is
ismerkedtem a szakmával különböző gyakorlati helyeken, elsőként a fertődi Esterházy
kastélyban, ahol a magyaron kívül német és
angol nyelven is kísértem csoportokat tár-

latvezetőként. Egy alkalommal a brit Lordok
házából láttunk vendégül néhány tagot
privát tárlatvezetés keretében, őket is én
kísértem. Ezek után fél évet dolgoztam egy
soproni négycsillagos szállodában a vendéglátás részlegen, majd az utolsó félévemben visszajöttem Veszprémbe. Egy évet dolgoztam a Balatontourist Utazási Kft.-nél
először gyakornokként, majd belföldi ügyintézőként. Foglaltunk külföldi kempingeket
és utakat, rendeztem kirakatot, állítottam
össze árajánlatot, csináltam valuta-elszámolást – szóval elég változatos volt. Ezután
kerültem Fűzfőre 2009-ben, így idén a
hatodik szezont kezdem a városban.
– Ismertesd egy kicsit az itt folyó munkát!
– Őszintén szólva, munkánk elég összetett
és változatos, az elméleti marketing tervek
írásától a rendezvények gyakorlati megvalósításáig (pl. sátorállítás és -bontás) széles
spektrumon mozognak feladataink. Az
egyesületet véleményem szerint úgy kell
elképzelni, mint egy vállalkozást, ahol vannak különféle feladatok – pl. anyagbeszerzés, pénzügyi és marketingtervek írása,
pályázatírás stb. Nálunk mindezekre nincsenek külön részlegek, sem emberek, mindent
mi csinálunk. Természetesen a szakfeladatokhoz – pl. könyvelés – mi is veszünk
igénybe szakszerű szolgáltatásokat, azonban
ez sem azt jelenti, hogy az adott területen
nem kell nekünk is naprakész információkkal rendelkezni. Természetesen még
mindig a nyár a főszezon, amely ránk nézve
azt jelenti, hogy reggel nyolctól este kilencig
dolgozunk. Ha rendezvény van, akkor hajnali egyig-kettőig, de ez sem azt jelenti,
hogy télen nincs mit csinálni. A téli-őszi
időszakban van időnk a pályázatfigyelésre és
írásra, az adatok elemzésére, a szezonfelkészülésre és a kiadványok elkészítésére
stb. Pályázatokból eddig kb. 16 millió forintot hoztunk a városnak, mely teljes
egészében Fűzfő javát szolgálta. Ez azt jelenti, hogy sem projektmenedzseri, sem
pályázatírói díjban nem részesültünk egy
alkalommal sem. Én személy szerint viszont
szerencsésnek tartom magam, hogy itt dolgozhatok, hiszen a vezetőség igyekszik
motiválni minket, illetve olyan kollégákkal
dolgozhatok együtt, akiket mind szakmailag, mind emberileg nagyon sokra tartok.
KÖSZÖNÖM A BESZÉLGETÉST!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ
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Zeneovi
A Bakony és Balaton KKKE az esélyegyenlőségi rendezvénysorozat nyitó programját
Balatonfűzfőn, a Szivárvány óvodában tartotta.
A Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar vezetője, Kalló Zoltán Henrik és zenésztársai játé-

kos formában ismertették meg az óvodásokkal a hegedűt, a nagybőgőt és a cimbalmot.
Az ismert gyerekdallamokkal fergeteges
hangulatot varázsoltak az óvoda falai közé.
A kis ovisok önfeledten énekeltek, táncoltak.

Azt hiszem, felejthetetlen élménnyel gazdagodtak a gyerekek, de nemcsak ők, hanem
mi felnőttek is, akik részt vettünk ezen a
rendezvényen.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Felkészülés a nyárra
A nyári hónapok beköszöntével szinte
kivédhetetlen, hogy a gyermekek bőrét napsugár érje.
Az egészséges csecsemő bőre több vizet tartalmaz, az irha vízmegkötő képessége igen
jelentős. A hám és az irha közötti kapcsolat
viszont lazább, ezáltal könnyebben jönnek
létre hólyagok. A baba bőre bőségesen tartalmaz rugalmas rostokat, amelyek idővel
önmaguktól is pusztulnak, de a napfény
meggyorsítja ezt a folyamatot. A babák bőrfelszíne a testsúlyukhoz képest sokkal
nagyobb, mint a felnőtteké, emiatt lehűlésre, felmelegedésre és más károsító hatásokra
sokkal érzékenyebbek. A csecsemők bőrének faggyútermelése minimális, bőrük zsírszegény, így a szappanok, a meleg víz, a napfény hatására könnyebben ki is szárad.
Mindezekből kitűnik, hogy a napfény valóban sokat árthat a baba bőrének, jóval érzékenyebbek az UV-sugarakra. Ehhez hozzá
kell tenni, hogy egyre gyakoribb a melanoma, márpedig ez a bőrrákfajta legnagyobb
részt a gyermekkori napártalmak következménye. Bőrünk emlékszik, a minket ért

fényhatások felhalmozódnak életünk során.
A napfény azonban egy sor jótékony hatással is bír, pl. a D-vitamin-termelődésben is
szerepe van. De léteznek olyan bőrbetegségek, amelyekre a nap jótékony hatással van a
napfény gyulladásgátló hatása miatt. Ilyen
pl. a (gyermekkori) ekcéma, bizonyos allergiás bőrbetegségek, festékhiány a kezdeti
szakaszban, pikkelysömör, amely ritkán
ugyan, de előfordulhat 0–3 éves kor között.
Ezekre a problémákra javasolt a direkt napfürdőzés fényvédő használata nélkül, természetesen nem a déli órákban (feltétlenül ki
kell kérni bőrgyógyász szakember tanácsát).
Néhány fontos szabály a nyári napvédelemben:
1. Igyekezzünk a szabad levegőn való tartózkodást délelőtt 11 óra előtti, illetve a délután 15 óra utáni időszakra időzíteni!
2. Levegőzéshez mindig használjunk fényvédő krémeket, elsősorban a ruhából kilátszó testrészekre, még akkor is, ha árnyékban vagyunk, mert a szűrt fényben is vannak káros sugarak!

