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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a
civil szervezetek programja 2015. április 10-től 2015. május 15-ig
Április 10. 17 óra Költészet napi városi szavalóverseny
– Döntő és Gálaműsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Április 11. 10 óra Madárodu készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 13. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 16. 7 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– Fürdőzés Tamásiban
Indulás: Művelődési Központ elől
Április 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 16. 17 óra Városi diótörő bajnokság
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 17. 17 óra Hullan Bea festő és P.
Kovács Péter szobrászművész kiállításának megnyitója
Megnyitja: Debreczeny Zoltán festőművész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem
Április 17. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– szalonnasütés
Helyszín: Natúrkert étterem mellett
Április 18. 10–15 óra Meteorit észlelők és
gyűjtők országos találkozója
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Április 18. 15 óra Dalos találkozó
– a megalakulása 15 éves évfordulóját
ünneplő Balaton Dalkör szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem

Április 20. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– fogadóóra
15 óra Klubdélután a Költészet Napja
jegyében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Április 20. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Költészet Napja – Legkedvesebb verseink
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Április 30. 10 óra Ramazuri Bábszínház
előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Május 1. 10 órától Vidám május 1.
– a Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
Helyszín: Városi Stadionnal szemközti parkoló

Április 21. 17 óra M. Mészáros Éva születésnapi festménykiállításának megnyitója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Május 4. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– fogadóóra
15 óra Klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 22. 14 óra A Föld Napja
– megemlékezés és faültetés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
előtti terület

Május 4. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Április 22. 16 óra Öveges József Szakképző
Iskola és Gimnázium
– Jótékonysági est
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 5. 10 órától Jókai emléknap
– az író halálának 111. évfordulójára
Helyszín: Városi Könyvtár

Április 23. 17 óra A Tánc világnapjának
megünneplése
– Fellépnek a város tánccsoportjai
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Április 24. 17 óra Fiatal helyi művészek
klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem
Április 25. 10 óra 5 éves a Jókai Közszíntér
– a FÖDTBK szervezésében emlékülés és
kiállítás
Helyszín: Jókai Közszíntér
Április 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 27. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Április 29. 17 óra Élet az élet után
– R. Kárpáti Péter filmvetítéses előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Május 5. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Május 5. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda
Május 7. 18 óra Az élet muzsikusai
– Operettkoktél a veszprémi Petőfi Színház
művészeinek előadásában
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
színházterem
Belépőjegyek: elővételben 1000 Ft, helyszínen 1200 Ft
Május 8. 10 óra Madarak és Fák napja
– a Horgász Egyesület és a Művelődési
Központ közös rendezvénye
Helyszín: a Balatonfűzfői Horgász Egyesület
horgásztanyája
(Rossz idő esetén Művelődési Központ és
Könyvtár)
Május 9. 15 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– Közgyűlés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
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Május 11. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Május 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Május 15. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
A helyszín és az időpont változtatás jogát
fenntartjuk!
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A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat
szolgáltatta a 2015. februári lapzártától
a 2015. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint
Cserép Ferdinándot és Erdősi Zsuzsannát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015. március 17-én 16.00
órai kezdettel tartotta soron következő ülését, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A testület Jenei István képviselőt a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán
Bizottság tagjává választotta.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy
együttműködési megállapodást köt a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel. A
2015. évi támogatás összege az ifa normatívával kiegészített összegének 32%-a, mely
egy összegben lett átutalva a BLTE közgyűlése által elfogadott éves költségvetés bemutatását követően. Az önkormányzat háttérirodát biztosít a hivatal vezetőjével és az
intézményvezetőkkel meghatározott lehetőségek szerint, mely irodának fűtés, világítás
és takarítás költségeit az önkormányzat a
költségvetésében tervezi. Az egyesület az
alábbi feladatokat látja el:
• szakmai koncepciót készít Balatonfűzfő
város turisztikai fejlesztése érdekében, mely
koncepciót a képviselő-testület elé terjeszt;
• felvilágosító, tanácsadó és meggyőző munkát végez az idegenforgalmi adóbevételek
növelése érdekében;
• a TDM elvárásoknak megfelelő szervezeti
rendet alakít ki és működtet;
• figyelemmel kíséri és generálja a TDM
rendszerben és egyéb Operatív programokban kiírt turizmusfejlesztési pályázatokat;
• együttműködik a Művelődési Központ és
Könyvtárral a turisztikai szezon rendezvénytervének kidolgozásában és a megvalósításhoz szakmai segítséget nyújt;

• szakmai, és technikai segítséget ad a szállásadóknak elektronikus adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítéséhez;
• tevékenységéről a képviselő-testületnek
évente egy beszámolót készít;
• a képviselő-testület által elfogadott feltételekkel működteti a Fűzfő kártyát.
Balatonfűzfő állandó lakosai, a balatonfűzfői
önkormányzati dolgozók, valamint ingatlanonként két főre vonatkoztatva az ingatlanadót fizető balatonfűzfői nyaralótulajdonosok számára Öböl kártyát bocsátanak ki.
A kártya ára:
– 14 éven aluli gyermekek részére: 1000 Ft
– 14–18 év közötti fiatalok részére: 2000 Ft
– 18 éven felüliek részére: 3000 Ft
– Balatonfűzfői nyaralótulajdonosok részére: 5000 Ft
– A képviselők úgy határoztak, hogy:
1. A Balatonfűzfői Vízisport Centrum
Egyesülettel – a balatonfűzfői 6. számú
zagykazettán, a 352/4 hrsz.-ú területtől a
Sirály utcai 306–310-ig hrsz.-ú ingatlanok
mögötti 5000 m2 nagyságú területre –
vízisport-utánpótlás nevelési közpark üzemeltetése céljából – haszonkölcsön szerződést köt a Balatonfűzfői Szörf Klub Sportegyesület haszonkölcsön szerződésével azonos feltételekkel, kiegészítve azzal, hogy:
– Ha 5 éven belül a területen nem kezdődik
fejlesztés, a szerződést felbontják.
– Az egyesület az iskolákkal szorosan
együttműködik.
2. A haszonkölcsön szerződés
a) 8. pontja kiegészül azzal, hogy „versenyrendezés” céljára is használhatja.

b) 9. pontja kiegészül azzal, hogy az egyesület vállalja, hogy a Balatonfűzfőn működő
oktatási intézmények gyermekei közül
intézményenként 5 gyermek ingyenes
oktatását biztosítja évenként.
c) 12. pontja kiegészül azzal, hogy a tevékenységhez fűződő hatósági engedélyek
beszerzése az egyesület kötelezettsége.
Ennek elmaradásából a haszonkölcsönbe
adó önkormányzatot semmiféle felelősség
nem terheli.
d) 14. pontja kiegészül azzal, hogy az egyesületnek tudomása van arról, hogy az
önkormányzat „Kerékpárút, parti sétány,
ökopark projektet” kezdeményez az érintett szakaszon is. Vállalja és tudomásul
veszi, hogy ezen beruházást támogatja, és
semmilyen módon nem akadályozhatja.
e) 19. pontja kiegészül azzal, hogy az egyesület a szakmai tevékenységét a haszonkölcsön szerződés aláírásától számítva 2 éven
belül megkezdi, 5 éven belül pedig fejlesztéseket valósít meg.
– A testület támogatta a FAK kezdeményezését, mely szerint kosárlabda csarnok építésére Balatonfűzfő városában a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
(a továbbiakban: TAO program) által biztosított források elnyerésére a Magyar
Kosárlabda Szövetséghez pályázatot kíván
benyújtani. Az önkormányzat vállalja, hogy
sikeres pályázat esetén, a jogszabályi kötöttségek tisztázásával, saját területén vagy az
önkormányzat együttműködésével kialakítandó területen helyszínt biztosít a beruházás részére, valamint 3 főből álló munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a FAK
elnökségével együttműködve a pályázati
koncepció kidolgozása.
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– A 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beiratkozás időpontját az alábbiak szerint
határozták meg:

A munkacsoportba delegált tagok:
1. Kontics Monika
2. Lajkó Frigyes
3. Illés Susan
A pályázat elkészítése és benyújtása a FAK
feladata, melynek keretében a projekt előkészítés, tervezés, lebonyolítás, sportcsarnoképítés és szükséges infrastruktúrafejlesztés
költségeit is figyelembe veszik.
– Elfogadták a Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. évi rendezvény és programtervét az alábbi módosítással:
1. A várossá válás 15. évfordulójára megrendezett ünnepség szeptember 30-án lesz.
2. 2015. augusztus 18-án nem tart ünnepélyes testületi ülést a képviselő-testület.
3. A Művelődési Központ és Könyvtár a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel együttműködve dolgozza ki a turisztikai szezon 3 hónapjának programjait.
Ezekre legalább 2 millió Ft-ot biztosít az
intézményi költségvetésben.
– A helyi önkormányzatok közművelődési
érdekeltségnövelő támogatására pályázat
benyújtásáról döntöttek a Művelődési Központ és Könyvtár intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, melyhez 300 000 Ft
önrészt biztosít az önkormányzat. Az önrész
az intézmény 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
– balatonfűzfői telephelyein:
2015. április 27. 8–16 óra
2015. április 28. 8–16 óra
2015. április 29. 8–16 óra
– papkeszi telephelyén:
2015. április 27. 9–15 óra
2015. április 28. 9–15 óra
2015. április 29. 9–15 óra
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására, a pályázatot
benyújtók meghallgatására bizottság alakult.
A bizottság tagjai:
– Rokalyné Csizmadia Margit óvodapedagógus, mesterpedagógus, óvodai tanügyigazgatási szakértő, Csivitelő Óvoda és
Bölcsőde Litér, intézményvezető
– Erdősi Gábor alpolgármester
– dr. Varjú Lajos képviselő
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete arra kéri a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt,
hogy Balatonfűzfő–Fűzfőgyártelepen az
önkormányzat tulajdonában álló vízi közművek üzemeltetésére jelöljön ki közérdekű üzemeltetőt a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 32. §-a alapján.
A fenti kérelem oka, hogy a felhasználói

egyenérték törvényben meghatározott mértéknél alacsonyabb szintje miatt az eddigi
üzemeltető törvényesen nem üzemeltetheti a
vízi közműveket és az üzemeltetésre vonatkozó tárgyalások a DRV Zrt.-vel nem vezettek
eredményre, mivel a DRV Zrt. nem kívánja
megkötni az önkormányzattal mint ellátásért
felelőssel a vagyonkezelési megállapodást.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy:
1. bankszámláinak vezetésével nem kíván
más bankot megbízni.
Felhatalmazza Marton Béla polgármestert
és dr. Takács László jegyzőt – a Raiffeisen
Bank Zrt. által adott ajánlat alapján – a
szerződésmódosítások aláírására.
2. 2015. szeptemberben újra tárgyalja a
számlavezető-bank váltás feltételeit.
– Módosult a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2013. (V. 31.) szóló önkormányzati rendelet, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó – szociális és gyermekjóléti – ellátásokról és az értük fizetendő térítési díjakról
szóló 25/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet. A rendeleteket városuk honlapján
Önkormányzat/Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont
alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. április 21-én lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Ötvennegyedik hónap a városházán
Eléggé sajátosan telt ez a hónap. Sajnos a
hónap elején kényszerpihenőt rendelt a sors.
De ahogy tehettem, követtem az eseményeket,
a helyi történéseket. Számos esetben konzultáltam a képviselőkkel, jegyző úrral, alpolgármester úrral szinte napi kapcsolatban voltam.
A Balatonfűzfői Hírlap ez évi számainak elején szerepel egy jubileumi szám, a huszonötös. Negyed százada, 1991 áprilisában
jelent meg először a település havi lapja.
Korábban a településen a Nitrokémia adott
ki havi lapot, melyben időről időre szerepeltek hírek a településről.
Amikor 2010 őszén rendezkedtem az irodában, a kidobásra ítélt szemétben megtaláltam az újság alapító okiratát. Némi tisztítás
után keretet kapott, s most az irodámban a

