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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
február havi programja
Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Társaság konferenciája
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 1. 19 óra Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Szülői Munkaközösségi bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 3. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház
Március 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér
(megközelítés a Zombor utcai bejárat felől)
Március 4. 10 óra Pegazus Bábszínház előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 4. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház
Március 4. 16 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Március 7. 16 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– Nőnapi ünnepség
Helyszín: Natúrkert vendéglő
Március 7. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
– Debreczeny Zoltán festőművész munkáiból
Köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
A kiállítást megnyitja: Fábián László
grafikusművész
Gitáron közreműködik: Nagy Gergely zenész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem
Március 8. 13–15 óra Nőtisztelő délután a
kiállítás szervezőinek invitálásával
– interaktív tárlatvezetés Debreczeny Zoltán
festőművész vezetésével, nemcsak hölgyeknek
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem

Március 8. 15 óra Városi nőnapi ünnepség
Köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
Fellép: Harsányi Gábor kétszeres Jászai Maridíjas színész, író, drámaszerző, érdemes művész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Március 8. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– nőtársak köszöntése a városi nőnapi
ünnepség után
(információ: Csala József klubvezetőtől)
Helyszín: NIKE étterem
Március 11. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi beszédet mond: dr. Gál Zoltán, az
MTA kémiai tudományok kandidátusa
Fellépnek: Felföldi Gábor és Lohonyai Zoltán,
a Váci Mihály Irodalmi Színpad művészei, a
Szivárvány óvoda nagycsoportosai és a Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub tagjai
Koszorúzás
Helyszín: Országzászló (Fűzfőgyártelep, 56-os
áldozatok emléktere) (Rossz idő esetén: Művelődési Központ és Könyvtár, színházterem)
Március 16.–április 4. Drogprevenciós
kiállítás
Helyszín: Közösségi Ház
Március 17. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– egészséges életmód előadás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Március 20. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Március 25. kedd 9 órától Költészet napi
városi szavalóverseny
ELŐDÖNTŐ I.
9 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
pódiumterem
Március 26. 13 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
ELŐDÖNTŐ II.
13 óra Felső tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
pódiumterem
Jelentkezési lap letölthető a www.mkkfuzfo.hu
honlapról, illetve beszerezhető a Művelődési
Központban
Március 24.–április 5. Balatonfűzfői
VÁCISZ Egyesület – Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont 2.
születésnapja
Március 26. 17 óra Csillagászati bélyegkiállítás
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Március 27. 17 óra Balatonfűzfői VÁCISZ
Egyesület
– nyilvános közgyűlés
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Március 31. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
17 órától Győrffy Gyula vetítéssel egybekötött előadása a Karib szigetvilágról
Rumpunch kóstolás
A program nyitott!
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
A Művelődési Központ és Könyvtár várja a
kedves érdeklődőket a folyamatosan bővülő
honlapja oldalán is, ahol sok hasznos információt találhatnak: www.mkkfuzfo.hu

Március 22. 15 óra Kézműves klub
– kézműves nyílt nap: keresztszemes hímzések
Helyszín: Jókai Közszíntér
(megközelítés a Zombor utcai bejárat felől)

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. január 21-én rendes és február 11-én rendkívüli
testületi ülést tartott. Az ülésen született döntések a teljesség igénye
nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete mint a
SAL-X Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy döntött, hogy
1. A SAL-X Kft. részére 11 080 555 Ft összegű támogatást biztosít a
2013. évi vízkészlet járulék rendezésére az alábbi bontásban:
– 2014. január 31-ig
1 850 000 Ft
– 2014. február 28-ig
1 850 000 Ft
– 2014. március 31-ig
1 850 000 Ft
– 2014. április 30-ig
1 850 000 Ft
– 2014. május 31-ig
1 850 000 Ft
– 2014. június 30-ig
1 830 555 Ft
2. Az 1. pont szerinti támogatás forrása a 2013. évi maradvány, melynek összegét az áprilisi testületi ülésen felülvizsgálja és szükség esetén
a 2014. évi költségvetésből kiegészíti.
– Az önkormányzat a Katasztrófavédelmi hatóságtól, a tűzivíz-hálózat felülvizsgálata tárgyában határidő hosszabbítást kért, egyben felkérte a hivatalt, hogy készítsen előterjesztést, amelyben bemutatja a
tűzivíz-hálózat használatának jogszabályi és Balatonfűzfőre vonatkozó gyakorlati működését.
– A SAL-X Kft. részére, a balatonfűzfői ipari park területén található tűzivíz-hálózat felülvizsgálatára biztosítandó összegre, a hatósággal történt egyeztetés után a testület visszatér.
– A képviselők döntöttek arról, hogy a balatonfűzfői 603 helyrajzi számú
ingatlant – a Klebelsberg iskola épülete és az épülethez tartozó terület
kivételével – 67 400 000 Ft forgalmi értéken nyilvánosan meghirdeti a
Cégközlönyben kétszer egymás után, ha az első hirdetés eredménytelen.
– A Balatonfűzfő, Jókai u. 19. szám alatt lévő tornaterem – 64/2013.
(02. 26.) Kt. határozattal jóváhagyott – bérletére vonatkozó bérleti
szerződést az önkormányzat 2020. március 31. napjáig meghosszabbította azzal, hogy az ingatlan értékesítése esetén a bérlő a bérleményből 5 munkanapon belül kiköltözik; a bérleti díj az infláció
mértékével évente emelkedik; amennyiben az ingatlan értékesítése
miatt szűnik meg a bérleti jogviszony, az önkormányzat megtéríti a
bérlőnek az ingatlanon elvégzett, az ingatlan értékének növeléséhez
hozzájáruló igazolt költségeinek értékcsökkentés szerinti értékét.
– Az önkormányzat a tulajdonában lévő balatonfűzfői 1498/313
hrsz.-ú ingatlant (volt Papírgyári terület) versenytárgyalás útján értékesíti.
– A testület hozzájárult ahhoz, hogy
• a Fűzfői Atlétikai Klub pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Sporttelep-felújítási program tao előminősítéses
pályázata keretében „A balatonfűzfői Városi Stadion részleges felújítása II.” című projektjére;

• a FAK a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
sporttelep felújítási program (a továbbiakban: TAO program)
keretében nyertes pályázat esetén az 1488/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16.,
Városi Stadion címen található ingatlanon sportfejlesztési tárgyi
eszköz felújítást megvalósítson;
• a Fűzfői Atlétikai Klub a megvalósuló felújítást legalább 5 éven
keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja
és hasznosítsa. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy
az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását
követő 5 év határozott időtartam alatt nem alapít.
A projekt összköltsége bruttó 10 000 000 Ft, amelyhez a Fűzfői
Atlétikai Klub a pályázat keretében bruttó 7 000 000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást igényel, a képviselő-testület pedig bruttó
3 000 000 Ft saját erőt biztosít a 2014. évi költségvetés terhére.
– A testület úgy döntött, hogy
• a Fűzfő-Med Kft. támogatására 5 MFt összeget javasol betervezni a
2014. évi költségvetésbe,
• az Öböl TV Kft. támogatására pedig 2,4 MFt összeget úgy, hogy
ebből az összegből 400 000 Ft-ot a Balatonfűzfőről készült anyagok DVD-re való archiválására fordítson,
• a Gyári utcai építési telkek eladását 14 000 000 Ft összegben tervezik be a költségvetés bevételi oldalán.
– A 2014. évi költségvetésbe beterveztek:
• 200 000 Ft-ot háttértár beszerzésére, illetve a képviselő-testületi
ülések közvetítése reklámnélküliségének megvalósítására.
• 500 000 Ft-ot a Városgondnokság költségvetésébe a város virágosítása céljából.
• 1 000 000 Ft-ot a Városgondnokság költségvetésébe díszvilágítás
dekorációs elemeinek pótlására.
• 1 200 000 Ft-ot útpálya szélesítésére a Gyártelep területén.
• Az Árpád úti óvoda fűtésrendszer-korszerűsítésére, valamint a
három óvodánál a járdák felújításához forrást.
• 300 000 Ft-ot a Jókai közszíntér karbantartási munkálatainak
elvégzésére.
– A testület úgy határozott, hogy a Gyári és József Attila utca korszerűsítésére elkülönített tartalék összeget 17 881 000 Ft-ra csökkenti.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásánál az önkormányzati költségvetésben a tartalék képzését figyelembe veszi.
– Az Irinyi Iskola tanulóinak úszásoktatását az önkormányzat
750 000 Ft összegben a II. félévben is, az óvodai úszásoktatást pedig a
tavalyi évnek megfelelően támogatja a 2014. évi költségvetése terhére.
– A képviselő-testület támogatta a Szivárvány óvoda fenntartójaként
Papkeszi község önkormányzatot abban a szándékában, hogy „Az
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egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás”
tárgyú BM pályázatát benyújtsa.
– Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a balatonfűzfői
Városi Stadion sportöltözőinek felújítására, az épület akadálymentesítésére és fűtési rendszerének korszerűsítésére.
A képviselő-testület a bruttó 25 000 000 Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 20 000 000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó
5 000 000 Ft önerőt biztosítja, a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
A testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházás megvalósítása során az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább
5%-ának mértékéig, azaz bruttó 996 720 Ft összegben határozott
idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
alkalmaz.

