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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. szeptember 10-től 2015. október 15-ig
Szeptember 11. 15 óra Megemlékezés
Bozzay Attila Kossuth-díjas zeneszerzőről
– koszorúzás a szülőháznál (Bartók Béla u.)
és utcanévtábla avatás
Szeptember 12. 9 óra Babakocsis túra nemcsak babakocsival – a Horgásztanyára
– a VÁCISZ szervezésében
Találkozás, indulás: Fűzfőgyártelep, Turista
bázispont, Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Túravezetők: Gyuricza László, Balogh Tibor,
Lőrincz Gábor
Szeptember 12. 9 órától Falkastrand
– a 4Tappancs Bt. szervezésében
Helyszín: Fövenystrand
Szeptember 14. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Szeptember 15. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Szeptember 16. 10 óra Autómentes nap
– a Művelődési Központ szervezésében
Helyszín: Uszoda parkoló

Szeptember 22. 10 óra Ramazuri Bábszínház
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

– Játékos vetélkedő általános iskolásoknak
Helyszín: Városi Könyvtár

Szeptember 25. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 8. 10 óra Tegyünk egészségünkért!
– Előadás az egészség megőrzése érdekében
Helyszín: Városi Könyvtár

Szeptember 26. 10 óra A Fogyatékkal Élő
Emberek Országos Kulturális Fesztiválja
– a Mozgáskorlátozottak Balatonfűzfői szervezete és a Művelődési Központ és Könyvtár
közös szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 9. 10 óraMézengúzok Gyermekzenekar
– Interaktív játékos szórakoztató műsor
Helyszín: Városi Könyvtár

Szeptember 26. 16 óra Szüreti vigadalom
– a Balaton nyugdíjasklub szervezésében
– 21.30 óra Szent Mihály napi tűzgyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Szeptember 28. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Szeptember 28. 16 óra Fűzfőgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október

Szeptember 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 3. 10 óra A Zene Világnapja
– ,,Életet az Éveknek!” megyei szervezete –
katonadalos találkozó
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Szeptember 18. 17 óra Képzőművészeti
kiállítás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállító terem

Október 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Szeptember 19. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér
Szeptember 19–20. 10–18 óra Kulturális
Örökség Napjai
– a FÖDTBK szervezésében
Előadások, vetélkedő, kiállítás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Szeptember 21. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– séta a Fövenystrandon, a Jókai Közszíntér
megtekintése

Október 5. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 5. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Október 5–9. Országos könyvtári
napok rendezvénysorozat
Október 7. 10 óra Fő a közbiztonság!
– Közbiztonság Balatonfűzfőn, előadás

Október 9. 17 óra Élet az élet után II.
– R. Kárpáti Péter vetítéssel egybekötött előadása és könyvbemutató
Helyszín: Városi Könyvtár
Október 6. 15 óra Emlékezés az Aradi vértanúkra
– az Ökumenikus Kápolnáért Alapítvány és
a Művelődési Központ közös szervezésében
Helyszín: Tobruk, Harangláb (Kulich Gyula utca)
Október 6. 16.30 óra Balaton nyugdíjasklub
(időpont-változás a koszorúzás miatt)
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Október 6. 18 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Október 9. 16 óra Újszülöttek köszöntése
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
Október 10. 15 óra Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Október 12. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Október 13. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Október 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Tobruk, óvoda
Az időpont- és műsorváltoztatás jogát fenntartjuk
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
augusztus 18-án 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
– árajánlatot kér be a Zombor köz, Nike körút és Fűz utca felújításának megtervezésére a szükséges csapadékvíz elvezetésekkel;
– a Balaton körúti járda és a Nike körút alsó szakaszának járda felújítására kivitelezői ajánlatokat kér be;
– a Nefelejcs utca felújításának kérelmező által benyújtott terveit és
költségvetését az önkormányzat érdekeit képviselő szakemberrel
megvizsgáltatja felhasználhatóság szempontjából.
– A képviselő-testület a Balaton Vízilabda Klub részére az általános
tartalékból 210 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a Budapest bajnokságban az egyesület által megrendezendő őszi
forduló, valamint a klub működési költségeinek támogatására.
– A testület úgy döntött, hogy a Balatonfűzfő, 1024/10 hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (Fövenystrand–Tobruki Strand
között a Parti sétány, kerékpárút kialakításával érintett terület) a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által előírt
1,76 hektár nagyágú természetszerű erdő természetességi mutatójú
erdő telepítésének elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárásban készült
felhívásban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.
A képviselő-testület a csereerdősítés munkáinak elvégzésére bruttó
2 845 562 Ft keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. a tulajdonos jogán felszólítja a Sirály u. 8–36. szám alatti ingatlanok érintett tulajdonosait, hogy a 350/1 hrsz.-ú, önkormányzati
tulajdonú közterületet parti sétány és kerékpárút építése céljából – a
jogi telekhatárig – tegyék szabaddá, az önkormányzat tulajdonán
elhelyezett építményeiket, ingóságaikat a területről távolítsák el.
Az önkormányzat a jogi telekhatárt megbízott földmérővel kitűzeti.
A képviselő-testület felhívja az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a pályázattal támogatott beruházást az eredeti tervek szerint megvalósítja.
2. A képviselő-testület felkéri a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy a hivatal szólítsa fel a Sirály u. 8–36. szám alatti ingatlantulajdonosokat, hogy a jogtalanul használt területet (túlhasználatot) fizessék meg, akár jogi úton is tegye meg a szükséges lépéseket.
– A képviselő-testület a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
szolgáltató tevékenységére vonatkozóan megkeresi Papkeszi,
Balatonalmádi, Balatonkenese, Balatonvilágos, Litér, Alsóörs,
Felsőörs, Lovas, Paloznak, Szentkirályszabadja, Berhida, Csajág,
Küngös települések önkormányzatait a bölcsődei feladat ellátási szerződés megkötésének szándékával.

– A testület úgy határozott, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati kiírás keretében pályázatot
kíván benyújtani. Egyben nyilatkozott arról, hogy
– a projekt műszaki és pénzügyi zárását 2015. október 31-ig befejezi,
– a beruházással érintett ingatlanokon jogosult a beruházást elvégezni.
– A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázatot benyújtók meghallgatására bizottság létrehozásáról döntöttek.
A bizottság tagjai:
– Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézet igazgatója
– Ferencz Zsuzsanna közművelődési szakértő
– Kosár Endréné reprezentatív szakszervezet képviselője
– Erdősi Gábor alpolgármester
– dr. Varjú Lajos képviselő
A bizottság a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon
belül a pályázókat meghallgatja, a meghallgatás alapján kialakított,
írásba foglalt véleményüket a képviselő-testület elé terjesztik.
– A fejlesztési céltartalék terhére 210 ezer Ft + áfa összegű forrást biztosított a testület a Városgondnokság részére a „Kistenisz” pálya hálójának megerősítése érdekében.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. Az 1495/243 helyrajzi számú ingatlanból (volt óvodánál lévő terület) 421 m2 területrészt az eddigi közparkból udvar művelési ágba
sorol át.
2. Felhatalmazza a polgármestert – a 36/2014. (02. 18.) Kt. határozatnak megfelelően – a balatonfűzfői 1495/14 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonosával a Balatonfűzfő város önkormányzata tulajdonában lévő balatonfűzfői 1495/243 helyrajzi számú ingatlant
érintő telekalakítással vegyes adásvételi szerződés megkötésére, a
szükséges ingatlan-nyilvántartási intézkedések megtételére.
3. Az 1495/14 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa részére engedélyezi, hogy a vételárat az alábbiak szerint három egyenlő részletben
fizesse meg: 1. részlet 2015. október 31.; 2. részlet 2016. március
31.; 3. részlet: 2016. október 31.
– A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 25/2005.
(X. 28.) önkormányzati rendeletet jogszabályi változások miatt
hatályon kívül helyezték, s új rendelet került megalkotásra.
Módosult a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási
szabályokról, valamint a Balatonfűzfő város önkormányzata
vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a
vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet. A rendeleteket városuk honlapján Önkormányzat /Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei
menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. szeptember 15-én lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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A hatvanadik hónap a városházán
A „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai
szolgáltatások
kialakítása
Balatonfűzfőn” tárgyú pályázati projekt kivitelezése megkezdésekor tájékoztatót tartottam a Sirály utcai lakóknak, melyre sokan
meg is érkeztek. Igen zaklatottan vették
tudomásul, hogy a korábbi állapot meg fog
szűnni. Tizenkét ingatlantulajdonos hosszú
ideje túlterjeszkedett a Balaton felé, azt le is
kerítette, azon több helyen építmények is
megjelentek. A tájékoztatón elhangzott,
hogy a terület túl használatáról tudtak, mert
az önkormányzat többször felszólította őket,
hogy a jogi határra vonuljanak vissza. Ez egy
telek vonatkozásában meg is történt. Volt
olyan jelenlegi tulajdonos, aki nyilatkozott,
hogy úgy vette meg a telket, hogy a korábbi
tulajdonos tájékoztatta őket vásárláskor a
terület illegális hozzácsatolásáról. Többen
elmondták, hogy ugyan megkapták az értesítéseket, hogy ott valamilyen építkezés lesz,
de úgy gondolták, hogy erre úgy sem lesz
pénz, s nem vették komolyan. Kifejtették,
hogy nem fogadják el ezt a nyomvonalat, és
mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák a beruházást. Mert ha a valódi határra kell visszamenniük, akkor igen kicsi lenne
a telkük. Túl közel lenne a telek határa a
sétányhoz, és akkor belátnának hozzájuk.
Megszűnne az igazi értéke, amit eddig megszoktak. És egyébként sem tudtak a beruházásról, és tiltakoznak. Bírálták a terveket,
lekicsinylően beszéltek az egész beruházásról. Közöltem, hogy a tervezés során minden
jogi lépést betartottunk, a rendelkezésre álló
időben nem tettek észrevételt. A környezetvédelemmel foglalkozó hatóság is tartott
közmeghallgatást, de nem volt a Sirály utcai
ingatlantulajdonosoknak ekkor semmilyen
kifogásuk. Kifejtették, ha tudtak volna róla,
akkor elmentek volna. A jogszabályokban
meghatározott módon és időben minden
tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tettünk, hiszen csak így kaphattuk meg az építési engedélyt. A rendelkezésre álló időben
jelentkeztek a Fáy utcai lakosok, akik finanszírozták is a tervek módosítását. Ha kellő
időben érkeztek volna a Sirály utcai észrevételek is, akkor még lett volna valami mozgástér. Már nincs idő tervmódosításokra, engedélyeztetésre, újbóli hatósági igazolások
beszerzésére.
Több tulajdonos nyilatkozott úgy, hogy az
általa túlhasznált területet elbirtokolta, illet-