falon emlékeztet a múltra. Az újság szerkesztő bizottságában hosszú ideig dolgoztam, bár
nem a kezdetektől fogva. Valamikor a kilencvenes évek közepétől 2006 végéig dolgoztunk Stricz János főszerkesztősége mellett
Hegedűs Józsefnével, Tóth Jánossal, Szőnyeg
Jánossal a szerkesztőbizottságban, Juhász
Ferenc újságíró útmutatása mellett. Az akkori fekete fehér lap a képviselő-testület által
elfogadott szerkezet mellett, attól függetlenül dolgozhatott. Ez 2006-ban megváltozott, így a szerkesztőbizottság egyhangú
döntéssel lemondott. 2010 után sikerült az
alapítás kori szellemiségben dolgoznia újból
a helyi újságnak. Az újság megújulásában
sokat segített Gerendás Lajos akkori főszerkesztő. A képviselő-testület pályázatot írt ki
a főszerkesztői poszt betöltésére, meghatározta a lap struktúráját, s azóta is tud önálló-

an dolgozni a lap. A szerkesztőbizottság
munkáját ezúton is köszönöm. Bár az impresszumban minden szám felsorolja őket,
kerüljenek ide is a lap készítői: Béres Istvánné
főszerkesztő, Demeter Zsuzsanna és Horváth
Irén szerkesztők, Fujszné Kőnig Zsuzsanna
fotós, Sebestyén-Tóth Orsolya külső munkatárs. Bár a felelős kiadóként a mindenkori
polgármester szerepel az impresszumban, ez
nem azt jelenti, hogy minden írást megjelenés előtt ellenőriznie kellene. A felelős kiadó
a kiadásért felel, hogy meg tudjon jelenni a
lap, ennek legyenek meg a feltételei. Soha
nem kértem el egyszer sem a megjelenés előtti példányt ellenőrzésre, soha nem rendeltem
be a szerkesztőket eligazításra, s sohasem állt
a szőnyeg szélén a főszerkesztő a megjelentek
miatt. És ez így is marad. Isten éltesse a
Balatonfűzfői Hírlapot!
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Beszerzésre kerülnek az általános iskolának
másfél millió forintért informatikai eszközök, így megújulhat a számítástechnika
terem. Az iskola őszi kérését a képviselő-testület a költségvetésben támogatta. Nem
nagy dolog, mondhatnánk, hát azért van a
helyi közösség, hogy a fiatalok oktatását,
nevelését támogassa. A dolog így rendben is
van, de azért van itt még valami. Az állam
átvette az általános iskolánk fenntartását
azzal, hogy ők majd egységes feltételeket
teremtve garantálni fogják a szakmai munka
eredményességét. Az intézmény átadásakor
megállapodtunk a feltételekben. Ki mit vál-

lal. Az önkormányzat vállalta az üzemeltetést. Ez jelenti a technikai dolgozók alkalmazását, a közüzemi díjak fizetését, a meglévő
eszközök karbantartását. A fenntartó KLIK
többek között vállalta az új eszközök beszerzését. Sajnos hiába fordult az iskola az állami
fenntartóhoz, az forráshiányra hivatkozva
elzárkózott a szükséges gépek, monitorok
vásárlásától. A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy a gyermekek nem
lehetnek vesztesei ennek az átalakulásnak. A
cikk leadása után lesz az iskola udvarán végrehajtott fejlesztéseknek az átadása. Műfüves
pálya, futópálya, szabadtéri színpad, s jelen-
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tős udvarrendezés. Köszönöm minden
támogatónak, akik hozzájárultak a beruházások sikeréhez.
Köszöntöm Jenei István képviselő urat a képviselő-testületben. Nem ismeretlen számára a
testületi munka, hiszen volt már alpolgármester, képviselő. Munkájához kívánok sok sikert,
kitartást, de mindenekelőtt jó egészséget.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2015.
április 16. 17 óra, Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Kedves Olvasó!
1991. április 10-e igen jelentős nap volt
Balatonfűzfő életében. Ezen a napon jelent
meg a Balatonfűzfői Hírlap első száma.
Dr. Varjú Lajos polgármester köszöntője
mellett a nagyközség életéről szóltak az írások.
Az első szerkesztőbizottság hatalmas munkát végzett az előkészítés során. Meg határozták a tematikát, mindenkinek megvolt
a feladata az anyagok összegyűjtésében, megírásában és megírattatásában. A lapot örömmel és kíváncsisággal fogadta az akkori lakosság. 15 Ft/db áron lehetett megvásárolni.
Az első szám impresszuma: Felelős szerkesztő:
Flink Kornél. Felelős kiadó: dr. Varjú Lajos
polgármester. Szerkesztőbizottság: Czere
József rendőrtiszt, Cseh Beáta előadó, Dezső
Dénes gépészmérnök, Gubicza Iván tanár,
Hetényi Attila vállalkozó, Jobbágyné Végh
Boglárka népművelő, dr. Kecskés Ferenc jegyző, Szabóki Sándor vegyészmérnök, Szőnyeg
János gépészmérnök, Tóth Ferenc gépészmérnök, Végh István tanár. Komputertipográfia:
Mesterházy Győzőné. Készült a Veszprém és
Vidéke ÁFÉSZ Nyomdájában (Nemesvámos). Felelős vezető: Eper András.
A 25. évfolyam áprilisi száma színében szeretne megemlékezni az akkori lapszámról.
Az elmúlt 25 évben folyamatosan változott,
fejlődött az újság. 2000-ben nagyközségből
várossá lett Balatonfűzfő, és ez is változást
hozott a Hírlap életében.

2007 decemberében a 12 éven át működő
szerkesztőbizottság – Stricz János, a bizottság
elnöke, Hegedűs Józsefné, Marton Béla,
Szőnyeg János, Tóth János szerkesztőbizottsági
tagok, és Juhász Ferenc újságíró, szerkesztő –
lemondott. Az akkori városvezetés meg
kívánta újítani a Hírlapot és új szerkesztőbizottságot hozott létre 2008 januárjában
Gerendás Lajos vezetésével, aki 2011-ig volt
a lap főszerkesztője. Azóta a jelenlegi szerkesztőbizottság tagjai készítik a Hírlapot.
2008 szeptembere óta már színes borítóval
jelenünk meg, és hosszú ideje ingyen kapják
meg olvasóink az újságot a posta kézbesítésével.
Éveken át kiadtuk a nyári és téli különszámot, de 2010-ben már anyagi fedezet hiányában folytatni nem tudtuk ezt a színes,
olvasmányos kiadványt.
Útjára indítottuk a Honismereti Füzetek
sorozatot Gerendás Lajos szakértő írásával.
Szerénység nélkül mondhatom, hogy az évi
kétszeri megjelenés igen nagy sikert aratott.
Gerendás Lajos váratlan halálával sem szakad
meg a sorozat, az általa felállított tematikából válogatva 2015 júliusában megjelenik a
következő szám – kicsit másképp.
Megalapítottuk ,,A város fotósa – A fotós
városa©” díjat, melyet évente adunk ki.
Évek óta kiadjuk Balatonfűzfő falinaptárát
támogatóink segítségével. Ezúton is köszönjük hozzájárulásukat és bízunk abban, hogy
a 2016-os falinaptárt is megjelentethetjük.

Meghirdettünk több pályázatot –
Gyermekrajz pályázat, Legendaíró pályázat,
Fűzfő induló pályázat.
Célunk, hogy az eseményekről, a város életéről, a programokról folyamatos, hiteles tájékoztatást adjunk.
A ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlogenünk nem
üres frázis, ennek akarunk megfelelni minden lapszámunkban. Hogy ez mennyire sikerült, azt döntse el a kedves olvasó!
Szerkesztőségünk minden tagja – Béres
Istvánné, Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén,
Fujszné Kőnig Zsuzsa és külső munkatársaink: Sebestyén–Tóth Orsolya és Zachar
István – azon dolgozik, hogy az elkövetkezendő években is színvonalas újságot adhassunk olvasóink kezébe.
Köszönjük felelős kiadónknak, Balatonfűzfő Város Önkormányzatának és Marton
Béla polgármester úrnak, hogy biztosítják
a hírlap megjelenéséhez szükséges anyagi
feltételeket.
Köszönet illeti a Művelődési Központ igazgatóját, Gróf Tibor urat, hogy méltó körülményeket biztosít a szerkesztőségnek.
S nem utolsósorban köszönjük a Tradeorg
Nyomda vezetőjének, Tóth Zoltán úrnak és
a nyomda minden dolgozójának a színvonalas, pontos, határidőket betartó,
segítőkész munkájukat.
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

Köszönet!
A Művelődési Központ és Könyvtár köszönetét fejezi ki a Szatuna Kft.-nek, aki egy formatervezett szószékkel ajándékozta meg az intézményt.
GRÓF TIBOR IGAZGATÓ

2015. április

7. oldal

Visszatekintés a kezdetekre
Huszonöt év, negyed évszázad, egyharmad emberöltő bizony hosszú
idő. Az emberiség történetében ez csak egy pillanatnak minősül,
hamar eltelik. Mégis hosszú idő, ha egy újság működéséről van szó.
Huszonöt éves a Balatonfűzfői Hírlap, hosszú utat járt be a településünk történetében. Szinte felölelte Balatonfűzfő rendszerváltás utáni
életét. Sokan írtak bele cikket, sokan olvasták és olvassák ma is havonta, szinte észrevétlenül, de teljesen beépülve a mindennapjainkba.
A jubileum kapcsán elgondolkoztatott, vajon hogyan kezdte meg
működését és érte el mai formáját a fűzfőiek számára igen kedvelt
havilap, ami csak a fűzfőieké. Felkerestem dr. Varjú Lajost, nagyközségünk, később városunk első polgármesterét, a Balatonfűzfői Hírlap
első felelős kiadóját, és feltettem kérdéseimet.
Elmesélte, hogy 1991-ben már volt Balatonalmádinak, Balatonkenesének saját újságja. A település lakóiban felmerült az igény, hogy
Balatonfűzfőnek is jó lenne saját lap. Egyre többen mondogatták a
különféle lakossági fórumokon, keresték meg a képviselőket az ötlettel. A tizenkét fős képviselő-testület tárgyalt a lehetőségről, és azt a
határozatot hozta, hogy egy havonta megjelenő helyi lapot hoz létre,
és az önkormányzat költségvetésben biztosítja a nyomtatást.
Megkérték az engedélyeket, s felkérték Flink Kornél újságírót a lap
szerkesztésére. Felmerült a kérdés, vajon a nagyközség első emberének is benne kell-e lenni a bizottságban? A válasz: igen, így állt össze
a népes szerkesztőbizottság, köztük a polgármester úrral. Az újságban nyíltan lehetett kulturált kérdéseket intézni a település vezetéséhez (Tisztelt Polgármester!), s erre mindig választ kapott a kérdező
az újságban.

A Balatonfűzfői Hírlap a mai napig is, egy kézbe vehető, jól olvasható, mindenki számára jól hozzáférhető kordokumentum. A cél –
hogy a Balatonfűzfőt érintő kérdések, a gyengeségek, erősségek, az
információk, a közvélemény reakciója teret kapjon a lap hasábjain –
megvalósult. Az írások mellett számos képet, fejlesztési térképet is
megjelentettek a hírlapban, igaz fekete-fehér formában, tojásbarna
színben, így hamar a „Barna újságként” emlegették.
A település képviselő-testületének munkájáról folyamatosan tájékozódni lehetett, a kedélyeket borzoló ügyek kapcsán kritikák is megjelentek a hírlapban. Ezeket a képviselő-testület megfontolta, megtárgyalta, intézkedett felőle. Számos különszám is megjelent a legfontosabb ügyekről: választások, népszavazás stb. A főszerkesztő
halála után Juhász Ferenc folytatta tovább a munkát a lap élén, határtalan lelkesedéssel. Őt Stricz János, majd Gerendás Lajos követte.
A beszélgetés során átélhettem a kezdés minden szorgos és felemelő
pillanatát. Büszkeséggel hallgattam azt a folyamatot, ahogy a fűzfőiek
igényéből rövid idő alatt megvalósult egy kézzel fogható sajtótermék.
Élmény volt hallgatni a büszke szavakat, a méltó elismerést azokról,
akik részt vettek a lap munkájában. A városlakók nevében köszönjük
lelkesedésüket, köszönjük kitartó munkájukat.
Határtalan megtiszteltetés számomra, hogy ennek a munkának már
negyedik éve én is részese lehetek, mint az elődök megbecsült munkájának követője. A ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlogenünkkel és cikkeinkkel a fűzfőieket szolgáljuk. Reméljük, majd az utánunk jövők is
folytatják az utat!
HORVÁTH IRÉN

A Balatonfűzfői Hírlap alapító okirata és néhány régi címlap
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Tiszta vizet a pohárba!