Valamint vállalja azt, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával – hasznosítja.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat→Képviselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont alatt
olvashatják.
A soron következő testületi ülésre február 18-án 16 órakor került sor. Az
erről szóló beszámoló a 20-i lapzárta miatt a márciusi Fűzfői Hírlapba
már nem kerülhetett be.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT
PG. REFERENS

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. januári
lapzártától a 2014. februári lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Perl Blanka Ramónát
és Szántó Márkó Dávidot. Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 11 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A negyvenegyedik hónap a városházán
A hónap mindenképpen egyik legfontosabb eseménye egy megbeszélés volt, amit a
DRV vezetőivel folytattunk. A vízmű
átadása volt a téma. A törvény értelmében
mi működtethetjük azt a vízművet, amit
megvásárolt a város, s mintegy háromszáz
millió forintért felújított, s évekig több tízmilliós évi veszteséggel működött. Az utóbbi három év fejlesztéseinek köszönhetően
jelentősen csökkentek a költségek, veszteségek. Éppen mikorra már rentábilis lehetett
volna a működtetés, akkor át kell adnunk
egy olyan szolgáltatónak, aki megfelel a
működtetés törvényi feltételeinek. A korábban megkezdett tárgyalásokkor a DRV bérleti szerződést kívánt volna kötni az önkormányzattal az üzemeltetésre azzal a kikötéssel, hogy a vízműre fordított vagyont növelő beruházás költségeit az önkormányzat
megtéríti számára. Ilyenek a hosszabb vezetékcserék, szivattyúpótlások. Ha ezek költségei meghaladták volna az általuk fizetett
bérleti díjat, akkor még saját forrásból kellett volna kipótolni a bérleti díjat.
Kijelentették továbbá, hogy az ipari vízhálózatot nem kívánják átvenni, mert ennek
hatalmas terheit, karbantartási és felújítási,
működtetési költségeit, veszteségeit még

egy ekkora cég sem tudja viselni. Az önkormányzat a biztonságos vízellátásért, a veszteségek csökkentéséért, a Balaton-parti
ingatlan közösségi célú hasznosíthatósága
miatt a meglévő két rendszert összeköti. Ez
megtörtént, a próbaüzem után megszűnt a
Balatonból a vízkivétel, a korábbi vízmű
területének átminősítése is elindult.
Meglepetten tapasztalták, hogy a két rendszer összekötése után fizikálisan sincs mód a
két rendszer keveredésének, és semmilyen
fertőzési veszély nincsen. Az előzetesen
hozzájuk eljutott információk ezzel kapcsolatban nem voltak igazak. Azt nem árulták
el, hogy ki vagy kik állították ezeket a téves
információkat, ezen dezinformációk tisztázása után felgyorsulhat a vízmű átadása. A
tárgyalás során sikerült abban is megállapodni, hogy a város többi településrészét is
rákötik a karsztvíz-hálózatra. Így megvalósulhat az a régi igény, hogy az egész városban minden háztartás ezt a vizet kapja. S
csak olyan megállapodást fog támogatni a
képviselő-testület, ami további terheket
nem rak a városra. Éppen elég volt ennek a
felelőtlen beruházásnak éveken át a negatív
hatásait szinte hónapról hónapra egyengetni.

Lakossági fórumokon, beszélgetések alkalmával rendre felmerül, hogy a kereskedelmi
ellátásban drágák az üzletek, kicsi a kínálat.
Mit tesz az önkormányzat, hogy ez változzon. Azért drágák az üzletek, mert a helybeliek közül, akik tehetik, nem helyben vásárolnak, hanem a megyeszékhelyen, ahol a
város-széli bevásárló központokban mindent egy helyen megtalál, s lényegesen kedvezőbb áron. És azért nem itt a városban
vásárolnak, mert itt a kevesebb forgalom
miatt magasabbak az árak. Vásároljunk
minél többen, minél többet a helyi vállalkozóktól, mert csak így maradhatnak életben, s
lehetnek versenyképesek. Csak rajtunk
múlik. Felhozzák sokan, hogy a hivatal
miért ad ki engedélyt olyan vállalkozásnak,
ami már van helyben. Miért veszélyezteti a
már meglévőket a konkurencia megjelenésével. A hivatal csak a dolgát végzi. Ha egy
vállalkozás a törvényi feltételeknek megfelel, akkor azok alapján ki kell adni az engedélyt, s nem vizsgálható a többi vállalkozásra gyakorolt hatása. Azt majd a piac eldönti,
hogy életképes lesz-e vagy sem. De ezzel
csak mi, lakók, helybeliek járunk jól, mert a
verseny azt eredményezi, hogy többen kínál-
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ják majd a szolgáltatásukat, többen akarnak
bennünket kiszolgálni, s ennek a nyertesei
csak mi lehetünk. Hiba lenne, ha a hivatalon
vagy a képviselő-testületen múlna, hogy ki,
hol, milyen vállalkozást nyithasson. Ez így
működik a világban már régóta, még akkor
is, ha voltak, vannak törekvések a piaci folyamatok mesterséges befolyásolására.
A farsangi időszakban sok rendezvényen
vettem részt, több közösség is meghívott. A
legmaradandóbb élményemet itt megosztom. A fűzfőfürdői nyugdíjasklub rendezvényén egy fiatal-ember évek óta ingyenesen
hangosít, biztosítja a talp alá valót. Teszi szívességből, családi kötődésből, no meg azért,
mert ő ilyen, szeret segíteni. Az est folyamán
egyszer csak pár ember összeölelkezve előtte
termett, és egy születésnapi énekkel köszöntötték a meglepett, éppen 43 éves embert.
Ő meglepődött, láthatóan zavarba jött, s
rövidesen könnycseppek is megjelentek a
szemében. Mindenki boldog volt. Tapintható volt a közösség szeretete, mélyen emberi,
felemelő, s nagyon ritka. Kívánom mindenkinek, hogy minél gyakrabban éljen át
ehhez hasonló pillanatokat.
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Minden valami okkal történik, semmi
nincs véletlenül. A cikk írásakor elég
korán van vagy éppen még későn, attól
függ, honnan nézzük. A napra készülve,
az előző napot összegezve tettem vettem a
dolgozó szobában, iratokat keresgettem az
adóbevalláshoz. Közben rémisztő hírek
érkeztek az éterből keletről. Halottak a
téren, tüzek, barikádok, megkínzott, megfélemlített emberek, sírás, könnygáz,
örömittas katonák, akik a lázadókat ütlegelik. Miközben matatok a polcokon, leesett egy kis verseskötet, s kinyílt lappal
lefelé, úgy középtájon. Leírom, mit üzent
mindnyájunknak.
Ha lennék valaki
Ha lennék valaki,
A világba szeretném ordítani,
hogy még a süket is hallja:
Mi ez a szörnyűség, ami pusztít a világban?
És mint a mesékben,
könnyű bíbor lepelbe bújnék,
a világban erre-arra szállnék,
és megkérdezném, ha lennék valaki:
miért kell, egymást pusztítani?

A természet ereje oly gyakran sújt le ránk,
Mellette dúl a gonoszság, gyilkolás,
Ki mondja meg miért, s minek?
Ártatlanokat ölni nincs joga senkinek.
S ha majd a csillagokhoz érek,
A bűnösök nevében én bocsánatot kérek,
Úgy kérem majd, úgy kérem majd az Istent,
Adjon még időt jóvátenni mindent.
(A kötet: M. Mészáros Éva: Vallomások, 2011.)
Hát ezt üzente nekünk a volt jókais öregdiák. Jobbítsunk mindannyian ezen a világon,
még akkor is maradjunk emberek, amikor
mostanság sokan élet-halál harcnak tekintik
a közelgő eseményeket. Pedig nem az, nem
több mint ami szokott lenni bizonyos időközönként a demokráciákban. Csak választások. És ekkor sincs joga senkinek sem
többre mint máskor.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2014.
március 20. 17 óra, Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ.
MARTON BÉLA

Tisztelt Vállalkozók!
Tisztelettel meghívom Önöket a 2014. március 5-én 16 órakor tartandó vállalkozások és önkormányzat közötti megbeszélésre a
„Kiskereskedelem, vendéglátás és szolgáltatások helyzete Balatonfűzfőn” témában. A Balatonfűzfőn ipari és egyéb tevékenységet folytató vállalkozásokkal a megbeszélés 2014. március 6-án 16 órakor lesz. A megbeszélés helye: Polgármesteri Hivatal, Kompolthy terem
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

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

Meghívó
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola ezúton szeretettel meghívja a
leendő első osztályos szülőket 2014.
március 19-én délelőttre az intézmény Nyílt Napjára, ahol tanórák
látogatására lesz lehetőség.

Szeretettel várjuk 2014. március
19-én 16.00-ra a leendő első osztályosokat és szüleiket a SULIOVI Irinyi
Játszóházra, ahol az óvodások interaktív foglalkozásokon, a szülők iskolai
bemutatón és tájékoztatáson vehetnek részt. Itt kerül sor a „Kedvenc

sporteszközöm” alkotói pályázat eredményhirdetésére is. Várjuk az érdeklődőket! Látogassák meg iskolánkat!
(Részletes információk a www.fuzfosuli.hu honlapon olvashatók)
HORVÁTH IRÉN
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Tájékoztatás a Balatonfűzfői Kormányablakban intézhető ügyekről
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a
Balatonfűzfői Kormányablak 2014. február 5-től minden hétköznapon 8-20 óra közötti nyitva tartással várja ügyfeleit az alábbi főbb ügytípusokban1:
Okmányirodai ügyek
• személyes okmányokkal kapcsolatos ügyek
• személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• útlevél
• vezetői engedély
• Nemzeti Egységes Kártya
• egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
• mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos
ügyek
• gépjárművekkel kapcsolatos ügyek

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Egyéb ügyek
• ügyfélkapu létesítése
• állampolgársági ügyek
• ÉTDR ügyek
• családtámogatási ügyek
• egészségbiztosítási ügyek (utazási költségtérítés)
• nyugdíj ügyintézés
• tájékoztatás nyújtása
• papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás
• ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat kiadása

A kormányablakban történő fizetés okmányirodai ügyekben bankkártyával és készpénzzel, tulajdoni lap és térképmásolat igénylése esetén kizárólag készpénzzel lehetséges.
A Balatonfűzfői Kormányablak elnevezése és elérhetőségei:
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY BALATONFŰZFŐI KIRENDELTSÉGE
Címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Telefonszáma: 1818 (helyi tarifával hívható), 88/596-907
Telefaxszáma: 88/596-902
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu
E-mail: kormanyablak.bfuzfo@balatonalmadi.vemkh.gov.hu
Nyitvatartási idő: Hétfő 8.00–20.00, Kedd 8.00–20.00, Szerda 8.00–20.00, Csütörtök 8.00–20.00, Péntek 8.00–20.00
DR . TAR VIKTÓRIA HIVATALVEZETŐ

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
1

A teljes ügykörlistát a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.

