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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
április havi programja

Április 2. 16 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

Április 2. 18 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 4. 17 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
– Döntõ
Helyszín: Mûvelõdési Központ pódiumterem

Április 5. 16 óra Képzõmûvészeti kiállítás
– Milos József fotómûvész kiállítása
Megnyitja: dr. Varjú Lajos képviselõ
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Április 6. 16 órától Farkas Bertalannak, az
elsõ magyar ûrhajósnak a látogatása
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont

Április 11. 17 órától Költészet napi városi
szavalóverseny
– Gálamûsor
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Április 12. 9 órától Önkéntes véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Április 13. 10 órától Madárodú készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Közösségi Ház

Április 15. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Április 16. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Április 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás
közben
Helyszín: Tobruk, óvoda

Április 26. 17 óra A Tánc világnapjának
megünneplése
Fellépnek: a város táncos csoportjai
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Április 29. 16 óra Fûzfõgyártelepi
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Bazsó Jázmint, Pók Jázmin Virágot, Tóth Tamást, Bozsics Anna Rózát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2013. februári lapzártától a 2013. márciusi lapzártáig

A Mûvelõdési Központban
a csõtörés miatt néhány áprilisra

tervezett programot késõbbi
idõpontban tartanak meg!

Az épület felújítása elõreláthatólag
április 15–21. között várható!

Megértésüket köszönjük!

A Balatonfûzfõi Hírlap és a fûzfõi Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár egyéni alkotói
pályázatot hirdet Gyermeknapra, melynek
címe: „A hely, ahol élünk: Balatonfûzfõ”.
Pályázatunkkal arra keressük a választ,
hogyan élik a gyermekek életüket
városunkban, melyek a legemlékezetesebb
pillanataik, hogyan látják annak természeti
és épített környezetét?
A rajzokat, festményeket, montázsokat
A/3-as illetve A/4-es méretben, bármely
technikával elkészíthetik az alkotók. Egy
pályázó csak egy rajzzal vehet részt a
megmérettetésen, melyen oklevelet, értékes
tárgyjutalmat kapnak a nyertesek, melyek-
nek nevét a Fûzfõi Hírlapban közzétesszük,

alkotását pedig Gyermeknapon kiállítjuk a
Mûvelõdési Házban.

Kategóriák:
1. általános iskola felsõ tagozat (5–8. évfolyam)
2. általános iskola alsó tagozat (1–4. évfolyam)
3. óvodások   

A pályázatok beküldése:
A beküldési határidõ: 2013. május 5. 
A beküldési cím: Balatonfûzfõi Hírlap
szerkesztõsége vagy Mûvelõdési Központ
és Könyvtár, 8184 Balatonfûzfõ,
Bugyogóforrás út 12.

Az eredményhirdetésre a városi Gyermek-
napon kerül sor.
Az alkotások hátoldalán olvashatóan
nyomtatott betûkkel kérjük feltüntetni az
alkotó nevét, életkorát, a nevezési
kategóriát, az elérhetõségét (cím, telefon,
e-mail cím) és a pályamû címét.

A pályamû beküldésével a pályázó
törvényes képviselõje hozzájárul ahhoz,
hogy az alkotás a versenyt követõen
további célokra felhasználják (a pálya-
mûvet nem kapja vissza az alkotó).
Határidõn túl beérkezett pályázatokat nem
bírálunk el! 

SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Rajzpályázat gyermekeknek
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2013. február 19-én tartotta soron következõ rendes,
február 15-én és 26-án rendkívüli ülését. Az üléseken született
döntések a teljesség igénye nélkül:

– A testület úgy határozott, hogy 2013. április 30-át követõen
folytatja a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását.

– A képviselõk döntése szerint 2013. február 25-étõl Balatonfûzfõi
Közös Önkormányzati Hivatalt hoztak létre Papkeszi község önkor-
mányzata képviselõ-testületével. Ennek megfelelõen módosult a
Polgármesteri Hivatal Alapító okirata.

– A Fövenystrand felújítása címû projekt keretében megépülõ keres-
kedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységekhez tervezett pergolák
helyett egységes ponyva szerkezetû, reklámmentes árnyékolókat kell
a bérlõknek elhelyezni. A munkacsoport részére a ponyvaszerkezetû
árnyékoló kialakításának vázlatait be kell mutatniuk, melyekbõl a
munkacsoport választja ki a legmegfelelõbbet. 