ve dr. Boóc Ádám ügyvéd által képviselt Falk
György Alfréd és Falkné dr. Bánó Klára
Mária állítása szerint 2015. augusztus 5. napján keresetet nyújtottak be elbirtoklással
szerzett tulajdonjoguk érdekében.
Először is fontos meghatározni, hogy mely
jogszabályi rendelkezések alkalmazandók az
ügyben.
Az új Ptk. hatályba lépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 1. § szerint „ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik, az új Ptk. rendelkezéseit a hatályba lépését
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra
valamint megtett jognyilatkozatokra kell
alkalmazni”. Mindez azt jelenti, hogy
ügyünkben a Polgári törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi
Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A régi
Ptk. 121. szakasz (1) bekezdése szerint
„elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot sajátjaként ingatlan esetében tizenöt, más dolog esetében pedig tíz éven
át szakadatlanul birtokolja”. A régi Ptk. 124.
szakasz (1) bekezdés a) pontja szerint „az
elbirtoklás megszakad, ha a tulajdonos a birtokost a dolog kiadására írásban felszólítja,
vagy ez iránt bírósághoz fordult”.
Az elbirtoklás további akadálya az is, hogy
szóban forgó 350/1 hrsz.-ú közterület
művelési ágú ingatlan a Balatonfűzfő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének
elfogadásáról szóló 23/2005. (VI. 25.)
TNM rendelet mellékletével kiadott vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szerint
„kötelezően megtartandó közterület”.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 3. pontja
szerint „a forgalomképtelen nemzeti vagyonon osztott tulajdon nem létesíthető”.
Balatonfűzfő város önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló 9/2013. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) 1.
számú melléklet 1. pontja szerint a 350/1
hrsz.-ú közterület az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen

törzsvagyon, amely egyben nemzeti vagyon
is. Mindez azt jelenti, hogy ha az új Ptk.-t
kellene alkalmazni, az elbirtoklás akkor is
kizárt, hiszen az új Ptk. 5:47. § (2) bekezdése szerint „ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás
útján nem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás
feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak
fenn, és a föld nem osztható meg”.
Mint fentiekből többször kiderült, a szóban
forgó 350/1 hrsz.-ú terület minősítése: közterület.
A közterületek használatáról szóló Balatonfűzfő város önkormányzata képviselő-testületének 29/2012. (X. 19.) számú önkormányzati rendelete szabályozza az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott
földrészletek használatának szabályait. Ezen
rendelet szerint közterületet rendeltetéstől
eltérő módon használni csak engedély alapján lehet, amely meghatározott időtartamra
vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséig
szólhat. A közterület használata iránt kérelmet kell benyújtani az önkormányzathoz. A
közterület használatáért a használónak közterület használati díjat kell fizetni. A rendelet 1.
számú mellékletét képező díjtáblázat szerint
Önöknek 80 Ft/m2/hó közterület használati
díjat kellett volna fizetni.
Miután az új Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerint „ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a
követelések öt év alatt évülnek el”. (Régi Ptk.
324. § (1) bekezdése szerint „a követelések öt
év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem
rendelkezik”.) Mindezek alapján a jogtalan
ingatlanhasználatért 5 évre visszamenőleg
ingatlanonként a kamatokkal együtt közterület díj tartozása áll fenn az önkormányzatunk
felé. Ennek mértéke ingatlanonként változó,
de négyszázezer és hatszázezer forint között
mozognak az összegek. A fizetési felszólításokat kiküldtük. Ha nem történik meg a befizetés, akkor azokat be fogjuk hajtatni.
A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (továbbiakban: új Ptk.) 5:9. § (1)
bekezdése szerint „aki jogalap nélkül van a
dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni”.
Az új Ptk. 5:10. § (1) bekezdése szerint „a
jogalap nélküli birtokos követelheti a dologra
fordított szükséges költségei megtérítését – a
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dolog fenntartásával rendszerint együtt járó
kisebb kiadások kivételével – és elviheti az
általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat”.
Az új Ptk. 5:5. § (2) bekezdése szerint „a birtokost birtokvédelem mindenkivel szemben
megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot
tilos önhatalommal szerezte meg”.
Miután az érintett ingatlantulajdonosok
az önkormányzatot, mint birtokost annak
idején birtokától jogalap nélkül fosztották meg, jelenlegi tényleges birtokukba
tilos önhatalommal kerültek. Ezért birtokvédelemre nem jogosultak a fenti jogszabály alapján.
Az új Ptk. 5:1. § (3) bekezdése szerint „birtokos az is, akitől a dolog jogalap nélkül időlegesen más személy tényleges hatalmába került”.
Fentiek alapján birtokvédelem az önkormányzatot illeti meg tulajdonosi jogcíme
alapján. Nem akadályozzuk meg, hogy a tulajdonát a területünkről elvigyék, sőt kifejezetten kérjük, mint ahogy kértük ezt többször is. De időnk nincs már több. Lépni
fogunk a jog erejével.
A korábban említett önkormányzati beruházás európai uniós forrásból valósul meg,
melynek összege 449 333 824 Ft. Ezen beruházást 2015. október 31-ig be kell fejezni, és

el is kell számolni azzal. Ha ezen határidőt
nem tudja tartani a beruházó önkormányzat,
úgy a támogató (Magyar Állam–Európai
Unió) eláll a támogatási szerződéstől, és viszsza kell fizetni az eddig lehívott európai
uniós támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével.
Ha az érintettek oly módon akadályozzák a
beruházás folytatását, hogy ebből az önkormányzatnak kára keletkezne, azt kénytelen
lesz továbbérvényesíteni feléjük.
Mindemellett nem beszélve arról a morális
körülményről, hogyha az önkormányzat nem
tudja befejezni e projektet, a továbbiakban
vélhetően nem számíthat nyertes pályázatra.
E felbecsülhetetlen mértékű, ám pénzben
nem kifejezhető negatív körülmény helyi társadalmi hatása kiszámíthatatlan következményekkel járna az önkormányzat számára.
Értelemszerűen önkormányzatunk ezt nem
vállalhatja fel semmilyen körülmények
között. Meg fogja valósítani a beruházást.
Fontos információ még, hogy a projekt befejezése után – ami nemcsak a sétány és kerékpárút nyomvonalából áll, hanem további
ütemeiben ökoparkot, vízi kalandparkot,
természet közeli élményelemeket, kilátót,
lombkorona sétányt, pihenőket, mólót,
közösségi tereket stb. is tartalmaz – az érintettek ingatlanjának értéke jelentősen felértékelődik.
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Azért foglalkoztam itt is ilyen részletesen
ezzel az üggyel, mert szeretném mindenkiben tudatosítani az ügy fontosságát, a beruházás megvalósításnak a jelentőségét.
Minden héten áttekintjük a projekt helyzetét, a helyszínen is meggyőződünk a munkálatokról. Nagyon impozáns látvány, ahogy
halad egyre előbbre a nyomvonal.
Mozgalmas volt a nyár, sok rendezvénnyel,
sok vendéggel, új kezdeményezésekkel.
A strandjaink szépen teljesítettek, a kedvelt
strandok sorában a negyedik helyen végzett.
Számos, nagyobb hagyományokkal rendelkező strandokat előzött meg. Köszönöm az
ott dolgozók munkáját. A bevételek megengedik, hogy a strandok fejlesztését a források
erejéig folytassuk. Felmértük a Fövenystrandon a járdák hosszát, a térvilágítás megvalósításának az előkészítése folyik. A tobruki strandon a betonos terület hasznosítására
vannak elképzelések. Folytatódik majd az
ottani strandépület tetőterének a beépítése, s
talán előre lépés lesz a parkoló vonatkozásában is.
Kezdődik az iskola. Mindenkinek zökkenőmentes tanévkezdést, sikeres tanévet kívánok!
A legközelebbi KT- KÁVÉ 2015. szeptember
17., 17 óra, Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2015. júliusi
lapzártától a 2015. augusztusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Váczi Borókát, Fábián Iliászt, Mrena Gergőt.
Gratulálunk a családoknak és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 8 elhunyt balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Felhívás
A Balatonfűzfőért Alapítvány számlaképes könyvelőt keres könyvelési és adminisztrációs, valamint honlap kezelési feladatainak ellátására.
A pályázat beadásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük:
Balatonfűzfőért Alapítvány
8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
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Mészáros Éva: Kilencvenedikre

Vágfalvi Ottó születésnapjára
Köszöntjük a művészt igaz szeretettel
90 év eltelt, sok-sok eseménnyel.
Életed az alkotás, a művészet maga,
Művészeted szinte a megtestesült csoda.
Köszönjük Neked ezt a csodát.
Elfáradtál, pihenni vágysz,
90 év súlya nyomja válladat,
De terheit segít elviselni
– kik mindig melletted állnak – a család,
Óvnak minden bajtól és féltőn vigyáznak Rád.
Isten éltessen!

Meghívó
A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete
Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportja
2015. szeptember 26-án (szombaton) 10 órai kezdettel
a Művelődési Központ színháztermében rendezi meg a
Fogyatékossággal élő emberek és barátaik
Országos Kulturális Fesztiválját,
melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.

„Mentől jobban kiélesedik a világválság, annál inkább nyer jelentőségében a kultúra,
az az egyedüli varázsszer, amely még haldokló nemzetekben és társadalmakban is
új életet tud fakasztani.” – Gróf Klebelsberg Kunó

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI (KÖN) 2015. szeptember 19–20.
BALATONFŰZFŐN
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK)
szeretettel hívja fel a figyelmet a Kulturális Örökség Napjaira
(KÖN), az épített örökségek ünnepére, amit 2015-ben szeptember
19–20-án rendezünk meg az Európa Tanács védnökségével. Célja,
hogy a közönség figyelmét ráirányítsák az országok kulturális örökségeire és megőrzésük fontosságára. A Kulturális Örökség Napjai
(KÖN) 2015-ös rendezvénysorozata Magyarországon a Miniszterelnökség és a Forster Központ főszervezésében történik.
www.oroksegnapok.hu
Idén a központi téma: Földbezárt kincseink – 200 éve született Rómer
Flóris, a „magyar régészet atyja”, amelyekről a FÖDTBK emlékülés
keretében a további kiemelt témákkal együtt emlékezik meg:
– 155 éve született Palka József és 150 éve Róth Miksa üvegművészek,
– 140 éve született az iskolateremtő Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, akinek 85 éves az 5000-es népiskolaprogramja (1926–30),
benne annak 85 éves fűzfői képviselője is, a volt Jókai Mór Általános Iskolakomplexum „öreg” iskolája, egy szépen fennmaradt épített és szellemi kulturális örökség.