Testvérvárosi találkozó Balatonfűzfőn a család és a munka jegyében
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013.
augusztus 30-án angol nyelvű pályázatot
nyújtott be a család és a munka jegyében
Balatonfűzfőn megrendezendő testvérvárosi találkozó programjaira, amelynek eredményeként 13 000 Euro (3 859 960 Ft) összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
„Európa a polgárokért” Program
2007–2013 – Testvérvárosok polgárainak találkozói támogatására kiírt pályázatán. A program keretében 86–100 fő
látogatását tervezzük a szlovákiai testvérte-

lepülésünkről, Nagycétényből (Veľký
Cetín), a lengyelországi testvérvárosunkból
Śmigielből és az osztrák Mürzzuschlagból.
A rendezvény programjai között találunk
családi játékokat, vetélkedőket városunkról,
a Balatonról és az Európai Unióról; workshopokat és kerekasztal megbeszéléseket az
önkéntességről, az aktív időskorról, valamint a találkozó fő témájáról, a család és a
munka egyensúlyáról, valamint szabadidős,
táncos és szórakoztató programokat. A rendezvény lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a
különböző országok állampolgárai megismerjék egymást, tényleges ismereteket sze-

rezzenek az Európai Unióról, és megtapasztalják az uniós polgárság nyújtotta előnyöket. A testvérvárosi találkozó célja, hogy
összehozza a résztvevő települések polgárait,
biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes
kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. A projekt révén erősödik az európai identitás,
megjelenik a kultúrák közötti párbeszéd,
megismerjük egymás kultúráját és barátságok szövődnek.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS
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Felhívás – Városi költészet napi szavalóverseny!
A Művelődési Központ és Könyvtár a hagyományokhoz híven felhívást hirdet a városi szintű szavalóversenyre. Kérjük a verset kedvelő
kedves balatonfűzfői gyerekeket és felnőtteket, hogy jelentkezzenek
a Művelődési Központ és Könyvtárban egy szabadon választott
magyar szerző versének előadásával!

ELŐDÖNTŐ II. március 26. (szerda)
13 óra Felső tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
Helyszín: Művelődési Központ pódiumterem

Jelentkezési határidő: 2014. március 21.

DÖNTŐ április 4. (péntek) 16 óra
Helyszín: Művelődési Központ pódiumterem

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában, az Irinyi iskolában és egyénileg a Művelődési Központban. A jelentkezési lap letölthető a www.mkkfuzfo.hu honlapunkról.

KÖLTÉSZET NAPI GÁLAMŰSOR
április 11. (péntek) 17 óra
Helyszín: Művelődési Központ színházterem

A szavalóverseny menetrendje:
ELŐDÖNTŐ I. március 25. (kedd)
9 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Művelődési Központ pódiumterem

INFORMÁCIÓ:
Művelődési Központ és Könyvtár
Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.:/Fax: 88/451-056; 06-20/924-3038;
06-20/319-0975
www. mkkfuzfo.hu

Ifjúsági toborzó
Intézményünk egyik alapfeladata a helyi fiatalok szórakozásának,
szabadidejük kulturált eltöltésének biztosítása. Nagy erőfeszítéseket
teszünk ennek érdekében, látszólag nem elég sikerrel. Bár jó kapcsolatot alakítottunk ki az Öveges és Irinyi Iskola vezetésével, Busch
Noémi kollégiumi vezető örömmel hozza diákjait rendezvényeinkre,
mégis van bennünk hiányérzet. Király Anita táncórái is vonzzák a
fiatalokat, ám mi azt szeretnénk, ha második otthonukként kezelnék
a Művelődési Központot. Rajtunk nem múlik…! Tudom, hét közben
nagy a leterheltség, a facebookra is alig marad idő. Ám biztos vagyok
benne, hogy egy közösen szervezett program, jó társaságban eltöltött

idő maradandóbb élményt nyújt mindenkinek, mint a lap-top nyomogatása. Éppen ezért arra biztatom a város fiataljait, bátran keressék fel intézményünket, mondják el igényeiket, s mi lehetőségeink
szerint igyekszünk az elképzeléseket megvalósítani. Alakítsuk ki
együtt a programtervet, abból csak jó sülhet ki!!! Ha pedig csak laza
kikapcsolódásra vágynak, rendelkezésre áll a csocsóasztal, vagy a
közelmúltban beszerzett 3D TV!
GRÓF TIBOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR , IGAZGATÓ

Biztonságosabb Internet Nap – Safer Internet Day – Zaklatás
Az internet használata ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen. Már az
általános iskolában is tanulnak a gyerekek informatikát, és a számítógépes ismereteken belül internethasználatot. Későbbi tanulmányaik
során egy-egy feladat megoldásához, kisdolgozat elkészítéséhez
internet nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen esetekben a „könytárazás” gyors és egyszerűbb módját választják. A felsőfokú intézmények
hallgatói az oktatási intézményeikkel a kapcsolatot szinte már csak az
internet használatával tudják tartani.
A hétköznapi életben is az internetet vesszük igénybe a barátainkkal,
ismerősökkel való kapcsolattartásban, utazás előtt menetrend keresésnél, vásárlásnál, mesterember keresésénél, banki ügyek intézésénél, hírek olvasásához, bennünket érdeklő témákban információszerzéshez, zenék, filmek, könyvek, letöltéséhez, vagyis szórakozáshoz.
És még sorolhatnám a lehetőségek végtelen tárházát, amelyet az
internet nyújt.
Szeretek netezni, szeretek szörfölni a neten, de
• Nem adom meg és nem teszem közzé a személyes adataimat, banki
adataimat, elérhetőségemet minden szíre-szóra,

• Nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak olyant, amit akár
évek múlva is vállalhatok,
• Nem kommunikálok olyan stílusban, témában, másokról véleményt nyilvánítva, amely nem tartozik a nagy nyilvánosságra,
• Nem hiszek el mindent feltétel nélkül, amit olvasok, amit látok,
• Nem vásárolok, csak postai utánvétellel ismeretlen emberektől,
cégektől,
• Nem nézegetek tiltott információkat hordozó oldalakat,
• Nem töltöm a „fél életemet”, a szabadidőmet a számítógép előtt.
Így elkerülhetem, hogy
• Adathalászok hálójába kerüljek, akik az általam megadott információk alapján bűncselekményt követnek el ellenem, vagy a látottak,
tapasztaltak, a velem megtörténtek miatt áldozattá váljak,
• Megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi mennyiségű hirdetést,
reklámot kapjak,
• Megharagudjanak rám a barátaim, ismerőseim, hogy kellemetlen
helyzetbe hoztam őket, jómagam bűncselekmény elkövetőjévé váljak.

2014. március
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A közösségi oldalakon egy új, veszélyes szokás terjed a fiatalok körében, a cyberbullying, vagyis zaklatás. Az egyre gyakoribb internetes
kortárs-zaklatás divatja mostanra a magyar fiatalokat is elérte. Egyre
többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a számukra nem
szimpatikus osztálytársat például úgy,
– hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon,
– esetleg megverik és az erről készült videót feltöltik a netre,
– mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijesztő SMS-eket.
Zaklatást valósít meg a Bűntető Törvénykönyv szerint az,
• aki mást megfélemlítve, magánéletébe, mindennapjaiba beavatkozva rendszeresen, tartósan háborgat,
• aki mást vagy hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy testi
épségét veszélyeztető cselekmény elkövetésével fenyeget.
Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás
megelőzésére
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen
hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek másokra,
ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit
mondasz/küldesz másoknak.

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy
posztolsz online, legyen az fotó vagy szöveg, nagyon gyorsan elterjedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.
3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne válaszolj haragból!
5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a
sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!
6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben
megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 116 111, vagy
a rendőrséget!
7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd az
áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki
nem állna melléd?
Kedves szülők, pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó felnőttek!
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük gyermekeinket, fiataljainkat
az internetes bűnelkövetéstől és áldozattá válástól.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Városi diótörő verseny
Első alkalommal rendezi meg a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete a városi diótörő
versenyt.
A 2014. április 10-én 17 órakor sorra kerülő
látványos eseménynek a Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont ad otthont.
A részvételre előzetesen be kell jelentkezni,
kétfős csapatok nevezhetnek március 27-ig és
a helyszínen 500 Ft/csapat nevezési díj befizetésével lehet részt venni a versengésben.

