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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
május havi programja
Május 1. Vidám Május 1.
– a Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
10 órától egész nap kirakodóvásár, vidámpark
15–16 óra Balaton Dalkör, örökzöld dallamokkal fellép Csomai Zoltán
16–17 óra Interaktív gyerekműsor a Réparetekmogyoró duóval
17–17.30 DAL-MA musical színpad műsora
17.30–18 óra Kid Rock and Roll SE akrobatikus rock and roll bemutatója
18–18.45 óra Sztárvendég Auth Csilla
19–22.00 óra Utcabál a LUX ’73 zenekarral
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló
(Rossz idő esetén: Művelődési Központ és
Könyvtár)
Május 3. 10 óra Vidám majális
– a tobruki vállalkozók szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand
Május 3. 19 óra Tűzoltó bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Május 5. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 10. Jókai Nap a Jókai Közszíntérben
az író halálának 110 éves évfordulója
alkalmából
– 15 órától Kézműves nyílt nap helyi festőkkel
,,Kanalas” meglepetés
– 17 órától Irodalmi est
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Május 10. 17 óra Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
– Csillagászat napja
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Május 13. 16 óra „Életet az Éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Május 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 22. Úszóverseny
– az Életet az Éveknek megyei szövetség, a
Balaton és a ,,Csebszalto” nyugdíjasklubok
szervezésében
Helyszín: Balaton uszoda

– legendaíró pályázat eredményhirdetése és
díjátadás
Helyszín: Városi Stadion, valamint a stadionnal szemközti parkoló
Május 25. Hősök vasárnapja
– Szentmise
– A Jézus Szíve plébániatemplom falán elhelyezett hősi emlékmű megkoszorúzása
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai templomrom
Május 30. 16 óra Pedagógusnap
– Ünnepi köszöntőt mond Marton Béla polgármester
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Júniusi előzetes
Június 2. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Június 2–5-ig TÁMOP tábor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Június 3–6-ig Ünnepi könyvhét rendezvényei
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 5. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

Május 23. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Június 3. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 6. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 23. 17 óra A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület nyilvános közgyűlése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Június 3. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 6. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Május 24. 11 óra FAK éves közgyűlése
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Június 7. 9 óra Turista bázispont avatása és
15. Fűzfői Körtúra
Helyszín: Stadion parkoló és Gagarin utca
közötti zöld terület

Május 9. 10 órától Madarak, fák napja
– a Horgász Egyesület és a Művelődési
Központ közös rendezvénye
Helyszín: Balatonfűzfői Horgász Egyesület
,,horgásztanyája”
(Rossz idő esetén: a program 1 héttel később
lesz megtartva)
Május 9. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– szalonnasütés
Helyszín: Natúrkert melletti pihenőhely

Május 24. 15 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület nyilvános közgyűlése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 25. 9.30–17.30 óra Esélyegyenlőségi
Sportnap olimpikonokkal, világbajnokokkal
Helyszín: Városi Stadion, Balaton uszoda
(Részletesen a 7. oldalon)
Május 25. 10 órától Városi gyermeknap
– vidám gyermek- és családi programokkal

Június 10–13-ig TÁMOP tábor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Várjuk a kedves érdeklődőket folyamatosan
bővülő honlapunk oldalán is, ahol sok hasznos
információt találhatnak: www.mkkfuzfo.hu
A műsor és időpont-változtatás jogát fenntartjuk!
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az előző
lapzárta óta 2014. március 18-án rendes, április 8-án együttes
(Balatonfűzfő, Litér, Szentkirályszabadja részvételével), majd április
15-én szintén rendes testületi ülést tartott. Az ülésen született döntések a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a Béke téri turisztikai információs iroda bővítését, illetőleg újjáépítését. Hozzájárul az átdolgozott tervek elkészítéséhez, melyet Balatonfűzfő város főépítészével egyeztetni kell, majd
engedélyezés előtt – tételes költségvetéssel – a képviselő-testületnek
tulajdonosi jóváhagyásra be kell mutatni. Az áttervezés költsége teljes
egészében a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületet terheli.
– A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 9/2014. (II. 03.) EMMI rendelet alapján
a hivatal pályázatot nyújt be a Művelődési Központ és Könyvtár
intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, melyhez 300 000 Ft önrészt biztosít, mely az
intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.
– A kosárlabda Balaton Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási
munkák elvégzéséhez 4 700 000 Ft keretösszeg biztosításáról döntöttek az előfinanszírozott támogatás megtérülése terhére, melynek
keretében a kosárlabdapálya megvilágítását korszerűsítik, illetve a
kosárlabda palánkokat leszerelik, a korlátot illetve a lámpaoszlopokat lefestik, valamint a padokat és betonlapokat helyreállítják.
– A testület döntött arról, hogy a FAK Kosárlabda Szakosztály 2014.
május 1-i „Mini Kupa” rendezvénynek a FAK Városi Stadion területén belül helyet biztosítanak. A 2014. május 1-jei „Mini Kupa” rendezvényre a palánkok felújításra kerülnek, a mini palánkok pedig
beszerzésre.
– A Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület és a DC 2001. Kft. kérelme alapján a Beach Fesztivál elnevezésű rendezvény lebonyolításához
az önkormányzat a tulajdonában lévő, 352/4 hrsz.-ú területen (zagykazetta) ún. „nomád táborhely” kialakításhoz tulajdonosként hozzájárult azzal, hogy a szükséges feltételeket, a rendezvényt követő eredeti állapot visszaállítását és ezeknek költségeit a kérelmezők viselik.
– A testület a házasságkötés helyéül a Művelődési Központ és
Könyvtár helyiségeit kívánja kijelölni. Felkérték az önkormányzati
hivatalt, készítsen költségbecslést a házasságkötés méltó körülményeinek kialakításához szükséges dologi kiadásokról.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete mint a
SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy döntött, hogy
1. A SAL-X Kft. részére 6.500 e Ft + áfa összegű támogatást biztosít a határozat mellékletét képező – a SAL-X Kft. 2014. március havi tájékoztatója című – előterjesztésben meghatározott
feladatokra.
2. Az 1. pont szerinti támogatás forrása:
– Környezetvédelmi alap: 4.296 e Ft.
– Általános tartalék: 3.959 e Ft.

3. A SAL-X Kft. részére 3.000 eFt keretösszeget állapít meg nyomáscsökkentő berendezés beszerzésére, melynek forrása az
útfelújítási és a homlokzat felújítási alap.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 jelű projekt a
„Kerékpáros turisztikai fejlesztés Balatonfűzfő–Litér–Szentkirályszabadja térségében” című KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében felhatalmazást ad a
polgármester részére a balatonfűzfői 1498/309 hrsz.-ú ingatlan
tekintetében a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0014 jelű projektben érintett ingatlanrészre vonatkozó, kisajátítást helyettesítő adásvételi
szerződés aláírására. Az adásvételi szerződésben rögzítendő vételárhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll a KDOP-2.1.1/D12-2012-0014 jelű pályázati eljárásban nyújtott támogatás terhére.
– A gyártelepi buszmegálló területén lévő szelektív hulladékgyűjtő
edényzetet a hivatal áthelyezteti a Fűzfő térre, és erről, illetve a többi
sziget esetleges áthelyezéséről tájékoztatja a Konzorciumot.
– A házhoz menő szelektív hulladékszállítás bevezetéséig plusz öt
szelektív hulladékgyűjtő szigethez szükséges edényzet bérletéről
döntöttek a képviselők. Felkérték a hivatalt, hogy a településen hulladékszállítást végző közszolgáltatóval egyeztetve készítsen előterjesztést a zárható tárolók fűzfőgyártelepi városrészen történő kiépítésének lehetőségéről.
– A hivatal aktualizált árajánlatot kér be Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep településrész komplex közlekedési rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan.
- A balatonfűzfői Fövenystrandon és Tobruki strandon alkalmazandó 2014. évi belépődíjak:
DÍJTÁBLÁZAT

Belépőjegyek típusa

Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy
– 16.00 órától
Felnőtt napi jegy
Felnőtt délutáni jegy – 16.00 órától
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek)
Felnőtt bérlet 10 alkalomra
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 10 alkalomra
Trambulin 10 perc
Csúszda karszalag hétköznap egész napra
Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától
Csúszda karszalag hétvégén egész napra
Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától
Hangos bemondás alkalmanként
Napozóágy bérlés egész napra
Regisztrációs jegy

Belépőjegy árak
2014. évben
FűzfőTobruk
fürdő
350 Ft

300 Ft

200 Ft

200 Ft

550 Ft
300 Ft
1600 Ft
4800 Ft
3200 Ft
300 Ft
800 Ft
600 Ft
1000 Ft
800 Ft
300 Ft
500 Ft
0 Ft

500 Ft
300 Ft
1300 Ft
4000 Ft
2400 Ft
300 Ft

–
–
–
–
–
–
0 Ft
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– A képviselő-testület tudomásul vette, hogy az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratában sajátos
nevelési igényű tanulók ellátása területén a beszédfogyatékos és az
egyéb pszichés fejlődési zavar szakterületeket megjelenítik.

3. A képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja.

– A SAA TRADING CLOTHES KFT. használtruha-gyűjtőedények kihelyezésére vonatkozó kérelmét támogatta a testület.

– A képviselők felkérték a Hivatalt, hogy mutassa be, milyen anyagi
és jogi vonzatai vannak, hogy „A balatonfűzfői Sportszálló „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá fejlesztése” című 2072494149
azonosító számú pályázati projekt keretében az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet alapján nyert támogatás ez idáig
igénybe vett összegét visszafizessük, a támogatási igényünkről
lemondjunk.

– A képviselők hozzájárultak, hogy a Balatonfűzfői Hírlap fotózási
munkáinak elvégzéséhez a hírlap főszerkesztője – a befolyó hirdetési
díjak terhére – havi bruttó 20 000 Ft és járulékai erejéig munkatársat
foglalkoztasson. A 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítésének áttekintésekor megvizsgálja a Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztőbizottsága
tiszteletdíjainak 2014. január 1-jétől történő visszamenőleges emelésének a lehetőségét.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
határozott, hogy
1. „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani térfigyelő kamerarendszerek
kiépítésére.
2. A képviselő-testület 100%-os vissza nem térítendő támogatást
igényel.