3. A fényvédő krémet minden esetben a levegőzés előtt fél órával kenjük föl a bőrre,
mert csak így biztos a teljes védelem. Itt
említeném meg, hogy a naptejekkel, krémekkel óvatosak legyünk, mivel tartalmazhatnak olyan összetevőt, amelyre a
gyermek bőre érzékeny. Alkalmazható a
sheavaj és kakaóvaj, amelyek önmagukban
is rendelkeznek fényvédő hatással.
4. Napszúrás ellen mindig adjunk a gyermekekre kalapkát, kendőt, melyek lehetőleg világos színűek legyenek!
5. A csecsemőkre és kisgyermekekre adott
napszemüvegeknél is ellenőrizzük le,
hogy UV szűrős-e a lencse, ha nem, akkor
inkább ne adjuk rá a gyermekre, mert igen
nagy kárt okozhatunk vele.
6. Kisgyermeket és csecsemőt nem szabad
hosszabb ideig tartó közvetlen napsütésnek kitenni.
7. Ha elindulunk a gyermekkel, mindig
legyen nálunk folyadék!!!
TÖLGYES BEÁTA
TERÜLETI VÉDŐNŐ

Majális a Tobruki Strandon
Immár XI. alkalommal szerveztük meg a
majálist – Jenei Sándor, Orosz Katalin és
Pravicz Tamás – mint tobruki vállalkozók.
A szervezőmunka része, hogy megtaláljuk a
segítőket, támogatókat. A városgondnokság, a városi tűzoltóság, a BLTE, a Natúrkert
vendéglő, a Neon Villamossági szaküzlet, az

Aqua Start Kft. és azok a magánszemélyek,
akik szállítással, eszközökkel, anyagi segítséggel járultak a sikeres majális megrendezéséhez. Az első izgalmakat az időjárás változása hozta, ugyanis a reggeli órákban még
esővel is kellett számolni. Köszönet jár a
BLTE vezetésének, ugyan a huszonnegye-

dik órában, de a színpad fedése elkészült. A
program a térhangosítás mellett a főzőversennyel kezdődött. A benevezett csapatok
mindegyike más ételválasztással más ízeket
hozott. A benevezett nyolc csapat készítményének rangsorolása komoly munkát jelentett a zsűrinek. Végül minden étel állagában,
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ízekben dicséretet kapott. A strand területén felállított légvárban a gyerekek egész
nap – ingyen – ledolgozhatták felesleges
energiájukat, az íjászattal gyerek-felnőtt
egyaránt ismerkedhetett, és motorcsónakból Koronczai János segítségével megcsodálhatták a tobruki partszakaszt. A délutáni
játékos vetélkedőre bárki jelentkezhetett.

Volt lufitaposó-, székfoglaló-, gólyalábon
járó-, zsákban futó és felnőtteknek sörivó
verseny is. A lekváros palacsinta evés kéz
érintése nélkül nagyon humoros volt. A
majális műsorvezetését Jenei István vállalta.
Késő délutánig tartottak a versenyek, majd
az esti órákban pedig egy zenés retro parti
vette át a fő szerepet. Jó hangulatban teltek

az órák, azonban az eső és a megerősödött
szél miatt hamarabb kellett véget vetni a szórakozásnak. Ennek ellenére a résztvevők a
szervezők munkáját elismerve, kellemes
emlékekkel távoztak. Köszönet minden
támogatónak.
JENEI SÁNDOR VÁLLALKOZÓ

„Csebszalto” nyugdíjasklub születésnap
Balatonfűzfő Csebere, Szalmássy-telep,
Tobruk településrészein az 1994-ben alakult
nyugdíjasklub április 24-én ünnepelte 20.
születésnapját. Az összejövetelen a klubtagokon kívül részt vett a város vezetése, a közintézmények, a civil szervezetek vezetői és
meghívott vendégek. Részt vett továbbá a
Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Veszprém Megyei Egyesületének
elnökhelyettese, Takács József, és vezetőségi
tagja, Gyarmati Margit is. Megemlékeztünk
az elmúlt húsz év történéseiről, a klub régi és
jelenlegi vezetéséről, a város civil szervezetei
között elfoglalt helyünkről. Az alapító klubvezető Smátrola Sándorné is meghívást
kapott, így lehetősége volt az emlékeit közkinccsé tenni. A történeti áttekintést a jelenlegi klubvezető, Szabó Lajos mondta el.
Megemlékeztünk olyan tagokról, akik már
nincsenek köztünk, de nagyon sokat tettek a
klubélet színesítésében, programok megszer-

vezésében. Az alapító tagok közül még
négyen, Gróf Györgyné, Mesteri Lajosné,
Varga Antalné, Vitai Ferencné, a klub megalakításáért Smátrola Sándorné, és egy házaspár
a folyamatos, fáradhatatlan munkájukért
Zitek Ferenc és Zitek Ferencné emléklapot
kapott. Munkánkról a város polgármestere,
Marton Béla és a megyei vezetés is elismerően szólt. A kis ünnepségünket műsorral folytattuk. A Veszprém Táncegyüttes négy párosa
kezdte, majd az Eszteregnyei Őszi Rózsa
Dalkör tagjai léptek fel, azután pedig a nyugdíjas fiúkból álló tánccsoport Bajor sörtáncot mutatott be. Végül Madarász Katalin
magyarnóta-énekes dalaival kápráztatta el a
hallgatóságot. Ezt követte az újjászerveződő,
és a városban első alkalommal bemutatkozó
Lux 73 zenekar, akik a program zárásáig
szolgáltatták a fiatalkori slágereinket. Ez az
este is része marad a klub történelmének, szívesen emlékezünk rá.

A színvonalas ünnepség lehetőségének a
megteremtésében köszönetet mondunk
elsősorban Marton Béla polgármester
úrnak, Gróf Tibornak, a Művelődési
Központ igazgatójának, Kontics Ferencnének, a VÁCISZ elnökének, klubvezető
társaimnak és a tagságomnak, amely az előkészületekben komoly segítséget jelentett.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

A 100 éves harmónium
Balatonfűzfő városának egyik legidősebb
hangszere idén 100 éves. A Hoffmann
Czerny készítésű szívó légrendszerű harmónium 1939-ben került városunkba, az akkor
8. éve működő református gyülekezetbe. Az
akkori vörösberényi református lelkipásztor,
Koszorús László tiszteletes úr ajándékozta
az itteni fiókegyházközségnek.
Noha a hangszer egyetlen manuálján csupán
2 sípsor szólaltatható meg, egy 8 és egy 4

lábas, 9 regiszterének és 2 térdregiszterének
köszönhetően meglepően változatos hangzást nyújthat. Ma a hangszer a Támasz Idősek
Otthonában lévő ökomenikus kápolnában
szolgál, azonban sajnálatos módon állapota a
karbantartás hiánya miatt igencsak leromlott. Most azonban úgy tűnik, hogy Isten
segedelmével sikerül a hangszer teljes körű,
mind esztétikai mind mechanikai felújítását
mintegy 200 ezer forintért elvégeztetni... A