Jelentkezés és további információ: Pintér
István, 06-20/353-5029 telefonon, vagy
gyerkoc@invitel.hu e-mail címen (a versenykiírás a VÁCISZ honlapján olvasható
vagy e-mailen kérhető).
Az eseményre várjuk a jelentkezőket és az
érdeklődő nézőket is!
PINTÉR ISTVÁN
ELNÖKSÉGI TAG

Negyvenkét év után újra bélyegkiállítás Balatonfűzfőn
A Balaton Csillagvizsgáló Leader
Kultúrközpont felújításának második születésnapját több – remélhetőleg nagy
érdeklődésre számot tartó – programmal
tesszük ünnepivé. E programsorozatnak
első rendezvénye egy bélyegbemutató,
amelynek témája: „Csillagászat és űrkutatás a magyar bélyegeken 1959–2013
között”.

A bemutatót Pintér István, egyesületünk
tagja állította össze, kb. 300 db bélyegből
és a hozzá tartozó információkból.
A mintegy 100 tablón a témakör több
mint 50 évének, ma már történelemnek
számító eseményei sorakoznak fel a híresen szép, fogalmazhatjuk úgy is, a szebbnél-szebb magyar bélyegeken.

A bemutató megnyitójára 2014. március
26-án 17 órakor kerül sor. Az eseményt
megnyitja Schuller Ágnes, a budapesti
Bélyegmúzeum muzeológusa.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
KONTICS FERENCNÉ
VÁCISZ ELNÖK
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A Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont projekt elszámolása
I. rész, a projekt elszámolása számokban
kiviteli terveket, 1,375 m Ft és 1,625 m Ft
értékben, később megterveztette a közművek
kiépítését saját ingatlanán, valamint megvalósította annak egy részét 1,626 m Ft értékben.

Az önkormányzat több részletben, összesen
52 680 493 Ft-tal előfinanszírozta a beruházást, a VÁCISZ a szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően összesen
52 680 493 Ft-ot fizetett vissza.
A pályázat előkészítésének költsége 750 000 Ft
volt, melyet a VÁCISZ 4 év alatt fizet vissza az
önkormányzat számára.
A projekt megvalósulásához az önkormányzat elkészíttette az engedélyezési, valamint a

A felmerült és elismert többletmunkák
finanszírozására, melynek összege bruttó
8,2 m Ft volt, az önkormányzat 6,3 m Ft
támogatást biztosított, melynek ellentételezéseként a VÁCISZ 9 m Ft eszköz és saját
épületen elvégzett beruházás állományt ad
át az önkormányzatnak.
A VÁCISZ saját forrásaiból és felajánlott
támogatásokból összesen ez idáig 4,1 millió
Ft-ot költött a felmerült többlet igények és
munkák finanszírozására, illetve saját bevételeiből, pályázati támogatásokból, önkormányzati céltámogatás nélkül működteti az
intézményt.

66,08 m Ft-ot költöttünk, melyből Európai
uniós és civil forrás 56,78 m Ft, önkormányzati saját forrás 9,3 m Ft.
Az Európai uniós és civil forrás a költségek
85,93%-a az önkormányzati forrás 14,07%,
így az önkormányzat tulajdonát, a város gazdagodását jelentő ingatlan felújításával ebben
a konstrukcióban jóval magasabb támogatási
intenzitást értünk el, mintha a beruházást
maga az önkormányzat végezte volna.
Ezen számok mögött azonban ott van a
VÁCISZ lelkes és aktív tagságának a munkája, támogatása, a programokra kilátogatók
és az intézmény szolgáltatásait igénybe
vevők hozzájárulása.
A szakmai programról és a megvalósulás
menetéről a Balatonfűzfői Hírlap soron
következő számában olvashatnak.

Összességében a város jelentős kultúr- és
ipartörténeti emlékének megmentésére

KONTICS MONIKA
VÁCISZ KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

Fő az egészség… és akik tesznek is ezért!
Ülök a fűzfőgyártelepi moziban, kóstolgatom a lilahagymás zsíros kenyeret, a finom
sütiket és várom a soromat a 2014. évi tagsági díjam rendezéséhez. Mert ebben a szakosztályban azt ezen alkalommal lehet és kell
rendezni – előre (!). Mert ebben a szakosztályban rend és fegyelem van, mint ahogyan
rend és fegyelem van a természetben, az
erdőkben is.
A Természetbarát szakosztály évzáró-évnyitó ünnepségén vagyok mint meghívott vendég és mint rendes tag. Mindkét minőségemben, de elsősorban a FAK elnöki pozíciómban örömmel látom, hogy a helyiségre ki
lehetne tenni a „Megtelt!” táblát, mert a tagság szinte teljes egészében eljött, hogy meghallgassa Horváth István szakosztályvezető

beszámolóját az elmúlt évi tevékenységről és
a szakosztály vezetésének jövőt illető terveiről. Jó látni, hogy ilyen sokan védik saját
egészségüket, és a jelek szerint még szeretik
is egymás társaságát.
Azért jó érzés ez nekem, mert az egyesület
elnöksége célkitűzéseinek egyik fő iránya
egészségünk védelme érdekében a lehetőségek megteremtése. A másik az utánpótlás
nevelése. A Természetbarát szakosztály vezetői ennek érdekében dolgoznak egész évben,
tapasztalataim szerint eredményesen.
Horváth István beszámolójában elmondta,
hogy a szakosztálynak 85 aktív tagja (majdnem mindenki ott volt) van, akik a 7 túravezető irányításával előre kidolgozott túraterv
szerint járják elsősorban a dunántúli erdő-

ket, különös tekintettel a Bakony és a
Balaton-felvidék tájait. A rövid, de lényegre
törő beszámolóban a szakosztály vezetője
egy kis statisztikával is szolgált: arról is
beszélt, hogy az elmúlt évben a szakosztály
tagjai 72 túrán vettek részt, az 1662 túranap
azt jelenti, hogy túráikon átlag 23, zömmel
nyugdíjas korosztályhoz tartozó szakosztályi
tag vett részt – és tett is valamit az egészségéért.
Hallottuk, hogy a szakosztálynak szűk pénzügyi kerete van, leginkább a tagsági díjakból
és némi önkormányzati támogatásból gazdálkodhat. Jó érzés volt hallani, hogy a szakosztályvezető megköszönte a többi szakosztálynak a segítségét, ami azt jelenti, hogy
havonta egy autóbuszos kirándulás lehetőségét élvezhetik a természet barátai. Mint a
sportkör elnökének ezt azért volt jó hallanom, mert a hír – amit amúgy már ismertem
– számomra a szolidaritást, a baráti segítséget jelenti. Gyakorlati példa az egyesület
alapszabályában rögzített jelmondathoz,
amely szerint „Az összetartás ad erőt!” –
amint azt 1928-ban elődeink megfogalmazták. Nem mindenki tudja, ezért a rövid megjegyzés: a Természetbarát szakosztály a FAK
alapító szakosztályi közé tartozik!
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Ez a segítség azt is jelenti, hogy a szakosztály
terveiben szereplő hagyományos túrákat, a
Zoltay emléktúrát, a Nemere túrát, a
Téltemető túrát, a Balatonfűzfői körtúrát és
a Balatonfűzfő éjszakai túrát idén is meg
tudják rendezni. A szakosztály túraterve
havonta rendszeresen szerepel a Balatonfűzfői Hírlap hasábjain.
A rövid, de mindenre kiterjedő beszámolót
követően Gyuricza László nagyon szép, a
Dunántúl legszebb tájait bemutató természetfilmjét, majd a devecseri katasztrófával

foglalkozó egyedülálló felvételeket, a helyszínen a katasztrófa perceiben készített filmet láthattuk, és ettől sajnos nem lett
jókedvünk. Annál inkább a Király Pista
közreműködésével lebonyolított tombolától, amin mindenki nyert – vagy nem, de a
hangulatot mindenképpen feldobta.
Időközben a „pénzbehajtók” is megtaláltak,
így aztán 2014-ben én is teljes jogú tagja lettem a Természetbarát szakosztálynak.
Aztán a „fiatalabbja” Németh Imre zenéjére
táncra is perdült, én pedig tiszteletben tart-

va az új csípőprotézisem használati utasításait, pár ütem után fáradtan, de jókedvűen
és főleg csendesen hazakocogtam.
Szép délutánom volt!
-TÓTH JÁNOSMÁRCIUSI SPORTMŰSOR
30-án 15 óra FAK–Csetény megyei I. o.
bajnoki labdarúgó mérkőzés. Előtte az
ifjúságiak játszanak

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály március havi túraterve
Március 1. Farkasgyepű, Tanösvény–Pisztrángos-tó–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8-9 km
Túravezető: Dr. Görbicz Lajosné
Március 8. Farkasgyepű–Pisztrángos-tó–Töredék-árok–Hölgykővára–Városlőd
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.20 óra Táv: 11 km
Túravezető: Lipták Pál
Március 15. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
Március 22. Porva-Csesznek, vá.–Aranyos-völgy–Zörög-tető–
Huszár út–Porva-Csesznek
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
Március 29. Ábrahám-hegy–Salföldi kolostorrom–Salföld–Ábrahám-hegy
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
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

Tisztelt Sporttársak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák szakosztályunk működését.
FAK adószáma: 19899406-1-19

SPORTOVI foglalkozás az Irinyiben
Nagysikerű, hagyományos óvodás rendezvény volt az Irinyi Iskolában 2013. február
4-én és 18-án, kedden. Az iskola tornatermét
mintegy hetven nagycsoportos óvodás vette
birtokba, s töltött el egy órát, fantasztikusan
izgalmas akadálypályák leküzdésével. Itt
került sor a Kedvenc Síkbábom pályázat
eredményhirdetésére is, ahol tizenkét ötletes,
alkotáskészítő ovis, vehette át a másodikosok
által készített ujjbábokat jutalmul.
Az iskola Szülői Munkaközössége mintegy
hatvankét labdával lepte meg az óvodás csoportokat, hogy a várva várt tavaszi, meleg
időben felhőtlen jókedvvel sportolhassanak.
Gratulálunk a nyerteseknek és várjuk a leen-

dő elsősöket és szüleiket a további rendezvényeinkre.
HORVÁTH IRÉN
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Nemzetközi/Országos Shotokan karate verseny Zalaszentgróton
A Shotokan Dojok Szövetségének versenyén a Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sportegyesület (Nippon-Dojo) sportolói,
versenyzői 2014. február 15-én Zalaszentgróton országos/nemzetközi karate
versenyen vettek részt.
A verseny nagyon színvonalas, erős mezőnyből állt, melyen a S.E. karatékái nagyszerűen
szerepeltek, most is, mint a korábbi versenyeken (II. Almádi Kupa, Veszprém Kupa)
nagyon szép eredményeket értek el.