Mi a helyzet a lakossági vízszolgáltatás terén?
Az újságcikk megszületésének célja, hogy a
lakosság korrekt és közérthető módon
legyen tájékoztatva a vízszolgáltatás terén
felmerült kérdések vonatkozásban. Éppen
ezért megpróbáltam tematikus részekre
bontva tárgyalni az egyes kérdéseket. A válaszok megszületésében segítségemre volt a
SAL-X Kft. ügyvezetője, Kovács Péter.
1. Mi az alaphelyzet?
Balatonfűzfő vonatkozásban a lakossági ivóvíz szolgáltatást jelenleg két szolgáltató látja
el: Fűzfőfürdő és Tobruk városrészekben a
DRV Zrt., Gyártelepen pedig az önkormányzat saját tulajdonú társasága, a SAL-X Kft.
A gyártelepi vízi közmű rendszer a
2006–2010 közötti városvezetés döntése
következtében került az önkormányzathoz.
Mint az sok cikkben és fórumon elhangzott,
ez az akkor talán jó üzleti döntésnek tűnő
vétel nagyon komoly és folyamatos kiadást
jelent, és óriási, erőnket maghaladó tehertétellé vált az elmúlt években.
2. Miért nem „nagy üzlet” vizet szolgáltatni?
A megvásárolt rendszer és főként az ivóvízbázis, bár komoly vagyoni értékkel bír
(mintegy 2 milliárd forint), de
• a rendszer igen elavult és folyamatos karbantartása nagyon jelentős, éves szinten
tízmilliós kiadást jelent a város számára
• a földben lévő csőhálózat rendkívül szerteágazó, számtalan keresztmetszetű, anyagú és állapotú cső alkotja. Vannak még
’20-as, ’30-as évekből származó vascsövek,
öntvények, műanyag szakaszok, ezek
amortizációja miatt folyamatos, és azonnali kárelhárítást kell(ett) elvégezni az
elmúlt időszakban. Csak az év első három
hónapjában több főnyomócső hibásodott
meg (jellemzően csőtörés) történt, ez
okozta a zavart időnként az ivóvíz szolgáltatásban.
• a lakossági fogyasztók számára biztosított
rezsicsökkentés az ivóvízre is vonatkozik, s
így nem tudja a város azt az árat kérni a víz
köbméteréért, amennyibe az valójában
kerül.
• igen jelentős vezetékadót (125 Ft/fm) kell
fizetnünk azért, hogy a kötelezően előírt
szolgáltatást el tudjuk látni.

3. Mi lehet a megoldás?
Az önkormányzati tulajdonú SAL-X Kft. a
megváltozott víziközmű törvény értelmében
már jó ideje nem szolgáltathatna, hiszen a
törvényben előírt feltételeknek (pl. lakosságszám) nem felel meg. A jogi szabályozás értelmében ilyen esetben az önkormányzatoknak
kötelezően át kell adniuk a vízszolgáltatást a
környéken illetékes állami nagyszolgáltatónak, jelesül a DRV-nek. Ekkor a feleknek
valamilyen vagyonhasznosítási szerződést
kell kötniük, s ennek szellemében folyik
tovább a vízszolgáltatás az adott településen.
A törvény azonban hiába kötelez bennünket
az átadásra, erre a DRV nem volt hajlandó
ez idáig.
4. Miért csúszik az átadás?
A DRV vitatja, hogy a víziközmű rendszerünk egységes és bonthatatlan. Ő csupán a
számára feltétlenül kedvezőbb lakossági vízszolgáltatást kívánja ellátni, a ráfizetéses
közületi és tűzivíz-szolgáltatást viszont
nálunk hagyná.
A vízszolgáltatás korábban valóban két
külön rendszeren történt. Mivel azonban a
víziközmű törvény változott, és ennek értelmében a nagyjából nullszaldós lakossági vízszolgáltatást át kell adnunk, a testület a tavalyi évben a két rendszer fúziójáról döntött.
Ezt a döntést egy kényszer szülte, ugyanakkor a város vagyonának felelősségteljes megőrzését szolgálta. A két rendszer összeolvasztása során megszűntettük a rendkívül veszteségesen üzemelő vízkivételi művünket a
kikötői öbölben. Az ipari park fogyasztóit,
valamint az uszodát ettől kezdve a város
karsztkútjaiból látjuk el ivóvíz minőségű
vízzel. Ezzel a döntéssel nemcsak a tetemes
vízkészlet-járuléktól szabadultunk meg,
hanem nagyon jelentős energiatakarékosságot sikerült elérnünk. Ráadásul ezzel párhuzamosan stratégiai fontosságú vagyontárgyakat (B- és N-telepek, a vízkivitelű mű)
sikerült a város számára megtartanunk.
A rendszer tehát egységes, nincs külön ipari
vízhálózat, a vízellátást egyaránt a város kútjai biztosítják minden (lakossági és ipari)
fogyasztó számára. A két rendszer összekapcsolására – Szanyi Szilvia hamis tájékoztatásával ellentétben – mindenféle hatósági
engedélyt megszereztünk, a vízminőség

ellenőrzése azóta is folyamatos, az ipari vezetékekből semmiféle szennyeződés nem juthat a lakosságot kiszolgáló vezetékekbe.
Az önkormányzat érdeke azt kívánja, hogy a
DRV-vel kötendő megállapodást minél
hamarabb tető alá hozzuk. Viszont nem
mehetünk bele olyan bérleti szerződésbe,
mely a várost anyagilag ellehetetlenítené.
Nem egyezhetünk bele egy olyan konstrukcióba, ahol a DRV csak a lakossági szolgáltatást biztosítja. Nem bólinthatunk rá egy
olyan szerződésre, mely a folyamatosan
romló víziközmű vagyon tulajdonjogát
(tehát a költségeket) nálunk hagyja, míg a
vagyon haszna a DRV-nél jelentkezik. A
DRV ugyanis csak a karbantartási munkákat kívánja saját forrásból finanszírozni, míg
például a nagyobb csőtörések miatti vezetékcserék költségét már kiszámlázná
nekünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
teljes rendszer megérett a cserére, ennek
költsége azonban csak a lakossági ivóvíz
szolgáltatás vonatkozásában meghaladná a
félmilliárd forintot. Ilyen típusú közműfejlesztésekre jelenleg nincsenek pályázati források, önerőből pedig képtelenség egy ilyen
léptékű fejlesztést megfinanszírozni.
A DRV-nek egyébként a kényszerű átadásátvétel mindenképp nagy üzlet lenne. Mivel
tervezik az almádi vízkivételi mű megszűntetését (ez rendkívül költséges víznyerési
forrás), így pont kapóra jönne a városunk
vízvagyona feletti rendelkezés lehetősége
számukra. A három kutunk vízhozamából
bőségesen el tudnák látni nagyon jó minőségű karsztvízzel Balatonfűzfő minden háztartását, sőt a rendszerükre való rákötéssel még
Almádiba is jutna belőle.
5. Mi történik most?
Mivel a DRV kinyilvánította, hogy nem
kíván élni az általunk kínált megállapodással, azaz nem veszi át a víziközművet, így a
törvényi előírásoknak megfelelően az energetikai hivatalhoz fordultunk, hogy jelöljön
ki számunkra közérdekű üzemeltetőt. Ezzel
a döntéssel a veszteséges működtetés terhétől ugyan megszabadulhatnánk, viszont így
is a nyakunkon maradna ez a terhes vagyontárgy. Éppen ezért a képviselő-testület a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy ingyen felajánlja az államnak a víziközmű vagyonának
tulajdonjogát is.
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6. Mi a helyzet a főmérő és mellékmérők
különbözetével?
A társasházakba érkező főmérőn mért vízfogyasztás és a társasházban lévő mellékmérők
vízfogyasztásának összege helyenként nagy,
több köbméretnyi eltérést mutathat. Mivel a
főmérő és a mellékmérők általában nem egy
aknában, hanem sokszor külön ingatlanon
lettek beépítve, így lehetőséget adnak hamis
adatszolgáltatásra, csalásra, sőt lopásra is.
Sajnos erre az elmúlt időszakban több esetben is fény derült.
Akkor jogosult az ingatlantulajdonos a mellékmérőjén mért fogyasztás után fizetni, ha
– a hitelesített (8 évnél fiatalabb) mellékmérőjére szerződést kötött,

– az érintett társasház minden lakástulajdonosa rendelkezik ilyen szerződéssel
– és ezt az igényt a társasház kezdeményezi a
szolgáltatónál.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a
szolgáltatónak joga a főmérők és a mellékmérők közötti vezeték ellenőrzése.
7. Miért van hálózati nyomáskülönbség?
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zat állandó fosztása mellett nagyon körülményes. Ráadásul az újabb csőtörések következtében az újonnan beszerzett nyomáscsökkentő belső szerkezetét eldugította a
zacc, a hiba kijavítása folyamatban van. A
szolgáltató képviselője hangsúlyozta, hogy
minden híresztelés ellenére a két rendszer
összekötése nem eredményezett érdemi nyomásnövekedést az ivóvízrendszeren, csupán
a régi ipari, azaz az oltóvízrendszeren tapasztaltak némi nyomásnövekedést.

Ezen év elején a csőtörések a régi nyomáscsökkentőt tönkretették, emiatt új nyomáscsökkentő berendezés beszerzése vált szükségessé. Az új, csak külföldről beszerezhető
nyomáscsökkentő belső szerkezete zárt, a
helyszínen nem javítható, beállítása a háló-

ERDŐSI GÁBOR
ALPOLGÁRMESTER

Gyermekek óvodai beíratása
Kedves Szülők!
A Szivárvány Óvodákban a
2015/2016-os nevelési évre a beiratkozás
időpontja:
2015. április 27-től április 29-ig
A beíratáshoz kérjük a következőket hozzák magukkal: A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, valamint a gyermek TAJ kártyáját.
Az óvodába a 3. életévét betöltött gyermek
vehető fel. Jelen törvények, ill. jogszabályok

szerint az adott év szeptember 1-jén azok a
gyermekek kezdhetik meg az óvodát, akik
addig betöltötték a 3. életévüket. Abban az
évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy
órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Balatonfűzfő, Árpád u. 36.
Tel.: 88/451-651
8.00–16.00-ig

A beiratkozások helye:

Papkeszi, Fő u. 46.
Tel.: 88/484-183
9.00–15.00-ig

SZIVÁRVÁNY ÓVODA
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 15.
Tel.: 88/451-872
8.00–16.00-ig

Balatonfűzfő, Radnóti u. 26.
Tel.: 88/451-860
8.00–16.00-ig

Minden leendő ovist szeretettel várunk!
SALAMON TAMÁSNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Figyelemfelhívás
Felhívjuk Balatonfűzfő város lakossága
figyelmét, hogy 2015. március 5-én új jogszabály lépett életbe a szabadtéri tűzgyújtási
szabályok vonatkozásában: Az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
OTSZ). Az új OTSZ-ben több olyan használati előírás szerepel, mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva. Ilyen például a rendelet szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. Ezen előírások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végzőkön
kívül a lakosság körében is, mivel az előírások
megsértése esetén a hatóságnak tűzvédelmi
bírságot kell kiszabnia az elkövetőknek.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint
lábon álló növényzet, tarló, növényter-

mesztéssel összefüggésben a BELTERÜLETI ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri

ÉGETÉSE TILOS. Külterületen kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított
égetést végezhet. Ha jogszabály másképp
nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa,
használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő
száraz növényzettől mentesen tartani.
Fentiek figyelembevételével az észlelt tűzeseteket késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es
(ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni
kell a tűzoltóságnak mindaddig, míg e téren
a szabályozás nem változik.
DR . TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ
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Felhívás
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi
Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő
beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő
általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:
• 2015. április 16. (csütörtök) 8.00–19.00 óráig
• 2015. április 17. (péntek) 8.00–18.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2015. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a
szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására
jutásától számított 15 napon belül –jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be az intézmény vezetőjének.
A kérelemmel kapcsolatosan a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Balatonalmádi Tankerületének igazgatója jár el és hoz
másodfokú döntést.
HONTAI–CZIRÁKI MARIANNA
TANKERÜLETI IGAZGATÓ

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (8184 Balatonfűzfő, Irinyi u. 2.)
körzetébe tartozó települések:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek TAJ-kártyája,
– a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti
jogokkal kapcsolatos nyilatkozat

• Balatonfűzfő
• Királyszentistván
• Litér
• Papkeszi
Sportiskolai képzésünkre jelentkezőknek képességfelmérést tartunk mindkét nap 16.30–17.30 óra között.