Balatonfűzfőért Alapítvány már támogatta
ezt a nemes célt, köszönjük nekik.
Kérjük a tisztelt balatonfűzfőieket és a térségben élőket, hogy segítsék ennek a muzeális értékű harmóniumnak a felújítását.
Bővebb felvilágosítás és információ:
Varga Áron, vargaaron357@gmail.com,
06-20/292-6926
VARGA ÁRON
REFORMÁTUS KÁNTOR , KARVEZETŐ
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Zajlik az élet a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklubban
Klubunk első negyedéves programjai a megbeszélt tervek szerint zajlottak. Összejöveteleink minden hónap utolsó hétfőjén, délután
16 órakor voltak, és ez a jövőben is így lesz.
Néhány szó az eddigi programjainkról:
Szegedi József előadása, farsang, nőnapi
köszöntő a klub férfitagjainak énekes-verses
műsorával, kötetlen beszélgetés Marton
Béla polgármester úrral, autóbuszos kirándulás, de sorolhatnám még a többi sikeres
programjainkat.
A Költészet napi városi szavalóversenyen
Gaál Imréné Évike képviselte klubunkat.
Kihelyezett klubfoglalkozásainkat is a

jókedv, a vidámság jellemzi, és ennek elengedhetetlen kelléke a finom enni- és innivaló.
Májusi klubfoglalkozásunkat Simon Béla
klubtársunknál tartottuk.
Júniusban a II. féléves terveket beszéljük
meg. Terveink között szerepel autóbuszos
kirándulás melegvizes fürdőre, szintén autóbuszos kirándulás Székesfehérvárra, a Bory
várba. Férfi klubtagok köszöntése, a városi
rendezvényeken való aktív részvétel.
Kapcsolatok ápolása a civil szervezetekkel.
A Vácisszal való kapcsolatunk példaértékű,
rajtuk keresztül pályáztunk a Civil Alap
pályázaton belüli támogatásra.

Részt veszünk a Csillagda környékének
rendben tartásában, takarításában.
Külön ki szeretném emelni és megköszönni
Berki Kálmánnak – Fűzfő Építész Iroda
támogatását, ami nagyon sokat jelent a klubunknak.
Sajnos programtorlódás miatt nem tudtunk
részt venni a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub 20
éves születésnapi rendezvényén, innen is
kívánok klubunk tagsága és a magam nevében is további sikereket, jó egészséget a csebszaltósoknak!
CSALA JÓZSEF KLUBVEZETŐ

VÁCISZ hírek

– A Kultúrközpont minden szombaton nyitva
tartott, így sokan láthatták a nagyszerű bélyegkiállításunkat Pintér István tárlatvezetésével.
– Csillagászat Napja – előadás az exobolygók kutatásáról
Dr. Szabó Róbert csillagász, az MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa
tartott előadást az exobolygó kutatás jelenéről, illetve jövőjéről a Csillagászat Napja
alkalmából a Balaton Csillagvizsgálóban.

A naprendszerünkön kívüli, vagyis idegen
csillagok körül keringő bolygókat nevezzük
extra szoláris, vagy röviden exobolygóknak
– ismertette az előadó bevezetőjében.
Előadásában szólt arról is, hogy a Napunk
egy második generációs csillag, vagyis nem
az univerzum születése után keletkezett,
hanem jóval később. – Amíg nem ismertünk
más naprendszert a sajátunkon kívül, addig
nagyon kevés elképzelésünk volt arról viszonyítási alap hiányában, hogy miként keletkezhet egy naprendszer – mutatott rá. – Még
a saját naprendszerünket sem ismerjük
ahhoz elég jól, hogy kizárhassuk: a Marson
van-e mikrobiális élet, vagy volt-e az elmúlt
néhány milliárd évben – mondta a csillagász.
A Csillagászat Napját világszerte széles körben ünneplik, az amerikai Astronomical
League ajánlása alapján idén ez a nap május
10-ére esett. A Csillagászat Napja „mozgó
ünnep”, mely a holdfázishoz igazodik, általában az első negyedhez legközelebbi szombat.
– Megkezdődött az idegenforgalmi szezon a

Csillagvizsgálóban. Köszönjük a szervezésben nyújtott segítségét a Bobpályának!
KONTICS FERENCNÉ

A művészet örök… festettünk…
Egy újabb nyílt nap a Balatonfűzfőn működő Kézműves klub tagjaival, melynek témája a festészet volt. A rendezvénynek az időjárás is kedvezett, végre nem esett az eső, és a
Nap is szépen sütött. A Kézműves klub foglalkozása rendhagyó módon az egykori
Jókai iskola udvarán zajlott, így a vendégeknek olyan érzésük lehetett, mintha egy
művésztábor napjába nyerhettek volna
bepillantást. Nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, sokan jöttek el azért, hogy

megtekintsék a festőművészeket alkotás
közben, megismerkedjenek a festészet
különböző technikáival, és azok eszközeivel.
A Kézműves klub három festője, Karácsony
Julianna, Osváth András és Velez Sarolta
vezette be a látogatókat a festészet rejtelmeibe. Julianna és Sarolta az olajfestészetet,
míg András az akvarell művészetet mutatta
be. A volt Jókai iskola udvarát ezen a szép
tavaszi délutánon, a művészet és a vidám
hangulat lengte be. A bemutató után a

Kézműves klub tagjai a jelenlévőket asztalhoz invitálták, ahol finom szendvicsek, sütemények várták őket.
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

Helyreigazítás
Májusi számunkban a Kézműves klub kiállító
tagjainak felsorolásakor névelírás történt. A név
helyesen: Keczer Józsefné. Elnézést kérünk!
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Városi majális, 2014
A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május
1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami
szabadnap, mely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott
megünnepelni.
Május 1-je hasonló tartalommal katolikus
ünnep is, Munkás Szent József, a munkások
védőszentje ( Jézus nevelőapja) tiszteletére.
Az ugyanerre a napra eső kereszténység előtti európai pogány ünnepek, mint például a

Beltane, vagy a hagyományok, mint a májusfa állítása, más eredetűek és tartalmúak.
Balatonfűzfőn idén is a városi stadionnal szemközti parkoló adott teret a vidám május 1-jei
rendezvényeknek. Kirakodóvásár, büfé és
vidámpark várta az érdeklődőket egész nap,
míg a színpadi műsorok a kora délutáni órákban kezdődtek el. Elsőként a Csajox tánccsoport
lépett fel, majd a Balaton Dalkör műsora következett. Csomai Zoltán táncdalénekes örökzöld
dallamokkal szórakoztatta tovább a közönsé-

get, ezt követően a gyerekeké volt a főszerep,
hiszen a Réparetekmogyoró vidám interaktív
műsora s színpadra csalogatta a kicsiket. A
DAL-MA Musical- és Zenés Színpad fellépését
a már ismert és közkedvelt Kid Rock and Roll
SE táncbemutatója követte. Az este sztárfellépője Auth Csilla volt. A nap méltó zárásáról és
az utcabáli hangulatról a nemrég ismét összeállt
Lux 73 zenekar gondoskodott.
BÓNA VERONIKA

Madarak és fák napja
A Madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a
társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa,
elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e.
Ennek a nemes feladatnak tesz eleget évrőlévre Balatonfűzfő is, a balatonfűzfői
Művelődési Központ és a Balatonfűzfői
Horgász Egyesület közös szervezésében az
Irinyi János Általános Iskola diákjai számára. Idén verőfényes májusi időjárás fogadta
kegyeibe a rendezvényt, melyre csaknem
100 gyermek érkezett a balatonfűzfői horgásztanyára.