– A Fövenystrand felújítása címû projekt keretében megépülõ
kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységek tekintetében a
testület megvizsgálja, hogy mi okozta a tervezéshez képest a
költségnövekedést, illetve, hogy a költségnövekedést a korábban
megállapított bérleti díj és amortizáció elviseli-e, majd ennek
birtokában a késõbbiekben dönt. 

– Balatonfûzfõ-Litér Turisztikai Egyesület részére 5 MFt támogatást
biztosított a testület, amely 6 MFt-ra módosul abban az esetben, ha
az idegenforgalmi adóbevétel a 4,5 MFt-ot meghaladja.

– Az Öböl TV Kft. támogatására 1,5 MFt összeget terveztek be a
2013. évi költségvetésben.

– A Fûzfõ Med Kft. részére a tavaly megítélt támogatás 50%-át
javasolták betervezni a 2013. évi költségvetésben, azzal, hogy a
konszolidáció után megvizsgálják a további támogatás lehetõségét. 

– A háziorvosok támogatására 2 MFt keretösszeget terveztek be a
rezsiköltségek kiegyenlítésére, illetve a gyermekorvosi ellátást a
tavalyi évhez hasonlóan támogatják. 

– A Fûzfõ kártyát ebben az évben is bevezetik. Felkérték a
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesületet a Fûzfõ kártya 2013. évi
mûködtetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

– Balatonfûzfõ város önkormányzata úgy döntött, hogy a Vertikál
Zrt. által 2012. évben elmaradt lakossági díj emelése miatti külön-
bözetként kiszámlázott követelés összegét (3.067 eFt) a 2013. évi
költségvetésben nem szerepelteti.

– A testület megbízta a polgármestert, hogy keresse fel az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulást a megállapodás szerinti szabadon
felhasználható támogatás-biztosítás kifizetése céljából. 

– A képviselõ-testület az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követõ három évre várható összegeit az alábbiak
szerint fogadja el:

Balatonfûzfõ város önkormányzatának stabilitási törvénybõl adódóan elkészített számszaki adatai
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetõ ügyletbõl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához eFt

Sorszám Bevételi jogcímek 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
1. Építményadó 150 000 155 000 160 000 160 000
2. Iparûzési adó 170 000 185 000 190 000 190 000
3. Idegenforgalmi adó 4 000 6 000 6 000 7 000
4. Telekadó 55 000 50 000 50 000 50 000
5. Helyi adók összesen 379 000 396 000 405 000 407 000
6. Önkormányzati vagyon értékesítésébõl származó bevétel (nettó) 120 220 40 000 25 000 25 000
7. Osztalék, hozam bevétel
8. Késedelmi pótlék, bírság 4 000 4 000 4 000 4 000
9. Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek

Sorszám Kiadási jogcímek 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
1. Kötvény visszafizetés (tõke) 60 000 60 000 60 000 60 000
2. Adósságot keletkeztetõ ügyletek kiadásai 60 000 60 000 60 000 60 000
3. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 443 220 380 000 374 000 376 000

– Az érdekeltségi alap és a hozzá tartozó járulékok költsége kikerült
a 2013. évi költségvetésbõl. 

– A képviselõk úgy határoztak, hogy az Irinyi iskolából nyugdíjba
vonuló munkavállaló státuszát megszüntetik. 

10. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN 503 220 440 000 434 000 436 000

Adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalásokból fizetési kötelezettség megállapításához eFt
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– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete 
1. A 279/2012. (08. 28.) Kt. határozattal – a balatonfûzfõi

357/43, 357/44, 357/45 és 357/46 hrsz.-ú ingatlanok (Fûzfõ
Motel és melletti terület) 25 éves bérleti jogának értékesítésére
– kiírt pályázat zártkörû versenytárgyalási feltételeit elfogadta.

– Felkérték a hivatalt, a soron következõ testületi ülésre készítsen
tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak mit kell
tennie egy vízpart rehabilitációs terv módosítása érdekében. 

– Határoztak arról is, hogy a 2013. márciusi képviselõ-testületi
ülésre kerüljön elõterjesztésre a fûzfõgyártelepi felszíni csapadékvíz
elvezetés problémája, annak elõzménye, minden vonatkozása. 