– A képviselő-testület Vas Gábor tűzoltó századosnak az „Év
Tűzoltója” díjat adományozta.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az önkormányzat→Képviselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt olvashatják. A soron következő testületi ülés május 20-án 16 órakor lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT
PG. REFERENS

Negyvenharmadik hónap a városházán
Több önkormányzati beruházás indul el hamarosan városunkban. A
két strandunkon akadálymentes vízi bejáró létesül. A Fövenystrandon játszótér lesz egy hajó alakú játszótéri eszközzel, egy készségfejlesztő játékkal, amelyek akadálymentesítettek, a közös játék
lehetőségét biztosítják mind az ép, mind a mozgásukban korlátozott
gyermekeknek. A nagyobb biztonság érdekében részleges térvilágítás
lesz kiépítve, a bejárati főépületen kettő, a játszótérnél és az akadálymentes vízi bejárónál egy-egy kamerát helyezünk el. Megvalósul az
infokommunikációs akadálymentesítés is, amelynek keretében
Braille feliratú táblákat helyezünk ki.
A Városi Stadionban a Fűzfői Atlétikai Klubbal együttműködve az
alábbi részleges felújításokat kívánja elvégezni jelen projekt keretében az önkormányzat:
– a Városi Stadion Nike körút felőli kerítésének felújítása,
– a Városi Stadion bejárati épületének felújítása,
– a sportpálya lelátójának felújítása,
– a sportpálya automata öntözőrendszere teljesítményének növelése.
Utóbbitól az öntözési költségek további csökkenését várjuk.
A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére számottevően javul sportcentrumunk jelenlegi színvonala.
1. Balatonfűzfő Tobruk városrészében a Kölcsey Ferenc utcában játszóteret alakítunk ki, ahol 3 db játszótéri eszközt, asztalt, padokat és
szemeteseket helyezünk el. A játszótér területét 85 cm magas fakerítéssel határoljuk el, 3 helyen kiskapukkal megnyitva.
2. Balatonfűzfő Tobruk városrészében a Radnóti utca végén megtisztított területen, a Bringakörút közelében egy kerékpáros pihenőpontot alakítunk ki, ahova asztalt, padokat, szemetest és 4 db szabadtéri

fitnesz eszközt helyezünk ki. A pihenőpont utcai vonalát 85 cm
magas fakerítéssel határoljuk.
3. Balatonfűzfő Fűzfőfürdő városrészén a Millennium Parkban
bővítjük a meglévő játszóteret, ahol asztalt, padokat, szemeteseket és
3 db játszótéri eszközt helyezünk el. A játszótér területét 85 cm
magas fakerítéssel határoljuk, 2 helyen kiskapukkal megnyitva.
4. Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészén a helyiek csak
,,Kistenisz” pályának nevezik a szebb időket megélt bitumenes
pályát, amely mára használhatatlanná és balesetveszélyessé vált.
Ennek teljes felújítása történik meg, modern gumiborítást kap és
multifunkcionális sportpályaként (kosárlabda, kézilabda, röplabda
és tenisz) fog funkcionálni, kiegészítve a Városi Stadion nyújtotta
lehetőségeket.
A palánktartó acélszerkezet helyett egy mobil állvány kerül beszerzésre, valamint hálók és kézi kapu. A kerítés a meglévő oszlopok felújításával, részbeni pótlásával lesz megépítve két oldalon a meglévő
2 méteres magasságban, míg a pálya két végén oszlopmagasítókkal
4 méteres magasságban. A pálya déli oldalán helyezünk el egy asztalt
padokkal és egy hulladékgyűjtőt.
A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként a város
mindhárom városrészében eddig nem használt, elhanyagolt területeket vonunk be újra a település „vérkeringésébe”. A fejlesztésnek
köszönhetően minden korosztály számára elérhetővé és biztosítottá
válik használatuk.
Az elkészült multifunkcionális sportpálya, a szabadtéri fitneszpálya
és a játszóterek biztosítják a helybeliek és a városba látogató turisták
szabadidejének hasznos és közösségteremtő eltöltését. A fejlesztés
hatására pedig javul a város sport- és ifjúságturisztikai infrastruktúrá-
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ja, amelytől a város sport, ifjúsági, egészség és aktív turizmusának erősödésére számítunk.
Pályázati projekt keretében egy 20x40 méteres műfüves futballpályát
építünk a jelenlegi leromlott állapotú bitumenes kézilabdapálya
helyére. A pálya 50 mm szálhosszúságú műfű, kvarchomok és színezett gumi-granulátum feltöltéssel, bevágott vagy beleszőtt fehér
vonalakkal készül, 2 darab 3x2 méteres kapuval, a pálya körül
Viacolor járdával, labdafogó hálóval, palánkkal és világítással.
A projektbe bevont partnerek az iskolán kívül az óvoda és a Fűzfői
Atlétikai Klub, amely
szervezetekkel együttműködünk szakmai céljaik elérésében.
A tobruki lámpás csomópont fejlesztéséről azt a felvilágosítást kaptam, hogy a közbeszerzés eredményhirdetése megtörténik a héten, s
vélhetően a kivitelezésre vonatkozó szerződéskötés is megtörténik
május elején, és indulhat a kivitelezés.
Jelezni szeretném, hogy ezek a beruházások építéssel járnak, zajjal,
megnövekedett forgalommal. Kérem, hogy ezt a kellemetlenséget
viseljük, viseljék türelemmel.
Nemrégiben egyik gyermekem meglepő beszélgetésnek volt fültanúja az autóbuszon. Egyik hölgy arra a kérdésre válaszolva, hogy hallott-e arról, hogy eltörött a polgármester keze, azt válaszolta, bárcsak
a nyakát törte volna ki. A miértre hamar megjött a válasz. Mert elherdáltuk az előző ciklus vagyonát, nem jól forgattuk a gondosan félretett pénzt, olyan strandot építettünk, ahova a kutya sem jár. És még
sorolta a nyaktörés többi indokát. Mindenekelőtt mindkettőjüknek
jó egészséget kívánok. Közlöm, hogy a családunkban senki nem alko-
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holista, alkoholt csak a vendégek miatt tartunk otthon, de a barátaink is inkább teát vagy vizet isznak. Meghívom mindkettőjüket bármelyik fórumomra, legyen az KT-KÁVÉ rendezvény, nyitott ajtók
órája, fogadóóra. Tájékoztatom Önöket, hogy minden reggel fél 8
előtt az irodámban vagyok, ott is megtalálhatnak. Nagy bánatukra
elmondom, hogy a kézspecialista főorvos remek munkát végzett.
Működik a kezem, összeforrt a csont. Talán azért, mert édesanyámon
kívül még többen is imádkoztak értem. Csak bízom abban, hogy a
rosszindulatú kijelentés nem száll vissza egyikükre sem.
Nagyon örülök, hogy a Jókai Közszíntér programkínálata egyre szélesebb. A Művelődési Központ igazgatója rendelkezik az ingatlan
használatáról, kérem, vele egyeztessék az igénybe vételét. Ő látja át az
adott időszak programkínálatát, követi nyomon az igényléseket.
Sajnálnám, ha kései egyeztetés miatt program elmaradna vagy csak
korlátozottan lenne megtartva. Egy ilyen sajnos előfordult. Le kellett mondani egy áprilisi rendezvényt, mert a kései jelentkezés miatt
programtorlódás keletkezett, a helyi kézművesek méltán nagysikerű
kiállítása mellé nehezen fért volna be más program. Senki ne sértődjön meg azért, mert az előre elhatározott programok elsőbbséget
élveznek egy település életében.
Május első vasárnapja anyák napja. Itt köszöntök valamennyi édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, üknagymamát. Irigylem őket,
mert átélhették az anyai örömöket.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014. május 22. 17 óra,
Közösségi Ház, Fűzfőfürdő.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

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

Felhívás augusztus 20-ai kitüntetésre
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete államalapító Szent István királyunk ünnepén „Balatonfűzfő Díszpolgára”
és „Balatonfűzfőért” elismerő címet adományoz. A kitüntetések átadása a 2014. augusztus 20-án rendezendő ünnepségen lesz.
Kérem a civil szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a fentiek alapján a kitüntető címek adományozására javaslataikat 2014.
június 2-ig indoklással juttassák el a hivatalba.
Marton Béla polgármester

Sajtóközlemény – Már nem kell a postára menni illetékbélyegért
VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az egyes államigazgatási eljárásokban (pl. fellebbezés, egyes szabálysértési, építési és építésfelügyeleti eljárásokban) keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésére
szolgáló illetékbélyeg, a Magyar Posta Zrt. fiókjain kívül a megye mind a tíz járási hivatalában is megvásárolható.
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Esélyegyenlőségi sportnap Balatonfűzfőn – sportolj nagyszerű nyereményekért
olimpikonokkal és világbajnokokkal!
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület vidékfejlesztési pályázati forrásból valósítja meg a „KULTÚRÁNK AZ ESÉLYÜNK –
INNOVATÍV INTEGRÁCIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A BAKONY
ÉS BALATON KELETI KAPUJA LEADER
HACS TERÜLETÉN” című programját.
A projekt keretében a térség 20 óvodájába látogat el a Jávor Pál
Nemzeti Cigányzenekar Kalló Zoltán prímás vezetésével és együtt
énekelnek, zenélnek majd a gyerekekkel. A programrész
Balatonfűzfőn a Szivárvány óvodában kezdődik május 8-án.
A projekt második rendezvénye a balatonfűzfői Városi stadion és a
Balaton uszoda területén május 25-én megrendezendő esélyegyenlőségi sportnap. A programon részt vesznek Rákosi Patrik úszó és
Minczér Albert futó olimpikon, Katus Attila hatszoros világ- és kétszeres Európa aerobic bajnok, Fuit Vilmos, a Magyar Shotokan
Karate válogatott tagja, korosztályos kétszeres világ- és háromszoros
Európa-bajnok, felnőtt Európa- és világbajnok.

A minden korosztály számára sportolási lehetőséget biztosító rendezvényen összesen 165 nyeremény vár gazdára ezen a napon.
Együtt tornászhatunk Muladi–Piros Gabival, a gyerekek Beckerné
Sabján Ottiliával ugri-bugri tornán vehetnek részt, fellép a Fitt Kid gyermek táncformáció és bemutatót tart a Veszprémi Shotokan Karate Klub.
A sportágak a teljesség igénye nélkül: úszás, vízilabda, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás, terepfutás, illetve tenisz, míg az almádi kapitányság közreműködésével kerékpáros ügyességi játékon is kipróbálhatják tudásukat a jelentkezők. Mindezeken túl peonza és csocsó versenyek nyújtanak izgalmas programokat, és Xbox sportjátékok várják
a játékos kedvű fiatalokat.
Regisztrálj időben, hogy le ne maradj a nyereményekről és erről a
fergeteges programról!
Várunk minden érdeklődőt! További információ és nevezési lap:
http://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek Esélyegyenlőségi sportnap cikk alatt!
KONTICS MONIKA
MUNKASZERVEZET VEZETŐ

Újabb nyertes TAO pályázat
A Fűzfői Atlétikai Klub – együttműködésben Balatonfűzfő város
önkormányzatával – 2014. február 13-án pályázatot nyújtott be a
balatonfűzfői Városi Stadion második körben történő részleges
felújítására, amelynek eredményeként 6 993 200 Ft összegű támogatást nyert a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelephely felújítási
program tao előminősítéses pályázat II. ütemében.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon felújítják a Városi
Stadion Nike körút felőli kerítését, a Városi Stadion bejárati épületét,

a sportpálya lelátóját, valamint sor kerül a sportpálya automata öntözőrendszere teljesítményének növelésére egy nagy teljesítményű szivattyú beépítésével. Ez utóbbitól az öntözési költségek további csökkenését várjuk.
A fejlesztésnek köszönhetően a létesítményt használók örömére számottevően javul sportcentrumunk jelenlegi színvonala.
NÓTI ATTILA, VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Lakossági figyelemfelhívás
szabad területen keletkező tűzesetek megelőzése céljából
Tisztelt balatonfűzfői ingatlantulajdonosok és ingatlankezelők!
Az elmúlt időszak csapadékszegény időjárási viszonyaira is visszavezethető az ugrásszerűen megemelkedett szabadtéri tűzesetek száma,
amik nagy részében a tűz kialakulásának vagy éppen gyors továbbterjedésének fő okaként a rendezetlen állapotokra (pl.: szárazzá vált
növényzet megléte, esetleg az ebből keletkező kerti hulladékok felhalmozása stb.) lehetett visszavezetni.
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos megkeresésében foglaltakat közvetítve az alábbi fontos szabályokra, illetve azok betartására hívom fel figyelmüket annak érdekében, hogy
településünkön a szabadban keletkező tűzbaleseti eseményeket odafi-

gyeléssel, a szükségessé váló terület-karbantartási munkálatok elvégzésével, vagy elvégeztetésével megelőzhessük, vagy az esetleges bekövetkezésük hatásainak mértékét csökkentsük.
A Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-a meghatározza a gazdálkodók
tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
A felügyelet mellett történő égetést alapvetően a jelenleg hatályos, a
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet tiltja,
illetve szabályozza. A tilalom alól abban az esetben ad felmentést, ha
egyéb jogszabály másként rendelkezik.
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Településünkön a leggyakoribb problémák közé tartozik a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos tilalom megszegése.
A kerti hulladékok égetése a hatályos jogi szabályozás alapján általánosan tiltott. Ezen tiltás alól abban az esetben lehetne kivétel, ha az
önkormányzat rendeletben szabályozza az égetés feltételeit.
A 2013. január 1-jén hatályba lépett rendeletmódosítás szerint a szabályszegés (hulladék égetése) esetén első fokon a kormányhivatal
járási hivatala jár el, így esetünkben ilyen típusú ügyekkel (panaszokkal, bejelentésekkel és kérelmekkel) a Balatonalmádi Járási
Hivatalhoz lehet, illetve kell fordulni.
Fontos tudni, hogy Balatonfűzfő város önkormányzatának jelenleg
nincs érvényben erre vonatkozó rendelete, ezért a fentiekben már
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hivatkozott, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) korm.
rendelet az irányadó.
Nyílt téri égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével –
bármely okból kigyullad. A levegővédelmi követelmények megsértésével kapcsolatos jogkövetkezményekről a korm. rendelet 34. és 35. §-a
rendelkezik, és a kiszabható bírság összege 100 ezer Ft. Amennyiben
egy esetleges tűzeset keletkezése tűzvédelmi szabály megszegésével
valósul meg, abban az esetben 100 000–3 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság kiszabásának van helye a 259/2011. (XII. 7.) kormányrendelet szerint.
TICZ ANTAL ATTILA, KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

„ISKOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI
KISTÉRSÉGBEN” CÍMŰ TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM

Sajtóközlemény
2014. március 24.
A támogatási forrás a Kelet-Balatoni térség településein, 11 általános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítő hálózat létrehozását és működtetését tette lehetővé. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 47 203 004 Ft.
A GIRBEGURBA néven ismert program lassan a végéhez érkezik,
2014. április 10-én zárul.
Célunk az volt, hogy az iskolák szolgáltatásait színesítve, a pedagógiai programot kiegészítve a gyermekek és szülők számára helyben
nyújtsunk szolgáltatásokat a Kelet-Balatoni térség településein. Több
olyan területet határoztunk meg, amely hiánypótló jelleggel segítheti
az iskolák, pedagógusok és szülők elégedettségét. Így gondoltunk a
hosszú nyári szünetben unatkozó gyermekekre, a program során
közel 600 gyermek táborozhatott napközis vagy bentlakásos táborban. Számba vettük azokat a családokat is, amelyek gyermekük gyengébb teljesítménye ellenére nem tudnak felzárkóztató szakembert
igénybe venni, 38 gyermek a karógörbítő klub keretein belül készülhetett a pótvizsgára. Az iskolákban felmerülő konfliktusok megoldását is szerettük volna segíteni, melyek a tanulóközösségekben, vagy
akár a felnőttek és gyerekek között is kialakulhat. A meditációs, önismereti és művészetterápiás foglalkozásokon 337 gyermek vett részt.
A lelki támogatás is nagyon fontos, így helyet kapott a programban
az iskolapszichológiai hálózat létrehozása is, melybe közel 70 gyer-

meket tudtunk bevonni. Gondoltunk a szülőkre is: szülői hatékonyságot növelő tréningeket 14 csoportban, több mint 10 előadást szerveztünk a térség településein.
A projekt megvalósításában közreműködött a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Balatonkenesei Területi
Szociális Szolgáltató Intézmény valamennyi munkatársa, a KeletBalatoni térség általános iskoláinak és középiskoláinak pedagógusai is. Köszönjük a segítséget!
Bízunk benne, hogy a girbegurba út egy kis szakaszán sikerült
mosolyt varázsolni az arcokra!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
SZEDLÁK ATTILA ELNÖK
BARANYAI EDINA PROJEKTVEZETŐ

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
Tel./fax: 88/598-020
E-mail:kbtot@keletbalaton.hu • www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Jó időben, szabadban!
Ezen a tavaszon március idusa nem okozott akkora meglepetést az
időjárásban, mint tavaly. Menthetetlenül beköszöntött a tavasz!

A szép idő előcsalogatja a házak, a nyaralók, a kertek tulajdonosait.
Megkezdődnek a tavaszi munkák, a nagytakarítás, környezetünk
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szebbé tétele. Jólesik a mozgás, jól esik nézni szorgoskodásunk eredményét.
De vajon mit érez az, aki a kellemes fáradtsággal izmaiban bemegy a
háza, és azt tapasztalja, illetéktelen járt nála? A besurranó tolvaj! Jól
esik és egészséges a napsütés melegét beengedni a házba, de a nyitott
ajtó, ablak, kapu, csábítja a besurranó tolvajokat.
Soha ne hagyjuk őrizetlenül a nyitott épületet!
Hiszen még akkor is beléphet valaki, és elemelheti a bejáratnál, az
előszobában hagyott táskát, értéket, kocsikulcsot, amikor benn tartózkodunk. A besurranó tolvaj óvatlanságunkból él.
Ezért is mondhatom azt, hogy a jó időnek, a hétvégéknek mi rendőrök is örülünk, de… Nekünk ez azt is jelenti, hogy megélénkül a
„vándor bűnelkövetők” tevékenysége.
A bűnügyi statisztikákból, a felderített bűncselekményekben folytatott kihallgatásokból kiderül, a mi elkövetőink nagyrészt az ország
más tájairól érkeznek. Ma már nem gond néhány óra alatt több száz
kilométerre elautózni, végigjárni egy-egy települést, vagy néhány
utcát, és a könnyen szerzett zsákmánnyal pillanatok alatt felszívódni,
eltűnni.
Annak megelőzésére, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak,
legfontosabb saját értékeik védelme. Az óvatosságból sohasem elég!
• Ne hagyják nyitva – rövid időre sem, egy pillanatra sem – a lakásajtót, a kertkaput, az ablakot, a gépkocsit, ha elmennek otthonról!
• Zárják kulcsra az ingatlanok utcai és bejárati ajtóit akkor is, ha otthon tartózkodnak, pihennek vagy a kertben, az udvaron vannak!

• A személyes okmányaikat és pénztárcájukat, a táskákat ne tartsák jól
látható és könnyen elérhető helyen sem a lakásban, sem a gépkocsiban!
A tél után kimozdulnak a házalók is. Járják az utcákat, be-be kiabálva a portákra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran értéktelen,
rossz minőségű dolgokért magas árat kérnek, és a VÁSÁRLÁSSAL
csalás áldozataivá válhatnak, az egyik veszély. A másik, hogy feltérképezik a terepet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik otthon, milyen
értékek találhatók a házban, a ház környékén. Beszélgetésbe elegyednek a leendő áldozattal, kikérdezik szokásairól, helyzetéről, gyakran
a szomszédságról. Pár nap múlva egy másik, ismeretlen személy érkezik már „felkészülve” arra, hogy tudatosan elterelve a figyelmet, egy
jól bevált trükkel megszerezze a gyanútlan ember értékeit, pénzét.
• Ne engedjen idegent a kertbe, a lakásba, a házba!
• Ne mutassa meg akaratlanul sem, hogy honnan veszi elő a pénzét.
Idegen jelenlétében ne menjen abba a helyiségbe, ahol a pénzét
tartja!
• Ne hagyja egyedül az idegent, az idegeneket egy pillanatra sem az
otthonában, ne engedje, hogy szétnézzenek Önnél!
• Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
• Figyeljen a szomszédságban szokatlan mozgásra!
• Ismeretlen, gyanús személyek láttán azonnal értesítse a rendőrséget!
Közös érdekünk, hogy az itt ólálkodó, bűnelkövetési szándékkal
érkezőket elriasszuk a környékről. Ha pedig már megkárosítottak
valakit, minél előbb elfogjuk. Köszönjük együttműködésüket!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Turisztikai rovat
Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Civil Szervezetek és Intézmények!
Immár 4 éve, mióta megnyertük a LEADER pályázatot, próbálunk
megoldást találni arra, hogy az így beszerzett eszközök karbantartásának költségei ne terheljék meg annyira a költségvetésünket. Az
eszközök folyamatos használatban vannak, az égők kiégnek,
legutóbb pedig a hangtechnika romlott el, mely javításának 30 000
Ft-os költsége az egyesületet terheli.
Természetesen azokról sem szeretnénk elfeledkezni, akik kérés nélkül
javították a hozzájuk eljuttatott eszközöket, és ezúton is köszönjük
nekik ezt a gesztust, ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy velük szemben
sem korrekt eljárás, hogy az esetlegesen mások által okozott károkat
mindig ők javítsák ki.
Sajnos olyanra is volt már példa, hogy előzetesen egyeztettünk
időpontot az eszközök visszajuttatását illetően, azonban az
egyesületet nem értesítették arról, hogy az eszközök visszaszállítása
már korábban megtörtént, így a visszavételnél egyesületünk nem
tudott jelen lenni.
Hogy a jövőben ezt elkerüljük, illetve a karbantartás költségei kevésbé terheljék meg az egyesület amúgy is szűkös költségvetését, választmányunk az alábbi döntést hozta:
Az eszközöket ezen túl kizárólag bizonyos összegű kaució
készpénzben történő letétele után lehet csak elvinni, majd a kauciót