A csapatnév választások után 5 állomáson
kezdődhettek meg a játékok, és természetesen az ismeretterjesztés. A gyerekek kipróbálhatták milyen ügyesen dobnak célba horgászbottal, hogyan íjászkodnak, de a közkedvelt aszfaltrajzverseny és a logikus gondolkodást igénylő fejtörő sem hiányozhatott
a feladatok sorából. A madárbefogás az
érdeklődés középpontjába került, mely igazi
különlegességnek számított a nap folyamán.
A csapatok pontszámai nagyon szoros versenyt eredményeztek, végül a Hattyú csapat
került ki győztesként.
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk,
és reméljük, hogy jövőre is egy hasonlóan jó

hangulatú Madarak és Fák napját tölthetünk majd együtt.
BÓNA VERONIKA

Tájékoztató a 2014. évi „Horgássz! Ne Drogozz!” gyermek horgászversenyről
A Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége részéről tájékoztatom,
hogy 2014. május 17-én a Balatonfűzfői Horgász Egyesület kikötőjében megrendezett „Horgássz! Ne drogozz!” elnevezésű gyermek
horgászversenyünk sikeresen lezajlott. A nevezett 9 iskola 18 csapata
(gyermek és fiatal) élményekben gazdag napot töltött a
Horgásztanya kellemes környezetében.

A versenyt ebben az évben már a tizennegyedik alkalommal rendeztük meg. Yvett 3 napos intenzív dühöngése a verseny idejére lecsillapodott, így a viharfelhők nem zavarták meg a kellemes horgászatot a
gyermekek nagy örömére. A verseny megkezdése előtt Stanka Mária
rendőr őrnagy tartott drogprevenciós előadást a drogozás veszélyeiről.

A rendezvény sikere a lelkes csapatok mellett nem kevésbé annak is
köszönhető volt, hogy a rendezvényt támogató szponzorok felajánlásaikkal ebben az évben is lehetővé tették, hogy a résztvevő gyermekek
közül ne csak a díjazottak, hanem mindegyikük értékes ajándékkal
térhessen haza egy emlékezetes, gazdag élményt nyújtó versenyről.

Ezúton is megköszönjük a támogató szponzoroknak, valamint a társrendező Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nek, továbbá a
helyet biztosító Balatonfűzfői Horgász Egyesületnek, hogy nagyvonalú
támogatásukkal, segítő-szakmai közreműködésükkel ebben az évben is
segítették munkánkat, amelyet a környezetünkben élő gyermekek egész-
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séges sport és szabadidő tevékenysége, természetszerető, környezettudatos
nevelése érdekében fejtünk ki.

2.
3.

Bízunk benne, hogy szíves támogatásukra a jövőben is számíthatunk.
Alábbiakban ismertetjük a helyezetteket.

2014. június

Szombathelyi Réka és Weininger Zalán 1710 g
Irinyi János Általános Iskola
Szakonyi Ádám és Pohl Kristóf 1460 g
Református Általános Iskola, SNECIVADÁSZOK

Az abszolút legnagyobb halat fogó/egyéni
6–12 év
Erős Gergely 540 g
Tihanyi Bencés Iskola
12–16 év
Szombathelyi Réka 660 g
Irinyi János Általános Iskola

6–12 év kategória
1.
Varga Eszter és Kovács Albert, 2580 g
Deák Ferenc Általános Iskola
2.
Fercsák Mihály és Fercsák Péter, 1460 g
Veszprémi Honvéd Horgász Egyesület
3.
Béres Péter és Weininger Zoárd 1420gr
Református Általános Iskola, SÜGEREK

Legfiatalabb résztvevő
Ficsor Zita 9 éves, Vörösberényi Általános Iskola
A rendezvényről készült fotók feltöltés után – hamarosan – megtekinthetők a Szövetség www.balatonihsz.hu weblapján.

12–16 év kategória
1.
Nagy Attila és Samu Dorina 2900 g
Károlyi István Gyermekközpont

BALOGH TIBOR , A SZÖVETSÉG ELNÖKE

Színpadi látványtánc – nyári napközis tábor
2014 júliusában a Balaton Csillagvizsgáló
Leader Kultúrközpontban
I. turnus 6–9 éveseknek: július 21–július
25-ig naponta 9–16 óráig
II. turnus 9–14 éveseknek: június
28.–augusztus 1-ig naponta 9–16 óráig

Tanárok:
Nagy Krisztina, a 4 Muskétás Dance
Company táncosa
Varga Zsuzsa, több VB nyertes csapat felkészítő tanára
Király Anita, táncpedagógus, koreográfus

Érdeklődni és jelentkezni a 06-70/5450707 telefonszámon lehet.
Jelentkezés 2014. június 20-ig a fenti telefonszámon!

KIRÁLY ANITA

Foci, sör, riói hangulat!!!
Közeledik a labdarúgó-világbajnokság kezdőrúgása, sokan ennek figyelembevételével tervezték meg a szabadságukat. Hogy az elkövetkező
egy hónap még kellemesebben teljen, arról a Művelődési Központ is
igyekszik gondoskodni. A foci seregszemléjéből négy meccset közvetít
méretes kivetítőn a Közösségi Ház udvarán (Fűzfőfürdő, József A. u.
12.), hogy baráti társaságban nézhessük a sportág legnagyobb sztárjait.
Természetesen a meccsek mellé sör dukál, de hogy az asszonyok, barátnők is kedvet kapjanak, latinos programok, szamba táncosok, dobosok
produkciói vezetik fel a mérkőzéseket. A sportélmény mellé tehát

garantált a jókedv, az ingyenes programokra várják az érdeklődőket!
Tervezett mérkőzések:
Június 13. péntek 21 óra Spanyolország–Hollandia
Június 21. szombat 21 óra Németország–Ghána
Július 4. péntek 22 óra negyeddöntő mérkőzése
Július 13. vasárnap 21 óra döntő
GRÓF TIBOR

Országos Diákolimpia döntő – Balatonfűzfő, 2014. június 2–6.
A Magyar Tenisz Szövetség döntése alapján ebben az évben is megrendezhetjük a Tenisz Diákolimpia országos döntőjét.
Rendkívül nagy érdeklődés kíséri a Tenisz Diákolimpiát, ami annak
is köszönhető, hogy a Magyar Tenisz Szövetség az ország több iskolájában bevezette a tenisz oktatását a testnevelési órán. A diákolimpia lehetőséget biztosít az utánpótlás-nevelés bázisának a kiszélesítésére. A már versenyzési engedéllyel rendelkező játékosok most iskolájukért küzdenek és városuknak szereznek dicsőséget.
A verseny országos jellege miatt túlmutat a város határain, az országos megjelenés jelentős.