– Nem feledkeznek meg a II. világháború befejezésének 70. évfordulójáról és hogy még tart az I. világháború centenáriuma is.
– 2015-öt az Európa Tanács „Az Ipari és Technikai Örökség Éve”-nek,
az ENSZ és az UNESCO pedig a „Fény Évé”-nek nyilvánította;
keretében az üvegművészet és kőfaragás jelentőségét hangsúlyozzák.
A FÖDTBK 2010-től 6. alkalommal vesz részt a Kulturális Örökség
Napjai nemzetközi rendezvénysorozatában, melyre 2015. szeptember
19–20-án 10–18 óráig várja látogatóit – külön program szerint.
Kísérőrendezvényük a sok elismeréssel bíró kézműveseik kiállítása
lesz ötéves hagyományaik szellemében.
A Kulturális Örökség Napjai balatonfűzfői rendezvénysorozatára
minden kedves érdeklődőt tisztelettel, szeretettel hív és vár a
Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK).
További információ: dr. Makra Ernőné, a FÖDTBK képviselője
Tel.: +36-1/386-8901, +36-30/748-5764
E-mail: makradr2@gmail.com
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Aranykapu Fesztivál
Változnak az idők… Évekig augusztus első
szombatja a Gombócfesztivál bűvöletében
zajlott városunkban. Erre készültek hónapokig a szervezők, ez a rendezvény vitte
Balatonfűzfő jó hírét szerte az országban. Így
volt persze ebben az évben is, csakhogy a
tavalyi kezdeményezések folytatásaként erre
az évre már 8 naposra duzzadt a fesztivál. Az
Aranykapu fesztivál, mert hogy ezt a címet
kapta a rendezvény. A történelmi hitelesség
kedvéért meg kell említeni dr. Varjú Lajos
nevét, aki a Gombóc születésénél is aktívan
bábáskodott, most meg egyenesen ő találta
ki remélhetőleg a város legjelentősebb kulturális eseményének elnevezését. A szervezők
(Művelődési Központ és Könyvtár, Vegasz,
Vácisz, Veterán gépjárműves baráti kör) törekedtek arra, hogy minden korosztály, érdeklődési kör, helyi lakos és itt nyaraló turista
kapjon megfelelő kikapcsolódási lehetőséget
a rendezvény-sorozat folyamán.
A Csicsó Band jótékony célú tobruki fellépése után máris a kutyabarátok gyülekeztek
a Városi Stadionban, hogy a nyitónap kiemelt programjaként a kicsit morcos képű,
ám láthatóan elsőrangúan idomított
Staffordshire Terrierek nemzetközi kiállításának legyenek tanúi. A négylábúaknak és gazdáiknak másnap is jelenésük volt a nemzetközi zsűri előtt, ekkor adták át a jól megérdemelt díjakat.
Sajnos a hétfői gyermekprogramokat nem
fogadták kegyeikbe az égiek, ám másnap a
Béke téri Főnix koncerten már ideális időjárás
mellett nosztalgiázhattak a 70-es 80-as évek
rockzenéjét kedvelő fiatalok és idősebb fiatalok. A kedvelt győri zenekar kiváló hangulatot csalt a főút melletti aszfaltra.
A szerdai nap a hagyománytisztelet jegyében
zajlott, hisz a Magyar Fotóművészek Senior
alkotócsoportjának kiállítása visszatérő eseménye a fűzfői programoknak, idén sem volt
másképp. A Közösségi Házban kiállított
fotók a magyar Hungarikumokat volt hívatott bemutatni.

Aki a kiállítás megnyitó után igyekezett, éppen
odaért a Romtemplomhoz, hogy a szintén
hagyományos nyári zenés esték keretében az
Orlandone együttes koncertjét hallgathassa.
Csütörtökön a Közösségi Ház területén rendeztük meg a II. Gasztro-napot, ahol a
főzőcsapatok versengése mellett bemutatkozott a szekszárdi borvidék, de a Barátok közt

És akkor elérkeztünk a IX. Gombócfesztiválhoz, amely külsőségeit is tekintve csúcspontja volt az Aranykapu Fesztiválnak. A megszokott odaadó szervezői lelkesedés, a
hagyományok tisztelete ez évben is meghozta gyümölcsét, hisz ezreknek nyújtott kiváló
kikapcsolódást az egész napos rendezvény.
A gasztronómiai ínyencségek mellett többek

sztárjainak főzőtudományát is megtekinthette a szépszámú érdeklődő. A zsűrinek leadott gulyásuk minősége helyett említsük
meg inkább színpadi produkciójukat, új
arcukat bemutatva a lelkes közönségnek. A
főzőversenyt egyébként – megérdemelten –
a Fogyatékkal élők helyi szervezete nyerte,
megelőzve a Balaton Nyugdíjasklub és
Balatonalmádi csapatát.
A hétvége szintén a kutyabarátok programjával kezdődött, hisz a Dog Plusz Egyesületnek

között a Fűzfő Big-Band-nek, a veszprémi
Petőfi Színház művészeinek, helyi és nagycétényi műkedvelő csoportoknak, a Kurázsi
Néptáncegyüttes látványos folklórprogramjának, Nádas György humoristának és sztárvendégként Szűcs Judit táncdalénekesnek tapsolhatott a közönség.

köszönhetően a tavalyihoz hasonló színvonalas bemutatókat láthatott a több száz
néző. A Vácisz Egyesület mozgó planetáriuma
és gyermekrendezvényei jól kiegészítették a
stadionba kilátogatók programját.

2015. szeptember
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Jövőre jubilál a rendezvény, ismerve a rendezőket, hamarosan elkezdődik az ünnepi
Gombóc szervezése.
Az Aranykapu fesztivál zárónapját ismét a
veterán gépjárművek szerelmesei tették színessé. A kiállított gépcsodákat sokan vették
szemügyre, a látványos felvonulás mellett
számos szakmai kihívás várta az érdeklődőket. A napot és a rendezvénysorozatot a

Benkó Dixieland Band fejezte be és tette
emlékezetessé.
Így telt az idei fesztivál Balatonfűzfőn,
bízunk benne, hogy sokaknak szereztünk
kellemes perceket, s jövőre is visszavárunk
mindenkit, hisz 2016-ban is nyitva lesz az
Aranykapu!
GRÓF TIBOR

A gombócok gombóca: az Aranygombóc-díj©
A IX. Gombócfesztiválon, 2015. augusztus
elsején volt az V. Aranygombóc-díj© átadása.
Pontban tizenkét órakor indult a már hagyományos zsűrizés. A háromtagú szigorú bírálóbizottság lassan, alaposan ízlelgetve kóstolta egymás után a tizenkilenc különféle ízesítésű finomságot. Jólesően bólogattak az
almás, a szalonnás-fokhagymás, a rizseshúsos, a hortobágyi, a csokis, a pizzás, az
epres-túrós, a szilvás-mákos, a sajtos, a babos,
a karamellás és még számos ízkombináció
ízlelése közben, s adták a 9–10 pontokat a
versenyző gombócokra. Mígnem egy küllemében igazán szép, nagyméretű gombócra
került a sor, kel-csirkemájas ízesítéssel.
Szétvágva, belül valóban kelkáposztába göngyölt, csirkemájat és zöldborsót találtunk, s

az íze mennyei volt. A máj és a zöldségek
tökéletesen passzoltak egymáshoz. A zsűritagok egymásra néztek, s érezték, megtalálták
az idei gombócok gombócát. Néhány perc
elteltével a színpadon meghatottan vette át a
díjat Fejtliné Neubauer Krisztina. Gratulálunk az idei győztesnek!

Boldogan mondhatjuk el, hogy évről évre
egyre finomabb portékák kerülnek a fesztiválozók tányérjába, bíztatva a fűzfői háziaszszonyokat a tizedikre, mutassuk meg, milyen
kreatívak és ügyesek vagyunk a konyhában!
HORVÁTH IRÉN

Csebszaltósok a Gombócfesztiválon
A Csebszalto nyugdíjasklub asszonyai a
VEGASZ felkérésére minden évben mirelités saját ízesítésű házi gombócfőzéssel segítik a
„Gombócfesztivál” sikerét. Az augusztus
1-jén megtartott fesztiválra a jó szervezés és a
segíteni akarás eredményeként mirelit gombócból ötvenegy kilónyit vállaltak és főztek
meg. A főzést a reggeli órákban kezdték, és a
kész gombócokat már 11 órakor a helyszínre

szállítottam. A tagok közül Balázs Lászlóné,
Boa Éva, Gróf Györgyné, Gyurkovics Ágnes,
Király Margit, Németh Gáborné, Rosta Ilona,
Szabó Istvánné, Volent Jánosné és Zitek
Lászlóné vették ki részüket. Zömében pirított
morzsában forgatták a gombócokat, de Zitek
Lászlóné diós és mákos ízesítésűt is készített.
A meghirdetett Aranygombóc díjra további
két tagunk készült. Aradi Ervinné hortobá-

gyi gombócot, míg Zitek Ferencné babos ízesítéssel rukkolt elő. Sajnos a zsűri ízlése szerint egyik sem nyert.
Köszönöm asszonyaink fáradhatatlan munkáját, és a szervezők jövőre is számíthatnak közreműködésünkre!

Különleges közlekedési esemény Balatonfűzfőn
Baleset-megelőzési programmal vett részt a
rendőrség a balatonfűzfői veterán járművek
találkozóján.
Már ötödik alkalommal rendezték meg Balatonfűzfőn a veterán jármű találkozót augusztus 2-án. A külsőre kortalan, de esetenként a
háborút is megjárt motorkerékpárok mellett
igazi, régi autókat is megcsodálhattak az
érdeklődők. Felvonultak 1950–60-as évekbeli Jawák, Pannóniák, Danuviák, MZ-k.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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látogatóknak egyaránt. Játszhattak kicsik és
nagyok, kérdezhettek a nézelődők. A gyerekek a közlekedési témájú puzzle-k sikeres
kirakásáért, a felnőttek pedig a „részeg szemüveg”-gel megoldott feladatokért kaphattak
apró ajándékokat.
A nagy sikert aratott rendőrségi megjelenés
célja a KRESZ változásaira, a szabálykövető
közlekedési magatartásra történő figyelem
felhívás mellett a balesetek megelőzése volt.
A 90 jármű, amelyet regisztráltak a szépségversenyre, gyakorlatilag „lábon” érkezett, és
szép számmal volt köztük OT, azaz Old

Timer minősítésű is. A Balatonalmádi
Rendőrkapitányság baleset-megelőzési programmal készült a találkozó résztvevőinek és a

STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Régi idők emléke, mai csodálatos élménnyel
A veteránozás egy életforma. Megőrizni a
harminc évnél idősebb járműveket működőképes, eredeti állapotban, gondoskodni a felújításról, a gyűjtésről, az alkatrészek felkutatásáról, a pótlásáról. S ha ez mind megvan,
elindulni velük túrázni itthon és külföldön
egyaránt. Hátrahagyni a gondokat, élvezni a
szép tájakat, a szabadságot. Megóvni, élvezni
és megmutatni a járműcsodákat másoknak
is, így gondolkodnak a kortalan veteránosok.
Ezen gondolatok jegyében volt augusztus 2-án
az V. Balatonfűzfői Veterán Jármű Találkozó a
Fövenystrand melletti területen, az „Aranykapu” rendezvénysorozat keretében.
A regisztrációt követően a találkozót Fejes
Károly, a balatonfűzfői Veterán Autós és
Motoros Baráti Kör elnöke és Marton Béla, a
város polgármestere nyitotta meg. A hivatalos program után beindultak a motorok a
nap egyik fénypontjára, a járműbemutatóra.
Láthattunk Pannóniákat, Csepeleket, IZS
Planétákat, MZ-ket, Trophykat, BMW-ket,
JAWA-kat, ZÜNDAPP-ot, Hondát,
DNEPR-t, Suzukit. A két és háromkerekűeket hamarosan követték a négykerekűek:
Trabantok, Skodák, Ladák, Volkswagenek,
Mercedes, Peugeut, Barkas, Fiat, Zastava,
Ford Mustang. A gázfröccs zaja és illata, a
motorok hangja, a látvány, a csillogó alkatré-

szek, a fényes karosszériák régi idők benyomásait, élményeit, örömeit idézte fel a soksok érdeklődőben. A felsorakozott konvoj
elindult a Kreitli Ferenc emléktúrára, hogy
kényelmes tempóban felvonuljon Balatonfűzfő városrészein, ahol a városlakók örömmel, tapssal fogadták a menetet. A túrával
adóztak a szervezők és a résztvevők Feri bácsi
emlékének, aki öt évvel ezelőtt alapítója és
vezetője lett a balatonfűzfői Veterán Autós
és Motoros Baráti Körnek, és aki ma is örökös vezetőként, szellemi útmutatással vigyázza a baráti kör életét.
A visszaérkezést követően az érdeklődők
örömmel nézegették a járműcsodákat, kíváncsisággal bombázták kérdéseikkel a járműtulajdonosokat. Gyorsan elérkezett a finom
gulyásebéd ideje, amihez a Benkó Dixilend
Band együttes három tagja: Gáspár Pál,
Kovacsevics Gábor, Csikós Miklós beharangozó örömzenélést adtak az esti koncerthez.
A földi örömöket a szellemi és ügyességi
vetélkedők követték. Volt alkatrész-felismerő, kerékcsere, csavaranya-hajtó verseny, de
kipróbálhatták a résztvevők a közlekedési
szabályismeretek tudását és a „részeg szemüveg” megpróbáltatásait is Stanka Mária
őrnagy asszony (Balatonalmádi Rendőrkapitányság) jóvoltából.