– Az önkormányzat 2013. április 1-jétõl 2014. április 1-jéig bérbe
adja a Balatonfûzfõ, Jókai u. 19. szám alatt lévõ tornatermet egy
fûzfõi lakos részére azzal a feltétellel, hogy az ingatlan értékesítése
esetén a bérleménybõl 5 munkanapon belül kiköltözik.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak
alapján a SAL-X Kft. alapítójaként 

• a SAL-X Kft. mûködésének finanszírozására, az alapítói okirat
5/c pontja alapján egy év futamidejû, 20 millió Ft összegû
folyószámla hitelkeret felvételéhez hozzájárul,

• a jóváhagyott folyószámla-hitel ingatlan fedezeteként a
balatonfûzfõi 1495/9 hrsz.-ú (Szállás u. 8.), és az 1491 hrsz.-ú
(Vízmû N telep) ingatlanokat határozza meg,

• az 1. pont szerinti folyószámla-hitel visszafizetéséhez készfizetõ
kezességet vállal,

• elrendeli, hogy a SAL-X Kft. a bank által folyósított
folyószámla-hitelt a hitelszerzõdésben meghatározott havi
ütemezésben egy év alatt fizesse vissza, 

• megbízza a társaság ügyvezetõjét a folyószámla-hitel szerzõdés
aláírásával.

– A „Balatonfûzfõért” Alapítvány alapító okiratával összefüggésben
felmerült kérdések tekintetében a Törvényszéktõl állásfoglalást kér
be az önkormányzat, majd ezek ismeretében a következõ ülésen a
napirendet újra tárgyalják. 

– A hivatal kezdeményezte az Országos Tisztifõorvosi Hivatalnál
közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását
Balatonfûzfõ város vonatkozásában.

– A képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a 15/2013. (01. 22.) Kt.
határozatát módosítja az alábbiak szerint: 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelõen a
balatonfûzfõi, jelenleg Rózsa Ferenc utca, Ságvári Endre utca,
Fürst Sándor utca, Kállai Éva utca, Kulich Gyula utca, Sallai Imre
utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Gagarin utca vonatkozásában
a közterület elnevezésérõl beszerzi a Magyar Tudományos
Akadémia állásfoglalását.

– Balatonfûzfõ város önkormányzata a háziorvosi központi ügyelet
közös szervezésére Alsóörs, Balatonfõkajár, Balatonalmádi, Balaton-

kenese, Csajág, Felsõörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és
Királyszentistván települések önkormányzatával 2013. március
1-jétõl  határozatlan idõre  megállapodást köt.

1. A megállapodáshoz Papkeszi község önkormányzata 2013.
május 1-jétõl csatlakozik, amennyiben a megállapodás
feltételeit magára nézve kötelezõnek ismeri el és a
megállapodást jóváhagyja.  

2. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy – a
háziorvosi központi ügyelet közös szervezésében résztvevõ
önkormányzatok jóváhagyó határozatának birtokában – a
megállapodás aláírja. 

– A központi orvosi ügyelet mûködését 2013. évben az
önkormányzat 41 Ft x lakos x hó összeggel támogatja, azzal, hogy
az elõzõ évi támogatás felhasználásáról tájékoztatást kér, illetve a
2013. évi költségvetését mutassa be. A képviselõ-testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat ellátásáról szóló
támogatási szerzõdést a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi
Központ Közhasznú Non-profit Kft.-vel megkösse. 

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt, az
önkormányzati rendeleteket, melyek közül az Önkormányzat 2012.
évi költségvetési rendelete, a gyermekintézményekben fizetendõ
étkezési térítési díjakról szóló 7/1999. (03. 29.) önkormányzati
rendelet, valamint a települési szilárdhulladék gyûjtésére és
elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelezõ igénybe
vételérõl szóló 37/1996. (VII. 29.) önkormányzati rendelet és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról, és az értük fizetendõ térítési díjakról szóló 25/2005.
(X. 28.) önkormányzati rendelet került módosításra. A testület
elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl szóló
8/2013. (III. 4.) rendeletét. Ezeket az Önkormányzat�Rendeletek
menüpont alatt olvashatják. 

A következõ bizottsági ülésre 2013. március 11-én és 14-én, a soron
következõ testületi ülésre pedig március 19-én került sor 16 órakor. Errõl
a beszámolót a következõ havi Fûzfõi Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

Lapzártánk után érkezett:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Civil Alap pályázati kiírását és összegét a
képviselõ-testület a 2013. március 19-i ülésén elfogadta. A kiírás és a
hozzá tartozó ûrlapok Balatonfûzfõ város honlapján találhatók. A
beadási határidõ – 2013. április 12. – rövidsége miatt a civil szervezetek
elektronikus úton is megkapják.

FAK hírek
Labdarúgóink gyõzelemmel kezdték az idényt,

Balatonalmádi csapata ellen 2:1-re nyertek.
Kézilabdázóink és kosárlabdázóink befejezték

az alapszakaszt. Kosarasaink a legjobb 4 között folytatják a
küzdelmet a dobogóért.