A 6–8 éves korcsoportban Kiss Maja, Kata
(formagyakorlat) versenyszámban aranyérmet nyert, Kumite (küzdelem) versenyszámban pedig bronzérmes lett, valamin csapat
Kata versenyszámban Morvai Anna és
Murányi Zsófia csapattársaival ezüstérmet
nyert.
Ezen a versenyen Maja a három érmével
(arany, ezüst, bronz) egyesületünk legeredményesebb versenyzője volt.

Szombathelyi Klaudia korcsoportjában,
Kata (formagyakorlat) versenyszámba
aranyérmet nyert, Kumite (küzdelem)
versenyszámban ezüstérmes lett.
Huzsvár Flórián korcsoportjában Kata (formagyakorlat) versenyszámban bronzérmet
szerzett.
Nagyon jól helyt álltak, szépen szerepeltek
még az almádi csapat tagjaként Kiss Márkó
és Huzsvár Gerda karatékák is.
A versenyzők és a sportolók Balatonalmádiban, a Györgyi Dénes ált. isk. sportcsarnokában hétfőn és csütörtökön edzenek
18 órától.

RÉZMÜVES MIKLÓS 5. DAN
BALATONALMÁDI SHOTOKAN KARATE-DO S.E.
ELNÖKE

Farsangi karnevál az Irinyiben
2014. február 8-án rendezték meg az Irinyi
Iskolában a hagyományos Farsangi karnevált. A vidám délutánt Lajkó Frigyes képviselő úr, a bál fővédnöke nyitotta meg. Az
egyéni jelmezesek színes felvonulása kezdte
a programot, melynek során ötletesebbnél
ötletesebb beöltözött diákot láthatott a
nagyérdemű közönség. A független zsűri
tagjainak – Marton Béla, a város polgármestere, Béres Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap
főszerkesztője, Kissné Györke Eszter tanárnő – nagyon nehéz dolga volt a délután
folyamán, mivel több mint húsz egyéni jelmezes és tizenkét csoportos produkció sorsáról döntöttek.
A színvonalas és ötletes egyéni maszkosok
közül díjazásban részesült a Szerencsemanó,

a bohóc, Jázmin hercegnő, a lovag, a kislány és
az indiai nő.
A csoportos produkciók közül kilenc formáció nyert dicséretet, és egy üveg pezsgőt. A
kreatív csapatok közül a Retró videó 20 000
forintot, A poharas fényprodukció 30 000
forintot és egy szabad délutánt, a Micsoda nő
formáció 50 000 forintot és egy szabadnapot nyertek, melyet kirándulásra, aktív pihenésre fordíthatnak.
A fánksütő versenyre sokan nevezték finom
alkotásaikat, köztük Czabula Mónika,
Stolmárné Tremmel Dia és Kiss Dávid fánkjai nyertek jutalmat.
Az eredményhirdetést egy rendkívül izgalmas tombolasorsolás követte, ahol rengeteg
értékes tárgy került új, szerencsés gazdához.

Végül a felhőtlen szórakozásé lett a főszerep:
a tánc, a buli, a kézműves foglalkozás, az
állatbemutató kötötték le a bálozók kifogyhatatlan energiáit.
Köszönjük az iskola szülői munkaközösségének és diákönkormányzatának a szép és
felejthetetlen élményt, mely tanulói, szülői,
pedagógusi és pártolói összefogásból született. Köszönjük a pénzdíjakat Lajkó Frigyesnek, Kovács Szilárdnak és a szülői munkaközösségnek! Köszönjük a diszkót Busch Noéminek, a profi fotókat Máhl Szabolcsnak!
Köszönjük az Irinyi Karneválok történetében az eddigi egyik legsikeresebb vidám
bált!
HORVÁTH IRÉN

Vitorlással a Karib-szigeteken –
Győrffy Gyula képes útiélmény-beszámolója
– tengeri vitorlázás
– a szigetek mindennapi élete
– rövid földrajzi, történelmi áttekintés
– a Karib-tenger mai kalózai
Zenék, képek, filmek, italkóstoló

Helyszín: Fűzfőgyártelep, Művelődési
Központ
Időpont: 2014. március 31. (hétfő) 17 óra
Karibi recept alapján készült rumpunch
italkóstolóval egybekötve
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Turisztikai rovat
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 riportalanyunk Szabó Lajos, választmányi tagunk.

– Miért pont Fűzfő?
– Királyszentistváni lakosként a MüM 303.
számú Ipari Szakmunkásképző Iskolában
1966-ban villanyszerelőként végeztem, már
akkor is papírgyári szerződéssel. Munkahelyem itt kezdődött, ezért célszerűnek látszott a tobruki városrészen telket vásárolni.
Így 1973-ban megvettem ezt az építési telket, a következő esztendőben nekiálltunk a
jelenlegi családi ház építésének. A mostani
állapotát sok év múlva érte el, de az ideköltözésnek főleg a munkahely volt az oka és
a Balaton közelsége is szerepet játszott.
–Ha jól tudom, vállalkozó vagy! Mivel foglalkozol?
– Az eredeti szakmám villanyszerelő, csak
egy kicsit tovább képeztem magam. Székesfehérváron a Gép- és Híradásipari Technikumban végeztem. A papírgyárban dolgoztam főállásban, a másod- állást rádió- és TVszerelőként kezdtem, majd mindig a technika változását követve kellett a pályán maradni. A papírgyárban 2001-ben megszűnt a
munkahelyem, és még 2007-ig dolgoztam a
DRV-nél. Onnan is leépítés miatt jöttem el,
ekkor helyeztek nyugállományba.
– Több civil szervezetben vagy tag, önkéntes.
Milyen pozitívumai jelentkeztek ennek
hatására az életedben?
– A civil szervezetekből a ,,Csebszalto” nyugdíjasklubot emelném ki, mivel elsődlegesen a
fő feladatom annak a hatvankét nyugdíjasnak
a hasznos szabadidő eltöltéséhez programot
találni, kulturális, sporttevékenységhez
segíteni, a közösséget összekovácsolni. Az
idén ünnepeljük 20. születésnapunkat is. A
VÁCISZ vezetőségi tagja vagyok, és a BLTE
egyesületnek megalakulásunk óta választ-

mányi tagja. A több civil szervezetben
betöltött szerepem végül is a város életébe
enged bepillantást, így a programok megvalósításához a kapcsolatok révén könnyebb
megoldáshoz segítenek hozzá.
– Nagyon fitt vagy! Mit teszel ennek érdekében?
– Igen, nem elég elméletben tenni az
egészséghez, hanem igenis a gyakorlat a fő
szempont. A letapadt testrészek mindennapi mozgása mellett heti két alkalommal a
jógát is gyakorolom, amikor az időm engedi.
Részt veszünk minden olyan rendezvényen,
ahol a mozgás az egyik szempont.
Kirándulás, túrázás, nyáron kerékpározás.
– Kezdetektől a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület választmányi tagja vagy?
– A megalakuló közgyűlésen részt vettem
mint egy érdeklődő, és az elhatározást tett
követte. Győrffy Sándor vezetésével megalakult a BLTE, és a választmányi tagok
jelölésekor az egyik jelölt lettem. Szavazáskor
derült ki, meg is választottak. Mivel személyesen szállásadóként én is érdekelt vagyok, a
bizalmat elfogadtam. Azóta már több év
távlatából mindenki látja, nem hiába
vagyunk, hisz a vendégek, a turisták sok
hasznos információ birtokában könnyebben
találnak szállást, könnyebben igazodnak el
Fűzfő nevezetességeit keresve, könnyebben
találnak pihenésre, szórakozásra lehetőséget.
– Mint választmányi tag, mit emelnél ki az
egyesület elért eredményei közül?
– Választmányi tagként azt látom, hogy a
képviselő-testületet nem kell hosszú vitákkal
meggyőzni a célok eléréséhez, az eredmények
láttán belátják, hogy jó irányba haladunk. Az
eddig megjelent információs füzetekben leírtak, a kihelyezett hirdetőtáblák, eligazító
táblák, a Béke térre kihelyezett iroda dolgozóinak munkája, az ott működő wifi, az internetes honlapunk mind-mind hozzájárult
ahhoz, hogy a városon áthaladó turisták,
kirándulók könnyen megismerjék az itt
adódó lehetőségeket, a strandolás és a
vendéglátás területén egyaránt.
– Véleményed szerint, mivel lehetne Fűzfőt
turisztikailag vonzóbbá tenni?
– A Béke térre tervezett iroda kivitelezésével
új arculatban jelennénk meg a város központjában. Mivel nem rendelkezünk ötvenezer
vendégéjszakával (ami egy pályázat alapvető
feltétele), továbbra is az önkormányzat segítségére tudunk támaszkodni (hiszen alapvetően önkormányzati feladatot látunk el),
munkatervünket, rendezvényeinket anyagi