csak a hivatalos és ellenőrzött átvétel után fizetnénk vissza. A kaució
összegei a következők:
– Hangtechnika: 20 000 Ft
– Színes izzósorok: 2000 Ft/izzósor
– Sörpadok:
o 1000 Ft/asztal
o 500 Ft/pad
o 2000 Ft/garnitúra
– 8 elemes mobil tánctér: 2000 Ft/tánctér elem
– PAR lámpák: 2000 Ft/lámpa
– Reflektor: 1000 Ft/db
– Jégcsapfüzérek: 3000 Ft/db
Kérjük a döntés szíves tudomásul vételét, és őszintén reméljük, hogy
mindenkivel eredményes lesz az együttműködés továbbra is!
Múlt hónapban elindítottunk egy riportsorozatot, hogy jobban
megismerhesse a lakosság a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai egyesület
(BLTE) választmányi tagjait. Sorozatunk riportere Benczéné Jánka
Anikó, az egyesület titkára e havi riport alanyunk Marton Béla, aki
választmányunkban az önkormányzatot képviseli.
– Ha jól tudom, nem itt töltötted a gyermekkorodat. Miért pont Fűzfő?
– Pápán születtem, ott nőttem fel két testvéremmel együtt. Édesanyánk és anyai nagyszüleink segítettek bennünket. A ’70-es évek
második felében fűzfői lányt vettem feleségül. Édesapjával, a sokak
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által csak Latyakként ismert volt neves focistával teniszeztünk, mikor
az akkori tanácselnök két szett között mondta, hogy lenne két
tanítói állás ősztől. S mi jöttünk. Minden vonzó volt. Sportpályák,
uszoda, munkahely, remek közösségek, kiváló barátok.
– Honnan indult a pedagógusi pályád?
– Szüleim pedagógusok, egy kis távoli faluban kezdtek, de aztán
Pápára kerültek. Szinte az iskolában nőttünk fel, gyakran voltunk
óvodásként édesanyánk foglalkozásain, mert akkor csak hathét
szülési szabadság volt, s ha nem tudott senki vigyázni ránk, akkor az
iskola hátsó padjaiban vártuk a tanítás végét. Így szokottnál korábban megtanulhattunk dolgokat, szorzótáblák, olvasás. Édesanyám
példáját aztán csak én követtem a fiúk közül. Pápán tanítottam egy
évet az akkori Kertvárosi iskolában. Igen szép és eredményes év volt.
A negyedikesekkel foglalkoztam, s hétvégeken kispályás labdarúgóbajnokságokban indultunk. Tanítványom volt akkor Limperger
Zsolt, aki a Fradiban, a válogatottban és a spanyol profi világban is
játszott. De büszke vagyok Áldozó Tamásra is, aki ma Pápa polgármestere. A pedagógiai munkásságomban a legfontosabb mindig a
gyermek, a tanuló volt. Az iskolában mindennek és mindenkinek az
ő érdekeit, fejlődését kellett szolgálni.
– Több civil szervezetben tag vagy. Mint pedagógus mi a véleményed az
önkéntes munkáról, és milyen pozitívumokat hozott ez az életedben?
– Valóban, tucatnyi szakmai és civil szervezetben dolgoztam, dolgozom különböző tisztségeket betöltve. Az önkéntes munkát már gyermekként megismertem, mert szeretett, inkább imádott nagyapám
evangélikus presbiterként hosszú ideig dolgozott, drága nagyanyám a
pápai katolikus kálváriai plébánián „önkénteskedett”, édesanyám
tanácstagként is szolgálta a városát, választóit. Ilyen példákon felnőve
természetes az önkéntes munkában való részvétel. Örömet, boldogságot, örök barátságokat, jó kedvet, kitartást, s rengeteg tapasztalatot, az
összetartozás mindent felülmúló érzését adták, adnak az önkéntes
munkavégzések. Voltak csalódások is természetesen, de csak a pozitívumokat kérdezted, így most a csalódásokat nem sorolom.
– BLTE választmányi tagként mi a véleményed az egyesület
tevékenységéről?
– Az egyesület egy igen fiatal szervezet nagy tervekkel, feladatokkal,
lelkes tagokkal, hagyományok, előzmények nélküli csapat. Igazából
keresi még önmagát, működési formáit, kapcsolatait. Megjelenése
mindenképpen szükséges volt, mert jobban fókuszba kerültek a
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vendégcsalogató rendezvények, turisztikai beruházások. A gazdasági
önállóságát kellene megteremteni a tagság nagyobb anyagi szerepvállalásával. Mert jelenleg az egyesület sok esetben csak ötletgazda, s
elképzeléseinek megvalósulása attól függ, hogy az önkormányzat
tudja-e anyagilag támogatni.
– Mit emelnél ki az egyesület elért eredményei közül?
– Segítségével összefogottabb a szálláskiadás, összehangoltabbak a
turisztikai szolgáltatások megjelenései. Növekedett a legális szálláskiadás, sok új program, rendezvény jelent meg. Megkerülhetetlen
tényező lett a turisztikában.
– Véleményed szerint mivel lehetne Fűzfőt turisztikailag vonzóbbá tenni?
– Mitől vonzó egy település a vendégnek? Ezt kell megfogalmazni és
tenni érte. Elsőként a települést gyorsabban érhessék el a külföldi
vendégek nyugatról. Egy autópályát kellene abból az irányból is
építeni. Rendezett, tiszta utcákkal, közbiztonsággal, minden korosztályt vonzó programokkal, itt elérhető szolgáltatások sokaságával.
Vonzó városközponttal, izgalmas, természet közeli Balaton-parti
attrakciókkal. Ennek első eleme a hamarosan megépülő parti sétány.
De ezt már tovább gondoltuk egy ökopark tervezésével.
De leginkább az tenné vonzóvá a településünket, ha az itt élők elhinnék,
hogy csodás helyen laknak. Itteni vállalkozások fórumán hangzottak el
a települést lekicsinylő megjegyzések. Ezek rettenetesen ártanak
nekünk. Én azért építettem itt házat, telepedtem meg, mert csodálatos
település, sok lehetőséggel, szépséggel. Aki ezeket leszólja, saját magát,
saját ingatlanát, vállalkozását minősíti le, és sérti az itteni lakókat is.
Mondjuk ki bártan, mérhetetlen kárt okoznak. Őket saját maguktól
kell megvédeni az egyesületnek, minden józanul gondolkodónak.
Kedves Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat, véleményedet velem és az olvasókkal. Egyetértek veled, hogy
Balatonfűzfő csodás település, és akik az egyesület tagjai, ezt ugyanúgy
érzik. Aki ezeket a negatív megjegyzéseket tette, nem az egyesület tagja,
ez az ő egyéni véleménye, ami szabad joga. Úgy gondolom, jó úton
járunk a közös célok felé, melynek kerete az egyre jobb együttműködés
egyesületünk és az önkormányzat között.
Kívánok jó egészséget, sikeres munkát!
Köszönöm a beszélgetést!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ TITKÁR

Nyitott Balaton programok Balatonfűzfőn (május 1–11.)
Hol?
Milyen program?
Jó kezdet, fél siker – Reggeli torna a Fövenystrandon/ Félórás átmozBalatonfűzfő, Fövenystrand
gató torna a Balaton-parton
Balatonfűzfő épített és természeti értékeinek bemutatása egy kellemes
Indulás: Balatonfűzfő, Fövenystrand
séta keretében
Tobruki majális: Főzőverseny, gyermekprogramok, este bakelit party a
Balatonfűzfő, Tobruki strand
Balaton-parton
Balatonfűzfő, Városi Stadion parkoló
Vidám május 1. – A Művelődési Ház szervezésében
Indulás:Balatonfűzfő, Béke tér
Bakancsos túra a Fűzfő környéki erdőkben
Balatonfűzfő, Fövenystrand

Piknik: Napfürdőzés közben vendégeinknek alkalmuk nyílik pogácsa
és tea fogyasztására a Fövenystrandon a Nike étterem jóvoltából.

Mindennap 10–18 óráig lehetőség lesz napfürdőzésre strandjainkon a
Balatonfűzfő, Fövenystrand/ Tobruki strand kihelyezett nyugágyakon (együttműködésben a Városgondnoksággal).
Strandjainkra a belépés a Nyitott Balaton ideje alatt ingyenes!
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Strandjainkról
Megkezdődött városunk strandjain az idegenforgalmi szezonra való
felkészülés. A télen lehullott bőséges csapadéknak köszönhetően a
víz minőségére és mennyiségére valószínűleg az idén sem lehet panaszunk. Folyamatban vannak a tavaszi kertészeti munkák, melyek
során a városgondnokság munkatársai elvégzik a szükséges gallyazásokat, a gyepszőnyeg szellőztetését, és ahol szükséges, ott a pótlását is.
A felkészülés jegyében egy sor karbantartási munkát végeznek el, így
a korrózióvédelem, a vízi bejárók csúszásmentesítése, a padok festése,
a szociális helyiségek egészségügyi meszelése, a homokozók talajcseréje stb. Bár az idei esztendőben nem fagyott be a tó, s így komolyabb
kár sem keletkezett a parti védművekben, megtörténik ezek felülvizsgálata és szükség szerinti javítása is. Az ilyenkor szokásos medervizsgálatra is sor fog kerülni strandjainkon, melynek értelmében az iszapban található balesetveszélyes tárgyakat (üvegek, fémtárgyak, vízbe
dobált kövek) eltávolítják.
Évek óta nem került sor strandjaink medrének kotrására. Sajnos erre
az idei esztendőben sincs forrásunk, azonban a közeljövőben ez már
elodázhatatlan feladat lesz. A tobruki strand medre ilyen szempontból kritikusabb, hiszen a déli vízáramlatok a nádasok irányából folyamatosan vastag üledékréteggel terítik be a medret. Az itt felhalmozódó iszap egészségügyi szempontból teljesen ártalmatlan, viszont
benne lépkedni nem éppen kellemes. A mederkotrást, ha nem is
évente, de időnként indokolt lenne elvégezni, viszont ennek nagyon
komoly, sokmilliós költségei vannak. Számomra érthetetlen módon a
kotrás során kiemelt természetes üledék hulladéknak minősül, s mint
olyan, elszállítást és különleges (tehát méregdrága) elhelyezést kíván.
Nagy örömünkre szolgál viszont, hogy egy innovatív vízpartfejlesztést szolgáló LEADER-pályázat keretében mindkét strandunkon
akadálymentes vízibejáró épülhet mozgássérültek számára. Ez a fejlesztés a környéken az első ilyen, mely az esélyegyenlőség jegyében
lehetővé teszi, hogy kerekes székes vendégeink is kényelmesen és biztonságosan vízbe tudjanak ereszkedni.
A Fövenystrandról
A tavaly elkészült főépület vonatkozásában a kivitelező céghez
benyújtottuk garanciális igényünket a feltárt hibák kijavítására, s
ennek megfelelően a burkolati, a szerkezeti és az elektromos hibákat,
hiányosságokat orvosolták.
A strand felújításnak első üteme csak részben oldotta meg a kültéri
burkolatok cseréjét. A főépület és a büfésor teljesen új és esztétikus
járdaszigetet kapott, viszont a zöldfelületet behálózó gyalogutak
állapota továbbra is rossz. Emiatt a járdák megújításnak abszolút
elsőbbséget kell élvezni a további fejlesztési feladatok előtt.
Meggyőződésem, hogy a strandjaink által megtermelt haszonnak
alapvetően helyben kell maradnia, és a strandfejlesztést kell szolgálnia. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy a strandoktól folyamatosan forrást vonunk el, hogy azzal költségvetési lyukakat tömködjünk
be. Ha mindig csak a minimális fenntartási költségekkel számolunk,
akkor ismét elhúznak mellettünk a környék strandjai. Csak a folyamatosan fejlesztett strandi infrastruktúra, valamint a szolgáltatások
minősége és árai tudnak vendéget megtartani, új vendégeket hozni.
A strandfejlesztés második elemeként régóta szorgalmazom egy
gyermekpancsoló kialakítását, mely napjainkra már a balatoni fürdőhelyek alapszolgáltatásává vált. Kicsit furcsán is hangzik, hogy egy
magát családbarát strandként meghatározó fürdő nem rendelkezik

ilyen fövennyel, amely a mostanihoz hasonló magas vízállás esetén is
lehetővé teszi a kisgyermekek biztonságos pancsolását. Szerencsére a
képviselő-testület már lépett a megvalósítás irányába, és a legutóbbi
ülésünkön megrendeltük a pancsoló kiviteli terveit. Bízom benne,
hogy a közeljövőben lesz olyan pályázati kiírás, melynek keretében ez
a beruházás megvalósítható.
Az idén megvalósuló fejlesztések közül a már fent említett LEADER-pályázat keretében nemcsak az akadálymentes vízibejáró,
hanem más attrakciók is megvalósulnak. A Fövenystrand részleges
térvilágítást kap a vízibejáró, valamint a játszótér térségében, továbbá térfigyelő kamerákat is kihelyezünk a nagyobb biztonság szavatolása érdekében. A játszótéri elemek közül a korábbi, fémvázas és
éppen ezért balesetveszélyes mászókát elbontották, hogy helyén egy
hajó alakú játszótéri elem és egy készségfejlesztő játék kaphasson
helyet. A főépületben új és egységes kivitelű eligazító táblák lesznek
kihelyezve, melyek a vakok és gyengén látók számára Braille-írással
segítik az eligazodást.
A tavalyi évben bejáratott szolgáltatások mindegyike igénybe vehető
lesz az idén is. Ezek az alábbiak: vízi csúszda, kötött pályás vízisí, vízibicikli és egyéb vízi sportszerek kölcsönzése, trambulin, ping-pong
asztalok bérlése, napozóágy bérlése, értékmegőrzés. A főépület melletti négy, szabadtéri ping-pong asztal közül kettőt leszereltek és
áthelyeztek (egyiket a tobruki strandra, másikat a Sportszállóhoz),
hogy helyet adhasson a vízpartról ide áthelyezett trambulinnak.
Ennek a játékelemnek az áthelyezésével értékes vízparti területet kapnak vissza a fürdőzők, és a szabadidejüket aktívabban, sporttal eltöltő fiatalok sem zavarják a pihenni vágyó vendégeket. Napozóágyak
bérlésére a trambulin mellett lesz lehetőség, míg értékmegőrzésre a
főépület strandcikkeket árusító boltjánál. A tavaly felépült vagy megújult vendéglátó egységek mindegyike készül a nyári szezonra, a Tó
vendéglő egész évben, a büfék közül pedig néhány már hétvégeken is
nyitva tart. A büfésor egyetlen foghíjtelkének beépítése viszont csak
az idény zárásával valósul meg. Itt a következő esztendőtől a kenesei
Katica pékség látványsütödéje fogja színesíteni a strandi kínálatot.
Testületi döntés értelmében az idei nyáron a strandjainkon nem lesznek mozgóárusok.
DÍJTÁBLÁZAT (Fövenyfürdő)
Belépőjegy árak
Belépőjegyek típusa
2014. évben
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy
350 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy – 16.00 órától

200 Ft

Felnőtt napi jegy
Felnőtt délutáni jegy – 16.00 órától
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek)
Felnőtt bérlet 10 alkalomra
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 10 alkalomra
Trambulin 10 perc
Csúszda karszalag hétköznap egész napra
Csúszda karszalag hétköznap 15.00 órától
Csúszda karszalag hétvégén egész napra
Csúszda karszalag hétvégén 15.00 órától
Hangos bemondás alkalmanként
Napozóágy bérlés egész napra