Balatonfűzfőért Alapítvány
2014. I–III. negyedévében alapítványunk az Alapító okiratban meghatározott céljainak megfelelően végezte munkáját annak ellenére,
hogy a képviselő-testület 155/2012. (04. 27.) Kt. határozata alapján
folyamatban van alapítványunk és a Vállalkozást Segítő Alapítvány
összevonása. A kuratórium munkáját nehezítette, hogy többen is
jelezték lemondási szándékukat, de türelemmel várják az új kuratórium felállását. Tisztelet és köszönet, hogy közel 3 éve végzik munkájukat ebben az átmeneti időszakban.
Sikeresen pályáztunk Balatonfűzfő város önkormányzat közreműködésével:
2013. aug. 16-án európai pályázatot nyújtottunk be „Balatonfűzfő
sport- és ifjúságturisztikai fejlesztésére”, amelynek eredményeként
29 985 359 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyertünk a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 4-es
tengely „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
35/2013. (V. 22.) VM rendelet keretében 2013-ban a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS által meghirdetett 2. számú
intézkedéshez kapcsolódó pályázatán”.
Az elnyert pályázati összeg felhasználásával megújult városunkban 2
játszótér, felújításra, modernizálásra került egy multifunkcionális
sportpálya, s kialakításra került egy szabadtéri fitneszpark.
A pályázat kivitelezési munkái befejeződtek. Megtörtént a műszaki
átadás-átvétel. 2014. 10. 8-án ünnepélyes keretek közt birtokba
vehette a város lakossága a közösségi tereket.
Jelenleg a pénzügyi műveletek lezárása van hátra. Megtörtént az
MVH részéről az ellenőrzés, a kifizetésre várunk, hogy megtörtén-

hessen Balatonfűzfő Közös Polgármesteri Hivatalnak az előfinanszírozás visszafizetése.
Ezen a helyen is köszönetet mond alapítványunk Nóti Attila városfejlesztési referens áldozatos, szakszerű munkájáért.
Az alapítvány feladatai közé tartozik, hogy támogassa a kulturális
tevékenységet, a kulturális örökség megóvását és a műemlékvédelmet. Ezért támogatta a balatonfűzfői Támasz Idősek Otthona épületében lévő ökumenikus kápolnában szolgáló Hoffmann Cherny 100
éves harmónium esztétikai és mechanikai felújítását, és befogadta e
nemes cél megvalósítását elősegítő adományok gyűjtését.
Bankszámlaszámunkon elkülönítetten kezeltük a banki átutalással és
csekkeken történt befizetéseket. Az összegyűlt 206 000 Ft-ot átutaltuk a balatonfűzfői Református Egyházközösség részére.
Az Alapítvány támogatási tevékenysége
Az Alapító okirat 7. fejezetében szabályozza a támogatási eljárás
rendjét. Ennek megfelelően alapítványunk kuratóriuma a
Balatonfűzfői Hírlap 2014. évi januári és júliusi számában kiírta az ez
évre szóló pályázati felhívást.
A felhívásra 16 pályázat érkezett, melyeket kuratóriumunk negyedévenként tartott ülésein bírált el. A kuratórium 13 pályázatban megfogalmazott célt az Alapító okiratban rögzítettekkel egyezőnek találta és azokra összesen 445 000 Ft támogatást ítélt meg.
Három pályázati kérelmet utasítottunk el, mivel céljainkkal nem
voltak összeegyeztethetőek:
Munkahelyekért Egyesület: infrastruktúra bővítésére kért támogatást
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Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület: dologi kiadásokra kért
támogatást
Irinyi Általános iskola Szülői Munkaközössége: jutalomkönyvek
vásárlására kért
támogatást
Támogatott pályázatok:
1. Pintér István 40 000 Ft 2/2014. (04. 02.) sz. hat. bélyegkiállítás
anyagának költségeihez
2. Református Egyházközösség Balatonfűzfő 40 000 Ft 3/2014.
(04. 02) sz. hat. 100 éves Hoffmann Czerny harmónium felújításához
3. Balatonfűzfői Hírlap 20 000 Ft 4/2014. (04. 02.) sz. hat. Honismereti Füzetek 6., 7. számainak megjelentetésének költségeihez
4. Gerendás Lajos 20 000 Ft 5/2014. (04. 02.) sz. hat. Honismereti
Füzetek 6., 7. számainak kutatási költségeihez
5. FAK Kosárlabda Szakosztály 40 000 Ft 7/2014. (04. 02.) sz. hat.
Mini Kupa megrendezési költségeihez
6. FŐDTBK 30 000 Ft 8/2014. (04. 02.) sz. hat. Kulturális Örökség Napjai rendezvény költségeihez
7. Országos Modellező Egyesület 40 000 Ft 9/2014. (04. 02.) sz.
hat. Versenyek rendezési költségeihez
8. CSEBSZALTO nyugdíjasklub 40 000 Ft 12/2014. (06. 25.) sz.
hat. Szüreti felvonulás rendezvényhez
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9. Gyuricza László 40 000 Ft 13/2014. (06. 25.) sz. hat. Turista
bázispont kialakításának költségeire
10. BLTE 40 000 Ft 14/2014. (06. 25.) sz. hat. Aug. 20-i ünnepi
rendezvények költségeihez
11. Veterán Autós és Motoros Baráti Kör 40 000 Ft 15/2014. (06.
25.) sz. hat. Veterán motorosok találkozójának megrendezési
költségeihez
12. Balaton Dalkör 40 000 Ft 16/2014. (06. 25.) sz. hat. CD lemez
készítésének költségeihez
13. FAK U-14 futball csapat 25 000 Ft 20/2014. (09. 24.) sz. hat.
sportruházat vásárlási költségeihez
Remény mutatkozik arra, hogy hamarosan bejegyzésre kerül az új
összevont alapítvány, s megújult kuratóriummal folytathatja
munkáját.
Ehhez kérjük, hogy adójuk 1%-ával, adományaikkal támogassák
az Alapítványt!
Adószámunk: 18915583-1-19
Bankszámlaszám: 11748083-20007140
Ezúton mondunk köszönetet az APEH által jóváírt előző évi
támogatásukért, a 22 433 Ft-ért.
GYURKOVICS ÁGNES

Kedves Szülők!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szeretné felmérni, hogy a nyári iskolai szünetben hány balatonfűzfői alsó tagozatos gyermek szüleinek okoz problémát gyermeke biztonságos felügyeletének megoldása.
Terveinkben szerepel, hogy 2015. június 22-től július 31-ig heti
csoportbeosztással, szakemberek közreműködésével hiánypótló
szándékkal, megszervezzük, koordináljuk – csekély térítési díj ellenében – a szabadidő tartalmas eltöltését, amennyiben a szülők részéről
erre igény jelentkezik.
Kérjük, ha gyermeke balatonfűzfői lakos, de nem a balatonfűzfői
oktatási intézmény alsó tagozatos tanulója, azonban nagy problémát
jelent a hosszú nyári szünetben gyermeke felügyeletének megoldása,
vegye fel a kapcsolatot szolgálatunkkal 2015. április 20-ig személyesen (Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. – Takarékszövetkezet épülete

mellett), vagy telefonon a 06-88/451-051-es telefonszámon, ahol
munkatársunktól minden felmerülő kérdésére választ kap.
Felhívjuk az Irinyi János Általános Iskolába járó gyermekek szüleinek
a figyelmét arra, hogy írásos igényfelmérőnket minden alsó tagozatos
gyermek az osztályfőnökétől megkapta/megkapja. Levelünket kérje
gyermekétől, illetve az osztályfőnöktől.
Amennyiben az igényfelmérőt nem juttatják vissza az iskolába,
illetve nem jeleznek szolgálatunkhoz a megadott határidőig, úgy
tekintjük, hogy nem kívánják igénybe venni a nyári gyermekfelügyelet lehetőségét.
Szeretettel várjuk az Ön és gyermeke jelentkezését!
BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
BALATONFŰZFŐI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK MUNKATÁRSAI

Kopogtat a tavasz az ajtónkon!
Igaz, még több a borús, hideg reggellel induló nap, de a ragyogó nappali fények már a tavasz közelségét jelzik. A szép idő kicsalogatja az
embereket a szabadba, legyen az kertészkedés, ház körüli rendezgetés, vagy csak szórakozás, sportolás. A réteges öltözködésnek igazán
ebben az átmeneti időszakban van jelentősége.
De ne csak az egészségére gondoljon, aki a ház körül tesz-vesz! Az
időseket összefogó klubokban is kiemelt témája az előadásoknak,
hogy az ajtót, kertkaput ne hagyják nyitva, amikor kertészkednek,
udvart, kamrát, fészert rendeznek. Amíg a szorgos gazda a munkára
figyel, addig a nyitott ajtó kiváló alkalom a besurranó tolvajoknak.
És tudják: Alkalom szüli a tolvajt!
Bizony keserves érzés, ha a szépen összerendezett udvarról, kertből

belépve a lakásba, házba, idegen kezek nyomait fedezik fel.
Amennyiben áldozattá váltak, kérem, azt azonnal jelezzék a rendőrségnek, hogy minél előbb tudjunk az elkövető nyomára indulni.
Ha már a kertrendezésnél tartunk, fel kell hívnom a figyelmet a
2015. március 5-től hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatra,
amely a 225. szakaszában megtiltja a belterületi ingatlanon
történő tűzgyújtást, kivéve, ha helyi önkormányzati rendelet erről
másképpen rendelkezik. A helyi rendelet szabályozhatja, hogy hol,
hogyan és mikor lehet az ingatlanok területén tüzet gyújtani. A tilalom a kerti partikra nem vonatkozik.
A tűzgyújtási szabályok megszegése pénzbüntetést von maga után.
Már egyre hosszabbak a nappalok, de így is közlekedünk sötétben,
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borús, ködös napokon, rossz látási körülmények között. A „Látni és
látszani!” közlekedési kampány ősszel hívja fel a figyelmet erre. Én
azonban az év minden szakára javaslom, hogy a saját biztonságuk
érdekében figyeljenek oda, hogy jól láthatók legyenek mindenkor. A
gépkocsik a jó és tiszta burájú lámpákkal, a gyalogosok és kerékpárosok a láthatósági mellénnyel, eszközökkel.
Már sokszor elmondtam, lakott területen kívül gyalogosnak és
kerékpárosnak is kötelező a „zöld vagy sárga” mellény, lakott
területen belül viszont nagyon ajánlott. A közlekedés résztvevőinek
közös felelőssége az egymásra vigyázás, ez azonban nem zárja ki az
óvatosságot saját érdekükben.
És ha már megtörtént a baj, soha ne hagyják el a helyszínt! Mindig
nézzék meg, történt-e személyi sérülés, van-e szüksége valakinek vala-

milyen segítségre. A helyszín elhagyása, a segítség nyújtás elmulasztása bűncselekmény, amely súlyos következményekkel jár. Sajnos
2014-ben nőtt az ittasan vezető és ittasan balesetet okozó vezetők száma is a kapitányság területén. Tudjuk jól, hogy a baleset helyszínének
elhagyása mögött gyakran a vezetést megelőző alkoholfogyasztás áll.
Higgyék el, egy hosszabb-rövidebb időre bevont vezetői engedély
még mindig kisebb baj, mintha a segítségnyújtás elmaradása miatt
életét veszíti valaki, vagy a sérülése maradandó károsodást okoz.
A jó időben a kertészkedőknek és a teraszon napozóknak is szép tavaszt, az
útnak indulóknak balesetmentes közlekedést kívánok kollégáim nevében is!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály április havi túraterve
• Április 11. Bakonybél–Gerence-völgy–Molnár-kút-árok–Gyilkostó–Gerence-fogadó– Bakonybél
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• Április 18. Nemere József emléktúra
Porva-Csesznek, MÁV pu.–Csárda-völgy–Pintér-hegy–Zirc
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., kb. 8.00 óra Táv: 12 km Szintkülönbség: 250 m
Túravezető: Risányi Mária
• Április 18. Bakonybél–Odvaskő–Huszárokelőpuszta
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Görbicz Lajosné
• Április 25. Padragkút–Padragkúti-sziklák kilátó–Király-kút–Bujólik–Lugosi-tető kilátó–Öcs –Pula
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.00 óra Táv: 12 km
Túravezető: Király István
• Május 2. Farkasgyepű–Pisztrángos-tó–Vadászház–Németbánya–
Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.20 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál

• Május 9. Badacsonytördemic–Kuruc körút–Ranolder kereszt–
Rózsakő–Badacsony
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: 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

Nemzetközi Shotokan karateverseny Zalaszentgróton
A Balatonalmádi Shotokan Karate–Do S. E. (Nippon-dojo) tizenöt
versenyzővel vett részt a 2015. március 7-én megrendezett Szentgrót
kupán. A hazai csapatokon kívül lengyel és román versenyzők is részt

vettek ezen a versenyen, melyen 180 karatéka mérte össze tudását
minden korosztályban.
Az Almádi Egyesület fűzfői versenyzői ismét kitűnően szerepeltek.
– Kiss Maja: egyéni kata ( formagyakorlat): bronzérem, egyéni kumite (küzdelem): bronzérem
Mindhárom csapatunk csapat kata (formagyakorlat) versenyszámban dobogós helyet ért el.
– Morvai Anna, Pahola Eszter, Kiss Maja: ezüstérem
– Morvai Bálint, Csontos Tamás, Rézmüves Ádám: ezüstérem
– Szombathelyi Klaudia, Gondos Dávid, Kiss Márkó: bronzérem
Gratulálunk minden versenyzőnek ,és készülünk a következő kihívásra az áprilisban megrendezendő Diákolimpiára.
RÉZMÜVES MIKLÓS
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Labdarúgás
Még több lelkesedést és hozzáállást várok el a csapat minden tagjától,
ha esetleg vesztésre álló mérkőzést kell megfordítani.

Eredmények
FAK–Várpalotai BSK 1:1 (1:0) Góllövő: Sipos Martin
Horváth Ferenc: A tavaszi szezon első mérkőzésén még tapogatódzó
játék volt, az eredmény igazságosnak mondható.

HORVÁTH FERENC VEZETŐ EDZŐ
Női bajnoki mérkőzések áprilisban

Herendi PSK–FAK 0:1 (0:0) Góllövő: Gál Krisztián
Horváth Ferenc: Végig fölényben játszottunk, bár az egygólos győzelem
nem tükrözte a két csapat közti különbséget.
FAK–Tiac VSE 2:1 (1:1) Góllövők: Gál Krisztián, Espár Csaba
Horváth Ferenc: Az orkánszerű szélben a játékosok hatalmas erőfeszítése meghozta a várt sikert. Egy csodálatos fejesgól döntötte el a mérkőzést.

április 12. vasárnap, 10 óra: Ugod–FAK
április 19. vasárnap, 11 óra: Ajka–FAK
április 26. vasárnap, 13 óra: FAK–Tapolca
Hajrá, hajrá Fűzfő!

Jó tanulónk, jó sportolónk
Áprilisi számunkban az Irinyi Iskola U–10-es
labdarúgó csapatának biztos hálóőrét mutatom be, Varga Bence ötödik osztályos tanulót.
Bence rendes, kedves, jeles tanuló. Mondhatni, a foci a mindene: a csapat kiváló
kapusa, minden idegszálával őrzi a kaput,
irányítja a védőket és a középpályásokat.
Nagycsoportosként (5 évesen) kezdte a focizást az Irinyiben, az U–7-es csapatban.
Bátyja, Bálint már akkor évek óta focizott, s
a család mindig együtt nézte és nézi a mai
napig is a mérkőzéseket a tévében. Kedvenc
csapata az FC Barcelona, kedvenc játékosa
Lionel Messi.
Védő szeretett volna lenni, de hamar kiderült, hogy a kapus poszt számára az igazi.
Elsős korában rögtön meccsre vitték, s azóta

is életét az edzések és a tétmérkőzések teszik
ki. Hetente hatszor jár edzésre, csütörtökön
délután kétszer is, nemcsak az iskolába,
hanem a FAK-ra is.
A legbüszkébb a tapolcai, megyei negyedik
helyezésre. Fő célja, hogy egyszer sikerüljön

kijutni az országos helyosztóra, s megmutatni a csapat erősségét. Szerinte van rá esély, a
csapat évről évre egyre jobb, egyre erősebb,
szeretnek együtt lenni, együtt rúgni a bőrlabdát.
Kedvenc időtöltése a focizás, a kirándulás, a
kerékpározás és a számítógépes játékok.
A tanulásban is élen jár, osztálya legjobb tanulója volt félévkor, mindössze egy négyes szerepelt a bizonyítványában, a többi ötös. Kedvenc
tárgya a matematika. Helyén van a szíve és az
esze, mindig figyel, nagyon sok mindent megjegyez, megtanul a tanórán. Számára fontos,
hogy jó tanuló legyen, hogy egy sportoló biztos tudással rendelkezzen az életben.
HORVÁTH IRÉN

Fiatal fűzfői művészek klubja
Jó dolog, ha egy településnek vannak ifjú
tehetségei, márpedig Fűzfőn vannak jó néhányan. Ezért alakítottuk meg a Fiatal Művészek
Klubját, hogy az arra érdemesek közkinccsé
tegyék tehetségüket, közönség előtt valljanak
terveikről s nem utolsósorban bemutassák
művészetüket. Március végén már harmadik

alkalommal gyülekeztek a fiatalok (és kevésbé
fiatalok), hogy a Művelődési Központ kiállítótermében megismerjék Varga Áron főszervező
legújabb kiszemeltjeit. Ezúttal is telitalálat volt
a választás, hisz Várszegi Júlia szaxofonjátéka és
zenei hitvallása, Hódossy Réka egyensúlykeresése zene és népművészet között, valamint

Tóth Eszter szuggesztív szavalatai mély nyomot
hagytak a hallgatóságban. A végére is maradt
egy kis zenei csemege: Varga Áron, Kövécs
Dániel és Prei Gábor hat kézre írt zongoradarabbal szórakoztatta a közönséget.
GRÓF TIBOR
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Turisztikai rovat
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a testület határozatának megfelelően Hornyák Attila főépítész úrral egyeztetésben
elkészültek a turisztikai iroda látványtervei és alaprajza. Mindezek
alapján jelenleg az engedélyeztetési tervek készülnek. A kivitelezés
megkezdéséről jelenleg nincsenek információink, bízunk abban,
hogy a 2017-ben megrendezendő Vizes VB idején már ebben az
épületben fogadhatjuk vendégeinket.
A terveket Rusznák Mónika és Kiss Viktor készítette.
Vizes Világbajnokság 2017-ben Magyarországon
A miniszterelnök március 11-én jelentette be hivatalosan, hogy
Magyarország szervezheti meg 2017-ben a Vizes Sportok
Világbajnokságát, mely természetesen több helyszínen lesz lebonyolítva. Budapest mellett Balatonfüred is kiemelt szerepet kap ebben,
mint ahogy Balatonfűzfő is, hiszen itt található a Balaton Uszoda, az
egyik Nemzeti Olimpiai Sportközpont. A világbajnokság nagy kiugrási lehetőséget biztosít településünknek a fejlődésre, hiszen számos nemzetközi hírű sportoló érkezik hozzánk a családjával, illetve
nagyszámú érdeklődőt várunk magára az eseményre is. Bízunk
abban, hogy ez alatt a két év alatt, mely rendelkezésünkre áll,
megfelelő számú és minőségű fejlesztést tudunk megvalósítani, hogy
az ideérkezőket európai körülmények között fogadhassuk.

működik tovább, így tehát a kártyára jogosultak azok a vendégek,
akik balatonfűzfői szálláshelyeken töltik el vendégéjszakáikat és ezek
után az idegenforgalmi adót megfizetik. Az adót megfizetett
vendégéjszakák napjaira jár a kedvezmény.
A kártya személyhez kötött, és a vele érvényesíthető kedvezmények
igénybevételére kizárólag a tulajdonosa, és egy vele lévő, legfeljebb 14
éves gyermek jogosult.
A strandbelépés továbbra is naponta egy alkalommal ingyenes a
kártya felmutatása ellenében, a további kedvezményekről hamarosan
tájékoztatást nyújtunk a honlapunkon, illetve a készülő kiadványunkban.
Szállásadói fórum és közgyűlés
Áprilisban szállásadói fórumot tartunk, melyen szó lesz a NAV
által megküldött tájékozató alapján a hatályos adózási módokról,
valamint a Fűzfő kártya kitöltéséről. Közgyűlésünkön tisztújításra
kerül sor, valamint szó lesz a költségvetés módosításáról is. A pontos időpontot weboldalunkon és facebook oldalunkon fogjuk
közölni, illetve az alábbi elérhetőségeinken kereshetnek minket ez
ügyben is:
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: 00-36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása:
Hétfő–Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.00

Fűzfő kártya 2015-ben is változatlan feltételekkel

VALCZER ÉVA
TDM MENEDZSER

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fűzfő kártya program a
testület határozata szerint 2015-ben változatlan feltételekkel

Kedves Olvasók!
Örömmel tudatjuk, a mi gyermekeink igenis tudnak szabályosan közlekedni! Ugyanis megtanulták, hogy zebrán kell átkelni, körül kell
nézni, és rengeteg közlekedési eszközt ismernek. Ezen tudásukat
pedig bemutathatták az Úton-útfélen elnevezésű közlekedési bábversenyen. Elsőként Balatonalmádiban kellett színpadra állniuk, és a jól
begyakorolt bábelőadást előadni az általuk készített bábokkal, járművekkel, majd a forduló területi nyerteseiként Veszprémbe voltak hivatalosak egy megyei döntőre. A megyei döntőn gyermekeink a harma-

dik helyezést érték el! Gratulálunk nekik a szép előadásért!
Köszönöm kolléganőmnek, Ticzné Borsos Gabriellának a felkészítést,
a báb-barkácsolást, az együtt izgulást a gyerekekért. Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, a finomabbnál finomabb tízóraikat (bizony,
azt is kaptunk), és az élményt! Illetve hálával tartozunk a buszsofőr
bácsinak, aki aktívan közreműködött, segített nekünk a díszleteket
cipelni és velünk együtt szurkolt a gyerekeknek!
BÁNDLI PETRA
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Nemzeti ünnepünk – március 15.
Bár az időjárás a Művelődési Központ nagytermébe szólította az ünneplőket, aki eljött,
nem bánta meg! Méltó módon emlékezett
meg Balatonfűzfő lakossága az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Az ünnepi díszbe öltöztetett színpadot
elsőként a Szivárvány óvoda gyermekei vették birtokukba, akik szívet melengető produkcióval vezették be az ünnepséget.