Az országos versenykiírás alapján a versenyt 2014. június 2–6. között
rendezzük. Az ünnepélyes megnyitót 2014. június 3-án 12 órakor
tartjuk.
A tavalyi sikeres rendezést szeretnénk megismételni, ha lehet még
jobbá tenni.
Az eredményes lebonyolítást nagyban elősegíti, hogy névadó szponzorként, fő támogatóként üdvözölhetjük a térség meghatározó vállalatát, a Nitrogénművek Zrt.-t.
A tavalyi versenyen 6 kategóriában, 134 csapat több mint 500 versenyzője vett részt az ország különböző pontjairól. A kísérőkkel és a
versenyt látogatókkal együtt az egy hét alatt közel 2000 fő fordult
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meg a pályáinkon. Az országos jelleg miatt a médiaérdeklődés folyamatos volt, napi szinten adtak tájékoztatást a versenyről.
A versenykiírást kb. 260 klub és az összes megyei szövetség megkapta. A klubokon és a szövetségeken keresztül jutott el a kiírás az ország
szinte összes általános és középiskolájához.
A város önkormányzata támogatja a Diákolimpiát, a polgármester úr
fővédnöke a versenynek, a helyi és a régiós médiákban kiemelt hangsúlyt kap a rendezvény.
A versenyzők számára kedvezményes belépési lehetőséget biztosít a

Fövenystrand, a Balatoni Bob Szabadidő Park és a Csillagvizsgáló. A
Balatoni Bob Szabadidő Park értékes ajándékokkal járul hozzá a díjazáshoz. A rendezvény hivatalos büfészállítója a NIKE étterem.
Biztosak vagyunk abban, hogy támogatóink segítségével és aktivistáink
munkájával a tavalyi évhez hasonló sikeres rendezvényt fogunk
lebonyolítani.
ANGYAL JÓZSEF TENISZ SPORT EGYESÜLET

NIKETRANS Targonca kosárlabda „Mini” kupa
A Fűzfői Atlétikai Klub (FAK) ebben az esztendőben újra életre keltette a nagy hagyományokkal rendelkező utánpótlás tornát.
A már „megszokott” időpontban, május elsején rendezte meg a 14 év
alatti gyermekek számára kiírt egynapos kosárlabdatornát. Egy szép
napsütéses napon kezdődött az ötcsapatos torna. Körmérkőzésekkel
döntötték el a mérkőző felek a helyezések sorsát. Az első hely sorsa
hamar eldőlt, ugyanis a Veszprém utánpótlás csapata (VUKE) első
három mérkőzését megnyerte. E közben a többi csapat az időjárás
viszontagságai mellett hol győzött, hol veszített. A nap folyamán az
eső is megérkezett és így az ifjú kosarasok is megízlelhették, amit már
edzőik tudtak. Milyen is a fűzfői aszfalton esőben kosarazni? De
hamar alkalmazkodtak a körülményekhez, és nem zavarta meg őket
a játékban. Ami az eredményt illeti, szorosabban nem is alakulhatott
volna. A második, a harmadik és a negyedik helyen holtversenyben
végzett a FAK, a Siófok és a Várpalota csapata, ezért a dobott pontok
döntötték el a helyezések sorsát, amiben a hazai együttes került ki a
legkedvezőbb eredménnyel.
A Kosárlabda szakosztály 10–11 éves gyerkőcei is megmutatták
magukat a torna során. Egy bemutató mérkőzésen láthatta a nagyközönség a vörösberényi és a balatonfűzfői iskolákból a FAK csapatát
erősítő játékosokat.

Hosszú szünet után az újraélesztett Niketrans Kupa nagyon jó hangulatban telt, amit a kilátogató nézők, sportbarátok és természetesen
a játékosok arca is tükrözött. Találkozunk pontosan egy év múlva.
Eredmény: 1. VUKE (Veszprém), 2. FAK (Balatonfűzfő),
3. Várpalota, 4. Siokosár UK (Siófok), 5. Motax-Pápa
Köszönjük támogatóinknak: Balatonfűzfőért Alapítvány, Niketrans
Targonca, Szanyi Szilvia, Győrffy Gyula, Lajkó Frigyes, Borsos József
Kisbolt, Benczéné Jánka Anikó, Kenesevas, Tó vendéglő, Siómente,
Fűzfa vendéglő, Szaszi Fotó
CSALA MÁRTON

U–12, kosárlabda megyei bajnokság első helyezés
2014. május 17-én Pápán, a Veszprém megyei kosárlabdázás napján
rendezték meg az U–12-es (12 év alattiak) korosztály számára kiírt
megyei döntőt.
A fűzfői (FAK) csapat 100%-os teljesítménnyel került a döntőbe. A
selejtezőn két veszprémi ellenféllel kellett 3–3 mérkőzést játszani. A
Cholnoky Általános Iskola és a Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda
Egyesület voltak az ellenfelek. A hat mérkőzést fölényes győzelmek
jellemezték. Ezek a győzelmek azt jelentették, hogy az első helyért
küzdhetett meg a FAK, ahol a Motax-Pápa csapata volt az ellenfél.
A mérkőzés igen nehezen indult számunkra. A labda az első negyedben igen ritkán talált bele a gyűrűbe, de még így is a vendégeknél
(FAK) volt a vezetés. A második negyedtől már a megfelelő hőfokon
játszottunk, folyamatosan növelve az előnyt a mérkőzés végéig. A
végső dudaszó megszólalásakor magabiztos Balaton parti győzelmet
mutatott az eredményjelző. Ez azt jelentette, hogy a Fűzfői Atlétikai
Klub Kosárlabda Szakosztálya történetében először „U–12-ES
MEGYEI BAJNOK” lett.
A tornán választották az „MVP” azaz a legértékesebb játékost, aki a
győztes csapat tagja volt: Menyhárt Ákos.