550 Ft
300 Ft
1600 Ft
4800 Ft
3200 Ft
300 Ft
800 Ft
600 Ft
1000 Ft
800 Ft
300 Ft
500 Ft
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A hosszú sorbanállások megelőzése érdekében a meglévő mellé egy
újabb pénztárgép lesz beállítva. A belépőjegyek vonatkozásban a
tavalyihoz képest csak kis eltérés várható.
A képviselő-testület a belépődíjak meghatározásnál ügyelt arra, hogy
csak olyan minimális mértékű emelés történjen, ami nem ront a
Fövenystrand versenyképességén. Így csupán a felnőtteknek és gyermeknek szóló napi jegyek árai emelkednek 50–50 forinttal, ami
azonban 2–3 millió forint többletbevételt jelenthet egy tavalyihoz
hasonló, jó idény esetén. A visszaélésre könnyen okot adó szezonális
bérleteket megszűntetjük, helyette a 10 alkalmas belépőt lehet vásárolni, illetve idén újdonságként bevezetésre kerül a családi jegy. A
helyi lakosoknak, valamint a balatonfűzfői üdülőtulajdonosoknak
természetesen továbbra is elérhető az Öböl kártya lehetősége, melynek árai a tavalyi szinten maradnak.
A Tobruki strandról
A városgondnokság a tobruki strandon is elvégzi az ilyenkor szokásos karbantartási, felújítási munkákat. A pancsoló rész kitisztítása is
megtörténik a szezonnyitásra. A már említett mozgássérült bejáró
építése mellett végre megvalósul a már régóta szorgalmazott fázisbővítés is, így a megfelelő áramellátás biztosított lesz a strand egészén.
Erre már csak azért is szükség van, mert a főépület közvetlen tőszomszédságában, a bejárattól balra egy helyi vállalkozó melegkonyhás
vendéglátóhelyet kíván létesíteni. A fejlesztés első ütemében a főépülettel harmonizáló vendéglátó egység készülne el (a tervek szerint az
idény kezdetére), majd ezt követné a főépület jobboldali szárnyának
tetőtér-beépítése a következő évben.
A strandi szolgáltatások itt is változatlanok: a vendéglátó egységek
DÍJTÁBLÁZAT (Tobruki strand)
Belépőjegy árak
Belépőjegyek típusa
2014. évben
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes napi jegy
300 Ft
Gyermek, diák és nyugdíjas kedvezményes délutáni jegy – 16.00 órától

200 Ft

Felnőtt napi jegy
Felnőtt délutáni jegy – 16.00 órától
Családi jegy (2 felnőtt + 2 v. 3 gyermek)
Felnőtt bérlet 10 alkalomra
Gyermek (és kedvezményes) bérlet 10 alkalomra
Hangos bemondás alkalmanként

500 Ft
300 Ft
1300 Ft
4000 Ft
2400 Ft
300 Ft
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mellett is lesz strandcikk árusítás a kis faházban, ugyanitt értékmegőrzés is, a fogadóépületben masszázs-szolgáltatás, és most folyik a
tárgyalás egy vízibicikli kölcsönzési lehetőségről.
A belépőjegyek árai a tavalyi évi szinten maradnak, így a tobruki lesz
a környék legolcsóbb strandja.
Az Öböl kártyáról
Az Öböl kártya díjai az idei évben változatlanok maradnak. Néhány
apróbb változás azonban várható. Az idei esztendőben a városgondnokság már szeretné plasztik kártyán kiadni ezeket, melyek legyártására helyben kerülne sor. A másik változás szerint a szomszédos
Balatonalmádi és Balatonkenese lakosai, üdülőtulajdonosai nem
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, mivel az illetékes önkormányzatokkal Balatonfűzfőnek nincs ilyen jellegű megállapodása, pénzügyi
hozzájárulást tőlük ezért a kedvezményért nem kapunk.
A városgondnokság vezetője, Diósdi Péter azt a tájékoztatást adta,
hogy az Öböl kártya igénylésével, kibocsátásával kapcsolatos tudnivalókat a város honlapján és egyéb fórumokon közzé fogja tenni még
május folyamán.
DÍJTÁBLÁZAT (Öböl kártya)
Öböl kártya díjai
Öböl kártya típusa
2014. évben
Gyermek bérlet
1000 Ft
Diák és nyugdíjas bérlet

2000 Ft

Felnőtt bérlet
Helyi üdülőtulajdonosoknak szóló bérlet
(ingatlanonként maximum két fő)

3000 Ft
5000 Ft

Zárszóként szeretném felhívni a figyelmet, hogy a strandokat a horgászok és a kutyák a szezon ideje alatt még este sem látogathatják az esti
fürdőzőkre tekintettel. A szezonon kívül közparkként funkcionáló
strandok a nyári hónapok alatt funkciót váltanak, immár strandfürdőként más, szigorúbb előírások vonatkoznak rájuk, melyeket a megfelelő
szakhatóság ellenőrizni is fog. Kérem ezért a tisztelt lakókat, hogy
ügyeljenek a szabályok betartására, és erre adott esetben figyelmeztessenek másokat is.
ERDŐSI GÁBOR
KÉPVISELŐ

A Kézműves Klub kiállítása a Jókai Közszíntérben
Harmadik alkalommal szervezte meg kiállítását az elmúlt évben alakult Kézműves klub a Jókai Közszíntérben. A Művelődési Központ
és Könyvtár által támogatott rendezvény megnyitóján szép számmal
gyülekeztek a helyi érdeklődők, de a szomszédos települések is képviseltették magukat jó néhány látogatóval.
Gróf Tibornak, az intézmény igazgatójának köszöntője után Marton
Béla polgármester nyitotta meg a tárlatot. Beszédében örömét fejezte ki, hogy egyre több civil szervezet érdeklődik a Közszíntér iránt, s
közülük is kiemelkedik a Kézműves klub, amely már harmadszor
nyújt át értéket a helyi lakosságnak. Mert valóban Csernáné Csiker

Ibolya, Csuka Péterné, Karácsony Julianna, Keczer Julianna, Osváth
András, Papp Józsefné, Puskorics Jánosné, Tóth Roland és Velez Sarolta
alkotásai hűen bemutatják az alkotók művészet melletti elkötelezettségüket, s a különböző stílusok, műfajok is szépen megférnek egymás
mellett a kiállító teremben.
A megnyitót Szőkéné Nyizsnyánszki Eleonóra, a Városi Vegyes Kar
karnagyának népdalcsokra tette még emlékezetesebbé.
A kiállítás a hónap végéig tekinthető meg.
GRÓF TIBOR

2014. május
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VI. Költészet napi városi szavalóverseny
A magyar költészet napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április
11-én ünneplik.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár a hagyomány szerint (a verseny kiírását követően) az elődöntőt március 25-én,
a döntőt április 4-én tartotta. Mint minden
évben, idén is nagy érdeklődés fogadta a rendezvénysorozatot. A 4 korcsoport közül a
kisiskolás kategóriában jelentkeztek a legtöbben, de szép számmal jelen voltak az óvódás
kategória indulói is. Összesen 42 főt regisztráltak a szervezők, akik közül az április 11-i
gálán 21-en szerepelhettek a színpadon.
A délutáni ünnepséget Rábai Zsanett, a
TIT Váci Mihály Irodalmi színpad művé-

szének szavalata nyitotta, majd ezt követően
a közönség meghallgathatta a legjobb előadókat. Szerepeltek többek között
Kosztolányi Dezső-, Ady Endre-, Petőfi
Sándor-költemények, de a vidámabb hangulatú előadások sem hiányoztak a gálaműsorról, Csengery Kristóf, Romhányi József,
Kovács Barbara műveinek szerepeltetésével.
A szavalatok után emléklapokat, okleveleket
és ajándéktárgyakat kaptak a résztvevők.
Kategóriánként a következő rangsor alakult
ki:
Óvodás kategória: I. Sebestyén Ábel, II.
Szántód Zénó, III. Perényi Hanna
Kisiskolás kategória: I. Takács Adél, II.
Szabó Áron és Hudra Eszter, III. Kiss Rebeka

Felső tagozatos kategória: I. Zongor
Zétény, II. Bozzay Barnabás, III. Menyhárt
Ákos
Középiskolás kategória: I. Török Julianna,
II. Pócsik Zsófia
A felnőtt kategóriában valamennyi induló
oklevélben részesült, név szerint Farkas
Sándor, Farkas Sándorné, Gaál Imréné és M.
Mészáros Éva.
Valamennyi indulónak szívből gratulálunk,
és reméljük, hogy jövőre is hasonlóan népszerű
költészet napi szavalóversenyt szervezhetünk
meg.
BÓNA VERONIKA

Meghívó
A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület
2014. május hó 23-án délután 17:00 órakor
KÖZGYŰLÉST tart.
A közgyűlés helye: Balatonfűzfő, Közösségi
Ház, József A. u. 12. A közgyűlés nyilvános

Napirend:
1. Beszámoló az egyesület 2013. évi tevékenységéről.
2. Közhasznúsági beszámoló.
3. 2014. évi munkaprogram. VIII.
Gombócfesztivál

4. Alapszabály módosítása
5. 2014. évi pályázatok ismertetése
6. Vegyes ügyek
Balatonfűzfő, 2014. április 22.
VEGASZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

Ha szeretsz énekelni téged is vár Balatonfűzfő Város Vegyes Kara
Régi zenétől a klasszikusokig, romantikus
szerzőkön át a kortársakig... Folklór és jazz!
A Művelődési Központban próbálunk keddenként 18:30-tól!

Térj be egy próbánkra – a folytatás Tőled függ...

Ha kérdésed van, tárcsázd karvezetőnk,
Nóri számát: 70/271-1698, vagy írj ímélt a
vargaaron357@gmail.com címre!

Turista bázispont létesítéséről Balatonfűzfőn!
1. Bevezető
Napjainkban az egészséges, gyalogos, szemlélődő vagy teljesítményt megkívánó mozgáskultúrát egyre inkább bevonják a térségitelepülési közérzetfejlesztés, presztízsnövelés, tradícióteremtés, lokálpatriotizmus
növelés sokoldalú művelési formáiba. Ennek
kifejeződése, hogy szaporodnak az olyan,
önálló vagy más rendezvényekhez társított
térségi és helyi mozgásformák, amelyek a
turisztika fogalomkörébe sorolhatók.

A helyi és térségi turisztika fejlesztéséhez
Balatonfűzfő térbeli elhelyezkedése, környezeti és természeti adottságai nemcsak kiemelkedően jók, hanem egyenesen kiválók.
A bázispont létesítésének kezdeményezése
abból indul ki, hogy a települési túrázási
lehetőségek kifejeződéseként adni kell a
helyi és nem helyi túrázóknak egy pontot,
ami minőségében és megjelenésében jelzi,
hogy itt a turisztikát komolyan veszik és
művelik. Ez olyan új kezdeményezés, ami
szélesebb kitekintésben is növelheti

Balatonfűzfő szolgáltatásait és ismertségét.
2. Hol vannak már környezetünkben ilyen
bázispontok?
Nincs belőlük sok.
Ilyen célú alkotást találunk Zircen, amely a
bakonyi bakancsos túrák bázispontja.
Balatonalmádiban néhány éve helyezték el a
Balaton-kerülő kerékpárút „0 km” feliratú
jelzőkövét.
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A mi kezdeményezésünk jól illeszkedik a
már meglévőkhöz azok számát gazdagítja.
3. Hol kívánjuk létrehozni a turista bázispontot?
Gondos térségelemzéssel azt a helyet választottuk ki ahonnan az első Fűzfő Körtúra
2004-ben elindult, azzal a szlogennel, hogy
„Aki nem járta, Fűzfőt nem látta”.
Ez a hely a gyártelepi városrész autóbusz
pályaudvarának térségéből nyíló Gagarin
utca és a városi stadionparkoló bejárata
közötti, vadgesztenyefákkal közrezárt szolid
kis füves terület.
A létesítmény nem igényel építési engedélyezést.
Balatonfűzfő polgármestere az érintett
1495/313 hrsz.-ú közterületen az elhelyezéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást
az 1/146/2013. számú, 2013. 10. 28-án kelt
levelében megadta.
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A bázispont kiválasztott helyszíne ebből a
szempontból, mind a helyi ismeretekkel rendelkezők, mind pedig az azzal nem rendelkezők számára kiváló adottságú. Könnyen beazonosítható, megközelíthető és megtalálható.
4.2 A bázispont közvetlen közelében büfé és
más kiskereskedelmi üzletek is vannak.
4.3 A stadionparkoló egyaránt alkalmas
buszok, személygépkocsik, kerékpárok parkírozására.
A parkírozás ingyenes.
4.4 A bázispont füves területe pihenőhelynek, információs, pecsételő pontnak és más,
az adott rendezvényhez szükséges szolgáltatásnak is helyet tud adni.
4.5 A nagyobb teret igénylő rendezvényekhez a csatlakozó területek szükség szerint
igénybe vehetők.
4.6 A Fűzfő körtúrára ráfűződő térségi
túrák is azonosító helyként használhatják a
bázispontot.