Hajrá Fûzfõ!
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Harmincadik hónap a városházán

A település költségvetése elkészült. Sajnos
az adósság konszolidációja még nem
ismert, ezért csak a minimális 40%-os
mértéket vehettük figyelembe a kiadások,
bevételek tervezésekor. De a település
mûködõ képessége csak akkor kerül az
eladósodás miatt veszélybe, ha az állam
konszolidációja csak a minimális szinten
valósul meg, és a betervezett ingatlan
értékesítések nem valósulnak meg.
Nagy port kavart a szemétdíj mértéke. A
témával kapcsolatban tájékoztatom az
olvasókat, hogy az érvényes törvény értel-
mében a települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás kötelezõ jelleggel igénybe
veendõ szolgáltatás, a díjfizetési köte-
lezettség alól nem mentesülhet az, aki a
kötelezõ szolgáltatást nem veszi igénybe. Az
edények ûrtartalmának a kihasználtsága,
vagyis az esetenként nem teljesen
megtöltött gyûjtõ edényzet nem vezet
automatikus díjcsökkentéshez, ez nem
ellentétes a Polgári Törvénykönyv szol-
gáltatás-ellenszolgáltatás arányosságára
vonatkozó rendelkezéseivel. Nem helytálló
az a vélekedés, mely szerint csak ott kötelezõ
a szolgáltatás igénybevétele, ahol háztartási
hulladék is keletkezik. Ilyen elõírás sem a
törvényben, sem a végrehajtási rendeletben
nem található. Az üdülõként nyilvántartott
ingatlanok esetében a szemétszállítás díját az
állandó lakosokra vonatkozó díjjal
arányosan kell megállapítani, ami nem lehet
viszont kevesebb, mint az állandó lakosok
díjának ötven százaléka. Megállapítható,
hogy a helyi rendeletünk ennek a
kívánalomnak megfelel még akkor is, ha ezt

sokan sérelmezik. A szemét egyedi mérések
alapján történõ szállítása csak magas
költségráfordítással lenne biztosítható. Nem
jelenti a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
aránytalanságát, ha a nyaralótulajdonos csak
esetenként veszi igénybe a szolgáltatást,
hiszen a szolgáltató ilyenkor is megjelenik,
és ez által költségei merülnek fel. A sokszor
emlegetett chipes megoldás lehetõvé tenné a
konkrétan keletkezett szemétmennyiség
egyedi mérését és elszállítását, de ennek
bevezetésére a szolgáltatót nem lehet
kötelezni, az átállás költsége milliós
nagyságrendû lenne. A díj megállapítása
már nem az önkormányzat feladata. Ennek
megállapítására a Magyar Energia Hivatal
javaslata alapján miniszteri rendelet fog
születni, elsõ alkalommal 2013. szeptember
30-ig. Addig a 2012. december 31-i díjhoz
képest a szolgáltató 4,2%-kal megemelt
díjat alkalmazhat. A díjhátralék behajtása
2013. januárjától a NAV feladata, de az ezt
megelõzõ idõszakban keletkezett díjhátralék
behajtása még az önkormányzat feladata.
A városunkban kialakult helyzet vizsgálatára
egy független szakértõt bíztunk meg.
Mellette megkértem egy tanácsadó
testületet, hogy segítsék a munkámat. Õk
megkezdik a munkájukat. Tagjai: Erdõsi
Gábor, dr. Varjú Lajos tanácsnok urak,
Csomai Attila és Fekete István helyi lakosok,
akik a független szakértõkkel párhuzamosan
áttekintik a szolgáltatói szerzõdést, s a
következõ testületi ülésre segítik meg-
fogalmazni az elõterjesztésemet.
Mint tapasztalják, látják, megindult a
Fövenyfürdõ felújítása. A nagy lendülettel