Gratulálunk! További sok sikert!
CSALA MÁRTON

Képen állnak: Busch Péter (edző), Ticz Balázs, Ormai Bendegúz, Grzybovsky
Ádám, Gáspár Áron, Bertalan Boglárka, Csala Márton (edző). Guggolnak: Buda
Bence, Németh Mátyás, Menyhárt Ákos (MVP), Vadas Gergő, Szőczi Dávid. Nincs
a képen, de a csapat tagjai még: Koós Kolos, Vasas Márk, Szabóki Luca
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály június havi túraterve
• Június 7. 15. Fűzfő Körtúra (turista bázispont avatás)
Találkozás: Fűzfőgyártelep-alsó 9.00 óra
Túravezetők: Gyuricza László, Király István
• Június 14. Autóbuszos túra
Csetény: Holitscher kastély
Kisgyón: Bányásztelep–Bányász emlékmű–Erdei szentély
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Stadion parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Horváth István
• Június 21. Farkasgyepű–Pisztrángos–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Június 28. Lovas–Paloznak–Csákány-hegy–Nosztori pihenő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra
Túravezető: Polgár Benjamin

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

Tisztújító küldöttközgyűlés
Május 24-én tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Fűzfői
Atlétikai Klub.
Ez évben lejár az Alapszabály szerint négy év időtartamra választott
elnökség megbízatása, ezért a 2013. évi küldöttközgyűlés egyúttal
nemcsak az elmúlt év eredményeivel foglalkozott, hanem új elnökséget is választott.
A márciusban életbe lépett Ptk. változtatott a civil szervezetek vezetésére vonatkozó eddigi gyakorlaton, ezért az Alapszabályt teljes egészében át kellett dolgozni. Az Egyesület legfőbb vezető szerve
továbbra is az évente kötelezően összehívandó közgyűlés maradt, de
az eddigi nyolc helyett három főben határozták meg az elnökség létszámát, megbízásuk idejét pedig két évre redukálták.
A küldöttközgyűlés napirendjének az elmúlt évi működés megtárgyalása és a 2014. évi költségvetés megállapítása mellett fontos feladata a Ptk. előírásainak megfelelő Alapszabály törvényben megszabott mértékű módosítása és új elnökség megválasztása is volt.
A küldött közgyűlés új, a törvényben előírtak szerit három tagú
elnökséget választott. A FAK elnöke a következő két évben Tóth
János lett, az elnökség két tagjának Béday Andrást és Szabóki Sándort
választották a résztvevők.
A régi elnökség két lényeges feladat megoldásába kezdett bele és
bízta azok befejezését az új vezetésre. Az egyik téma: a megváltozott
körülmények miatt új alapokra kell helyezni az Önkormányzat és a
FAK viszonyát, többek között azért, mert a TAO sportfinanszírozási rendszer bevezetésével az egyesületnek fejlesztési és beruházási
célok megvalósítására komoly támogatási esélyre nyílt lehetősége,
amelynek eredményeit a fűzfői emberek élvezhetik.
A másik téma: sportcsarnok létesítésének lehetősége. A leköszönő
elnökség úgy határozott, hogy 2015-ben pályázik egy több évtizede
áhított sportcsarnok létesítésére, mert a TAO pályázat keretein belül
rendkívüli és talán megismételhetetlen feltételek teremtődtek.
Ennek a lényege az, hogy a beruházás költségeinek 70%-át TAO
pályázatból, tehát állami támogatásból lehet fedezni. Az elnökség
úgy vélte, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni, de ez a 30% önrészt
biztosítása esetén lehetséges. Itt az ideje annak, hogy városunk vezetői, tehetős vállalkozói összefogjanak, hogy a fűzfői emberek életmi-

nőségének javítására ezt a lehetőséget kihasználják. 1928 óta „Összetartás ad erőt!” a FAK jelmondata, itt a lehetőség arra, hogy ez a
magasztos jelmondat ne csak hangzatos, szép szólam legyen.
Az elmúlt 20–25 évben a FAK elnökségének legfőbb feladata az volt,
hogy életben tartsa a jelenleg már 86 éves egyesületet. A TAO rendszer segítségével aztán az egyesület ismét tervezhetett, hozzákezdhetett a megújuláshoz, hogy ha nem is a régi fényében, de mindenképpen csillogjon, hirdesse ország-világ előtt a fűzfői emberek sportszeretetét és eredményeit.
Ha valaki egyszer veszi a fáradságot és tovább folytatja a FAK történetének lejegyzését, akkor a négy előttünk dolgozó elnökség munkájának, eredményének jellemzése mellé az „életben tartás” jelzőt, a
most leköszönt elnökség jellemzésére pedig a „fejlődés beindítása”
jelzőt teheti. Mert az egyesület életében új korszak kezdődhet, csak
a lehetőségekkel kell jól élni.
Senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de mi a TAO adta állami lehetőségeket kihasználva leraktuk a fejlődés alapjait. Bízom benne,
hogy az út, amire az új elnökség lépett, fölfelé vezet.
Ami a leköszönő elnökség munkáját és eredményeit illeti, úgy érzem
nem vallottunk szégyent, jól szolgáltuk egyesületünket. Tovább
megyek, tartson bárki nagyképűnek, én büszke vagyok tevékenységünkre, az elért, nem túl látványos, de nagyon hasznos eredményekre, arra, hogy a FAK-ban ma 10 edző vezetésével 200–250 fiatal
sportolhat rendszeresen, arra, hogy számláink rendezettek, nem tartozunk senkinek, arra, hogy a fűzfői sport, az egyesület iránt mélyen
elkötelezett emberekkel dolgozhattam együtt, és akiket barátaimnak
tekinthetek. A Balatonfűzfői Hírlap hasábjait használom fel arra,
hogy a város nyilvánossága előtt is kifejezzem köszönetemet mindnyájuk felé. Köszönöm a munkátokat!
A küldöttközgyűlésen elsőnek szólalt fel Marton Béla polgármester
úr, aki arról beszélt, hogy bízik a további, eredményes és a város lakói
számára remélhetőleg gyümölcsöző együttműködésben, és biztosította a résztvevőket arról, hogy a maga részéről mindent megtesz,
hogy a FAK tervei megvalósulhassanak.
Szanyi Szilvia képviselőasszony elmondta, hogy az Önkormányzat
régi tervei között szerepel egy több funkciós létesítmény megvalósítása, amire eddig pályázati forrásból nem tudtak fedezetet szerezni.
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A FAK jelenlegi kezdeményezése beleillik elképzeléseikbe, ezért
annak támogatását a képviselő-testületnek javasolni fogja.

természetbarát Csillagtúra résztvevői együtt megkóstolhatták Lajkó
Frigyes kitűnő gulyását és jó hangulatban tervezhették a jövőt.