Gondolunk itt a Balaton-felvidéki kéktúrába bekötő helyi sárga jelzésű turistaútra, a
Balaton napkelet és a Balaton-kerülő kerékpárutakra.
A bázispont új, eddig nem ismert túrák indítását is generálhatja.
5. A bázispont megvalósításának ütemezése
A bázispont civil összefogással valósul meg.
Ennek során számolunk a helyi vállalkozások, civil szervezetek, a lokálpatrióták, a
turisták és természetbarátok támogatására.
Az avatás időpontja: 2014. június 7. szombat
9:00 óra
Az avatás után indul a hagyományos 15.
Fűzfő körtúra.
GYURICZA LÁSZLÓ FŐSZERVEZŐ

4. Hogyan szolgálja a bázispont a turisztikát?
4.1 Minden turisztikai rendezvény szervezése során a rendezők első feladata a találkozási (indulási) és beérkezési (zárási) pont megadása.

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály május havi túraterve
• Május 3. Hárskút–Papod–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.50 óra Táv: 11 km
Túravezető: Horváth István
• Május 10. Autóbuszos túra
Veszprém–Herend–Úrkút, Csárda-hegyi Őskarszt TT–Ajka,
Molnár Gábor parkerdő Bányamúzeum
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Városi Stadion parkoló, 7.00 óra
Túravezető: Király István
• Május 17. Eplény–Mórocz tető–Kis és Öreg Futóné–Márkus szekrénye–Bátorkő vára– Várpalota
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.00 óra Táv: 25 km
Szintkülönbség: 600 m
Túravezető: Horváth István
• Május 24. FAK Közgyűlés
FAK Emléktúra (csillagtúra)
Találkozás: Fűzfőgyártelep, 8.10 óra, Litér, Varjas-telep, 8.00 óra
Túravezetők: Gyuricza László és Király István
• Május 31. Litér (Mogyorós-hegy)–Sóly (nevezetességek megtekintése)–Sólyi szőlőhegy (pincelátogatás)–Litér
Találkozás: Litér, Varjas-telep, 8.00 óra
Túravezető: Gyuricza László

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
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Adó 1%
Városvédő és Fürdő Egyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák az
egyesületet.
Adószám: 18920594-1-19
Köszönjük!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK
Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület
Tisztelt balatonfűzfői lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
egyesületünket, hogy az Önök által juttatott
minden forinttal hatékonyabban végezhessük munkánkat. Köszönjük!
Adószám: 18917860-1-19
LŐRINCZ GÁBOR ELNÖK
Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, támogassák egyesületünk munkáját
adójuk 1%-ával.

Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENC ELNÖK
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tüntessék ki egyesületünket.
Adószám: 19382058-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK
Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület
(VEGASZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
egyesületünk még hatékonyabb működését.
Adószám: 19384438-1-19
Köszönjük!
DR . VARJÚ LAJOS ELNÖK

Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány
Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával és támogatásukkal segítsék iskolánkat.
Számlaszám: 11748083-20010630
Adószám: 18915631-1-19
Köszönjük!
HORVÁTH IRÉN
Balatonfűzfőért Alapítvány
Tisztelt balatonfűzfői lakosok, Balatonfűzfőt kedvelők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák az Alapítványt.
Adószámunk: 18915583-1-19
Köszönjük!
GYURKOVICS ÁGNES KURATÓRIUMI ELNÖK

FAK hírek, sporteredmények
Közgyűlés. A Fűzfői Atlétikai Klub tisztújító küldött közgyűlését 2014. május 24-én,
szombaton délelőtt 11 órakor tartja a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban. A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.
Szavazati joguk a szakosztályok delegáltjainak és az egyesület jelen lévő tiszteletbeli
tagjainak van.
Labdarúgás
Csetény–FAK 4:0 (1:0) Fűzfőgyártelep.
Béday A.: 10 emberrel is mi támadtunk, de a
gólokat az ellenfél rúgta.
Ifjúságiak: 0:0
Úrkut–FAK 2:1 (1:0) Úrkut. Góllövőnk:
Sipos
Béday A.: Jó teljesítményt nyújtottunk,
közel álltunk a bajnok otthonában a meglepetéshez.
Ifjúságiak: 7:2 (3:2)

FAK–Várpalota 4:1 (2:1) Fűzfőgyártelep.
Góllövőink: Polgár (3), Humli, Stein B.
Béday A.: Gyengébb játékkal is biztosan
nyertünk.
Ifjúságiak: 1:5 (1:1)

U–14-es eredmények:
FAK–Csetény 5:1
FAK–Tótvázsony 5:0

FAK–Balatonalmádi 2:0 (1:0) Balatonalmádi. Góllövők: Humli, Sipos
Béday A.: Végig mi irányítottunk, megérdemelten nyertünk.
Ifjúságiak: Balatonalmádi–FAK 4:1

Megyei I. o. bajnokság:
Május 15. 16.30 óra FAK–Öskü
Május 24. FAK–Gyulafirátót
Május 31. FAK–Ajka Kristály

Devecser–FAK 1:0 (0:0) Fűzfőgyártelep
Béday A.: 7 (!) játékosát nélkülöző csapatunk hiába küzdött, egy pontrúgásból szerzett gól döntött. Sajnáltam a fiúkat!
Ifjúságiak: Devecser–FAK 2:1
Magyar Kupa: FAK–Tapolca 5:1 (2:1)
Góllövőink: Sipos (3), Gál, Szabó
U–16-os eredmények: Csetény–FAK 10:1

Májusi labdarúgó műsor

U–16 és U–14-es mérkőzések:
Május 3. 10.00 óra FAK–Alsóörs
Május 25. 10.00 óra FAK–Herend
Fontos közlemény! Toborzás!
A labdarúgó szakosztály május 8-án, csütörtökön délután 17 órakor a Városi
Stadionban toborzást tart a labdarúgás
iránt érdeklődő lányoknak. Az érdeklődő
hölgyeket várják a szakosztály vezetői és
szakemberei!

Shotokan karatékák sikere Európa-bajnokságon és az országos versenyen
Az idei évben április 4–6-án Magyarország,
Eger városa adott otthont a Shotokan
Stílusok világszövetsége által szervezett
Európa-bajnokságnak. Az európai nemzet-

közi mezőnyben 24 ország, Angliától
Törökországig közel ezer versenyzője vett
részt. Ezen a nemzetközi megmérettetésen a
Balatonalmádi Shotokan Karate-Do

Sportegyesület karatékái Rézmüves Miklós
5. Danos Sensei vezetésével vettek részt. Az
egyesület öt versenyzője – Kiss Maja,
Morvai Anna, Murányi Zsófia, Sárossy Tibor
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és Rézmüves Ádám – a nagyon erős nemzetközi mezőnyben remekül helyt álltak. A

8–9 éves korcsoportban a három lány versenyzőnk csapat versenyszámban (Kata-formagyakorlat) Európa-bajnoki ezüstérmet
nyert. Kiss Maja egyéni versenyszámban
(Kata-formagyakorlat) Európa-bajnoki
bronzérmes. A csapat két fiú tagja korosztályukban a legjobb nyolc közé jutott. Ez egy
nagyszerű eredmény, hogy a fűzfői és az
almádi karatékák a nemzetközi mezőnyben
ilyen sikereket érnek el.
A Shotokan Karate-Do (Nippon-Dojo) versenyzői 2014. április 19-én az Ajkán megrendezett Nemzetközi/Országos Shotokan
Karate versenyen tizenhárom fővel vettek
részt. A tizenhárom versenyző tizennégy
érmet nyert ezen a nagyszerű viadalon,
melyen több mint százhatvan versenyző
mérte össze tudását.
Kiss Maja a 6–8 éves korosztályban aranyérmet nyert egyéni Kata (formagyakorlat),
valamint Kumite (küzdelem) versenyszámban ezüstérmet nyert.
Huzsvár Flórián 13–14 éves korosztályban,
egyéni versenyszámban Katában (formagya-
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korlat) és Kumitében (küzdelemben) bronzérmet nyert.
Kiss Márkó 15–17 éves korcsoportban Katában (formagyakorlat) ötödik helyezést ért el.
Egyesületünk versenyzői mindig nagyszerű
eredményeket érnek el, lelkesen tanulják ezt
a csodálatos japán harcművészetet, melyen
keresztül fizikai és jellembeli képességeiket
gyarapítják.
RÉZMÜVES MIKLÓS
BALATONALMÁDI SHOTOKAN
KARATE-DO S.E. ELNÖKE

VÁCISZ hírek

Bélyegkiállítás a csillagászat és az űrkutatás
elmúlt fél évszázadáról
Balatonfűzfő – Nem mindennapi kiállítás
nyílt a napokban a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban az intézmény
fennállásának második évfordulója alkalmából: magyar bélyegek tárlatán keresztül a
csillagászat és űrkutatás mérföldkövei, legjelentősebb eredményei láthatók 1959-től
egészen 2013-ig.
A tárlaton megjelenteket Kontics Monika, az
egyesület kommunikációs vezetője, önkormányzati képviselő köszöntötte, aki többek
között azt hangsúlyozta, hogy a csillagvizsgáló felújítása a Balatonfűzfői Vállalkozások és
Civil Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
életének meghatározó eseménye, legfonto-

sabb eredménye volt. Beszélt arról, hogy a fejlesztéssel nemcsak a város, de a térség is gazdagodott; mint ahogy a központban rendezett eseményekkel is. Az évforduló kapcsán a
visszaemlékezésében a programok között
megemlítette a helyi termékek kiállítását és
bemutatóját, a csillagászoknak, szakembereknek szervezett tudományos programokat
vagy kulturális rendezvényeket, illetve az első
magyar űrhajós, Farkas Bertalan látogatását.
Köszönetet mondott azoknak, akik segítették az eddigi működést, külön kiemelte
Pintér Istvánt és feleségét, akik aktívan szervezik a programokat, így például a bélyegkiállítás is az ő elképzelésük alapján valósult meg.
– Különleges a tárlat, hiszen a csillagászatnak és a filatélia randevújának lehetünk
szemtanúi – mondta megnyitójában
Schuller Ágnes, a budapesti Bélyegmúzeum
muzeológusa, aki hozzátette, hogy a bélyeggyűjtés egy új világ kapuit nyitja meg a maga
végtelen lehetőségeivel.
Mint a csillagok, úgy a bélyegek is magukban hordozzák az állandóság és a halhatatlanság lehetőségét; a bélyeg tehát felragasztható halhatatlanság – idézte Márai Sándor
gondolatait.
A tárlat érdekessége, hogy a bélyegeken szerepelnek azon magyar költők és írók, József

Attilától kezdve Petőfi Sándoron keresztül
Benedek Elekig bezárólag, akik műveiben
örök emléket állítottak a csillagoknak.
Bélyegtörténeti előadásában Pintér István
azt hangoztatta, hogy a bélyeggyűjtés mint
hobbi nemcsak a filatelistának, hanem a
nagyközönségnek is közvetíthet információt, ismeretanyagot és szépséget.
A kiállításon 88 tablón összesen 300 bélyeg
látható május 31-ig.
Több felkérés is érkezett a tárlat szervezőihez, így többek között Bakonybélből és
Budapestről, hogy a tematikus bélyegtárlatot állítsák ki.
A szervezők külön köszönetet mondanak az
Öböl Televíziónak.
– 2014. április 2-án megtartottuk az éves
nyilvános közgyűlésünket. A tagság elfogadta
az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést
és az FB jelentését. Megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2014. évi költségvetést és munkatervet.
Átadtuk a „Civilek Balatonfűzfőért” erkölcsi elismeréseket. Ebben az évben
Szelestey–Polgár Attila, a Serpa Kalandpark
tulajdonosa kapta az elismerést azért a segítségért, amit a Csillagvizsgáló működéséhez
önzetlenül nyújtott. A másik kitüntetettünk
Szabó Lajos, a ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
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vezetője, több éves civil munkájáért. Ezúton
is köszönjük munkájukat, és további sikereket kívánunk!
– A Balatonfűzfői VÁCISZ szervezésében,
Pintér István ötlete alapján első alkalommal
rendezték meg a Városi diótörő bajnokságot. A minden korosztályt megmozgató
program sikeresen zárult 11 csapat részvételével. Április 10-én a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpont előadótermében
tartottuk a megmérettetést.
A versenyhez diót Dankó József, a JUGLANS Kft. tulajdonosa Lengyeltótiból biztosította, aki a diótermesztés rejtelmeibe is
beavatta a jelenlévőket, amíg a zsűri értékelte a versenyzők munkáját.