megkezdett munkát hátráltatta az a tény, hogy
a közbeszerzés harmadik helyezettje meg-
támadta a közbeszerzési eljárásunkat, de a
döntésben kompetensek a kérését eluta-
sították, így azonnal elindulhatott a
beruházás. Az átadási határidõ nem változott,
2013. június 28-a maradt. Minden szerdán
egyeztetünk a kivitelezõvel, a mûszaki
ellenõrrel, a strand üzemeltetõjével, hogy az
esetlegesen felmerült problémák megoldására
azonnal intézkedni tudjunk.
Nagyon jónak bizonyul az a fórum, amit
minden hónap elsõ hétfõjén tartunk. A civil
szervezetek vezetõinek tartok tájékoztatást az
aktuális eseményekrõl, s egyeztetésre
kerülnek a hónap legfontosabb eseményei is.
A március közepén hirtelen jött ítéletidõben
sokan segítettek a bajba jutottakon. Délután
öt órakor kaptam a segítségkérést, hogy
többen bajban vannak a 710-es
fõútvonalon, a 72-es fõútvonalon Litérnél.
Az elsõ szóra tankoltak a saját költségükre,
acélsodronyt kerestek, s indultak menteni.
Köszönet Fejes Károlynak, Fejes Szilárdnak,
akik hajnalig tették a dolgukat, a
Városgondnokság dolgozóinak, akik meleg
szállást biztosítottak a Közösségi Házban, a
sószórónknak, aki a litéri dombon
rekedteken próbált segíteni, a polgár-
õreinknek, s mindenkinek, akik valamivel is
enyhítették a sors váratlan próbatételét.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2013.
április 25. 17 óra, Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER

Lakossági tájékoztató Volán menetrendi változásokról!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
Balaton Volán Zrt. hivatkozva több
veszprémi üzem megkeresésére, a hétvégé-
ken biztosított utazási lehetõségeket a három
mûszakos munkarendhez illeszkedõ idõ-
pontokhoz kívánják igazítani, valamint egyes
viszonylatokban új járatok indításával
biztosítják az eljutási lehetõségeket. A
közlekedési hálózatra jellemzõ összefüggések
miatt ez olyan járatok módosításával is jár,
amelyek nem közvetlenül érintettek a
mûszakos kiszolgálásban.
Balatonfûzfõ vonatkozásában 2013. április
2-ai hatállyal az alábbi változások lesznek:

– 320/563 számú járatot, amely munka-
napokon Veszprém, autóbusz-állomásról
11.50 órakor indul Balatonfûzfõ fordulóig,
útvonalát lerövidítve Fûzfõgyártelep, alsó
megállóhelyig közlekedtetik. Az eljutási
lehetõséget egy 10 perccel késõbb Balaton-
akarattyáig közlekedõ járat továbbra is
biztosítja a fordulóig. 
– 7320/236 számú járatot, amely munka-
napokon Balatonfûzfõ fordulótól 12.50
órakor indul Veszprém, autóbusz-állomásra,
útvonalát lerövidítve Fûzfõgyártelep, alsó
megállóhelytõl közlekedtetik 12.55 órakor. 
– 7320/545 számú járatot, amely

munkaszüneti napokon Veszprém,
autóbusz-állomásról 13.15 órakor indul
Balatonfûzfõ fordulóig, megszüntetik.
Eljutási lehetõséget ebben a kora délutáni
idõszakban a 12.45, valamint 14.00 órakor
induló járatokkal biztosítják.
– 7320/966 számú járatot, amely
munkaszüneti napokon 14.05 órakor indul
Veszprémbe, megszüntetik. Az eljutási
lehetõséget ebben az idõszakban a 13.14,
valamint 14.48 órakor induló járatokkal
biztosítják.
– 7320/529 számú járatot, amely munka-
napokon Veszprém, autóbusz-állomásról
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Lakossági tájékoztató kéményseprésrõl
Tisztelt épület, illetve kémény tulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2013.
január 1-jétõl a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatást szabályzó rendelkezések
megváltoztak!
A közszolgáltatás biztosítása a
megyeszékhelyek megyei jogú városok
önkormányzatainak feladatává vált.  A mi
esetünkben a 2013. évi díjtételeket a
347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet
alapján, Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése állapította
meg 56/2012. (XI. 30.) számú
rendeletében. 
2013. január 1-jétõl hatályos jog-
szabályok:

– 2012 évi XC. Törvény a kéményseprõ-
ipari közszolgáltatásról,
– 347/2012. (XII. 11.) kormányrendelet a

kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról
szóló törvény végrehajtásáról,

– 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a
kéményseprõ-ipari közszolgáltatás
ellátásának szakmai szabályairól.