Az izgalmas versenyek után az ünnepélyes
eredményhirdetésen kiosztották mind a járműszépségverseny szakmai díjait, mind a
közönségdíjakat, valamint díjazták a Veterán
és Fűzfő totó nyerteseit, s a délutáni vetélkedők legjobbjait.
De az örömteli nap ezzel még nem ért véget,
mert rövid pihenő után a Fövenystrandon, a
rendezvény záróprogramja: a Benkó
Dixilend Band együttes világhírű dallamai
csendültek fel.
Az együttest Benkó Sándor 1957-ben alapította. A világon az egyik legjobb, Magyarországon a legnépszerűbb jazz együttes. Már
első lemezük aranylemez lett. 58 éves fennállásuk alatt, mintegy 100 lemezük jelent meg.
Benkó Sándor és az együttes a legmagasabb
állami és művészeti díjak tulajdonosai.
27 fesztivál győzelmük és kitüntetéseik
műfajukban egyedül álló a világon.
Kiváló zenéjük örömöt, boldogságot, meghatottságot, játékosságot, sok-sok érzelmet
sugárzott, fülbemászó ritmusban, egyfajta
dixi életérzéssel csalva mosolyt a hallgatóság
arcára. Köszönjük hazánk és a new orleansi
jazz utazó nagyköveteinek ezt a nagyszerű
élményt!
Ez egy jól sikerült, színvonalas rendezvény
volt, tökéletes környezetben, szuper időben,
kiváló szervezéssel, igazi csemege a veterán
autók és motorok szerelmeseinek.
Köszönjük a fesztiválozók nevében a balatonfűzfői Veterán Autós és Motoros Baráti Kör
tagjainak a fáradhatatlan munkát, a népes
számú szponzori tábornak a támogatást.
Jövőre újra találkozunk!
HORVÁTH IRÉN
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Romkerti zenés esték
Július 29-én az Orlandone Együttes, a 2000-ben
alakult Orlandone Énekegyüttes kibővült létszámú apparátusa örvendeztette meg a hallgatóságot. A kezdetben reneszánsz kórusmuzsi-

kával foglalkozó kórus zenészekkel kibővülve
immáron barokk és kortárs művekkel is gazdagítja repertoárját. Változatlanul az egyházi zene
áll a középpontban. Fűzfőn Domenico

Scarlatti Stabat Materjét, valamint John
Tavener Mother and Child című művét adták
elő.
VARGA ÁRON

Közeledik a nyár vége, kezdődik az iskola
Már régen volt olyan nyarunk, amikor a
kánikula miatt szinte az egész hőségriadóval
telt volna. Még a strandokon is nehezen volt
elviselhető a meleg. Minden esélyünk megvan arra, hogy a szeptember, de az ősz is kellemes melegben teljen el.
A tanév indulásával a gyerekek beülnek az
iskolapadokba, rendezettebbé, rendszeresebbé válnak a családok mindennapjai. Nekünk
felnőtteknek azonban számítani kell arra,
hogy a napközben „bezárt” gyerekek a tanítás végén felszabadultan, még a nyár hangulatában létezve jönnek ki az iskolákból.
Figyelmetlenebbek, fegyelmezetlenebbek
még a közlekedésben is!
A rendőrségi megelőzési munka kiemelt
területe a gyermekek védelme, amely természetesen az iskolai életnek is része. A több
évre visszanyúló – 2008-ban indult – Iskola
rendőre program tapasztalataival felvértezve
kezdjük az új tanévet. Lesz, ahol a korábbi
ismerős rendőrrel találkoznak a tanulók és
pedagógusok, és lesz, ahol új kolléga kezdi
meg az iskolai munkát.
Az Iskola rendőr feladata és célja a rendőrség
tanintézményekben végzett bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének összefogása úgy
az általános, mind a középiskolákban. A
megelőzési tevékenység feladata a gyermekek

és fiatalok jogkövető magatartásra nevelésének támogatása, a rendőr, mint segítő,
tanácsadó bemutatása.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó
rendőre, ő az „Iskola rendőre”, aki
• rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a
szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel
már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő
problémáit, észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez
kötődnek
• az Iskola rendőrétől, ill. rajta keresztül a
megelőzési előadótól is kérhetik előadások, foglalkozások tartását az intézményekben akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel,
áldozattá válással, gyermekvédelemmel
kapcsolatban.
Várjuk nemcsak az iskolák, hanem a szülők
észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét,
javaslatát, amellyel a program hasznosabbá,

Közbiztonsági nap a strandon
Közbiztonsági napot szervezett a Balatonalmádi Rendőrkapitányság a balatonfűzfői
Föveny-strandra.
A társszervek közreműködésével szervezett
közbiztonsági programot július 22-én
Balatonfűzfőn, a közelmúltban felújított
Fövenystrandon a rendőrség. Együttműködő partnerek voltak a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Szolgálat balatonfűzfői
hivatásos tűzoltói, a Veszprém Megyei

eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az
iskolákban elhelyezett ÖTLETLÁDÁK is.
A prevenció, magyarul a megelőzés az élet
minden területén nagy jelentőséggel bír, és
feladata, hogy az emberek ne csak a már
bekövetkezett bajban tudják hova, kihez
lehet, kell fordulni segítségért, hanem ismerjék meg a lehetőségeket a baj elkerülésére.
Erről szól az iskolai oktatás és ezt a célt szolgálja a rendőrség aulájában elhelyezett és
információkat közvetítő „TV” is.
Szeptember a szüretelés fő időszaka is. A jó
bor egészséges, persze mértékkel fogyasztva.
De tilos járművezetés előtt! Tudom, a kerékpárosok esetében nincs zéró tolerancia. A
törvény azonban úgy határozza meg, hogy
„vezetésre alkalmas állapotban” szabad csak
kerékpárt hajtani. Az ittas vagy bódult állapotban történő vezetésről már sokat beszéltünk, és mindenki tudja, hogy az alkohol
emberi szervezetre gyakorolt hatása rontja a
reakció időt, akkor is, ha nem érzékeljük! És
teljesen mindegy, hogy gyalog vagy gépjárművel közlekedünk.
Az alkohol idegrendszerre gyakorolt hatásával
találkozhatunk, amikor az ittas ember kötözködik, agresszív, nem ura a viselkedésének. Ez
az emberi kapcsolatok igazi rombolója!
STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

12. oldal

Mentőszolgálat balatonakarattyai mentős
egysége és a Vizimentők Magyarországi
Szakszolgálatának képviselője is.
Az idő kedvezett a strandolni vágyóknak, akik
örömmel fogadták a különleges bemutatót.
A rendőrség a gyerekek és felnőttek részére
egyaránt kínált játékos formában baleset-

megelőzési programot. A KRESZ ismeretek
felülvizsgálatára volt lehetőség a rendőrökkel
való beszélgetés, kérdezz-felelek formájában,
valamint felpróbálhatták az ittas állapotot
imitáló „részeg szemüveget”. A nyaraló vendégeket különösen a kerékpározás szabályai
foglalkoztatták. A gyerekek a közlekedési
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puzzle-k kirakása mellett beülhettek a „rendőrautóba”, és felpróbálhatták a csapaterős felszerelést, amelyet Lőrincz Gábor r. törzszászlós mutatott be.
A jó időben is nagy volt az érdeklődés, különösen a gyerekekkel érkezők részéről, hiszen
lehetőség volt a tűzoltóautó birtokba vételére, a mentőautó megnézésre, és kérdezhettek
a vízben veszélybe került emberekkel kapcsolatos szakszerű tennivalókról. A pozitív viszszajelzések szerint a program célja – a segítő
szervek tevékenységének bemutatása – sikeresen megvalósult.
STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Fűzfő Napok
Az augusztus 17–22. között megrendezett
Fűzfő Napok rendezvénysorozattal méltó
képen ünnepeltük a 15 éve várost, Balatonfűzfőt. Mindezt egy olyan programsorozat
keretein belül, ahol valamennyi korosztály
megtalálhatta a kedvének való kulturális, szórakoztató és kikapcsolódási lehetőséget. A
Művelődési Központ és Könyvtár valamint a
társszervezők igyekeztek olyan programokat
és helyszíneket biztosítani az érdeklődőknek,
hogy valamennyi településrész részt tudjon
venni az ünnepi rendezvénysorozaton.
Az ünnepi rendezvénysorozat Balogh Ervin
és fia, Balogh István Péter kiállításával kezdődött. Kiállításukról a részletes beszámolót a
következő lapszámban olvashatják.

Szép számú közönséget köszönthettünk a
tobruki strandon, ahol a Gesarol együttes
koncertje késő estig tartó vidám bulizásra
adott lehetőséget. Ezt követő napon a
Művelődési Központ adott helyet a „Ritmus
fogva tart” című operett, musical, retro összeállításnak, amikor is olyan népszerű előadók
szórakoztatták a közönséget, mint Mahó
Andrea, Teremi Trixi, Csengeri Attila, Bozsó
József, Szeles József és Straub Dezső.

Augusztus 20-án államalapító Szent István
és az új kenyér ünnepén a Közösségi Házban
tartottuk megemlékezésünket, melynek
alkalmával köszöntőt mondott Czuczor
Sándor jószolgálati nagykövet. Színvonalas

ünnepi műsort tekinthettünk meg Szűcs
László, a veszprémi Petőfi Színház színművészének előadásával és az Opus Énekegyüttes

közreműködésével. A hosszú ideig tartó kiemelkedő közösségi tevékenységért adható

2015. szeptember

„Balatonfűzfőért” kitüntető címet Marton
Béla polgármester úrtól idén Mészáros Éva és
Petőhné Stadinger Ilona vehette át, a
„Balatonfűzfő Díszpolgára” címet Gyuricza
László érdemelte ki, akiknek ezúton is szívből gratulálunk. Nagy örömmel köszönthettük az ünneplők között Nagycétény és a
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WetWood Zenekart, a már Balatonfűzfőn is
közkedvelt Frisson Zenekart és Halas
Adelaidát, a veszprémi Petőfi Színház színművészét. Az ünnepi tűzijáték után még
sokáig tartott a tánc és az önfeledt szórakozás.

A pénteki napon a tobruki strandon tarthattuk meg a 15 évesek szülinapi partyját, mely
egész napos szabadidős programokkal és
Tolvai Renáta énekes fellépésével várta a
közönséget.