17. oldal

A nap mérlege: legifjabb résztvevőként
Halmos Bálintot „ARANY-DIÓ” díjjal, az
első három helyezett párost pedig értékes nyereményekkel jutalmaztuk. Ezen kívül minden
résztvevő emléklapot kapott a nap végén.
Az első díjat, egy MP3-as digitális
zsebráDIÓ-t Németh Gábor és Németh
Gáborné kapta, második helyezett a Farkas
Sándor és Vér Ferenc csapat lett, amely egy
DIÓtortát vehetett át a SUSOGÓ TEAM
Kft. felajánlásával. A fiatalok sem hagyták
magukat, így a képzeletbeli dobogó harmadik fokára ők is felkerülhettek. Erős Győző
(9. g), Molnár Károly Dávid (10. c) az Öveges Iskola diákjai pedig DIÓlikőrt kaptak.
Reméljük, a II. Városi Diótörő Bajnokság is
hasonlóan sikeres rendezvény lesz!

– Április 17-én megtartottuk a madárodúkészítő délelőttöt, ahol a nyugdíjas klubok
segítségével 7 db madáretető készült.
– Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2014. május 10-én 17 órakor a „Csillagászat
Napja” alkalmából tartandó előadásra.
Dr. Szabó Róbert asztrofizikus előadásának
címe „Exobolygó kutatás”.
– Május 31. és június 1. között Jobb agyféltekés rajztanfolyamot tartunk. További
információ a honlapunkon olvasható.
KONTICS FERENCNÉ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
Március 21-én, lapzárta után rendezte meg
Életet az Éveknek megyei szervezete Zircen
a területi rejtvény- és sakkversenyt. A klubunkat rejtvényfejtésben négyen képviseltük. A megszokott három helyett öt különböző rejtvénnyel százhúsz perc alatt kellett
megbirkózni. Első nekifutásra lehetetlennek
tűnő feladatot hármunknak sikerült megoldani. A beadott megoldások értékelése alatt
további soduku típusú rejtvényhálóban
megfelelő számokat kellett kitalálni, melyet
két versenytársunk oldott meg. Az izgalmas
szellemi torna eredményhirdetésénél kelle-

mes meglepetés ért bennünket. A zsűri értékelése szerint rejtvényfejtésben Szabó Lajos
a második, Madarászné Kajdacsy Ágnes a
harmadik helyezést érte el, sodukuban pedig
Madarászné az első, Portik Sándor a második lett.
Áprilisban minden erőnkkel a 20. születésnap méltó megünneplésére készülünk. A
megemlékezésre lapzárta után kerül sor, így
az eseményről képes beszámolóval csak a
következő számban tudunk megjelenni.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Véradás a Gyártelepen
A Nitrokémia Véradó Egyesület vállalván az
éves szerződésében foglaltakat, április 17-én
tartotta idei második kiszállásos véradását.
Az Öveges Szakképző Iskola vezetőségével
történt egyeztetés alapján ezúttal – figyelembe véve az iskola igényeit – csütörtöki
napot jelöltünk meg az eseménynek.
Talán a tavaszi szünet kezdete vagy a szokatlan időpont nem igen váltotta be a hozzá
fűzött reményeinket. Így végül is úgy döntöttünk, hogy visszatérünk a megszokott
pénteki napra.
Ennek ellenére a megjelent 59 fő – közöttük
7 első véradó – szép számnak mondható.
Szeretnénk visszatérni ahhoz a szép hagyományhoz, hogy a kerek számú véradást elért
donorjainkat megemlítjük. Mivel ez az
utóbbi időben elmaradt, így a közelmúltban

jubileumi, vagy annak közelébe ért vagy
elkerült véradóink a mostani véradással az
alábbiak: Kovács János 309 alkalom, Prei
István 280 alkalom, Mészáros Pál 196 alkalom, Németh Gábor 173 alkalom, Titz Péter
98 alkalom, Soltész Ferenc 51 alkalom.
A továbbiakhoz ezúton is kívánunk neki is
valamennyi véradónkkal együtt jó egészséget!
A véradást anyagi és egyéb adományaikkal
segítették: Gyártelepi CBA (Hegedűsné
Klári), Lajkó Frigyes, Orosz Péter, Pók Árpád,
Joker ABC (Árpád út), Szatuna Kft. (ifj. Tóth
János), Zenit 8 Kft. (Gergely Tamás).
Továbbá egész éves adminisztrációs munkánkat támogatta fénymásoló és egyéb
papíranyaggal Cserna Zoltán és kft-je.
Támogatásukat ezúton is tisztelettel megkö-

szönjük, és a jövőben is számítunk rájuk.
A következő – immár nyári – véradás 2014.
július 18-án lesz.
Minden segítőkész, egészséges embert szeretettel várunk.
DIÓSI PÉTER
NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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Eredményes volt az I. negyedév…
… akárcsak a tavalyi, 2013-as év. Ez utóbbi a
Balaton nyugdíjasklub januári klubdélutánján vált ismertté a tagok számára, amikor is a
klubvezetés beszámolt a munkáról. Itt persze
nem csupán a vezetőség munkája értendő,
még akkor sem, ha az oroszlánrész az övék.
A legjelentősebb tevékenységek az egész
város közösségét gazdagították, valamint a
nyugdíjas korúak, ezen belül klubtagjaink
mindennapjait szépítették, tették jobbá.
Előző „kategóriában” 4 alkalommal munkálkodtunk, míg „csupán” a klub javát 4
esetben szolgáltuk – a leginkább hadra fogható 35 személy, akik rész vettek a munkák
zömében. Említettük korábbi cikkekben
ezen akciókat, mint pl. a temető környékének takarítása, a temetői hulladékgyűjtők
javítása, festése a VÁCISZ és a Pintér házaspár kezdeményezésére, vagy a Közösségi
Ház udvarának rendbetétele.
Az év során a 12 klubösszejövetelen kívül 28
különféle rendezvényen vettünk részt az
Életet az Éveknek rendezésében, városi és
egyéb rendezvényeken. Szívesen utaznak
korosztályunk tagjai a gyógyfürdőkbe,
tavaly 8 alkalommal szervezett ilyet a vezetőség.
Mint említettem, több cikk jelent meg a
Balatonfűzfői Hírlapban a 2013-as évi klubéletünkről, térjünk hát vissza a 2014. évre.
Sikeres volt ismét a februári farsangi bál,
ahol a jelmezesek bemutatkozása nagy sikert
aratott. Ötletes jelmezek jelentek meg ismét

a bálozók között, színészi teljesítményeknek
is lehettünk tanúi. A műsor, a szavalatok és
Csomai Zoltán színvonalas előadása örvendeztette meg a bálozó közönséget.
Köszönjük a zenét – Kolocsán Csaba ismét
anyagi ellenszolgáltatás nélkül kínálta a
bálozóknak a talpalávalót.
A márciusi klubdélután keretében a nőket
köszöntöttük egy jelenettel, verssel és felolvasással.
Az Életet az Éveknek Veszprém Megyei
Egyesülete által szervezett Színjátszó és
Népi játékok Fesztiválján klubunk két jelenettel is szerepelt, nagyon jó előadásban.
Szórakoztató jeleneteket látott a közönség
Gyulafirátóton Farkas Sándor és felesége,
Erzsike, valamint Papp József, Tordai István
és Váróczi Kálmán előadásában.
Áprilisban a VÁCISZ által meghirdetett
Diótörő versenyen is remekeltek a klub csapatai. A Németh Gábor és Németh Gáborné
alkotta csapat I. helyezést, a Farkas Sándor
és Vér Ferenc alkotta csapat pedig II. helyezést ért el.
A Művelődési Központ és Könyvtár által
idén is megrendezett költészet napi szavalóversenyen klubunk három tagja is szépen
szerepelt, így az április 11-i gálaműsorra is
meghívást kaptak.
Részvételünk a Jókai Közszíntéren, a
Balatonfűzfői Kézműves klub kiállításának
megnyitóján sem maradhatott el. A színvonalas kiállításon klubtagunk, Papp Józsefné

Judit szőttesei és foltvarró munkái is helyet
kaptak.
Szintén az Életet az Éveknek egyesület által
szervezett dunántúli kártyaversenyen ért el a
nyertessel
azonos
pontszámot
a
Farkas–Kogulpauer–Papp–Rózsa összetételű ulti csapat, a részeredmények számítási
módszere alapján ezüstéremmel tértünk
haza.
A VÁCISZ madárodú-készítési akciója
évről évre részvételre ösztönzi tagjainkat. Az
ifjúság aktivizálása nagyot lendítene az akció
sikerességén.
Dióhéjban ennyit klubunk életéről.
Külön kívánok írni a 2013-ban indított vasgyűjtésről. Köszönjük mindenkinek, aki felhívásunkra felajánlotta az elfekvő vas- és színesfém hulladékot, papírt. A költségek levonása után jelentős összeg gazdagította a klub
költségvetését. Az akció folytatódik, már
ebben az évben is szép mennyiséget szedtünk össze a klubtagok udvaráról.
Ezúton is kérem ismét valamennyi kedves
olvasó támogatását ehhez a munkához.
Akinek felesleges fémhulladék, papír, sörös
doboz terheli környezetét, és szívesen átadná a nyugdíjas klubnak, kérjük, jelezze
nekünk, szívesen elszállítjuk azt. A gyűjtést
ezen cikk írója koordinálja:
PAPP JÓZSEF
70/335-6805

Vitorlással a Karib-szigeteken – élménybeszámoló
Nyolc éve viszek telente vitorlázókat vagy
csak egyszerűen hajóskalandot kedvelő
utazókat a Karib-szigetekre. Legutóbbi
utamról képekkel, videofilm részletekkel
színesített élménybeszámolót tartottam
március 31-én a Művelődési Házban. A
történelmi érdekességeken, fantasztikus
természeti látnivalókon túl közel akkora
sikere volt a program végén elfogyasztható
jellegzetes helyi italnak, a rumpuncsnak
vagy ahogy a helyiek hívják: „rampancs”.
Közkívánatra szeretném leírni a receptjét,
melyet egy, az 1960-as évek óta kinn élő
vitorlázó barátomtól tanultam. Trópusi
italról van szó, melynek alapja a cukornádból készült rum. Elvileg nem igényel
hűtést, de szerintem néhány jégkocka
nagyon jót tesz neki.