A kapott információk szerint jelentõsebb
díjtétel-változások a szilárd tüzelésû
kémények esetében tapasztalhatók, ahol az
elmúlt évben pl. az egyedi kéménynél
megszabott 1552 Ft/db/év díjjal szemben
2013. évre vonatkoztatva 1910
Ft/db/alkalom került meghatározásra.
Fontos tudni, hogy szilárd tüzelés esetén

évente kétszer (két külön idõpontban) kell a
kéményseprõi munkálatokat elvégezni, tehát
nincs arra mód, hogy az elsõ alkalomkor az
egész évre jutó díjat kifizessük. A teljes
díjtáblázat Honlapunkon megtekinthetõ.
Balatonfûzfõn a 2013. évben várható
kéményseprõ-ipari munkavégzés idõ-
pontjai: január, február, április, május,
június, július, augusztus, december.
Az ütemezéstõl való esetleges eltérés, illetve
a munkavégzés pontos idõpontjának
megismerését követõen a Polgármesteri
Hivatal azt a honlapján közzé teszi.

TICZ ANTAL ATTILA

KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

A Fövenyfürdõ új bejárati fõépületének építése
Elõzõ számunkban jeleztük, hogy a
Fövenystrand új bejárati fõépületének
építése bizonytalanná vált a BOLAX Kft.
által 2013. február 15-én benyújtott
jogorvoslati kérelme miatt és azt is, hogy a
Közbeszerzési Döntõbizottság döntésétõl
függ a kivitelezés további sorsa.
A Közbeszerzési Döntõbizottság 2013.
március 7-én meghozta döntését, amelyben
elutasította a jogorvoslati kérelmet, mivel a
kérelmezõ a Döntõbizottság által elõírt

hiánypótlást nem teljesítette. Az
önkormányzat ugyanezen a napon
megkötötte a nyertes ajánlattevõvel, a
Mozaik Kft.-vel a vállalkozási szerzõdést,
március 8-án megtörtént a munkaterület
átadása, és azóta is folynak a kivitelezési
munkálatok. A befejezési határidõ nem
változott, 2013. június 28-ig kell a
kivitelezõnek elkészülni a fõépülettel.

NÓTI ATTILA VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

20.00 órakor indul Balatonfûzfõ, fordulóig
15 perccel korábban, valamint
Balatonakarattya, vá. lejáró út elnevezésû
megállóhelyig közlekedtetik. Balatonfûzfõ
forduló megállóhelyet 20.32 óra helyett
20.14 órakor érinti.
– 7320/672 számú járatot, amely
munkanapokon Balatonfûzfõ fordulótól
20.45 órakor indul Veszprém, autóbusz-
állomásra, útvonalát meghosszabbítva
Balatonakarattya, vá. lejáró út elnevezésû
megállóhelyrõl indítják. Balatonfûzfõ
forduló megállóhelyet 20.45 óra helyett
20.52 órakor érinti.
– 7322/450 számú járatot, amely
szabadnapokon Balatonkenese, kh.-tól
04.40 órakor indul Veszprém, autóbusz-
állomásra, útvonalát meghosszabbítják és
Balatonakarattya vá. lejáró út elnevezésû
megállóhelyrõl indítják. Balatonfûzfõ
forduló megállóhelyet 04.49 óra helyett
04.59 órakor érinti.

– 7322/648 számú járatot, amely
munkaszüneti napokon Balatonakarattya
vá. lejáró út elnevezésû megállóhelyrõl
06.11 órakor indul Veszprém, autóbusz-
állomásra, 86 perccel korábban
közlekedtetik. Balatonfûzfõ forduló
megállóhelyet 06.28 óra helyett 04.59
órakor érinti.
– 7323/658 számmal új járatot indítanak
szabad- és munkaszüneti napokon Küngös,
ÁG. megállóhelyrõl 20.15 órakor
Veszprém, autóbusz-állomásra, amely
Balatonfûzfõ, forduló megállóhelyet 20.52
órakor érinti.
– 7323/599 számmal új járatot indítanak
szabad- és munkaszüneti napokon
Veszprém, autóbusz-állomásról 22.25
órakor Küngös, ÁG. megállóhelyre, amely
Balatonfûzfõ forduló megállóhelyet 22.52
órakor érinti.
– 7323/546 számú járatot, amely
munkaszüneti napokon Küngös, ÁG.

megállóhelyrõl 12.46 órakor indul
Veszprém, autóbusz-állomásra, 26 perccel
korábban, valamint menetidõ-korrekcióval
közlekedtetik. Balatonfûzfõ forduló
megállóhelyet 13.22 óra helyett 12.54
órakor érinti.
– 7324/768 számú járatot, amely
munkaszüneti napok kivételével naponta
11.30 órakor Siófok, autóbusz-állomásról
indul Veszprémbe, 30 perccel késõbb és
Balatonkenese, kh. érintésével
közlekedtetik. Balatonfûzfõ, vá.
megállóhelyet 12.29 óra helyett 12.57
órakor érinti.
– 7332/282 számú járatot, amely naponta
22.16 órakor indul Fûzfõgyártelep, alsó
megállótól Vörösberényen át Veszprémbe,
munkanapokon 7 perccel késõbb, szabad-
és munkaszüneti napokon pedig 6 perccel
korábban indítva közlekedtetik. 