lehetőségeink korlátozzák. Azért igyekszünk
főleg a strandokon programokat szervezni,
hogy a vendégeink kellemes élményekkel
távozzanak. Nyárra tervezett több, nagyobb
szervezéssel több visszatérő vendéget lehetne
megfogni, amiből a város vezetése is profitálhat.
Köszönöm a beszélgetést!
BENCZÉNÉ JÁNKA ANIKÓ TITKÁR
Adó 1%-ának felajánlása
Eltelt egy újabb év, újra itt az adóbevallás
időszaka, s újra eljött az idő, hogy döntsünk
adónk egy százalékának sorsáról.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük felajánlásukat azon kedves tagjainknak, akik a tavalyi év folyamán adójuk
1%-áról egyesületünk javára rendelkeztek!
Ezúton is kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint
ebben az évben is támogassák egyesületünket
adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 19384531-1-19
Amennyiben bármi kérdésük felmerülne
ezzel kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésükre!
Megújulhat a turisztikai információs iroda
Egyesületünk újabb fejlődési mérföldkőhöz
érkezett. A választmány úgy határozott, hogy a
Béke téri turisztikai információs iroda méltatlan körülményeit fel szeretné számolni, és
ebben az önkormányzat segítségét kéri. A jelenleg 3x3 méter alapterületű, szigetelés, vízvételi
lehetőség és mellékhelyiség nélküli iroda több
szempontból is tarthatatlanná vált: vendégeink
sokszor gyermekekkel együtt kénytelenek a
hőségben várakozni, arculatában pedig egyáltalán nem méltó egy olyan településhez, amely
számára fontos a turizmus fejlődése. Márpedig
a legutóbbi testületi ülésen a képviselők úgy
nyilatkoztak, hogy számukra nem kérdés, új,
korszerű, méltó iroda szükséges. Az egyesület
saját költségén vállalja az új iroda megterveztetését, figyelembe véve azon szempontokat, hogy az épület igazodjon az eddigi
fejlesztésekhez, a környezethez és a
városképhez, valamint természetesen funkcionálisan is megfelelő legyen. Bízunk abban,
hogy mivel a kormány tehermentesítette az
önkormányzatot, közösen találunk olyan forrást a költségvetésben, amely céltartalékba
helyezésével felépülhet az új iroda.
VALCZER ÉVA, MENEDZSER
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Valentin napi koncert
Szent Bálint a szerelmesek védőszentje.
Főleg az angolszász országokban február
14-én tartják a Bálint-nap ünnepét, amely
Magyarországon az angol nyelvű elnevezés
közvetlen átvétele miatt sokak számára
mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár is évről-évre rendezvényekkel
csatlakozik a nap megünnepléséhez.
Idén február 13-án Gerendás Péter, Lisztdíjas zeneszerző, előadóművész koncertjét
élvezhette a közönség.
Gerendás Péter tanulmányait a budapesti
Deák téri Általános Iskolában kezdte,
érettségit a Faipari Szakközépiskolában

szerzett. Ezután rövid ideig a Déryné
Színház tagja volt, majd belépett a délamerikai népzenét játszó Los Pachungos
együttesbe. Eközben felvették a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzének szakára, ahol 1979-ben végzett.
Szerzőként is egyre ismertebb lett, több
felkérést kapott. Így került kapcsolatba
Koncz Zsuzsával, Katona Klárival,
Zoránnal, Bródy Jánossal, Dusánnal,
Demjén Ferenccel, Somló Tamással, Dés
Lászlóval, Friderikával. Dalszövegeket is
írt nemcsak saját magának, hanem más
művészeknek is: Wolf Katinak, Kovaxnak,
Popper Péternek és a Jeff Porcaro Bandnek.

Az LGT-vel és Zoránnal is sokat turnézott.
Koncertjein különböző méretű zenekarokkal áll színpadra: vonósnégyessel, szimfonikus zenekarral, fúvósokkal és ütősökkel kiegészített latin zenekarral. Az egyik
koncertjén 40 ütőhangszeres kísérte.
A Művelődési Központ és Könyvtár színpadán szóló koncerttel nyűgözte le a hallgatóságot. Virtuóz előadásmódja, közvetlen színpadi stílusa, saját szerzeményű,
elgondolkodtató dalai magával ragadták a
közönség valamennyi korosztályát.
BÓNA VERONIKA

Öveges szalagavató
2014. február 14-én tűzték ki az Öveges
József Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium végzős diákjainak osztályfőnökeik a tanulmányaik befejezését jelképező szalagot Veszprémben, az egyetem aulájában.
Öt osztály 95 tanulója készül az idei tanévben
a záróvizsgákra; érettségire, szakmai vizsgára.
Négy érettségiző osztály van – az iskola képzésének megfelelően –, ezek közül kettő diszlexiás gimnáziumi, kettő pedig szakközépiskolai; egy informatikai, egy pedig kereskedelemmarketing és elektronikai szakirányú osztály.
Az ötödik a 3 éves szakképzős, hiányszakmákat oktató osztály: vízvezeték- és vízkészülék, valamint villanyszerelő.
A végzősök szüleik, vendégeik és tanáraik
méltó körülmények között ünnepeltek. A
Pannon Egyetem aulája már negyedik éve
ad otthont e rangos iskolai eseménynek, a

rendezvényen 500 vendég vett részt. A
szalagavató nyitótánccal kezdődött, a végzősök záró tánca és közös éneke keretezte a
műsort. A diákok Király Anita által betanított egyéni koreográfiát adtak elő.
Mézes Józsefnek, az intézmény vezetőjének
köszöntője után az osztályfőnökök tűzték
fel a színpadon álló diákjaiknak a szalagot,
mindannyiukat név szerint szólítva. A
hagyományoknak megfelelően a tűzés után
a diákok műsora következett. Osztályonként idézték fel prózában, dalokban, képekben, videókkal az iskolában töltött évek osztálykirándulásait, versenyeit, bulijait, tanóráit, a bevésődött emlékeket.
Méltó nyitánya volt az ünnepély a májusi
iskolai ballagásnak.
MÉZES JÓZSEF, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Nemcsak a 20 éveseké a farsang
Diákként kötelező 50 óra közmunkát ledolgozni.
Én az idősek otthonában kezdtem el ezt a munkát,
ahol élményekkel teli volt az első napom. Feladatom
a farsangra való felkészülés és díszítés volt. A dekoráció szalagokból és maszkokból állt, amiket az időseknek kellett kidíszíteniük, amit ők nagyon ügyesen csináltak. Az elején, amikor elkezdtük volna a
maszkok készítését, elmondták, hogy már remeg a
kezük, és már nem olyan ügyesek, mint régen, de én

megígértem nekik, hogy segítek majd. Annak érdekében, hogy még jobb hangulat legyen, elmondtam
egy-két vicces sztorit. A díszítés során minden idős
hölgy megköszönte a segítségemet. Jó emlékekkel
tértem vissza a kollégiumba, és hétvégén a szüleimnek is elmeséltem ezt a fantasztikus napomat.
NÉMETH ÁDÁM
10. G OSZTÁLYOS KOLLÉGISTA TANULÓ

2014. március

15. oldal

Egy különös szobor: Balatoni sellő
A Balatonfűzfői Hírlap meghirdette 2014
februárjában a településre vonatkozó legendaíró pályázatát. A pályázat középpontjában
a Balatoni sellő szobor áll. Vajon ki készítette? Hogyan került Balatonfűzfőre? Ezeket a
kérdéseket kaptam tanítványaimtól a pályázat kapcsán. Utánajártam, s most megosztom
a kutatásom eredményét kedves olvasóinkkal.
A szobrot Szilágyi Bernadett szobrászművész készítette 1988-ban, az akkori Nitrokémia felkérésére. Mindenképpen a gyár
által felépített Balaton Uszoda elé tervezték.
Ott is állt jó ideig, majd később átkerült a
Nitrokémia Zrt. irodaépület mögötti kertbe.
A női alak bronzból készült két különböző
modell segítségével, a fej és a test mégis egységes egészet alkot. Kezében bronzból
készült kígyó látható. A talapzata a tóból
származó terméskő. Az alkotás eredeti neve:
Nyár, de olvashatunk Balatoni sellő,
Fókalány elnevezéseket is.
A művésznő leánykori neve Schaffer
Bernadett, Pápán született 1951. szept. 13-án.