Smiegiel testvértelepüléseink küldöttségét,
akik a délután folyamán az ünnepi testületi
ülés keretein belül is megerősítették
Balatonfűzfővel történő együttműködésüket. A 2000-ben született fiatalokat köszöntötték és ajándékozták meg. Az este folyamán a Fövenystrand színes programokkal
várta az ünneplőket, ahol fiatalos és lendületes zenéjével színpadon köszönthettük a

A Fűzfői Éjszakai Körtúra augusztus 22-én
méltó zárása lehetett a Fűzfő Napoknak,
mely idén is több száz érdeklődőt vonzott
településünkre.
BÓNA VERONIKA

Lélekmelengető est
Balatonfűzfő 15 éves várossá nyilvánításának
ünnepét Szent István és az új a kenyér ünnepére szervezték, számos program színesítette
az ünnepet.
Augusztus 21-én este 19 órakor csodálatos
helyszínen volt Fűzfőn a Romkert környeze-

tében Pitti Katalin önálló estje.
A művésznő számos kitüntetés birtokosa,
Liszt Ferenc-díj, Érdemes Művész és a
Magyar Érdemrend Középkeresztjével is
kitüntették, melynek 2013 óta tulajdonosa.
Bóna Veronika rövid életrajzi adatokkal

mutatta be a fellépő Pitti Katalint. Szentesen
született. Tehetségére korán felfigyeltek.
A szentesi Szent Anna templom karzatán
énekelt először. Sík Olga és Bán Melitta
tanítványa volt a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában. Tanulmányait a Liszt
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Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta
opera szakon Sipos Jenő növendékeként,
1977–2001-ig a Magyar Állami Operaház
magánénekese.
E rövid bemutatás után megjelent köztünk
maga a művésznő és zenei kísérője. Kedves
szavakkal köszöntötte a jelenlevőket. Életét a
zenének szenteli és továbbra is fellép különböző rendezvényeken.
Éneklésemmel segítem a nemes ügyet.
Szívesebben állok a bajban levők mellé.
Úgy döntött évekkel ezelőtt, hogy önálló
estekkel járja az országot, így eljut a legki-

sebb közösségekhez is. A művésznő a fűzfői
közönségnek Liszt Ferenc, Gounod: Ave
Maria, a 15 éves Kodály Zoltán alkotását az
Ave Máriát, a megzenésített Balassi Bálint
verset, Csángó imát, Erkel Ferenc Bánk bán
című operájából Melinda imáját, Cesar
Franck Panis Angelicusát énekelte mély átérzéssel. Petőfi Sándor a Magyarok Isten című
versét pedig mély átéléssel szavalta el.
Minden egyes számot hangos tapsvihar
kísérte. Közben az oltár elől a hallgatóság
soraiba lépett, és személyhez szólóan közvetítette az általa előadott dal üzenetét.
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Mély alázattal és hálával megköszönte, hogy
énekelhetett e csodás, nem mindennapi környezetben.
Pitti Katalin Áldástól – áldásig című estjének részesei lehettünk. Köszönjük a szervezőknek.
„Véget ér már a hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a szép derült ünnepet!”
(Petőfi Sándor: A Magyarok Istene című versből)
HEGYI ILONA

Fűzfő Éjszakai Körtúra (FÉK-6) – 2015. augusztus 22.
Összes résztvevő (fő): 201 – 100%
Ebből: férfi 94 – 47%, nő 107 – 53%
Életkori megoszlás ( fő)
15 év alatt 46 – 23%,
15–50 év között 121 – 60%,
50 év felett 34 – 17%
Legfiatalabb:
Kislány: Kővári Zita 11 hónapos,
Fiú: Gergely Borisz 23 hónapos
Legidősebb:
Nő: Polgár Benjaminné 75 éves,
Férfi: Polgár Benjamin 78 éves
Legnagyobb csapat:
Balogh Tibor és társai: 10 fő

A fenti statisztikát – Gyuricza László készítette – böngészve megállapíthatjuk, hogy
méltán aratott újból nagy sikert az éjszakai
körtúra. A résztvevők arányát tekintve kiemelendő, hogy a hölgyek voltak az aktívabbak.
Az időjárás is kedvezett a túrának, s míg a
résztvevők a kilométereket rótták a fűzfői
éjszakában, addig a segítő kezek a Közösségi
Házban szorgalmasan kenték a zsíros kenyereket, díszítették lila hagymával és piros paprikával. Töltötték poharakba a teát, a bort, az
ásványvizet, hogy mire beérkeznek a megfáradt túrázók, étellel, itallal várják őket.
Jókedvű, vidám beszélgetéssel telt az idő,
mire az utolsónak indulók is beérkeztek. Az
eredményhirdetés és tombolasorsolás után
jött az éjszaka fénypontja, egy hatalmas cso-

koládétorta, amit a résztvevők örömmel
fogyasztottak.
Köszönjük Laci bácsinak és stábjának, valamint a támogatóknak, hogy ez a túra újból
megvalósult! A résztvevők azzal búcsúztak,
hogy jövőre, veletek, ugyanitt! Úgy legyen!
BÉRES ISTVÁNNÉ
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Kitüntetettjeink
Tisztelt Olvasók!
Három balatonfűzfői polgár kapta meg
augusztus 20-án a város által adható legmagasabb elismerést. Életpályájuk, tevékenységük
méltatása az ünnepségen elhangzott, újságunk
ennek rövidített változatát közli.
Szívből gratulálunk és további sikeres munkát
és jó egészséget kívánunk!

estek sikeres szervezője. Neki köszönhetjük a
Városháza aulájában az ,,Olimpikonjaink”
emléktáblát. Napjainkban is aktív közéleti
személyiség, túravezető, a Fűzfő Körtúra, a
Fűzfő Éjszakai Körtúra és a Turista Bázispont lelkes szervezője.
Tisztelettel köszönjük Gyuricza Lászlónak
városunk közössége érdekében végzett több
évtizedes lokálpatrióta munkásságát, sokoldalú tevékenységét.

SZERKESZTŐSÉG

,,Balatonfűzfő Díszpolgára” kitüntető
cím

„Balatonfűzfőért” kitüntető cím

Gyuricza László az elmúlt évtizedekben
eggyé forrt Balatonfűzfő életével. Küzdelmes
szakmai múltjával a Nitrokémiánál, önkormányzati képviselőként, lelkes, precíz civil
szervező munkájával a város életében, mind a
mai napig, Balatonfűzfő meghatározó személyisége. A település folyamatos fejlődésében, várossá nyilvánításában elévülhetetlen
érdemei voltak, vannak és lesznek.

Mészáros Éva mintegy hat évtizede él, szervez, alkot Balatonfűzfőn. Aktív dolgozóként
a fűzfői papírgyárban tevékenykedett, majd
szociális munkásként dolgozott. Nyugdíjba
vonulása után kezdett el autodidakta módon
festéssel foglalkozni. Azóta számos kiállításon a környező településeken, Budapesten,
Nagycétényben, Dorogon csodálhattuk meg
képeit, láthatjuk mai is egy-egy alkotását.
Két verseskötete jelent meg, aktív résztvevője a helybeli és a környékbeli szavalóverse-

Nevéhez fűződik többek között a lakótelep
zártságának feloldása, a kerítések elbontása,
Szakmunkásképző Intézet, Vegyipari
Műveleti Oktatási Csarnok, 450 fős munkásszállás (Nike szálló), a véradók kollektív
szerződésben rögzített jutalmazása, a kor
színvonalának megfelelő sportpálya, uszodaépítés, koronglövő sport meghonosítása,
csillagdaépítés és felszerelése, a természetjáró
turisták támogatása, a Balaton vitorlás és
horgászbázis kialakítása, korszerű üzemorvosi rendelőintézet.
A Balatonfűzfői Civil Társaskör Egyesület
(BCTK) alapítója, a Fűzfő Szellemi Műhely,
a Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak klub-

nyeknek, író-olvasó találkozók lelkes szervezője. Tagja a Fűzfői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Körének, rendezvényeik rendszeres
résztvevője, előadóként, versmondóként. A
római Santa Maria del Popoló Székesegyházban megrendezett 100 jászol kiállításra a 2014-es Betlehemi jászol c. alkotását
javasolták.
Jelenleg is fest és ír, számára ez a két tevékenység hozza meg lelke békéjét és nyugalmát, örömet szerezve másoknak.
Tisztelettel köszönjük, hogy munkásságával
színesíti városunk életét, öregbíti településünk hírnevét, s reméljük alkotó tevékenységét sokáig folytatja!

„Balatonfűzfőért” kitüntető cím
Petőhné Stadinger Ilona városunk kedves,
szeretett óvó nénije, aki nyugalmával, türelmével igazi boldog éveket, élményeket szerzett és szerez mind a mai napig sok-sok apró
fűzfői óvodásnak, immár harmincegy éve.
Egy ember a hivatásán, a munkáján keresztül tudja legjobban szolgálni tágabb és szűkebb hazáját. Ezt teszi ő is. A helyi nyugdíjas
klubbal folyamatos, kiváló a személyes kapcsolata, számos rendezvényükön fellép óvodásaival, pártolja programjaikat, aktívan
segítette a klubterem kicsinosítását. Szívvel
lélekkel neveli gyermekeiket, unokáikat,
ismeri apróbb örömeiket-bánataikat, számos
pályázaton díjakat nyert velük, a városi szavalóversenyekre szorgalmasan felkészíti
őket.
A közelmúltban egy pályázati munkaprogram keretében 2 523 690 Ft-ot sikerült összesen elnyerni az óvoda részére, melyből többek
között megújult az egész épület kívül belül.
Munkájával, tevékenységével egyrészt hozzájárult ahhoz, hogy az itt élő generációk szo-

ros kapcsolatát megőrizzék, a köztünk élő
emberek, művészek munkáit gyermekeinknek személyes példamutatással megtanítsák
értékelni, tisztelni, másrészt tett és tesz is
azért, hogy a magyar nyelvi kultúrát átörökítsék a jövő nemzedékek számára mind a
városi, mind pedig szűkebb környezetük rendezvényein.
Tisztelettel köszönjük szeretetteljes nevelő
munkáját, jó egészséget és türelmet kívánunk
hozzá!

HORVÁTH IRÉN
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Főszezon 2015
Régi szakemberként, ám újonnan felvett dolgozóként kerültem Balatonfűzfő Turisztikai
Egyesületének TDM menedzseri posztjára.
Alig melegedett meg alattam a szék, máris a
főszezoni forgatag kellős közepén találtam
magam, amikor is a tetemes mennyiségű
adminisztrációs munka mellett az érdeklődő
turisták nagy számának informálásával teltek
a két kolléganőm napjai és az enyémek.
Városunkban egyre inkább az idegenforgalom
dominál, legalábbis szinte mindegyikünk
életébe beleszól valamilyen formában, valamilyen mértékben. Legyen szó kiskereskedelemről, benzinkútról, szálláskínálatról, tömegközlekedésről, gasztronómiáról vagy programok
szervezéséről, bonyolításáról, esetleg nyugdíj
kiegészítésről, egészségügyről, strandolásról,
kirándulásról, sportolásról... és persze a sort
hosszan folytathatnám.
A fent felvázolt témakörök közül nekünk a
turisták igényeinek felmérése, az ő kiszolgálásuk jutott, azaz mindenek előtt hozzánk
fordultak szállásért és tanácsért, hogy mit is
kezdjenek a szabad idejükben.
Mivel egyesületünk dolgozói állománya az
idén tavasszal-nyáron 100%-ban kicserélődött, nem mondhatjuk, hogy a szezon
előkészítése és annak eredményei, a kiadványok előállítása, az eszközök beszerzése a
mi érdemünk lenne. Azt, hogy volt hol és
volt mivel dolgozni, éppúgy elődeinknek és a
turizmusban dolgozó további kollégáknak
köszönhetjük, mint ahogy azt is, hogy a
kirándulók, nyaralók figyelme 2015-ben a
80-as éveket idéző mértékben fordult a
Balaton, ezen belül Fűzfő felé. A tó körüli
településeken járva mindenütt azt tapasztaltam, hogy a strandok előtt kígyózó sorok álltak, a parkolók a lehetőségeiket felülmúlóan
megteltek, a szállásadók többszöröse is kevés
lett volna, az éttermek, fagyizók tulajdonosai nem panaszkodhatnak.
Nagyon sajnálom, hogy a technika
ördögének „köszönhetően” nem tudtam
Önökkel, kedves olvasók – és potenciális
szálláshely tulajdonosok – e lap hasábjain is
fölvenni a kapcsolatot, hogy várjuk a jelentkezésüket a szabad szobákat kínálók táborába!
Ilyen mértékű érdeklődéssel valóban nem
találkoztam az elmúlt pár évben és azt is
tudomásul kellett venni, hogy a Fűzfőn
alvási igényével a vendég azonnali megoldást várva lépett fel, akkor is ha az 1–2
éjszakai időtartamra szólt, mindegy, hogy
az ünnepnapra vagy hét végére esett.