A küldöttközgyűlés baráti találkozóval ért véget, ahol a küldöttek és
az Egyesület megalapítása 86. évfordulójának tiszteletére rendezett

A LEKÖSZÖNT ÉS ÚJRAVÁLASZTOTT ELNÖK

TÓTH JÁNOS,

Labdarúgó eredmények
Megyei bajnokság
FAK–Pét 2:1 (1:0) Pétfürdő, Góllövőink: Magyari, Radnai.
Béday A.: Megérdemelt győzelem. Lelkes, jó játék.
FAK–Öskü 7:7 (2:2) Balatonfűzfő, Góllövőink: Gál (2), Magyari,
Sipos, László, Szalai.
Béday A.: Közönségszórakoztató, változatos, jó mérkőzés.

FAK–Herend 1:0 (0:0) Herend, Góllövőnk: Humli.
Béday A.: Fölényben játszottunk.
FAK–Peremarton 3:1 (0:1) Góllövőink: Magyari, Farkas, Humli.
Béday A.: Nagy fölény, biztos győzelem.
FAK–Gyulafirátót 4:0 (1:0) Balatonfűzfő, Góllövőink: Humli,
Hardy, László, Magyari.
Béday A.: Megérdemelt, biztos győzelem.

Gratulálunk irinyisek!
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola egyik fontos feladata a tehetséggondozás. Olvasóink mindig időben értesülnek a friss hírekről, a szülők, nagyszülők, ismerősök büszkén
olvassák gyermekük, unokájuk, szomszédjuk sikereit a lap hasábjain.
A 2013-14-es tanévben számos dobogós helyezést tudhatnak magukénak tanítványaink a helyi, megyei, regionális és országos tanulmányi, zenei és sportversenyeken.
Így tanév végén megszaporodnak a versenyek, a felkészülés külön
energiát igényel gyermektől, tanártól és szülőtől egyaránt. Főként
úgy, hogy közben teljesíteni kell a napi feladatokat, a témazárókra
gőzerővel kell készülni, hiszen fontos az év végi bizonyítvány minősége! Mindez sok lemondással és áldozattal jár. Ennek ellenére a
következő sorokban néhány eredményt osztok meg Önökkel:
Pahola Virág 5. a osztályos tanuló első helyezést ért el a Szitakötő
Országos Lepadlózunk pályázatán, ahol különféle cukorkákból
készített mesés társasjátékkal nyert. A tehetséges kislány elnyerte az
iskola „Legjobb makett készítője” címet is.
Kiss Dávid Balázs (3. b) aranyérmet, Forgács Kata (5. b) ezüstérmet,
míg Szőczi Veronika (5. b) bronzérmet szerzett az Irinyi Makett-

készítő pályázatán. A Veszprém megyei Virtuális Ipari Park robotkar-fejlesztő versenyén Huzsvár Flórián (7. b) és Péteri Kornél (8. b)
tanulók megyei 5. helyezést értek el.
A K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő regionális döntőjén (több mint száz csapatból) a negyedik helyezést érték el tanulóink két kategóriában is Zalaegerszegen. 3–4. osztályosok: Gibicsár
Zsófia, Ticz Péter, Huzsvár Janka, Nagy Kincső, Papp Krisztina (4. b),
5-6. osztályos kategóriában: Grzybovsky Ádám Bálint (6. b), Pahola
Virág (5. a), Forgács Kata (5. b), Kövér Júlia (6. a), Klemencz Marietta
(5. a).
Az Országos Fogyasztóvédelmi Suliverseny döntőjében, ahol középiskolásokkal is meg kellett küzdeni, országos harmadik helyezést ért
el az iskola csapata. Név szerint: Bertalan Boglárka (6. a),
Szombathelyi Klaudia (8. b) és Szijjártó Aliz (7. b).
Gratulálunk a szép eredményekhez, köszönjük az áldozatos munkát a
gyerekeknek, a támogatást a szülőknek!
HORVÁTH IRÉN
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5. út 5. meglepetés – 6. út 6. meglepetés
A 2013–14-es tanév egyik újdonsága volt az Irinyi Iskolában az kezdeményezés, amely szerint diákjaink tapasztalati úton ismerjék meg szép
hazánk természeti és épített értékeit, kultúráját országjárás közben.
2014. március 22-én reggel 7.00-kor, izgatott diákok, lelkes csapata
indult el ismét Budapestre, hogy a közlekedés jegyében felejthetetlen
napot töltsenek el együtt. A kirándulás rögtön a meglepetéssel kezdődött: látogatást tettünk a Ferihegy Repülőgép Emlékparkban. Az
Emlékparkban jelenleg 8 repülőgép és 1 helikopter várta a társaságot,
melyek közül az IL–18-as és a TU–134-es repülőgépeket belülről is
megtekintettük. Rengeteg érdekes történetet hallottunk a vezetőtől,
aki maga is légi utaskísérőként repült a gépmadarakkal. A második
meglepetés rögtön ezután következett, amikor a Liszt Ferenc repülőtér kilátóteraszáról megcsodálhattuk a mai, modern gépek fel- és
leszállását.
A légi közlekedést a szárazföldi követte. Felkapaszkodtunk a
Budavári Palotába, majd a Halászbástyán tettünk egy romantikus
sétát. A páratlan budapesti panorámát, mely a legjelentősebb idegenforgalmi látványosságok közé tartozik, csak fokozta, amikor a
Budavári Siklóval lefelé menet a Nulla kilométerkőhöz érkeztünk.
Ezután a föld alá vettük utunkat, s hamarosan a kontinens első –
1896. május 2-án átadott – földalattijának emléket állító Földalatti
Vasúti Múzeumában találtuk magunkat.
Óriási élményekkel gazdagodtunk földön és levegőben egyaránt.
A hatodik utunkon a vízé volt a főszerep. Ellátogattunk a Zalakarosi
fürdőbe. Hamar birtokba vettük a jól ismert Vízipók-Csodapók
gyermekvilágot. Többszintes élménymedencében, csúszdákkal, vízágyúkkal mulattuk az időt, ahol épített szigetekről és azon átívelő
függőhidakon keresztül lehetett közlekedni. 10 különböző vízi
attrakcióban és a vadvízi áramban kipróbáltuk, milyen egy sebes

folyóban úszni. Megmutattuk bátorságunkat a 86 méteres, folyamatosan tekergő, Fekete lyuk csúszdában, melyben fény- és színeffektek
tették vidámabbá és még különlegesebbé a száguldást.
Sajnos véget ért erre a tanévre országjáró, felfedező körutunk.
Reméljük, jövőre is lesz lehetőségünk szép hazánk felfedezésére.
HORVÁTH IRÉN