Édesapja Schaffer Lajos vegyész, édesanyja
Mármarosi Julianna óvónő. Gyermekkorát
Balatonfűzfőn töltötte, a gyártelepi iskola
tanulója volt. Kitartással, szorgalommal
Vágfalvi Ottónál tanult rajzot. Tanulmányait
1970-ben Pécsen, a Képzőművészeti
Gimnáziumban végezte, innen egyenes út
vezetett a 1977-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakára,
Budapestre. 1977–1979 között mesterkurzuson vett részt.
Köztéri művek és kisplasztikák alkotásával
foglalkozik. Olyan világot keres, amelyben
az ember kozmikus létét fogalmazhatja meg.
Több tanulmányúton járt, Európa több
országán kívül az USA-ban is.
Városunkban több alkotása is megtalálható,
köztük a Balatonfűzfő városának, a
Millennium alkalmából állított, városjelképpé lett Fűz-fő, és a Nitrokémia Zrt. által,
az ipari robbanások áldozataira emlékező,
Mementó című köztéri szobor is.
Megcsodálhatjuk az Irinyi János emléktáblát

(Irinyi Általános Iskola 1989) és a Szabó
Kornél portrédomborművet (1989) a
Városházán. Alkotásai országszerte megtalálhatók. Számos önálló kiállítása volt az
évek során. Kedvelt és keresett szobrászművész, településünk hírnevének töretlen öregbítője.
1987-től tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének, a Magyar Képzőés Iparművészek Szövetségének és a Magyar
Szobrászok Társaságának.
HORVÁTH IRÉN

Nyílt nap a Kézműves klubban
Január 25-én megtartotta első nyílt napját a
Balatonfűzfőn működő Kézműves klub.
A meghirdetett program iránt nagy volt az
érdeklődés, a klub picike helyiségébe sokan
nem is fértek be, csak kintről hallgathatták
az előadást. Ez alkalommal a klub egyik
tagja, Osváth András fafaragó tartott bemutatót. Az előadás során a művész kitért a
faragás múltjára, történetére, és arra is
választ kaptunk, hogy az ember mikor és mi
célból kezdett el faragni. Megtudtuk,
milyen fát érdemes megmunkálni, és milyen
szerszámot kell használni hozzá. András
megmutatta, hogyan kell fogni a vésőt, majd
mindenki kipróbálhatta ezt a „mesterséget”.

A Kézműves klub első nyílt napja nagyon jól
sikerült. Örültünk, hogy ilyen nagy volt az
érdeklődés.
Klubunk hagyományteremtő szándékkal
szervezte meg első nyílt apját. Célunk, hogy
ezen alkalmakkal mindenki testközelből
ismerhesse meg az alkotás élményét.
A klub eseményit, a nyílt napok időpontjait
és beszámolóit a Balatonfűzfői Hírlapban
fogjuk közzétenni.
Rendezvényeinkre mindenkit sok szeretettel várunk!
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

Fotók: Árvai László
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Kellemes farsangi délután – avagy jót kártyáztunk
A Pedagógus nyugdíjasklub hagyományos
klubfoglalkozási programja februárban egy
farsangi vetélkedő volt. Erőgyűjtésként a
három tagunk által sütött gyönyörű és
finom szalagos farsangi fánkot ízletes lekvárral fogyasztottuk el. Az idei alkalomra a
„kártyák jegyében” készültem. Az első for-

dulóban mindenki meghallgatta a magyar
kártya történetét. Ezt hasznosítva a következő körben le kellett írni a figurás lapok neveit. A harmadik erőpróba a „balatoni halak”
kvízjáték huszonöt kártya lapjának (halfajtának) kitalálása volt. Negyedszerre a januárban beadott sütemény receptekből kiala-

kított kártyalapokkal „süti-ultiztunk”. Játék
közben sokat kacagtunk, a vidám délután
sokáig emlékezetes marad mindnyájunknak.

PINTÉR ISTVÁN
KLUBTAG

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
A farsang hónapjában először megnéztük a
Fővárosi Nagycirkuszban műsoron levő
„Világ Csillagai” előadást. A januárban futó
reklámok megragadták Szabó Istvánné
figyelmét, és megszervezte az előadás meglátogatását. Ha már a Városligetbe utaztunk, a
kirándulást kiegészítettük a Hősök tere és a
Vajdahunyad várában állandó kiállításként
megtekinthető Mezőgazdasági Múzeummal. A múzeumban látottak sokunkban a
gyermekkori élményeket ébresztették, viszszaköszöntek az általunk használt eszközök
is. Délután került sor a cirkuszi műsor megtekintésére. A látottak elkápráztatták a
kicsiket, nagyokat egyaránt. Láttunk kínai
artistacsoportot kétféle koreográfiával is,
spanyol lányokat lovagolni, Tarzan négy elefánttal mutatkozott be, egyéniben egy hajlékony hölgyet, a trapézon védőháló nélkül

dolgozó férfit, a számok között megjelenő
bohóc pedig mindig le tudta kötni figyelmünket.
Programunk szerint is 14-én került sor a farsangi összejövetelünkre. Rendhagyó módon
a megtanult nyugdíjas énekkel kezdtük
ünnepi alkalmunkat. A tíz jelmezes egyenként mutatkozott be a többiek nagy derültségére. Volt úri dáma, apáca, holdas éjszaka,
pincérlány, cigánylány, boszorkány, tél és
tavasz is, megjelent köztünk egy vigyázó
doktornő és egy hadnagy, aki szolgálata
miatt csak később csatlakozott közénk. A
jelmezes bevonulás után a szegény nyugdíjas
életét bemutató verssel mosolyogtattam
meg a jelenlevőket. Egy kis zenehallgatás
után következett a tombolasorsolás. A vásárolt tárgyakon felül a polgármester úr is, a
100 Ft-os bolt is értékes tárgyakkal, a

VEGASZ nevében dr. Varjú Lajos és egy
festménnyel Broczkó Barna járult hozzá a
sorsolás izgalmaihoz. Végül minden tárgy
gazdára talált. A batyus bálban sokan saját
receptjük szerint készült különlegességekkel
kínálták társaikat. Jó hangulatban telt az
este. Kellemesen elfáradva köszöntünk el
egymástól.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

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
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1%
Kérjük adományozza adója 1%-át a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ munkatársai által létrehozott
alapítványnak!
A Kéznyújtás. Érted Alapítvány 2005 óta
dolgozik a szociálisan hátrányos helyzetű
csoportok megsegítéséért.
Fő tevékenysége a családok segítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Célja:
– helyi és mikrotérségi problémák felismerése révén új szolgáltatások létrehozása, a
meglévők fejlesztése a társadalmi változások nyomon követésével;

– közösségi programok szervezése, mellyel a
családok, barátok, szomszédok közelebb
kerülnek egymáshoz, elősegítve az emberi
kapcsolatok építését, megteremtve ezzel a
közvetlen segítségnyújtás lehetőségét;
– a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek táboroztatása, szabadidős programok biztosítása; felzárkóztatás megszervezése, tanulmányi előmenetelük elősegítése,
szervezett korrepetálások biztosítása;
– szociális, egészségügyi, egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése.
Tavalyi évben:
• téli időszakban tűzifa adománnyal segítettük a rászorulókat,
• vegyes tüzelésű kályhát vásárolt az alapítvány, melyet a hátrányos helyzetű családok, a krízis időszakában kölcsön kérhettek fűtési problémáik megoldásához,

• nyári napközis/bentlakásos táborokban
átvállaltuk a táborozással járó költségeket
a szülő helyett a mélyszegénységben élő
családoknál,
• pótvizsgára felkészítésben működtünk
közre, korrepetálás biztosításával járultunk hozzá a sikeres pótvizsgához azoknál
a családoknál, akik nem tudták megfizetni
a vizsgára való felkészítéssel járó költségeket,
• krízishelyzetbe került családoknak élelmiszert vásároltunk és juttattuk el.

Kérjük, támogassa adója
1%-á val alapítványunkat!
Adószámunk: 18938216-1-19

Foltvarrás alapjai – kezdő Patchwork tanfolyam
Szeretné elkészíteni lakása textíliáit, otthona
dekorációit? Szeretne másokat ajándékokkal meglepni?
A foltvarrás alapjait megtanulhatja lépésrőllépésre!

nak, hogy megismerkedjen a foltvarrás technikájával, a rég megunt ruhadarabok újrahasznosításának lehetőségével.
Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődését, bővebb tájékoztatást a 06-88/451-051-es
telefonszámon, illetve személyesen, a Bugyogóforrás u. 2. szám alatti intézményünkben
adunk.

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, Balatonfűzfői Gyermekjóléti
Szolgálata (Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás
u. 2.) szervezésében lehetősége nyílik minden ügyes kezű anyukának és nagymamá-

Sok szeretettel várunk minden kedves „foltozgatni” vágyót!

Tájékoztató az otthoni szakápolásról és hospice ellátásról
Ma már lehetőség van arra, hogy ne kelljen
kórházba mennie annak, akinek nem feltétlenül szükséges, hanem otthonában gyógyulhasson, még ha valamilyen szakellátásra
is van szüksége.
Közel 20 éve működnek az országban a térítésmentesen igénybe vehető otthoni szakápolási és hospice szolgálatok.
Otthoni szakápolásban azok a betegek
részesülhetnek, akik nem szorulnak állandó
orvosi felügyeletre, így otthonukban is megoldható az ellátásuk.
Otthoni szakápolást a beteg háziorvosa rendelhet el, saját jogon, vagy szakellátást az
illetékes szakorvos javaslata alapján (fizioterápia, gyógytorna).