Ezt követően mondta el ünnepi beszédét
dr. Praznovszky Mihály muzeológus, irodalomtörténész, ami biztos minden jelen lévőnek sokáig emlékezetes marad. A vastaps
talán enyhe kifejezés, amely a történelmi
kiselőadást honorálta. A taps R. Kárpáti
Péter és Major Róbert színművészeknek is
kijárt, zenés összeállításuk visszahozta a kor
szellemét és hangulatát. Az ünnepi műsort a

Balatonfűzfői Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub megemlékezése zárta.
A Szózat eléneklése után a részt vevők az
országzászlóhoz vonultak, ahol koszorúkkal, virágokkal emlékeztek a forradalom és
szabadságharc áldozataira.
GRÓF TIBOR

Tréfából jeles!
Nem tréfa ez kedves Olvasó, március végén
ismét
színházi
előadást
láthatott
Balatonfűzfő és a környező települések
lakossága. Sokat kellett várni erre a pillanatra, s természetesen ez az intézmény vezetésének sem volt ínyére. Ám a kényszer nagy úr,
s ennyire ráfizetéses programok szervezését
a Művelődési Központ sem vállalhatta fel.
Most viszont a veszprémi Petőfi Színházzal
sikerült egy olyan szerződést kötni, amely-

nek köszönhetően sokkal kedvezőbb feltételekkel fogadhatjuk az előadásokat. Az első
félévben mindjárt hármat is. A Tréfából jeles
c. két egyfelvonásos Rejtő Jenő bohózataiból készült, s alaposan megdolgoztatta a
majdnem teltházas közönség rekeszizmait.
A sokáig zúgó vastaps egy remélhetőleg
hosszú távú kapcsolat első felvonását minősítette. Mert hogy hamarosan lesz folytatás!
Május 7-én 18 órától Az élet muzsikusai

címmel az operett világában kalandozhatunk látványos zenei blokkok
kíséretében. A harmadik előadás időpontja
még nem ismerhető, de hamarosan azt is
tudatjuk a nagyérdeművel. Mert közönség
nélkül nincs színház, szerencsére a telt ház
azt jelezte, Fűzfőre igen is kell színház!!! A
szervezőkön nem múlik…
GRÓF TIBOR

A nők ünneplése Balatonfűzfőn
„A Nő, méregből s mézből összeszűrve.”
(Madách Imre)

ban. A nőknek szerepük, küldetésük van az
életben.

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet
és megbecsülés kifejezésének napja. Ezekkel
a szavakkal köszöntötte Balatonfűzfőn a
nőket Erdősi Gábor alpolgármester úr e
nemes ünnepen.
Madách Imre az Ember tragédiájából Ádám
és Éva történetéből merítette mondandóját,
és utalt arra, hogy a nők nélkül az élet siralmas és fájdalmas. A férfi képtelen lenne nő
nélkül élni. Minden sikeres férfi mögött egy
még sikeresebb nő áll. A nő okos, csábító, a
nő és férfi mindig egymásra vannak utalva,
ők ketten érnek egyet. Az egész történelmet
együtt írták, együtt vétkeztek a paradicsom-

Kosztolányi csodálatos verséből idézett
alpolgármester úr, és ezekkel a szavakkal
zárta mondandóját.
„Hozzátok kötözött engem a végzet,
örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat”.
A köszöntő után következett az igazi ünneplés meglepetés vendégekkel.
A vendég nem más, mint Solymos Tóni, a
„harmonikás” és két remek zenész társa.

52 éve vannak színpadon, 1962-ben alakult
meg az Express zenekar, és slágereiket a mai
napig dúdolják az emberek ezrei. 8 millió
lemezt adtak ki, a világ minden részén ismerik az örök ifjút, „Tónit”, a harmonikást.
2014-ben az Express zenekar 50. évfordulója alkalmával nagyszabású turnét rendeztek
az országban 50 helyen.
Vidám hangulatot teremtettek, és a közönség együtt énekelt a művésszel.
Hatalmas tapsviharral köszönte meg a
közönség az előadást, és többször visszakövetelték a színpadra a „csapatot”.
Következő meglepetés vendég a Fűzfői
Vidám Fiúk csapata volt, amely vidám hangulatot hozott, és a közönség soraiban ülő
hölgyeknek bókoltak, énekeltek, a Zi-Zi
labor remek számát adták elő, ehhez illően
ZI-ZI cukorka zápora árasztotta el a közönség sorait.
A vidám számok, előadók után Fűzfő városa egy szál virággal egy és pohár pezsgővel
köszöntötte a hölgyeket.
Köszönöm e nemes gesztust, amit átélhetem
Nálatok, Balatonfűzfőn, ezen a csodálatos
ünnepen, a NŐK ünnepén.
HEGYI ILONA
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A Szitakötő ismét repül az Irinyiben
2015. február 27-én délelőtt lázasan készülődött mintegy negyven 4. és 5. évfolyamos
diák a második Szitakötő projektnapra az
Irinyi Iskolában. Budapestről Horgas Judit,
az országos és határontúli projekt vezetője
tartott interaktív foglalkozást a gyermekeknek. A hatvan percben számos oktató játékkal, tudásfejlesztő feladattal ismerkedtek
meg a kíváncsi, lelkes gyermekek. Ügyesen
oldották meg a kompetenciafejlesztő, gondolkodtató kérdéseket a motivált tanulók.
A gyerekeket az intézményben tanító
Szitakötő pedagógusok, szülők, érdeklődők
váltották fel, akik új, játékos, problémameg-

oldó, komplex módszerekkel, feladatokkal
ismerkedtek meg, egy-egy szitakötős írás feldolgozása kapcsán, a közel másfél órás
továbbképzés keretében.
A Szitakötő program hét évvel ezelőtt
indult, azóta az iskola folyamatosan részt
vesz benne, hiszen a kíváncsi gyerekek folyóirata témái kimeríthetetlenek, a lelkesedés
nem lankad. A program kiválóan illeszkedik
az Ökoiskola profiljába. Horgas Judit elismerését fejezte ki az intézményben folyó,
kiváló, pedagógiai alkotó munkáért.
Az iskolai pályázat megvalósítása folyamatos, a tanárok és tanítványaik a tavaszi szám

lelkes feldolgozását kezdték meg, mely a
Hármas út témakört járja körül.
HORVÁTH IRÉN

Sportovi, Sulimustra az Irinyiben
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola immár
hetedik éve, lelkesen végzi, az óvodások
beiskolázásához kidolgozott pedagógiai tervét. Ez a munka, folyamatos aktív és hatékony kapcsolatot jelent az óvó nénikkel, a
nagycsoportos óvodásokkal és a szüleikkel.
Ennek egyik állomása volt 2015. február 17én a SPORTOVI foglalkozás, ahol iskolánk
testnevelő-edzői fogadták az ovisokat. Az
iskola tornatermét mintegy ötven tettre kész
óvodás vette birtokba, s töltött el egy órát,
fantasztikusan izgalmas akadálypályák
leküzdésével. Volt ott trambulin, kosárra
dobás, bátorság pad, fociderbi és a titkos projekt, ahol csillogó Fűzlurkó tetoválást kaptak
a sportakadályokat vígan vevő gyermekek.
Itt került sor a „Kedvenc őszi képem” alko-

tói pályázat eredményhirdetésére is, ahol a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Radnóti úti
tagóvodásai gondos munkájuk eredményeképpen, különdíjat vehettek át. Gratulálunk
a szép teljesítményhez!
Köszönjük a szülői munkaközösségnek a
támogatását, ami egész tanévben, néha erőn
felül is, de nagyon kitartóan igyekszik segíteni az iskola pedagógiai munkáját.
A felhőtlen sportolást követően jókedvűen,
csillogó szemekkel, karjukon és kezükben egyegy Fűzlurkóval távoztak a leendő elsősök.
Éves óvodai projektünk záró rendezvénye
2015. március 11-én volt. A délelőtt folyamán a nyílt nap keretében tanítási órákat
tekinthettek meg a szülők és az érdeklődők.
A délutáni oviprogramra külön busszal
érkeztek a leendő első osztályosok az iskolá-

ba 15.00 órára, majd Buksi kutya vezetésével
megismerkedtek az iskola épületével. Ezután
forgószínpadszerűen kézműves, zenei, sport
majd digitális játékfoglalkozásokon vettek
részt a lelkes lurkók. A szülők 16.00 órára
érkeztek, s gyermekeikkel együtt az alsós osztályok zenés, táncos bemutatóit élvezhették.
A délutánt az igazgató úrral folytatott interaktív ankét zárta, melyen a beiratkozást pontosították a szülők.
A gyermekek finom uzsonnával búcsúztak az
iskolától, várva a szeptemberi iskolás folytatást.
Mi, pedagógusok pedig örülünk, hogy
egészséges, lelkes, boldog óvodásokkal töltöttük el ezt a szép délutánt, bíztató reményt
adva a nyolc éves közös munkánknak.
HORVÁTH IRÉN

„Újra tanulók” – mást is tanulók!
Az Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő
immár második éve vesz részt az „Újra tanulók!” program oktatásának lebonyolításában. Az idei évben 2014. december 1.–
2015. március 26. között 47 főt képeztünk
(26 házi betegápoló, 21 betanított parkgondozó) különböző helyszíneken – Balatonfüreden, Balatonfűzfőn és Veszprémben. A
résztvevők oktatóikkal együttműködve elérték a közös célt, sikeres vizsgákat tettek.
De tekintsünk a képzésnek azon részére,
ahol a sikeres vizsga mellett az emberi értékekre helyeződött a hangsúly. Egy ilyen
típusú oktatásnak más hozadéka is lehet,

nem csupán egy tanúsítvány. A résztvevők
nemcsak a tananyagot sajátították el, hanem
olyan ismeretekkel is gyarapodtak, amelyeket a mindennapi életükben is hasznosítani

tudnak, akár önmagukkal, akár embertársaikkal szemben. Gondoljunk csak bele abba,
hogy az életben mennyi mindent tanulhatunk, mennyi mindent kaphatunk más
emberektől. Olyan emberektől is, akik
különböző lakóhelyekről, különböző motiváltsággal, temperamentummal, végzettséggel kerülnek össze egy tanfolyam erejéig
néhány hónapra. Akik képesek arra, hogy
csoportban együttműködve, egymást segítve maximális toleranciával, empátiával,
dicséretre méltóan napi rendszerességgel
megjelentek az intézmény által bonyolított
és szervezett órákon. A képzésben résztvevők is így voltak ezzel. Oktatók-hallgatók
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kölcsönösen tanultak egymástól és osztották meg az életbeli tapasztalataikat, tanácsaikat. Segítettek egymásnak egy-egy dologban, szituációban, helyzetben. Ilyenkor
nem a sikeres vizsga letételére helyeződött a
hangsúly, hanem magukra az emberek.
Azokra az emberek, akik nap, mint nap
hatást gyakoroltak egymásra, akik személyiség és szemlélet változáson mentek keresztül
ezen hónapok alatt. Akik olykor kulcsszerepet játszottak egy másik ember hozzáállásá-

ban, felfogásában, és azokról az emberekről,
akik a tanfolyam végeztével az alábbiakat
fogalmazták:
„A tanfolyam során erősödött meg bennem az
a tudat, hogy milyen nagy szükség van az idősekkel való foglalkozásnál az elhivatottságra,
odafigyelésre, empátiára, szeretetteljes gondoskodásra, tiszteletre. A képzés önbizalmat
adott ehhez a hivatáshoz.”
„Hasznos volt számomra a tanfolyam, olyan
ismereteket szereztem, amit hasznosítani
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tudok majd a munkámban. A képzés új célokat, kihívásokat adott. Köszönöm oktatóimnak a közvetlenségüket, segítőkészségüket,
amit a képzés alatt tapasztaltam.
Megerősítettek abban a hitemben, hogy a szeretettel nyújtott segíteni akarás a legfontosabb
az idős ember ápolásában, gondozásában.”

ÉRSEK–KOVÁCS ADRIENN
KÉPZŐ

Duális képzés bevezetése az elektronikai technikus szakon
Intézményünk és a székesfehérvári DENSO
Gyártó Magyarország Kft. közötti együttműködés alapján 1/13 A osztályos elektronikai
technikus tanulóink az idei tanévtől tanulói
szerződéssel a székesfehérvári gyárban vehetnek részt gyakorlati képzésben. A képzés a
2014/2015-ös tanév nyári gyakorlatával indul.
A DENSO Gyártó Magyarország Kft. az
ország egyik legjelentősebb autóipari beszállítója. Üzemanyag-ellátó rendszerelemek (adagolószivattyú, nyomócső, befecskendező) és
rendszervezérlő egységek gyártásával foglalkozik. Eladásaik jelentős hányadát a dízel
üzemű gépkocsik számára gyártott adagoló
rendszer teszi ki. Termékeik másik nagy csoportját a rendszervezérlő egységek (System
Control Components) alkotják. A rendszervezérlő egységek segítségével a motor működésének egyes jellemzői (üzemanyag-felhasz-

nálás, nyomaték, teljesítmény, károsanyagkibocsátás) módosíthatók, így lehetővé válik
a hatékony, takarékos és környezetkímélőbb
működés együttes megvalósítása.
A programban résztvevő tanulók számára a
gyakorlati képzést a következő 14. évfolyam
során minden második héten a DENSO
székesfehérvári gyára biztosítja.
A gyakorlathoz szükséges elméleti képzés a
vállalat oktatási központjában történik,
kiválóan felszerelt oktatótermekben és kabinetekben a cég szakoktatóinak és mérnökeinek irányításával.
A diákok gyakorlati feladataik megoldása
során a karbantartási részleg munkájában
vesznek részt, így „életszerűen”, közvetlenül
a vállalat működésébe bekapcsolódva ismerkedhetnek meg a legmodernebb gyártási
technológiákkal, eszközökkel, eljárásokkal.