Öveges idegen nyelvi verseny
Ebben a tanévben április 3-án tartottuk az Öveges József Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégiumban az immár hagyományossá vált
Öveges idegen nyelvi versenyt angol és német nyelvből.
Éppen 10 évvel ezelőtt merült fel az iskola nyelvszakos kollégáiban a
gondolat, milyen jó lenne, ha a szakközépiskolák diákjai is kapnának
megmérettetési lehetőséget, összehasonlíthatnák tudásukat, kipróbálhatnák magukat új környezetbe kerülve vizsgaszituációban. A gimnazista tanulók számára jóval több alkalom van erre, és ők jóval magasabb
óraszámban is tanulják az idegen nyelveket; így a tanulmányi versenyeken, nyelvvizsgákon hamarabb, bátrabban és nagyobb eséllyel indulnak.
Mi tehát a középiskolás korosztály számára hirdetünk meg minden év
áprilisában egy olyan vetélkedőt, mely az idegen nyelvű érettségit, illetve nyelvvizsgát imitálja, és a középhaladókat szólítja meg.
A vetélkedőn két kategória van: az elsőben a 9. nyelvi előkészítős osztályba járók és a 10. általános tantervű osztályok tanulói, a másodikban a 10.
nyelvi előkészítős osztályba járók és a 11. általános tantervű osztályok
tanulói versenyeznek. Az írásbeli fordulón szövegértési és nyelvhelyességi, valamint hallás utáni szövegértéssel összefüggő feladatokat oldanak
meg a tanulók, a szóbelin szituációs feladat, valamint képleírás van.
A versenyen résztvevők sora évről évre bővül; mindig nagy örömünkre szolgál, ha egy-egy újabb Veszprém megyei középiskolát sikerül
bekapcsolni a rendezvénybe. Idén 82 diák nevezett 13 középiskolából. Érkeztek hozzánk Veszprémből, Ajkáról, Pápáról, Zircről,
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Balatonfüredről. Külön köszönet illeti azokat az iskolákat és kollégákat, akik támogatják a diákok nevezését, és bíztatják a gyerekeket,
illetve kísérő tanárként részt vesznek a feladatok javításában és a szóbeli vizsgáztatásban. Így valóban pártatlanul zajlik a pontozás az igazságosság elvét szem előtt tartva.
Érdemes küzdeni, hiszen – ami a jutalmakat illeti – nem kis tétről van
szó. A fődíj egy-egy 80 órás nyelvtanfolyam a Katedra nyelviskola felajánlásával; ezen kívül idegen nyelvű könnyített olvasmányokat,
folyóiratot, pendrive-ot, írószert, mappát, édességet vihetnek haza a
diákok jutalomként. És ami a legfontosabb: tapasztalatot, amit a
későbbiekben – bízunk benne – kamatoztatni tudnak, ha valóban éles
helyzetben kell számot adni tudásukról, vagy a hétköznapokban
kerülnek idegen nyelvű élethelyzetbe. Számunkra, nyelvtanárok számára pedig nagyszerű alkalom ez a rendezvény, hogy kicseréljük
tapasztalatainkat, egy kicsit kötetlenebb formában beszélgethessünk a
mindennapokról, örömeinkről, sikereinkről, nehézségeinkről.

Az idei vetélkedőn a következő tanulók értek el dobogós helyezést:
Angol nyelv: 1. kategória: 1. Vallai Vilmos – Jendrassik–Venesz
Szakközépiskkola, 2. Nagy Gergely – Táncsics Szakközépiskola,
3. Marton Vanessza – Táncsics Szakközépiskola
2. kategória: 1. Ihász Izabella – Közgazdasági Szakközépiskola,
2. Farkas Viktor – Ajkai Szakközépiskola, 3. Farkas Bence – Öveges
József Szakközépiskola
Német nyelv: 1. kategória: 1. Simon Barbara – SÉF, 2. Ábrahám
Enikő – SÉF, 3. Tóth Cintia – Közgazdasági Szakközépiskola
2. kategória: 1. Magyar Anita – Pápai Gazdasági Szakközépiskola,
2. Balogh Gábor – Közgazdasági Szakközépiskola, 3. Illés Viktória –
Jendrassik–Venesz Szakközépiskola
Gratulálunk!
VARGA ANIKÓ

Júniusi rejtvény
A májusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
Megjött a május íme,
virágba borult a világ.
(Heinrich Heine: Megjött a május)
Könyvet nyert: Lukács Sándorné és
Szakács Kálmán balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Június havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2014. június 20.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Szorgos kezek, kismesterek az Irinyiben
Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

Megérkeztek a 2014-es napszemüvegek!

NYITÁSI AKCIÓ!
Egyfókuszú lencsék
Vékonyított lencsék

-30%

kedvezménnyel

Az akció 2014. 03. 01.06. 15-ig tart
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

2014. április 16-án immár harmadik alkalommal nyílt meg az Irinyi Iskolában a
Kézműves utca. A hagyományos rendezvényen mintegy 140 tanuló vette birtokba a
munkaasztalokat, ahol számos húsvéti meglepetést készítettek. Volt köztük nyuszis
tojástartó, baglyos kilincsüzenő, falra akasztható díszes memóriatábla, húsvéti képkeret,
tojáskosárka, tojáscsibe és tojásnyuszi, csillogó csigajelvény.
Az asztaloknál az iskola Cukorfelhő bábcsoportjának tagjai tanították a különféle elké-

szítési technikákat. Az itt dolgozó szorgos
kezű diákok készítették az iskolai karácsonyi
vásár eladott termékeit. A befolyt összegből
vásárolt anyagokból készítették el a szép kézműves tárgyakat. A csillogó szemű, tettre
kész tanulók a délután során büszkén mutogatták igényes munkáikat. A rendezvényt
jövőre is folytatjuk a fűzfői gyerekek nagy
örömére.

HORVÁTH IRÉN

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

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés
kapható Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és
Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,
V: 8.00–19.00

Fél a fogorvostól? Vagy ketten jönnének?
Ha eddig félelme tartotta vissza a kezelésektõl, most 20% kedvezményt biztosítunk
a szedálás árából, így Ön rettegés nélkül esik át a beavatkozásokon.
Amennyiben pedig ketten keresik fel klinikánkat, a panoráma röntgent féláron kapják,
illetve ha legalább három implantátumot vagy Zirkon koronát (fémmentes, teljes
porcelán) kapnak a kezelés során, 10 000 forint kedvezményt jár!
A kedvezmények össze nem vonhatók és csak kupon ellenében érvényesíthetõk.
Az ajánlat korábban megkezdett kezelésekre nem érvényes! Érvényes 2014. június 20-ig.
Foglaljon idõpontot még ma a 06-88/574-865-ös telefonszámon!
www.globedental.hu
Balatonkenese, Táncsics u. 6.
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Kézműves klub
Fotók: Árvai László

Vidám május 1.

Fotók: Kőnig Zsuzsa