Örömmel dolgoztunk ilyenkor együtt az
egyesületünk szilárd bástyáival, azokkal a
szobakiadókkal, akik tárt karokkal, magyaros vendégszeretettel fogadták a szinte utolsó pillanatokban beeső vendéget is, és a
túlkeresletet látva arra fordítottak gondot,
hogy a felmerülő problémákat rugalmasan,
jó kedéllyel oldják meg (gyors vendégcsere,
gyermekágy beállítása, biciklitárolás, a
vendég elé jövetel stb.). El kell mondanom,
hogy tagjaink száma megszaporodott a nagy
érdeklődést látva, de ez a továbbiakban sem
feltétele annak, hogy együtt dolgozzunk.
A lényeg, hogy a szobakiadó és a vendég
egymásra találjanak, ehhez azonban kapcsolatban kell lennünk egymással. Kérjük, keressenek fel bennünket, már a jövő évi szezonra gondolva! (Szeptember közepétől a
Polgármesteri Hivatal épületében.)
Kik keresték fel a nyári hónapokban a Béke
téri – szezonális – irodánkat? Arányszámukat tekintve a magyar vendégek többségéről beszélhetünk, a város szolgáltatásait
igénybe vevők háromnegyede vagy talán
négyötöde is hazánk fia volt. A külföldiek
elsősorban csehek, lengyelek, hollandok
voltak és kis számú német turista.
Szép kiállítású, három nyelvű városismertető füzetünk nagy népszerűségnek
örvendett, ha kétszer ennyi lett volna belőle,
az is gazdára talált volna, de sajnos az előállításához szükséges forrásaink eléggé korlátozottak. Ugyanez mondható el a kis
várostérképről is, amelynek utolsó példányait osztogattuk augusztus végén.
Nagy szükség lenne biciklis térképekre, programismertetőkre, és elmondható, hogy csak
a kiemelt szolgáltatók (bob, állatkert,
hajózás) láttak el minket színvonalas,
megfelelő mennyiségű reklámanyaggal.
A többiek nem szeretnének vendéget? Nem
kívánják magukat népszerűsíteni?
A Magyar Turizmus Zrt. látott el minket
kisebb számban általános balatoni és dunántúli prospektusokkal, ill. a környékbeli
településekkel vettük fel a kapcsolatot mint
kirándulási célpontokkal, a vendégeink teljesebb tájékoztatása céljából.
Ha már a reklámok témáját érintettem,
szeretném megemlíteni egyesületünk két
nagy sikerű rendezvényét is, mindkettővel
a város strandjai területén – azaz ahol a
legtöbb érdeklődő található – szólítottuk
meg a lakosságot és a pihenőket, nyaralókat.
A Zumba és salsa estre kb. 200-an jöttek el és

táncoltak, mozogtak, ugráltak önfeledten.
A Fövenystrand az est sötétjében is élettel,
jókedvvel telt meg az oktatók és az önkéntesen segítők és a strandi büfések támogatásának jóvoltából.
A Tobruki strandra pedig a kisebbeket
várták a szervezők egy augusztusi, Játszóházas buli keretében. Az „élő malom” fekete
és fehér „figurái” élvezték a vidám küzdelmet, de a színes ceruzák, kréták is gyorsan
mozogtak a papírlapokon az apró kezekben.
Labdajátékok sokasága várt még kicsire és
nagyra.

Az idei főszezon két és fél hónapjába nagy
vonalait tekintve ennyi fért bele, a napi információadáson (több idegen nyelven is), adóbevallás-szolgáltatáson, Fűzfő kártya-adminisztráción, TDM-es kötelezettségek elvégzésén kívül is. Mindezt két, félállású dolgozóval és egy gyakornokkal sikerült megvalósítani és erre büszkék lehetünk.
Pedig munkakörülményeink nem a legjobbak – finoman fogalmazva – hiszen a kis faházban folyóvíz sincs, és az idén a levegő
extrém módon felforrósodott falai között,
kb. 37 Celsius fokos hőmérséklet volt bent.
Ennek ellenére jó szívvel, nagy lelkesedéssel
végeztük tevékenységünket, és bízunk benne,
hogy a közeljövőben egy vendégfogadásra
méltó, az emberi szükségleteket figyelembe
vevő, olyan kőépületben szolgálhatjuk ki a turistákat és a lakosságot, ahol a back office
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(háttériroda) is helyet kaphat, és az egyik
munkatárs a vendégforgalomtól függetlenül
végezheti a szervezési, tárgyalási feladatokat,
koncentrálást igénylő számszaki kimutatásokat.
Úgy érezzük, fekvését tekintve jó helyen teljesítettünk szolgálatot, a vendégek könnyen
rátaláltak irodánkra, akár autóval jöttek,
akár kerékpárral, vonattal avagy gyalogosan.
Bízunk benne, hogy hamarosan ugyanezen a

helyen, de egy megújult épületben tudunk
Önökkel is találkozni.
Addig azonban keressenek minket a
Polgármesteri Hivatal épületében, és ott is
forduljanak hozzánk bizalommal!
Kezdjünk el közösen dolgozni 2016 sikerén!
KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA
TDM MENEDZSER

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
www.balatonfuzfoinfo.hu
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel.: +36-20/341-5504
Irodánk nyitva tartása szeptember 14-től:
hétfő–csütörtök: 8.00–15.30
péntek: 8.00–12.00
szombat–vasárnap: zárva

II. Szenior Balaton Kosárlabda Kupa
Már hagyománnyá váló kosárkupa zajlott
augusztus 15-én városunkban Sipos Tamás
szervezésében. A háromnaposra tervezett
torna sajnos egy napra sikeredett különböző
okok miatt.
Köszönet a szervezőknek és a résztvevő
csapatoknak – BC Csepel, Bakonyi Vitézek
Veszprém, Old Boys Fehérvár, Paksi

Csöcsösök, NIKE FAK Classic Fűzfő –,
hogy a rekkenő hőségben kezdődő, majd
dörgésben, villámlásban, esőzésben befejeződő tornán helytálltak.
Lelkesedésben, küzdeni akarásban nem volt
hiány, a régi rutinos mozdulatok, dobások
mind-mind előjöttek – amíg az erő engedte.
A körmérkőzéses versenyt a BC Csepel csa-

pata nyerte. A torna legrutinosabb (legidősebb) játékosa különdíjat Cseresznyés
Ferenc (NIKE FAK) kapta.
Reméljük, hogy jövőre is lesz Balaton Kupa,
és a szervezők ama elképzelése is megvalósul,
hogy női csapatok is részt vesznek a tornán.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály szeptember havi túraterve
• Szeptember 12. Tés–Jásd–Római fürdő–Tés
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.15 óra Táv: 13 km
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 19. Bakonybél–Hideg-völgy–Királykapu–Régi
vasút–Németbánya–Farkasgyepű
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.25 óra Táv: 17 km
Túravezető: Horváth István
• Szeptember 26. Mencshely–Halom-hegy–Dörgicse–Dörgicsei
szurdok-völgy
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István
• Október 3. Somlóvásárhely–Somló-hegy K-i oldala, pincelátogatás
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.15 óra Táv: 10 km Szintkülönbség: 250 m
Túravezető: Risányi Mária

• Október 10. XXXVIII. Zoltay Ferenc emléktúra
Pénzesgyőr–Zoltay-forrás
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Stadion parkoló, 9.00 óra
Túravezetők: Király István, Horváth István
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

18. oldal

2015. szeptember

VÁCISZ hírek
különlegességek voltak. A kóstoló után
többen vásároltak a termékekből. A termékek a litéri piacon szombatonként
megvásárolhatók.

– A július 31-i rendezvényünk keretében sikerült olyan produkciót bemutatnunk, amilyen eddig még nem volt Balatonfűzfőn. Az
Utazó Planetárium műsorán valóban mesélt
az ég, karnyújtásnyira került az univerzum.
Akik látták az előadásokat, maradandó
élménnyel gazdagodtak.

A küngösi Szent Kinga Éléstár Manufaktúra
termékei osztatlan sikert arattak. A csicsóka,
a medvehagyma vagy a töklekvár igazi

Az első „Aranykapu Fesztivál” megítélésem
szerint jól sikerült. Színesek, változatosak
voltak a programok. A látogatók találtak az
ízlésüknek, igényüknek megfelelő rendezvényt.
Magam részéről külön szeretném kiemelni
Németh Imre munkáját, aki a rendezvények
minden napját végigdolgozta, türelmes,
segítőkész volt.
Köszönetet mondok kolléganőimnek,
Hofstadterné Johanidesz Anitának és Csonka
Gáborné Heninek, akik sokat dolgoztak a
különböző rendezvényeken. A Városgondnokság dolgozói szintén elismerést
érdemelnek a rendezvények alatt végzett
munkájukért.

hangsúlyt kaptak rendezvényeink, távcsöves
bemutatóink.
– Babakocsis túra nemcsak babakocsival –
a Horgásztanyára 2015. szeptember 12-én.
Gyülekezés, indulás 9.00 óra Fűzfőgyártelep,
Turista Bázispont, Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
Túravezetők: Gyuricza László, Balogh Tibor,
Lőrincz Gábor.
Nevezési díj: családonként, csoportonként
200 Ft, egyénileg 20 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10.
Információ:
Kontics Ferencné 06-30/604-6241,
Hofstadterné J. Anita 06-30/524-8709,
Lőrincz Gábor 06-30/467-1002,
Balogh Tibor 06-30/4935-645
balatoncsillagvizsgalo.hu

– 2015. augusztus 13-án a Duna Tv Balatoni
nyár című műsorában Kocsis Antal és
Gubicza László amatőr csillagászok népszerűsítették a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontot, ajánlva szolgáltatásainkat, rendezvényeinket.

– 2015. október 9-én 16 órakor tartjuk a
hagyományos „Újszülöttek köszöntése”
rendezvényünket a Balaton Csillagvizsgáló
LEADER Kultúrközpontban.
Várjuk azokat a szülőket, babákat, akik még
nem vettek részt hasonló rendezvényünkön.
Jelentkezni a babák szokásos személyes
adataival az info@balatoncsillagvizsgalo.hu
oldalon 2015. október 1-ig.