A gyakorlati képzés során tanulóink automatizált gyártórendszerekkel (Siemens,
FANUC), PLC programozással (MORI
SEIKI), CNC gyártástechnológiával és
programozással (DENSO, Mitsubishi,
Yamaha), robottechnikával és programozással, IT rendszerintegrációval (Sony, Mitutoyo), méréstechnikával, villamos szerelési
és karbantartási feladatokkal, elektronikai
áramkörök fejlesztésével, tesztelésével, javításával ismerkedhetnek meg.
A gyakorlat teljes idejére a DENSO havi
tanulmányi ösztöndíjat, étkezési és utazási
kedvezményeket, munkaruhát biztosít a
tanulók részére.
SZÉKELY NÁNDOR
ELEKTRONIKA MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
MÉRNÖK TANÁR

Rendőrségi előadás az Övegesben
Iskolánkban március 3-án 16 órai kezdettel
bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosító
előadást tartott a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságtól Péter Katalin rendőr alezredes. A Bűnmegelőzési Osztály kiemelt figyelmet fordít a családon belüli és párkapcsolati
erőszakra, az internetes párkeresés veszélyeire, ezen bűncselekmények megelőzésére és a
sértettek számára a segítségnyújtásra. A
14–18 év közötti korosztály különösen veszélyeztetett ebből a szempontból, hiszen ebben

az életkorban fontos a párkapcsolatok kialakítása, ehhez a fiatalok pedig szívesen használják a világhálót. Az előadás egy ismert
videoklip bemutatásával indult, melyben
Kállay–Saunders András Running dalában a
gyermekbántalmazásról énekel. A program a
„Szenvedélyes (V)iszonyok” címet viselte,
melynek keretében útmutatást kaptak diákjaink, hogyan ismerjék fel a párkapcsolati erőszak formáit, jellemzőit, előjeleit, gyermekekre való hatását, valamint információt szerez-

hettek arról is, milyen módon tudják a rájuk
leselkedő veszélyeket hárítani, és kihez tudnak fordulni, ha bajba kerülnek. Az előadó
sok összefüggéssel és konkrét rendőrségi
ügyekkel keltette fel a tanulók érdeklődését.
Diákjaink figyelemmel követték a tanulságos
példákat, az előadás végén pedig egy rövid
ismertetőt is kaptak az elmondottakról.
Ezúton is köszönjük a rendőrség munkáját.
LÉGRÁDI CSILLA NEVELŐTANÁR

Köszönöm!
Köszönetemet szeretném kifejezni, hogy fellépésünkkel színesíthettük az Irinyi Iskola március 15-i ünnepélyét. Szeretnék gratulálni a
résztvevő diákoknak és felkészítő tanáraiknak. A remekül összehangolt, megszervezett előadásért Szabó Erzsébet tanárnőt illeti a dicséret.
TISZTELETTEL : FENYVESINÉ VARGA JUDIT, A NOSZTALGIA ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁNCKLUB VEZETŐJE
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Öveg-Est a balatonfűzfői Művelődési Központban
Hagyományteremtő iskolai bemutató, kulturális rendezvény Balatonfűzfőn.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket, a város
lakóit, minden érdeklődőt 2015. április
22-én 17.30-kor kezdődő műsoros estünkre.

Kedves Olvasók!
Figyelmükbe ajánlom egy balatonfűzfői
versírással foglalkozó fiatal verseit. Édeskeserű, misztikus hangvételű írásaival
elvisz minket az álmok, a képzelet világába. A mindennapok realitásaiból felrepít
egy másik világba. Saját magáról röviden
bemutatkozásként a következőket írja:
,,24 éves balatonfűzfői fiú vagyok. Iskoláim
nagy részét Balatonfűzfőn végeztem, majd
2009-ben az Öveges József Szakképző
Iskola és Gimnáziumban érettségiztem.
2005 óta foglalkozom versírással. Első verseskötetem „Rózsák és álmok közt” címmel
jelent meg 2012-ben az United Pc. kiadónál, majd a második kötet 2014 decemberében készült el az Underground kiadó gondozásában.”
Szeretnénk minden hónapban egy-egy
kedves versével megörvendeztetni Önöket.
Fogadják szeretettel első általa kiválasztott
versét.

Zenés, táncos, vidám hangulatú programra
hívjuk Önöket! Bemutatkoznak tehetséges
diákjaink, az iskola pedagógusai. Az est
bevétele, a résztvevők támogatása intézményünk alapítványához kerül, így tanulóink

Az Életet az Éveknek Veszprém Megyei
Egyesülete március 6-án rendezte meg rejtvényfejtő- és sakk versenyét. A hagyományosan Zircen szervezett szellemi vetélkedőn
klubunk négy fővel a rejtvényfejtésben vett
részt. A Csebszalto klub csapatát Gyurkovics
Ágnes, Madarászné Kajdacsi Ágnes, Portik
Sándor és Szabó Lajos képviselte. A megszokottól eltérően mozaik kirakós rejtvény is
szerepelt a feladatok között. Azonban most
is négy féle feladattal kellett megbirkózni.
Minden típusú megoldásban az összes betűt
ki kellett tölteni hibátlanul időre, ami százhúsz perc volt. A verseny értékelésénél
derült ki, hogy hibátlanul a legrövidebb idő
alatt Portik Sándornak sikerült, így aranyéremmel térhetett haza. Az értékelés alatt
Sudoku típusú rejtvény megoldására lehetett jelentkezni. A csapatból ketten végeztünk a megadott idő alatt. Madarászné Ági
gyorsabb volt nálam, de sajnos hibát vétett,

Kiss Ákos: Örök élet
A széllel táncolok
tűnő fényben,
porként hamvadok
vak sötétben.

Mint egy tűnő pillanat,
s mint egy könnyező alkonyat,
lelkemmel én továbblépek,
mert vár rám még az örök élet.

PEDAGÓGUSAI ÉS DIÁKJAI

Csebszalto nyugdíjasklub

ILLÉS SUSAN

Máshonnan jöttem,
s e Földre szálltam.
Visszavágyom oda,
hol ez előtt jártam.

programjait, utazásait, versenyeit fogja szolgálni.
A BALATONFŰZFŐI ISKOLA JÖVŐJÉÉRT
ALAPÍTVÁNY NEVÉBEN AZ ÖVEGES

csak a második lett. Ez alkalommal Szabó
Lajos az első helyet szerezte meg. Csapatunk
tovább népszerűsítette Balatonfűzfő város
hírnevét.
A verseny befejeztével igyekeznünk kellett a
hazautazással, ugyanis a városi nőnapi
ünnepségen a vidám fiúk bemutatták a Z’ Z’
lavor jelenetet, amiben mi is szerepet vállaltunk.
Klubunk nőnapi ünnepségét március 7-én a
Natúrkert étteremben rendeztük meg. A
hagyományossá vált összejövetelünkön
Marton Béla polgármester úr betegsége
miatt nem tudott jelen lenni. Számára innen
kívántunk jó egészséget, mielőbbi felépülést.
A nyugdíjas himnuszunk eléneklésével
kezdtünk, majd az ünnepi köszöntőt megelőzően a női szavak értelmező szótárából
ollóztam egy pár kifejezést a jelenlevők
derültségére. Ezt követően Antóni Sándor
„Nőnapi köszöntő” című versével, majd egy
szál virággal kedveskedtünk a jelenlevő női
klubtagjainknak és lovas barátaink női képviselőinek. Továbbiakban éhségünket,
szomjúságunkat csillapítottuk a vendéglő
szorgalmas pincérének segítségével, majd
késő estig baráti beszélgetéssel, zene mellett
tánccal múlattuk az időt. Zárás után kellemesen elfáradva, élményekkel tértünk otthonunkba.
SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Nőnapi műsorok Fűzfőn
Március 5-én az Öveges Iskola kollégiumának tanulóival együtt nőnapi köszöntőt tartottunk a lányoknak gyönyörű versekkel.
Egy-egy szál rózsát adtunk ajándékba minden hölgynek, diáknak, tanárnak egyaránt.
Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy
másnap előadhattuk kis műsorunkat a
Támasz Idősek Otthonában is. Az ott lakók
nagy szeretettel és örömmel fogadták elő-

adásunkat, a végén hatalmas tapsot kaptunk. Nekem a nőnap a szeretetet és a boldogságot jelenti, mert értünk, férfiakért a
nők nagyon sok áldozatot hoznak, és ezzel a
kis nőnapi köszöntéssel szeretnénk kinyilvánítani tiszteletünket irántuk.
NÉMETH ÁDÁM 11. G OSZTÁLY TANULÓJA
ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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Balaton nyugdíjasklub
Márciusi klubdélutánjukon a klub férfitagjai
a hölgyeket köszöntötték. Dr. Varjú Lajos
Slachta Margit életével ismertette meg a tagságot. M. Mészáros Éva saját versét szavalta

el. Farkas Sándor vidám, humoros műsorral
köszöntötte a nőket. Papp József két rövidfilmet vetített. A második kisfilm hatalmas
tetszést aratott.

A virág sem maradhatott el a férfiaktól.
Szendvicsek, sütemények és finom itóka, a
jókedv tette teljessé a klubdélutánt.
BÉRES ISTVÁNNÉ

„Újra öltünk és örökítünk”
Az „Újra öltünk és örökítünk” című programsorozat 2013-ban a Nemzeti Művelődési Intézet keretében indult el.
A nagy érdeklődésre való tekintettel 2014
októberétől ismét útjára indult a projekt,
melynek feladata a népi kultúra értékeinek
tanítása, bemutatása, gyakorlása és megőrzése az utókornak.
Veszprém megyében öt település indított
hímző szakkört.
A szakkörök az általuk készített csodálatos
hímzéseket 2015 márciusában egy kiállítás
keretében mutatták be.
A települések között szerepelt Balatonfűzfő is, a
hímző szakkör kiállítási anyagának bemutatása
2015. március 24-én volt a Jókai Közszíntérben.