TICZ ANTAL ATTILA MûSZAKI ÜGYINTÉZÕ
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Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a közigazgatás átalakításának folyamatában
2013. január 1-jétõl létrejött és
megkezdte mûködését 8220 Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. szám alatti
székhelyén a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
(a továbbiakban: Járási Hivatal).

A Járási Hivatal szervezeti egységei: az
Okmányirodai Osztály, a Hatósági Osztály,
a Járási Gyámhivatal és a Járási Munkaügyi
Kirendeltség.

A Járási Hivatal illetékességi területe: a
járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló
218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú
mellékletében foglaltak szerint az alábbi
településekre terjed ki: Balatonalmádi,
Balatonfõkajár, Balatonfûzfõ, Balaton-
kenese, Csajág, Felsõörs, Királyszentistván,
Küngös, Litér, Papkeszi.

A járások kialakításával 2013. január 1-jétõl
a Járási Hivatal hatáskörébe az alábbi
államigazgatási ügycsoportok kerültek:

Okmányirodai Osztály: személyazo-
nosító- és lakcímigazolvány ügyintézése,
vezetõi engedély ügyintézése, úti ok-
mánnyal kapcsolatos ügyek ügyintézése,
jármûigazgatási ügyek ügyintézése (pl. for-
galomba helyezés, ideiglenesen forgalom-
ból kivonás, rendszámtábla pótlása,
elveszett forgalmi engedély és törzskönyv
pótlása), mozgásában korlátozott személy
parkolási engedélyének ügyintézése, egyéni
vállalkozói engedélyek ügyintézése,
lakcímrendezési ügyek ügyintézése, külföldi
letelepedés ügyintézése.
Fentieken túl az okmányirodai osztály a
kormányhivatal hatáskörébe tartozó vala-
mennyi beadványt befogad, és továbbítja a
hatáskörrel rendelkezõ hatósághoz.

Hatósági Osztály: szociális igazgatási
ügyek ügyintézése (idõskorúak járadéka,
alanyi jogon járó ápolási díj, alanyi és
normatív közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság, hadi-
gondozási feladatok), általános szabály-
sértési hatósági feladatok ellátása, egyes

környezetvédelmi igazgatási ügyek, egyes
oktatással kapcsolatos ügyek.

Járási Gyámhivatal: gyermekek védelme
érdekében tett intézkedések, pénzbeli
ellátások megállapítása (otthonteremtési
támogatás, gyermektartásdíj megelõ-
legezése), gyermek családi jogállásának
rendezésével kapcsolatos ügyek ügyintézése
(pl. teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat
felvétele, gyermek családi és utónevének
megállapítása), örökbefogadással kapcsola-
tos ügyek ügyintézése, gyámsággal, gond-
noksággal kapcsolatos ügyek ügyintézése,
gyermekek és gondnokoltak vagyon-
kezelésével kapcsolatos ügyek ügyintézése.

A fent felsorolt államigazgatási ügyek
ügyintézésében 2013. január 1-jétõl az
alábbi ügyfélszolgálatokon állunk Tisztelt
Ügyfeleink rendelkezésére:

Okmányirodai Osztály
Ügyintézés helye:
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Hétfõ: 12.00–17.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Ügyintézés helye: 
Balatonfûzfõ, Nike körút 1.

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Hatósági Osztály
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G.
u. 32., illetve környezetvédelmi igazgatás te-
kintetében Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Hétfõ: 8.00–16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Járási Gyámhivatal
Ügyintézés helye: Balatonalmádi, Baross G.
u. 32.

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–13.00

Munkaügyi Kirendeltség
Ügyintézés helye: Balatonalmádi,
Rákóczi út 43.

Hétfõ: 8.00–14.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–14.00
Csütörtök: 8.00–14.00
Péntek: 8.00–12.00

A Korm. rendelet értelmében a Járási
Hivatal hatáskörébe tartozó feladatait az
illetékességébe tartozó települések
tekintetében kirendeltségek és települési
ügysegédek útján is elláthatja.