– Augusztus 19-én az OTP Kommunikációs
osztálya forgatott egy reklámfilmet a
Csillagvizsgálóban, melyben bemutatták az
épületet, az épület történetét Kiemelt

KONTICS FERENCNÉ

Köszönet a pedagógusoknak
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szülői munkaközössége a 2012/13-as tanévtől kezdve minden
év végén megköszöni a pedagógusok munkáját az év pedagógusa díj
átadásával. A díj odaítélése során azt a plusz teljesítményt értékelték,
amit mind a gyerekek, mind a szülők észrevettek a mindennapok
során, kihangsúlyozva, hogy több nagyszerű pedagógus is dolgozik az
intézményben. Az elismerést, aki már megkapta, az a következő
évben nem díjazható. A díj átadása az iskola tanévzáró ünnepélyén
volt, az iskola tanulói és a szülők méltató tapsa közepette. Íme a díjazottak:
„Jó oktató, aki virgács nélkül oktat,
Választott hű barát, ki sose zaklat.
De kész hívásra, s mindig ad, ha adhat.”
(Babits Mihály)
E szavak tükrében hozta meg döntését a szülői munkaközösség, s így
esett idén a választás egy olyan pedagógusra, aki magabiztos kapcso-

latteremtő és konfliktusfeloldó képességét kihasználva próbál egyensúlyt teremteni a szülők–gyermekek–pedagógusok háromszögében.
Humorérzéke, határozottsága, nagypapás kedvessége a diákokban
egyszerre kelt tiszteletet és szeretetet.
Ha nem is azonnal, de mára már elnyerte a szülői munkaközösség
bizalmát. Mindig talál szponzorokat, támogatókat és ezzel lehetőség
nyílik igényes programok szervezésére, szükséges eszközök beszerzésére, tanulók jutalmazására.
Kérjük, folytassa ezt a ténykedését, továbbra is ilyen kitartással!
Vezesse a nevelőtestületet, követelje meg a lelkiismeretes pedagógiai
munkát, a gyermekektől a tanulás terén a helytállást!
A szülői munkaközösség köszöni a közösségért tett eddigi munkáját
Polyák István igazgató úrnak!
ZONGORNÉ KÁNTOR MAGDOLNA
Díjazottunk mert nagyot álmodni. És hol születnek a nagy álmok?
Az ember személyisége, belső indíttatása az, ami elindít egy
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ismeretlen úton. Ez a személy teljes odaadással tudja tovább adni a
benne lakozó szenvedélyt. Nagy TÜRELEMMEL (és ezt nagybetűvel mondva), kellő odafigyeléssel irányítja diákjait.
Munkáját precizitás jellemzi, hisz minden részletnek, hangnak megvan a maga helye. A részletekből, mint egy puzzle-ből összeáll egy
kép, egy dallam, egy ritmus, egy mű. A tökéletességre törekedve minden tanítványából a legjobbat hozza ki, mind ezt úgy, hogy örömmel
és a közös munkájukban összhangot alkotva alkossanak. Nemcsak a
tudást, a lelkesedést adja át. Fáradhatatlanul szervezi kis csapatának a
fellépéseket, egyre nagyobb sikereket elérve! Ő egyszerre az
állandóság és a változás, kulturálisan domináns személy, aki formálja
a köré szerveződök közösségét.

Szerencsések azok a gyerekek, akiknek új és újabb utakat jelöl ki,
vezényletével, kis művészei számára egy különleges világot nyit meg,
a zene világát! Köszönjük Hégely Ákos tanár úrnak.
HUZSVÁRNÉ FEJES DÓRA
A díjazottak nevében köszönjük az elismeréseket. A nevelőtestület
értékes munkájával a településünk általános iskolájának pedagógiai
színvonalát emeljük, hogy gyermekeink méltó tagjaivá váljanak a
fűzfői polgároknak.
HORVÁTH IRÉN

Köszöntő
Szeretettel köszöntöttük és örömmel fogadtuk első osztályosainkat, akik szeptemberben
kezdték meg tanulmányaikat a 2015/2016-os
tanévben az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában.

Dávid, Mojzer Míra, Nagy Áron Ivó, Nagy
Gréta, Nagy Zétény, Pilisi Marcell, Rosta
Balázs, Rupa Lorenzo Noel, Rupp Marcell,
Takács Nóra, Teplán Rebeka, Török András
Dominik

Osztályfőnök: Végh Viktória

Kívánjuk, hogy érezzék jól magukat
intézményünkben és találják meg sikeres
helyüket társaik és tanítóik között, szüleik
örömére!

Beck Csongor, Berdó Hanna Nóra, Fenyvesi
Zóra Klaudia, Halasi Csongor, Hegedűs
Alexandra, Horogh András József, Hudra
Csilla, Jáger Zétény Tamás, Karancsi Réka,
Kemény Bálint, Kiss Kíra, Maurer Bazsó

POLYÁK ISTVÁN

Iskolapadban?!
Újra kinyitott az iskola, megkezdődik a
2015/16-os tanév. A kis elsősök megilletődötten, de bátran, nyitottan lépik át az
intézmény küszöbét. Ismerősek a lépcsők, a
folyosók, az ajtók, hiszen már megismerkedtek az iskolával a korábbi hónapokban. Tágra nyílt szemmel kísérik végig a
tanévnyitó ünnepély minden pillanatát, izgatottan állnak ki a mikrofon elé szavalni,
boldogan veszik át a „nagy csomagot” a
tanító nénitől, s próbálják megérteni, amit
az igazgató bácsi magyaráz.
Másnap az új hátitáskával és anyuval, apuval
kéz a kézben, kíváncsian sétálnak a „nagy”
ajtók felé, majd a „nagy” lépcsőkön fel, a
„nagy” diákok között. Nekik minden óriásnak tűnik és bizonytalannak. De amíg anyu és
apu kezét fogják, nem érheti őket semmi baj.
Az osztályteremben már ott vannak a többiek, és a tanító néni, aki lehajolva, mosolyogva, biztatva mutatja meg a helyüket az iskolapadban. Elengedik a szülők kezét, érzékeny
búcsút vesznek, majd futva, könnyedén
foglalják el a színes asztalukat, széküket.

– „Délután jövök érted! Ügyes légy!” –
hangzik az ajtó felöl, de ők már másra figyelnek, a tanító nénire, aki életüknek egy új
kapuját nyitja ki, a tudás tárházát. Lassan,
napról napra boldogan veszik birtokba az
iskolát, a tanszereket, a könyveket, a füzeteket, az „uszicuccot”, a tornazsákot és minden egyebet, ami az övék.
Diáknak lenni jó, magunkba szívni a tudást,
megismerni, megérteni a körülöttünk lévő
világot, izgalmas dolog. Nyitottnak is kell
lenni az újdonságok iránt, mintegy felfedezőként kell átélni a diákéveket. Jól tudjuk
mi ezt felnőttek, akik már kitanultunk egyet s
mást. De hogyan tudjuk segíteni a gyerekeinket, akik még csak kóstolgatják a tudást?
Alakítsunk ki egy rendszerességet, ismerjük
el gyermekeink sikereit, bátorítsuk őket,
nyújtsunk bíztató támaszt sikertelenségük
idején, biztosítsuk a nyugodt, kiegyensúlyozott körülményt, hogy diákéveik maradandó
pozitív élményeket adjon!
Segítsük a tanulást, a másnapi felkészülést,
ellenőrizzük a napi felszerelést, az elkészített

házi feladatokat! Kedvesen, célratörően
ellenőrizzük gyermekeinket, anyáskodjunk,
apáskodjunk felettük, érezzék a törődést, a
családi élet örömeit, a gondoskodást, az
összetartást. Ezzel példát mutatunk nekik,
elsajátíttatjuk velük a jó szokásokat, megtanítjuk a rendre, és ezáltal ő is céltudatos,
sikeres, egészséges felnőtté fog válni, aki
szüleinek sok örömet és büszkeséget okoz.
Sikeres, jó tanévet kívánok gyermekeinknek és
kedves szüleiknek!
HORVÁTH IRÉN
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Tanévkezdés az Övegesben
A 2015/16-os tanév előkészítésének folyamatába illeszkedett 2015. augusztus 27-én
Mézes József igazgató meghívására érkező
Galambos Zsuzsanna, a Fejér megyei POK
vezetőjének előadása.
A Pedagógiai Oktatási Központ (POK)
kialakulásáról, működéséről, feladatairól és a
pedagógusok ellenőrzési folyamatáról, a
minősítési eljárásról szólt a tájékoztatás. A
tantestületünk 15%-a ebben a tanévben tanfelügyeleti ellenőrzésben, illetve minősítő

eljárásban vesz részt. Így különlegesen
hasznosak voltak az információk és megnyugtató a központ pedagógiai folyamatokat
támogató feladatrendszerének bemutatása.
Az igazgatónő látogatása adta az ötletet egy
szakmai együttműködés megalapozásához,
az I. Veszprém megyei Szaktanácsadói és
Szakértői Konferencia megszervezéséhez.
A város, a polgármester támogatta a kezdeményezést és a Művelődési Központban az
önkormányzat helyet adott a rendezvénynek.

Marton Béla polgármester úr megtisztelte
jelenlétével a rendezvényt, és köszöntötte a
meghívást elfogadó szaktanácsadókat, szakértőket, a munkájukhoz kitartást kívánt. A
konferencián a közeljövő aktuális feladatairól és szervezési kérdéseiről kaptak
tájékoztatást a résztvevők.

KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSANNA
TANÁRNŐ

Kezdődő együttműködés az E.ON és az Öveges között
Iskolánk villanyszerelő valamint központi
fűtés- és gázhálózat szerelő tanulói két napig
az E.ON vendégei voltak.
Augusztus 24-én Veszprémben a cég bemutatása után szakmai bemutatókkal folytatódott a program. Többek között látogatást
tehettünk a diszpécser központban, tanulságos előadást láttunk és hallottunk munkavédelem, baleset megelőzés témakörben.
A második napon a villanyszerelő tanulók a
szabadbattyáni telephelyen ismerkedhettek
a munkakörülményekkel, és kipróbálhatták
rátermettségüket a tanpályán. A csapat
másik fele Nagykanizsára utazott, ahol
tapasztalt szakemberek látványos gyakorlatokkal szemléltették a gázszerelés veszélyeit.
Szó szerint „kirobbanó” sikere volt a bemu-

tatóknak! Mindkét telephelyen lehetőség
volt szakmai konzultációra és a legmodernebb szerelési technológiák, eszközök és
anyagok bemutatására.
A záró rendezvényen Szumzer László
régióközpont vezető köszöntötte a fiatalokat. A legaktívabb résztvevők jutalmat
kaptak, de a többieknek is ajándékokkal kedveskedtek a szervezők. Az Öveges Iskola
részéről Szajki László tanár köszönte meg a
nagyszerű lehetőséget.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy ez egy
hosszabb távú együttműködés kezdete lehet.
Az E.ON-nak fontos, hogy jól képzett fiatal
szakemberekkel gondoskodjon az utánpótlásról, akik ismerik a valós munkakörnyezetet. Az Öveges Iskola pedig olyan

szakembereket képezhet, akik megismerhetik a legújabb technológiákat, és megfelelő
kitartás és szorgalom mellett a jövőjük is biztosítva van egy nagyvállalatnál.
BÓDIS ATTILA, TANÁR