A megjelent vendégeket Gróf Tibor, a balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója köszöntötte. A kiállítás alkalmából Mihalcsik Márta módszertani referens, a
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém
Megyei Irodájának munkatársa köszönetet
mondott a programban résztvevőknek. A
kiállítást Kontics Monika, az önkormányzat
pénzügyi, településfejlesztési és humán
bizottságának elnöke nyitotta meg. A szakkör munkáját és annak értékelését Szuperné
Bohus Judit népi iparművész, a szakkör vezetője mutatta be.
A kiállításon megcsodálhattuk a Balaton
felvidék különböző hímzéseit. A szakkör
vezetője elégedettségét fejezte ki a résztve-

vők munkáját illetően. A balatonfűzfői
hímző szakkör tagjai: Baranyainé Csomai
Katalin, Bálintné Boa Zsuzsanna, Csuka
Péterné, Imre Simonné, Keczer Józsefné,
Németh Józsefné, Papp Józsefné, Puskorics
Jánosné, Rutterschmidné Tüzes Éva, Szanyi
Józsefné.
Végezetül, de nem utolsósorban a résztvevőket jó munkájuk elismeréseként egy-egy
oklevéllel jutalmazták. A kiállítást Farkas
Sándor versmondása, a Balaton Dalkör, Ticz
Balázs és Kovács Anita népdal előadása tette
színesebbé.
ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

FUTURA, avagy irány a játékos tudomány, a tudományos játék
2015. március 7-én reggel korán kerekedett
fel negyvenhét Irinyi iskolás az izgalmas
kirándulásra. Úticéljuk a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont volt. A mintegy három
órás út után az izgalom a tetőfokára hágott,
mivel mindenkinek az „Átélni, kutatni, ját-

szani” jelszó motoszkált a fejében. Először a
szigetközi északi Pocokkal, a Futura kabalájával ismerkedtek meg a felfedező diákok,
aki ebben a mosonmagyaróvári 300 éves
egykori gabonaraktárban talált otthonra.
A múlt hangulatát az évszázados gerendák,
az eredeti falak idézték meg. A gabonamag-

vak helyett azonban a négy kosárlabdapályányi területen fantasztikusnál fantasztikusabb játékok sorakoztak, amelyek a négy
alapelemmel kapcsolatos fizikai törvényeken alapultak.
A „VÍZ SZINTJÉN” olyan természeti jelenségeket ismerhettek meg 20 m2-en, amelye-

21. oldal

2015. április

kért valójában a Földet kellene körbekerülnünk. Hegyek, folyóvölgyek, tavak, hajózó
csatornák és az óceán is elénk tárult, de
nemcsak szép tájképként, hanem élő, lüktető, öntörvényű, nem ritkán kérlelhetetlen
természeti erőként.
A „FÖLD SZINTJÉN” a kiállítási elemek
látványosan szemléltették az energia-megmaradásra, a gravitációra és a tehetetlenségi
erőre vonatkozó legfontosabb fizikai törvényeket.
A levegő birodalmában a szél természetformáló munkáját a Homoksivatag mutatta be,
a Szélkerék teszt segítségével a szélerőművek

működését figyelhették meg a gyerekek.
Nagyfeszültségű távvezeték kisülése, villámok, egyensúlyérzék, Hold leszállóegység,
Madárfal várta még a „LEVEGŐ
SZINTJÉN” az érdeklődőket.
A „TŰZ SZINTJÉN” a Napunkhoz, a látható fényhez kapcsolódóan érhették a meglepetések a kutató diákokat, sötétszoba,
foszforeszkáló fal, tükörrel kapcsolatos játékok, lézerfegyver stb.
A Mini Space World világában az űrkutatás
rejtelmeibe, a Planetáriumban 20 perces előadással az élet kezdetébe, a Science Show
auditóriumában különleges és látványos

kémiai, fizikai kísérletekbe mélyedhettek el
a nebulók.
5 dimenziós élmény filmvetítéssel átérezték
a különleges virtuális világot. A 3 dimenziós
kép, a mozgó székek, a szél és az eső segítségével pillanatok alatt résztvevőjévé váltak a
történetnek.
Mintegy ötórai kutatást, játékot éltek át a
kiránduló tanulók ezen a szép tavaszi szombaton, észrevétlenül rengeteg mindent
tanultak, tudománnyal megrakottan tértek
haza.
HORVÁTH IRÉN

V. Simonyi Gyermekbábos találkozó
2015. március 21-én rendezték meg
Veszprémben az ötödik találkozót, melyen
immár hagyományosan, az Irinyi Iskola
Cukorfelhő bábcsoportja is részt vett.
A testvéri szeretet bábelőadásuk igazi tan-

mese volt a szeretetről és az összetartásról
a családon belül. A történet Jékely Zoltán:
A három pillangó című mesejátékán alapult,
a rendező: Horváth Irén tanárnő, a bábcsoport vezetője.

Az előadás meghitt környezetbe repítette a
nézőket, akik nagy tapssal hálálták meg a lelkes produkciót.
A bábcsoport tagjai: Budai Tíria, Pahola
Virág, Orosz Erzsébet, Gáspár Maja Amanda,
Huzsvár Janka, Pahola Eszter, Hudra Eszter,
Kiss Dávid Balázs, Glück Aletta, Csajághy
Patrik, Kiss Maja, Kiss Rebeka, Marx
Bernadett.
Gratulálunk a szép sikerhez és ahhoz, hogy
tovább öregbítették iskolánk és a
Cukorfelhő bábcsoport hírnevét, amely
2015 őszén ünnepli 25. évfordulóját.
HORVÁTH IRÉN

Gyermekeinkért
Ha február – akkor farsang –, akkor az egész
országban tombol a báli szezon. Immár
majdnem két évtizede, hogy a pedagógusok
és a szülők úgy döntöttek az Irinyi
Iskolában, hogy a szórakozással egybekötve
próbálnak anyagi segítséget nyújtani az
intézménynek. Erre a legjobb formát a
Jótékonysági bál adta. Évről évre rendületlenül folyik a szervezés, a jókedvű adakozás.
Így volt ez 2015. február 21-én is, amikor

Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Kérjük,
támogassák
egyesületünk
munkáját adójuk 1%-ával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENC ELNÖK

több mint százhúsz szülő és nevelő gyűlt össze
a Balatonfűzfői Művelődési Központban.
A fergeteges műsort az Irinyi Fúvószenekar,
az 5. b osztályosok Macskaiskola, a 8. b osztályosok Vagány motorosok produkciója,
valamint a szülők-nevelők tánccsoportjának
country tánca szolgáltatta a bálozók nagy
örömére.
A kiváló műsort finom vacsora követte,
majd a felhőtlen tánc, a mulatság és a tom-

Adó 1%
Kérjük, hogy ajánlják
fel adójuk 1%-át!

bola vette át az uralmat egészen hajnalig a
Koktél Trió vezetésével.
Köszönjük a szülői munkaközösségnek a lelkes
szervezést, a szponzoroknak: Lajkó Frigyes,
szaszi. foto, az MTD Hungária Kft., Nyéki
Andrea és sokan másoknak a támogatást.
A bevételt a diákok oktatási-nevelési körülményeinek javítására fordítjuk. Köszönjük!
HORVÁTH IRÉN

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tüntessék ki egyesületünket.
Adószám: 19382058-1-19
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK
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Az „Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmádi kistérségben” című,
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077 azonosítószámú pályázat- 2013

Sajtóközlemény
A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda a
lakosság egészségének szolgálatában
Az egészség – amíg van – nem érték: mindennapi
életünk szerves része, természetesnek vesszük, nem
törődünk vele, nem vigyázunk rá. Amíg egészségesek vagyunk, túlhajszolt világunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzéséért
tennünk kell, nem tudjuk, hogyan vigyázzunk rá,
mit tegyünk azért, hogy tartósan megmaradjon.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Az egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” című pályázatán a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Non Profit Kft. sikeresen szerepelt: a Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága a pályázatot 112 840 427
Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A pályázat megvalósítása során Balatonalmádiban az Egészség házban Egészségfejlesztési Iroda (röviden: EFI) jött létre,
mely az Országos Egészségfejlesztési Intézet
által koordinált országos hálózat tagjaként
látja el feladatát. Olyan szakmai tevékenységeket valósít meg, amelyek hozzájárulnak az
emberek egészségének megőrzéséhez, illetve
az egészségi állapot javulásához.
Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű feladatait három nagy egységbe sorolhatjuk: kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek a
különböző tevékenységek összeállítása, szervezése során a lelki egészség megőrzésére, a
tudatos táplálkozás és a rendszeres mozgás
fontosságának hangsúlyozására.

A projekt megvalósítása során számos egészségmegőrzéssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos program működött. Egészségügyi
állapotfelmérésekre, mobil szűrésekre és
rendszeres dietetikai tanácsadásra került sor,
drogprevenciós programokra, aktív életmódot népszerűsítő előadássorozatra, megelőző-felvilágosító rendezvényekre. Létre jött a
szív- és érrendszeri betegek klubja, a túlzott
alkoholfogyasztással küzdők megsegítésére
alakult csoport, valamint a dohányzásról
leszoktatás is szervezett keretek között történt. Rendszeres testmozgást ösztönző programok is megvalósultak, különböző klubszerűen működő mozgásformák csoportjai,
gyógytornászok által vezetett foglalkozások.
A gyógynövény-ismertető túrák, a szülői
készségek javítását célzó közösségi tevékenységek, a szabad interakciós csoport, a középiskolásoknak szervezett konfliktuskezelés, a
betegklubok, a lelki egészségfejlesztő programok valamint az egészségügyi dolgozóknak tartott krízisintervenció is sikeres volt.
Az Iroda jó kapcsolatot alakított ki az alapellátásban dolgozó partnerekkel, valamint a
civil szervezetekkel is.
Az EFI jelentős mértékben hozzájárult az
egészségfejlesztési tevékenység eredményességének növeléséhez és szakmai megalapozottságának fejlődéséhez, így a lakosság
egészségi állapotának javulásához. Az EFI
szakembereinek tevékenysége segíti az
emberek egészségének megőrzését, illetve
egészségi állapotának javulását. Ennek ered-

Találkozó
2015. március 10–11-én a felvidéki Nagymegyeren megrendezték az immár hagyománynak számító KBTÖT–Zoboralja
Találkozó. A választásokat követően lehetőség nyílt az újonnan megválasztott polgármesterek bemutatkozására, megismerésére
és így a következő 4 év célkitűzéseire is. A
Zoboralji Községek Regionális Társulása és
a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati
Társulása közötti együttműködés már 23

éves. A hagyományok ápolása, a települések
civil szervezeteinek kapcsolatteremtése a fő
gondolata a találkozónak. A közös gondolkodás három legfőbb pontja az E-Twinning
pályázati lehetőség, a helyi termékek eljuttatása és a gyermekek, fiatalok bevonása a két
térség közötti kapcsolat erősítése céljából
csereüdültetés, táboroztatás formájában.
A tapasztalatcsere, a jó példák megismerése
hasznos lehet mindkét térségnek.

ményeképpen a lakosság egyre nagyobb
része érdeklődik az egészségfejlesztési programok iránt, és egyre tudatosabban törődik
egészsége megőrzésével.
Az Egészségfejlesztési Iroda a projekt befejezését követő időszakban is készséggel és
hasznos programokkal áll a Balatonalmádi
térség lakosainak szolgálatában. A lakosság
részt vehet különböző életmódváltást, egészségtudatos változtatást megcélzó programokon, így többek között mozgásprogramokon, táplálkozási tanácsadáson, lelkiegészség-fejlesztésben.
A programokról, az Egészségfejlesztési
Iroda további tevékenységeiről a www.efibalatonalmádi.hu honlapon folyamatosan
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
DR . NÉMETH ILONA FŐORVOS

„Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Balatonalmádi kistérségben”
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077
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Várjuk jelentkezésüket az alábbi telefonszámokon:
Béres Istvánné: 06-20/925-4515, Papp Józsefné Böbe: 06-20/520-9428
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Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én), készülhet bármely technikával, zenei
aláfestéssel vagy szövegalámondással
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról
Beküldési határidő: 2015. július 20.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!
BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

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

ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE
BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ
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Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat.
A pályázatra minden naptári évben folyama-

A város fotósa – a fotós városa©
tosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a
szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a pályázó pontos adatainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában, illetve inter-

neten való megjelentetésre, a felvétel készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a
díjra beküldött képeket más pályázatban
nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely
reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta!
Mentsék el a képeket, és küldjék el nekünk a
bemutatkozásukkal együtt! Várjuk a képeket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com
06-20/925-4515

Áprilisi rejtvény
A márciusi keresztrejtvény helyes megfejtése:
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók.
(Radnóti Miklós: Naptár (részlet) Március
Könyvet nyert: Lukács Sándorné balatonfűzfői és dr. Földi László szentendrei olvasónk.
Gratulálunk!
Április havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. április 28.
A meg fejtést 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 (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-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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Almádi üveges
Nyitva: HP: 916, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521
Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Munkaszemüveg-lencsék
-30% kedvezménnyel
Nem volt még multifokális
szemüvege? Kipróbálná?

Most akciós áron megteheti!
-20% kedvezménnyel

– 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

Az akcióban résztvevõ lencse
Hoya-Amplitude 1,5 HVA lencse.
Az akcióról érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2015. március 2-tõl április 30-ig tart.

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra

88/428-838,
06-20/388-5411
Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!
E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu

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

Balatonfűzfőn, a víztoronynál belterületi, közműves, 1540 m2-es telek eladó. Érdeklődni a 06-20/351-6650 telefonon.

Hirdessen 2015-ben
Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515

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

Matematika korrepetálása általános iskolásoknak, valamint angol nyelv
kezdőtől középhaladóig minden korosztálynak. Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/70-615-2855

2015. április

27. oldal

Tréfából jeles

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