Ezt a beteg is kérheti háziorvosától, amenynyiben az előbb említett feltételek fenn állnak.
Otthoni szakápolás egy elrendeléssel legfeljebb 14 alkalomra rendelhető el, amit indokolt esetben a háziorvos 3 alkalommal meghosszabbíthat.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
által finanszírozott, ingyenesen igénybe
vehető otthoni szakápolási szolgálat működik
balatonkenesei
székhellyel
a
Balatonalmádi kistérség településein, a
Balatonalmádi Egészségügyi Központtal
együttműködve.
Az ápolók a következő feladatokat végzik a
beteg otthonában:

műtétek utáni ellátás, katéter gondozás,
stoma terápia, szondatáplálás, decubitálódott területek, fekélyek és más sebellátások,
infúziós kezelések, kórházi osztályról kibocsátott betegek rehabilitációja, mozgásterápia, mobilizálás, gyógyászati segédeszközök
szakszerű használatának megtanítása, fizioterápia, gyógytorna, injekciózás, és egyéb, az
orvos által előírt szakmai tevékenység.
Munkájuk lényege, melyet a 20/1996. NM.
rendelet szabályoz, hogy a kórházi ellátás
után is – vagy az helyett – szakápolásra szoruló betegeket egyénileg, betegségüknek
megfelelően, otthonukban, a megszokott
környezetükben ápolják, a mielőbbi gyógyulásukat fokozottan elősegítve.
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Szintén az OEP által finanszírozott Otthoni
Hospice ellátást is végez a szolgálat, területi
ellátási kötelezettséggel Balatonkenese vonzáskörzetében.
A hospice tevékenység keretében a szakápolók a daganatos betegek szakápolását és lelki
gondozását végzik a beteg otthonában. A
betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat látja el, melyben hospice-orvos, hospice-nővér, mentálhigiénés
szakember, dietetikus, gyógytornász, lelkész,
szociális munkás, illetve önkéntes segítők
vesznek részt. Otthoni Hospice ellátást a
jelenlegi törvények szerint daganatos betegeknek rendelhet el a háziorvos, de kizárólag csak onkológiai javaslatra.
Hospice ellátás egy elrendeléssel 50 napra
rendelhető el, amit kétszer lehet meghoszszabbítani.
A hospice nővér tevékenysége a szakápolás.
Ennek keretében tartós fájdalomcsillapítás
felügyelete, fájdalomcsillapító eljárások betanítása, műtéti sebek kezelése, felfekvéses sebek
kezelése, művi testnyílások gondozása, testváladék elvezető csövek gondozása, a gondozás
betanítása, gyógyászati segédeszközök hasz-

nálatának betanítása, folyadékpótló terápia,
mesterséges táplálás betanítása, izomban, bőr
alá beadott injekció beadása, gyógylámpás és
TENS kezelések, ápolási, gondozási tanácsadás, a beteg és a család lelki gondozása.
– A szakápolási feladatokon túl kapcsolatot
tartunk a háziorvossal, a szakorvosokkal,
fekvő-beteg intézményekkel.
– A gyógytornász és fizioterapeuta csak
szakorvosi javaslat alapján végzi tevékenységét.
– Mentálhigiénés gondozásra képzett
szakember segítségét lehet igénybe venni a
lelki gondok megsegítésére.
– Diétás tanácsadásadással segítünk a
megfelelő étrend összeállításában.
– Szociális ellátás szervezése: A szolgálat
szociális munkásának segítségével tájékozódhatnak az elérhető szociális ellátásokról: ápolási díj, közgyógy ellátottság,
önkormányzati, természetbeni juttatások
elérhetőségéről. Igény szerint szociális
munkásunk veszi föl a kapcsolatot, a területileg illetékes gondozási központokkal,
támogató szolgálatokkal. Csak az ellátás
megszervezése térítésmentes feladat.
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– Palliatív orvosi ellátás: orvosaink a tüneti terápiában jártas szakemberek. A segítségükkel otthoni körülmények között felügyelhető a fájdalomcsillapítás és a kísérő
tünetek gyógyszerelése.
Mindezekkel kapcsolatos kérdésekkel szívesen állunk rendelkezésükre munkaidőben az
alábbi elérhetőségeken.
Balatonkenese, Táncsics u 16/A, BOMEDIC ’99 Szakápolási Szolgálat
Tel.: 06-70/379-0429
06-20/950-8805
06-20/973-4804
e-mail: bomedic@vipmail.hu
Honlap: www.bomedic.hu

BÓKKON TAMÁS
A SZOLGÁLAT VEZETŐJE

BÓKKONNÉ NAGY ERZSÉBET
SZAKMAI VEZETŐ

„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

Szülőakadémia
A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása szeretettel meghívja a kedves érdeklődőket
2014. március 7-én (péntek) 16.30 órai kezdettel

Varró Dániel előadására!
Téma: Gyermekirodalom, mesék világa és jelentősége a gyermeknevelésben
Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. – Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Az előadás ingyenes!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
Tel./fax: 88/598-020
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu
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Kokárda
Március 15-én minden megemlékező
kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a
francia forradalom nyomán keletkezett, a
magyar szabadságharcosok viseltek először
nemzeti színű szalagot.
Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé
vált, a nemzet szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
A forradalmi ifjak Petőfi Sándor, Jókai Mór,
Vasvári Pál – a Pilvax-kör tagjai – óriási lelkesedéssel fogadták az 1848. március 13-án
kitört bécsi forradalom hírét. Petőfi Sándor

megírta lelkesítő költeményét, a Nemzeti
dalt, és Irinyi József megfogalmazta a 12
pontot ,,Mit kíván a magyar nemzet” címmel. A Landerer–Heckenast Nyomdában ki
is nyomtatták, a cenzúra nélküli nyomtatvány hamar elterjedt az emberek között,
több tízezer ember vett részt a Nemzeti
Múzeumnál tartott nagygyűlésen, ahol

Petőfi el is szavalta a Nemzeti dalt. A tömeg
a Várba vonult, ahol a Helytartótanács
átvette a 12 pontot és elfogadta a követelésüket, szabadon bocsátotta Táncsics
Mihályt. A forradalom vér nélkül győzött.
Sajnos az ünneplés és szabadság nem tartott
sokáig, a szabadságharc a kezdeti sikerek
után tragikus véget ért.

Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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Nemzetközi Nőnap
A nemzetközi nőnap létrehozói szerint az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti
fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak.
Az első március 8-hoz kötődő esemény 1857-ben történt, amikor
március 8-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin.
Az 1899. július 14-én kezdődő II. Internacionálé alakuló közgyűlésén Clara Zetkin beszédében hirdette a nők jogát a munkához, az
anyák és gyerekek védelmét és a nők széles körű részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.
1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg az első nemzeti
nőnapot, február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. A határozatot a

kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem
született döntés. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában,
Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot.
1917. március 8-án Oroszországban nők tüntettek kenyérért és békéért. II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is,
mely a világ legtöbb országában március 8-a.
Magyarország a nőnapi felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott,
amikor az Országos Nőszervező Bizottság röplapot osztogatott.
A következő évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nőnap ünneplése kötelezővé vált március 8-án. A rendszerváltás után a nőnap Magyarországon is elvesztette eredeti munkásmozgalmi hangulatát, helyette a virágajándékozás dominál.
(Forrás: Wikipédia)
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Nyitás március közepén (időjárás
függvényében)!
Nyitási akció!!!
Húsvétig 10% kedvezményt kap minden nálam rendelt futóbicaj,
gyerekbringa árából!
(Csepel, Specialized, Hauser, Scott)
Tel.: 06-30/435-0328
e-mail:
bearbikebalatonfuzfo@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/bear.bike.1
Cím: 8175 Balatonfűzfő, Sirály u.
8-cal szemben
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés
kapható Fűzfőgyártelepen, a
buszmegállónál lévő Horgász- és
Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás:
H–Szo: 8.00–18.00 óráig,
V: 10.00–18.00

Márciusi rejtvény
A februári keresztrejtvény helyes megfejtése:
Nem fáztok, ti téli fák,
Mikor meztelen az ág?
(Zelk Zoltán: Téli fák)
Könyvet nyert: Fodor Gyuláné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Március havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2014. március 20.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külső munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya

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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Számítógépes
Szaküzlet

MINŐSÉGI
BOR
Tisztelt eddigi és
leendő vásárlóim!
Szakképzett borásztól termelői bor
eladó Balatonfűzfőn,
az Irinyi János u. 7. szám
alatti családi háznál.
Kiváló minőségű, saját termelésű
borokkal állok rendelkezésükre.
(Pl.: Csopaki olaszrizling
380 Ft/liter.)
Az értékesítés 3–5 literes kiszerelésű
kannákban történik.
Az első vásárláskor kifizetett kannát a
későbbiekben cserélem.

2014. március

Balatonfűzfő‐Gyártelep
(Buszpályaudvar)

GrandUP
dance & fitness
Intenzív, modern, szórakoztató!
Sláger zenék, egyszerû mozdulatok!
Minden csütörtökön 19.00 órakor
Lila Sportház
(Balatonfûzfõ, Balaton körút 55.)

Számítógépek, lap‐topok,
alkatrészek értékesítése, javítása,
hálózatépítés, karbantartás.
Mihályfi Tamás
06‐20/470‐7557

Kulics Beáta
06-30/902-2622
veszprem.grandup@gmail.com

Nyitva tartás változó:
Általában hétfő–péntek 15–19 óráig
szombat de. 9–12 óráig, de más
időpontban is. Kérem érdeklődjön!
Értékesítő borász:
Nagy Zsolt – 06-30/484-3590
88/784-419

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

6-db-ból álló, nappaliba való ülőgarnitúrámat helyhiány miatt
térítés nélkül átadnám balatonfűzfői rászoruló fiatal családnak.
Érdeklődni a 06-20/961-4319-es
telefonszámon lehet.

Fiatalos mosoly és magabiztosság
egy életen át!
Válassza a balatoni high-tech fogászati centrumot!
 Élethosszig tartó megoldás minden foghiányra: implantátumok
 Fél a fogorvostól? Kérjen altatást kezelése mellé!
 Mosoly luxuskivitelben: porcelán koronák, fogfehérítés, fogékszer
Kérjen idõpontot díjmentes konzultációra a 06-88/574-865 telefonszámon!
www.globedental.hu
www.facebook.com/GlobeDental

– 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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