Csipetke tábor 2015
A több éves hagyománynak megfelelően
idén is megszerveztük a Csipetke tábort az
Öveges Iskolában. Augusztus 26-án délelőtt
az idősebb segítő diákok elfoglalták helyüket
a kollégiumban, ahol izgatottan várták az
újonnan beköltöző elsősöket. A csipetkék
délután gyülekeztek szüleikkel együtt a regisztrációs pultnál, majd elhelyezkedtek a

szobáikban. A csoportok megalakulása után
rövid ismerkedés következett, és a diákok
csapatonként zászlókat, plakátokat készítettek. A tábornyitó 16 órakor kezdődött az
iskola aulájában, ahol Mézes József igazgató
úr köszöntötte a fiatalokat mint a hagyományos szakképzés utolsó diákjait. Az osztályfőnökök és a nevelőtanárok bemutatása

után Illésfalvi Iván tanár úr önálló gitáros
koncerttel kedveskedett. Vacsora után a
bobpályán csúszhattak csipetkéink, este
pedig fáradtan ugyan, de élményekkel
gazdagon tértek nyugovóra a táborozók.
A második napon reggeli után két turnusban
busszal a Veszprémi Állatkertbe indultak a
csapatok, ahol egy zoopedagógus előadását
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hallgathatták meg, majd körbejárták a
területet. Fűzfőre visszaérve ebéd után pedig
a strandon heverték ki fáradalmaikat, és a jó
időnek köszönhetően még a Balatonban is
megmártózhattak a nyár utolsó napjaiban. A
víz veszélyei címmel vízimentők tartottak
ismertetőt a parton. Pénteken, az utolsó
tábornapon játékos, sportos vetélkedőkön
keresztül ismerkedtek meg Fűzfőgyártelep

környékével és az iskolával a csapatok.
Délután az eredményhirdetés és a táborzáró
után hazautaztak diákjaink, akik kedd
reggeltől már megkezdik új tanévüket.
LÉGRÁDI CSILLA
NEVELŐTANÁR

VESZPRÉMI SZC ÖVEGES JÓZSEF
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Bázis iskolai tábor – Az Öveges diákjai Bodajkon
2015. július 22–28. között kilenc tanulóval
vettünk részt a BIP keretében ingyenes
táborozáson. Az ország minden részéről
Pécstől Karcagig 180 diák érkezett a Bodajki
Falutáborba. Több szempontot is figyelembe vettünk az Övegesben a diákok
kiválasztásánál. Elsősorban az állandó életpálya-építésbe bevont a 10. f osztályból
választottunk, és jutalomként is kapták a
gyerekek, a 10. g osztály tanulói. Az
összművészeti tábor célja több rétű volt:
önismeret- és szociális kompetenciafejlesztés, ugyanakkor a BIP keretek között
eddig kitűzött célok megerősítése, a
pályaválasztás megalapozása, az életpálya
kialakításának támogatása, a foglalkozás

választás optimális körülményeinek megteremtése.
Fejlődtek a gyerekek az önismeret terén, a
természetben tartottuk a foglalkozásokat,
ami igazán jó hangulatot biztosított. A
szabálytudat fejlesztése, az empátia növelése
volt a célom. Jól működött a gyerekeknél a

Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap közös
pályázatot hirdet minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére, a FÉNY ÉVE és
városunk 15. évfordulójára alkalmából. Az advent a várakozás, a karácsony ünnepére való felkészülést jelenti az emberek számára. Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az
ünnepre, otthonunkat kicsinosítjuk, az elektromosság segítségével fényekbe öltöztetjük.
Várjuk mindazon lelkes városlakó jelentkezését, aki otthonát, lakását, házát az
ünnep alkalmából fényárba öltözteti. A legszebb, legötletesebb fényes otthont
lefényképezzük, majd a Kultúra Napi városi ünnepségen bemutatjuk és értékes
díjazásban részesítjük.
Jelentkezési határidő: 2015. december 1.
Cím: Városvédő és Fürdő Egyesület
(8175 Balatonfűzfő, Pf. 12)
Szerkesztőség, Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com – név, pontos lakcím
Fényképezés: 2015. december 20.
Rajta hát, munkára fel! Álmodjuk meg és mutassuk meg a legmeghittebb családi
ünnep fényeit városunkban! Mi pedig megörökítjük a pillanatot, és emlékezetessé
tesszük a szeretet ragyogását!
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE ÉS A SZERKESZTŐSÉG

kooperáció, összefogtak a csoportban, és az
ötleteiket a végén meg is valósították. De a
tábori közösségbe is beilleszkedtek,
ismerkedtek, sőt, barátságokat is kötöttek.
A programok sokszínűsége miatt gyorsan
elrepült a hét. A bodajki magán fegyvergyűjtemény megtekintése szinte elkápráztatta a gyerekeket. A Gaja szurdok túrái a
környezetvédelem fontosságát, a természet
iránti felelősségvállalást erősítették. A
Károlyi-kastély Fehérvárcsurgón igazi
élmény volt. A velencei fürdőzés pedig
segítette elviselni a hőséget számunkra.
KISSNÉ BOCSKAY ZSUZSANNA
TANÁRNŐ
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Jó tanulónk, jó sportolónk

Szeptemberi lapszámunkban egy kedves, segítőkész, tisztelettudó diákomra hívom fel a kedves olvasók figyelmét: Kiss Dávid Balázsra, az
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola ötödik osztályos tanulójára.
Dávid első osztályos korában részt vett az
iskola Labdás játék előkészítő foglalkozásain,

ahol megismerkedett a kosárlabdázással, s
rögtön érezte, hogy ez a sport neki való. A
játék izgalma, a folyamatos egymásra figyelés, a szoros csapatjáték, a sikeres kosárra
dobás öröme rögtön megfogta. Másodikos
korától kezdve szorgalmasan jár az edzésekre, hetente négy órában. Az U11-es csapatot
erősíti, jó dobó, ügyes csapatjátékos. Edzője:
Csala Márton. Családja nagyon sokat segíti a
mindennapi edzéseken, meccseken való részvételben. A legbüszkébb a 93:53-as győzelmükre Tamási csapata ellen. Célja, hogy
sokáig folytathassa ezt a számára kiváló
sportot.
A sport – véleménye szerint – nagyban segíti a tanulást, fejleszti a koncentrálóképességet, a kitartást, jó erőt biztosít a mindennapokhoz. Ez meg is látszik a tanulmányi eredményén, hiszen kitűnő bizonyítvánnyal

büszkélkedhet, családja és tanárai legnagyobb örömére. Dávidra mindig lehet számítani, tanórán fegyelmezett, sokat jelentkezik,
szívesen megmutatja tudását a különböző
versenyeken. Két éve az iskola Cukorfelhő
bábcsoportjának oszlopos tagja. Kevés szabadidejében szívesen kerékpározik, játszik a
számítógépen, illetve kirándul Inci nénivel.
Kedvence az életvitel, technika és gyakorlat
tantárgy, szívesen készít különféle maketteket. A 2014-es Irinyi Makettkészítő Versenyen mozdonyával első helyezést ért el.
Mottója: ha rendszeresen sportolunk, egészségesek, fittebbek leszünk, könnyebben veszszük a mindennapi megpróbáltatásokat!
Jó sportolást, jó tanulást, Dávid! Drukkolunk
Neked!
HORVÁTH IRÉN

Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot
hirdetett Balatonfűzfő város 15. évfordulójára
a Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatra számos ügyes alkotás érkezett a
város általános iskolásaitól, melyet augusztus
20-án egy igazán igényes kiállításon meg is
tekinthettek az érdeklődők a Művelődési

Központban. A pályaművek jelenleg zsűrizés
alatt állnak. A díjazás 2016-ban a városi
Kultúra Napi rendezvényen lesz, a díjazottak
külön értesítésével.
A pályázat kiírói szívesen várnak még filmbéli, fotó- és bemutató alkotásokat, ezért a
határidőt meghosszabbítják.

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)
Beküldési határidő: 2015. október 10.
Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége,
Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
E-mail: 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!
SZERKESZTŐSÉG

Új sportági központ nyílik Papkeszin!
A szeptemberi első becsengetés nemcsak a
nyár végét jelzi, hanem valaminek a kezdetét
is, hiszen egy új, de mégis ősi sportág, a birkózás jelenik meg térségünkben Papkeszi központtal, ahova 10–15 kilométeres vonzáskörzetből várják a fiatal fiúkat és lányokat.
A birkózó központot a veszprémi CENTRUM

Sport Egyesület irányítja, a berhidai BERHI
BSE együttműködésével, amelynek elnöke és
edzője Nesó Sándor, aki az első női birkózó
világbajnoki címet szerző Németh Zsanett nevelőedzője.
A birkózás egy nagyon eredményes sport,
Magyarországon a harmadik legsikeresebb

olimpiai sportág. Emellett látványos is, már
az ókori olimpia alapító sportágaként is
annak számított. Fő szabálya, hogy kötöttfogásban csak derékon felül támadható az
ellenfél, ezért itt főként az erő dominál, és a
gyönyörű nagy ívű dobások. Szabadfogásban az egész test támadható, ezért itt a
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gyorsaságé és a hajlékonyságé a főszerep!
Célja az ellenfél két vállra fektetése vagy
pontozással való legyőzése.
Mindemellett a birkózás egy nagyon biztonságos sport, amit a szigorú szabályrendszer, a
bírák, valamint a fair play biztosít.
A birkózás nemcsak a testet, hanem a személyiséget is fejleszti! A birkózás olyan sport,
amelynek játékos, szórakoztató formáját a legkisebbek is nyugodtan végezhetik.
Levezethetik hihetetlen mozgási energiáju-
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kat, közben egyre önállóbbá, magabiztosabbá,
fegyelmezettebbé, céltudatosabbá, kitartóbbá
válnak. Kapcsolatteremtési és koncentrációs
képességük javul, egészségesek és edzettek
lesznek. A bátortalanból magabiztos, bátor
gyerek lesz, gondolkodása racionálisabbá
válik, könnyebben és gyorsabban tanul, testileg kiadja energiáit, de szellemileg felfrissül.
Kinek érdemes elkezdenie?
Minden 6–15 éves korú fiúnak és lánynak,
aki szeretné fejleszteni ügyességét, erejét,
gyorsaságát, ruganyosságát.

Hol kell jelentkezni, hol lesznek az edzések?
Az edzések Papkeszin, a Bocskai István
Református Általános Iskola tornatermében
kedden és csütörtökön 16 órakor kezdődnek.
Bővebb információ és jelentkezés is itt lehetséges, edzésidőben.
Az edzéseket Nesó Sándor vezetésével Rupp
József és Maász Barnabás tartja.
JANKU FERENC ELNÖK
06-70/622-9953

Kiss Ákos

Álmodó ősz
Vérvörös szemekkel
búcsúzik az alkonyat,
ám a szertefoszló fény
még táncra hívogat.
Halotti némaságba
merül az erdő.
Álmokra várva
hever fa és kő.
Vágyakozó szellő
bármire is kérhet,
fagy és sötétség
most házasságra lépnek.
Templomuk az erdő,
oltáruk a jég,
visszariad tőlük
bárki, aki él.
Ünnepi ruhát
a köd fon rájuk,
holdfénye az égen
koronájuk.
Őszi évben,
sötét éjen.
Az erdő mélyen
alszik éppen.
És magával ránt
engem is érzem.
Októberi holdnak
fénytükrében.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 716 Szo: 712
Üzletek:

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu
Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 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

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

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

2015. szeptember
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A tanító
A költő ír,
A zenész dalol.
A fájdalom az egekig hatol.

A város zajong,
a szívünk dobog.
A patak, pedig búsan csobog.

A festő fest,
a színész játszik.
A szerelmes szív dudorászik.

A fű zöldell,
a gyermek nevet.
A tanító ad érdemjegyet.

Az idő rohan,
az élet pereg.
Egy koldusból is művész lehet.

Az Isten szeret,
az eső csepeg,
de csak a tanító ad érdemjegyet.

Szeptemberi rejtvény
Az augusztusi keresztrejtvény helyes megfejtése::
Ha a tüzet szereted, a füstjét is szenvedd!
(Magyar közmondás)
Könyvet nyert: Albert Istvánné és Szabó
Lajos balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!
Szeptember havi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. szeptember 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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A város fotósa – a fotós városa©
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 folyamatosan, 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 interneten
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

Múltunk I. évfolyam szeptemberi szám
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Fűzfő Napok – 15 éves a város

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