Kérem, nézzék el nekem a látszólag nagy
mennyiségeket, de egy hajóra, egy élménybeszámolóra, de akár egy baráti összejövetelre nem érdemes kevesebbet vinni.

Itt szeretném megköszönni a Művelődési
Háznak, a Fűzfa Vendéglőnek, segítőimnek
és természetesen a résztvevőknek, hogy létrejött ez az igazán jó hangulatú rendezvény!

Tehát a hozzávalók: 1 l fehér rum (természetesen barna rumból is finom, csak nem lesz
olyan mutatós), 0,5–1 dl unikum (nagyon
fontos, egy itthon nem kapható fűszer ízvilágát pótolja), 1 l ananász juice, 1 l narancs
juice, 0,5 l mangó juice, 0,5 l grenadin juice
vagy kevés szirup, 3–4 db lime, 4 cs. vaníliás
cukor, késhegynyi fahéj, szerecsendió

GYŐRFFY GYULA

Két-három deciliteres üvegpohárba töltve
tetején jégkockával, rátűzött lime vagy citrom karikával, szívószállal felszolgálva nemcsak ízletes, de mutatós ital.
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Hivatalos szervek képviselői az Övegesben
Márciusban és áprilisban két hivatalos szerv képviselője látogatott el
iskolánkba, az Öveges József Szakképző Iskolába: a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságról érkezett – már mondhatjuk régi ismerősként
– Stanka Mária, rendőr őrnagy asszony, valamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatóságáról dr. Bajor
Gabriella, ügyfélkapcsolati osztályvezető asszony.
Stanka Mária 17 osztályban kötetlen beszélgetés formájában tájékoztatta diákjainkat olyan büntetőjogi kérdésekről, melyek a középiskolás
korosztályt is érinthetik. Ebben a tanévben kiemelt témakör volt az
internet közösségi oldalainak jogszerű, mások személyiségi jogait nem
sértő használata, gondoljunk például a rendkívül népszerű és elterjedt
facebookra, vagy a twitterre. A gyerekek bátran tehettek fel kérdéseket
is, melyek felmerültek bennük: mikor forduljunk rendőrhöz, mi számít
rágalmazásnak, sértésnek. A rendőr őrnagy asszony nem fukarkodott
valóban érdekes, tanulságos, néha szinte meghökkentő történetekkel,
melyek mindenki számára tanulságul szolgálhatnak. Miért, hogyan kell
bánni bizonyos információkkal, melyeket mások ellenünk felhasználhatnak; a bizalom-bizalmatlanság kérdése; hogyan válnak hiszékeny
emberek a csalók áldozatává; a sérült emberek kiszolgáltatottsága.

A diákok számára rendkívül népszerű rendőrségi munkatárs néha
még a tanórák közötti szünetben is rendelkezésre állt, és valóban
nagyon közvetlen, baráti módon, türelemmel, sokszor humorral
ecsetelte az érintett témákat, magyarázta tanulóinknak a valóságban
bizony nem olyan kellemes kicsengésű dolgokat, eseteket.
Köszönjük, és visszavárjuk a következő tanévben is.
A NAV az adótudatosság növelése érdekében tett egy jelentős lépést,
amikor felkínálta az iskolák számára a személyes megjelenést, és osztályfőnöki órák keretében tájékoztatta a diákságot a leendő munkavállalók adózással kapcsolatos legfontosabb tudnivalóiról. Nyolc osztály vett részt ezeken az előadásokon, elsősorban természetesen a végzősök, hiszen őket hamarosan talán már érintik is e kérdések. Az
önkéntes, jogkövető magatartás kialakítása, a NAV-val való együttműködés hangsúlyozása volt a fő cél, de a tanulók mint „diákmunkások” is sok új információt kaptak az előadásokon.
Reméljük, jövőre ismét üdvözölhetjük iskolánkban a NAV képviselőit.
MÉZES JÓZSEF

Élj 100 évet egészségesen! a 3-1-2 Meridián gyakorlatokkal
A meridián gyakorlatok az egészséges és a hosszú élet titkos receptje. Annak érdekében, hogy javítsa az emberek egészségét és
elősegítse a magas kor elérését, Zhu Zong Xiang professzor kifejlesztette a „3-1-2” meridián gyakorlatokat, amelynek
mindenkire hatásosak és mindenki által könnyen végezhetőek.
Dr. Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász az Európai 3-1-2 meridián Központ vezetője ajánlásávalszeretettel várja
Önt minden hétfőn 17 órától az ingyenes 3-1-2 meridián tornára
Hegedüs Istvánné (Ica) Tel.: 06-30/939-1218 • Helyszín: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12. Művelődési Központ és Könyvtár
Egyéb információk: www.312.hu honlapon

Tojásfa Balatonfűzfőn
A tojásfa hagyománya Németországból terjedt el. Az interneten sokan
megcsodálhatták egy saalfeldi család szokását, akik már több mint 40
éve díszítik fel – csaknem tízezer – tojással az almafájukat, aminek csodájára jár a világ. Kissné Bakonyi Rita és Szabó Tünde ösztönzésére mi,
balatonfűzfőiek is elindítottunk egy ilyen kezdeményezést, aminek a
végeredménye a fűzfőfürdői postahivatal előtti nyírfa feldíszítése lett.
Sokan csatlakoztak és az összefogás eredményéről beszámolt több facebookos oldal is példaként említve Fűzfőt, többek között a Happy
Balaton és a Balatonikum oldal is. Büszkeség tölt el, amikor azt látom,
hogy ilyen nyitott, önzetlen, kedves emberek élnek a településünkön,
akiknek fontos, hogy másoknak is örömet szerezzenek!
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a hagyományteremtéshez, remélem, jövőre még többen leszünk!
SZANYI SZILVIA
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II. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor
Áprilisi lapszámunkban olvashatták a tisztelt olvasók, hogy milyen nagyszerű munkát
végeztek az irinyis diákok az iskolában február 3–7-ig megtartott „Fogyasztóvédelmi
Sulinapok” kampány során.
A munka meghozta gyümölcsét, a kampányhétből készített precíz pályázat ismét
bekerült az ország hat legjobb iskolai pályázata közé, így iskolánk tizenhat tanulója
négynapos, ingyenes Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban vehetett részt a zánkai
üdülőcentrumban, április 17-től 20-ig.
A programban szerepeltek érdekes előadások, ahol lehetőség adódott a fogyasztóvé-

delmi ismeretek elmélyítésére. Az ország legjobb iskoláinak csapatai, fantasztikus hangulatú vetélkedőkön mérték össze tudásukat. A legnagyobb létszámmal az Irinyi

Iskola képviseltethette magát, így két csapatként a Vásárlányok és a Bankárok csapataként versenyeztünk. Az eredmény önmagáért beszél: a hat megmérettetésből négy első,
három második és három harmadik helyezést hoztunk el.
Nagyon jól éreztük magunkat a szuper
körülmények között, sok tapasztalatot gyűjtöttünk a fogyasztóvédelem területén. Jól
megtanultuk, hogyan védjük meg érdekeinket. Az iskola ismét az életre nevelt, tudatos
vásárlóvá készítette fel tanulóit.
HORVÁTH IRÉN

2. Szitakötő projektnap az Irinyiben
2014. április 16-án az Irinyi-hét keretében
tartottuk meg a 2. Szitakötő projektnapot,
melynek során a 4–5. évfolyamosok kerültek abba a szerencsés helyzetbe, hogy különleges foglalkozásokon vegyenek részt a színek izgalmas világában.
A foglalkozásokat a munkacsoport tagjai
tartották meg, az osztályok 20 perces váltásokkal vettek részt a változatos alkotásban.
Készítettünk színes darvakat Zsóka és Betti
néni vezetésével, melyek ezután az osztályokat díszítik. Fejlesztettük érzékeinket az illatok világában, illatmintákat igyekeztünk felismerni Vali és Judit néni segítségével.
Szivárvány szitakötőt színeztünk német és
magyar nyelvű utasítások alapján Laci bácsival és Ági nénivel. Végül Színvarázs vetélke-

dőn vettünk részt, ahol a színek fontosságáról szóltak a rejtvényes feladatok a gasztronómia, a közlekedés, a természet, az irodalom és a festészet világából Inci nénivel. A
legjobbak Fáni kacsa tojásaival egy kis édesség jutalomban részesültek.
Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk
ebben a pályázatban, kollégáimmal számos
kiváló pedagógiai módszertani anyagot
adtunk közre a Szitakötő honlapján
(www.szitakoto.com). Hamarosan megkapjuk a nyári számot, mindenki izgalommal
várja az új érdekességeket, hogy folyamatosan kielégíthessük tanítványaink kíváncsiságát.
HORVÁTH IRÉN

Anyagtorlódás miatt kimaradt cikkeink
– Gondolatok a TAO-ról
– Hímezzünk!
– Öveges idegen nyelvi verseny
– Honvédelmi verseny
– Rendvédelmi verseny
– Szavalóverseny
– Feljutottunk a dobogóra
– Coca-Cola Kupa

– Programok a fűzfői Csillagvizsgálóban
– Kirándulás a strandon
– Fűzfői tehetségek a megyei Ki mit
tud?-on
– Szorgos kezek, kismesterek az Irinyiben
– 5. út 5. meglepetés
– 15. jubileumi verseny – Jó illatok, finom ízek
– Happy-hét az idén is

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
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Tájékoztató
A Niketrans Agro+Bau
Kft. pályázatot nyújtott
be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a Helyi Vidék-

fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtható Telephely-fejlesztés, raktárcsarnok építése támogatására.
A projekt támogatottsága 60%-os, melyre
társaságunk 17 323 162 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kivitelezési munkák kezdési ideje 2013.
11. 28., várható befejezése 2014. június 30.
BÖRÖCZKY ZSOLT, ÜGYVEZETŐ
NIKETRANS AGRO+BAU KFT.

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

Májusi rejtvény
Az áprilisi keresztrejtvény helyes megfejtése:
S bölcsőmnél te, fény fia,
Álltál, víg rokon!
(Tóth Árpád: Április)
Könyvet nyert: Lengyel Melinda és Szabó
Lajos balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Május havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2014. május 20.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotós) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

2014-es Napszemüveg Kollekciók!

NYITÁSI AKCIÓ!
Egyfókuszú lencsék
Vékonyított lencsék

-30%

2014. május

Tavaszi akciók a Globe Dental Fogászaton:
 50% kedvezmény a panorámaröntgen árából
 10% kedvezmény minden végleges korona árából
Foglaljon idõpontot a 06-88/574-865 telefonszámon!
A konzultáció díjmentes.
Kizárólag 2014. május 23-ig lefoglalt idõpontokra, máj. 30-ig teljesített
kezelésekre érvényes, jelen kupon leadásával a recepción!
Korábban megkezdett kezelésekre nem érvényesíthetõ.

Globe Dental Fogászati Centrum  Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.
www.globedental.hu

kedvezménnyel

Az akció 2014. 03. 01.05. 31-ig tart
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben!

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20
(in der Ordination)
Öffnungszeiten: MoFr: 9.0016.00
Sa, So: geschlossen
Tel.: +36-30/959-0521

 Spezialhaus für Brillen und
Sonnenbrillen
 Reparaturen
 Kontaktlinsen, Pflegemittel
 Hüllen, Ersatzteile,
 Accessories
Monatlich neue Sonderangebote
und Rabatten!
Schauen Sie rein, wir freuen uns
auf Sie und beraten Sie gern!
Ihr Karát Optik Team

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

Kedves Bicajosok!
Májusban is szeretettel
várunk mindenkit, bővülő
árukínálatunkkal,
kölcsönözhető bringáinkkal és
hamarosan kínálkozó
bringás pihenőnkkel!
A facebookon is:
www.facebook/bear.bike.1
Telefon: 30/435-0328
Fűzfőfürdő,
Sirály utca 8-as számmal szemben,
a bringaút mellett!

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

Városi diótörő verseny

Fotók: Kőnig Zsuzsa

Költészet napja

Fotók: Kőnig Zsuzsa