A Járási Hivatal illetékességi területén a
települési ügysegédek 2013. január 1-jétõl
az alábbi településeken és idõpontokban
tartanak ügyfélfogadást a helyi hivatalok-
ban:

Balatonkenese: hétfõ 8.00–16.00
szerda 8.00–12.00

Balatonfûzfõ: hétfõ 8.00–11.00
szerda 12.00–16.00

Balatonfõkajár: szerda 8.00–10.30
Felsõörs: szerda 13.45–15.30
Litér: csütörtök 13.00–15.00

Várva megtisztelõ érdeklõdésüket:

DR. SZABÓ GABRIELLA

HIVATALVEZETÕ
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Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
Szervezet Név Beosztás, feladatkör Telefon

Balatonalmádi Járási Hivatal
Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/594-180, Fax: 88/594-183, E-mail: hivatal@balatonalmadi.vemkh.gov.hu

Dr. Szabó Gabriella Járási hivatalvezetõ 88/594-181

Hatósági osztály 

Dr. Somogyi Gyöngyi Járási hivatalvezetõ-helyettes 88/594-183
Mrena Józsefné ügyfélirányító 88/594-180
Molnárné Szarka Marianna titkárnõ 88/594-182
Schuszterné L. Zsuzsanna pénzügyi üi. 88/594-184
Tretykó István informatikus 88/594-185
Némethné Kovács Júlia környezetvédelemi üi. 88/594-186
Tóth Emese építés hatósági üi. 88/594-187
Juricskay Andrea iktató 88/594-188
Gajdosné Marton Csilla települési ügysegéd 88/594-189
Kulcsár Péter szabálysértési üi. 88/594-124
Lukács Tamásné szociális üi. 88/594-126
Erdõsiné Acsády Krisztina szociális üi. 88/594-127
Pogátsa József szociális üi. 88/594-129
Levelesi Béla települési ügysegéd 88/594-129

Gyámhivatal

Káldi-Kabay Ágnes gyámügyi üi. 88/594-120
Vadas Györgyné gyámügyi üi. 88/594-122

Okmányirodai osztály, Balatonalmádi
Cím: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Telefon: 88/542-437, Fax: 88/542-420, 88/542-417, E-mail: okmanyiroda.balmadi@balatonalmadi.vemkh.gov.hu

Suha Annamária okmányiroda vezetõ 88/594-192
dr. Tallai Zsoltné okmányirodai üi. 88/594-190
Koszteczky Zsuzsanna okmányirodai üi. 88/594-191
Vargáné Szalczer Tünde okmányirodai üi. 88/594-193
Horváth Petra okmányirodai üi. 88/594-194

Balatonfûzfõ
Cím: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Telefon: 88/596-907, Fax: 88/596-902, E-mail: okmanyiroda.bfuzfo@balatonalmadi.vemkh. gov.hu

Dezsõ Gáborné okmányirodai üi. 88/596-905
Polyák Miklósné ügyfélirányító 88/596-906
Baloghné Lázár Erika okmányirodai üi. 88/596-908
Pintér Kornélia okmányirodai üi. 88/596-909

Csak tényszerûen
Nagyon megtisztelõ, hogy Kiss Zsuzsanna figyelemmel kíséri
tevékenységemet, s az azzal kapcsolatos gondolatait megosztotta e
lap olvasóival is. Gondolatait mindannyiunk nevében köszönöm.
Vesszõparipáimnak említi a vízmû megvásárlását, a
kötvénykonszolidációt, de a cikk végén kitér az iskolabezárásra,
strandfelújításra is. Az említett témák nem a vesszõparipáim, hanem
a rendkívül sikeres 2006-2010-es ciklus hozományai, amely
mindennapi feladatokat adott, s ad a mai napig is.
A vízmû megvásárlásáról elõször, tényszerûen.
A vízmû megvásárlása abból a szerintem téves megfontolásból
eredt, hogy az ivóvízellátás kötelezõ önkormányzati feladat. De
ehhez nem kell saját vízmûvel rendelkezniük az
önkormányzatoknak. Akkor sem került volna veszélybe a lakosság

ivóvízellátása, ha ez magántulajdonba került volna. Mert kinek
másnak adhatta volna el az ivóvizet az új tulajdonos az itt élõkön
kívül? Az adásvételi szerzõdés számos mellékletet tartalmaz. Egyik
melléklete a vízmû 2007. évi elsõ félévi gazdálkodását mutatja be.
Nettó árbevétele 41 040 000 Ft, míg a költségei 58 456 300 Ft,
és számol nem forintosítva további költségeket és ráfordításokat.
(Értékcsökkenés, biztosítás, helyi adók, igazgatási költségek.)
Maga a táblázat nem jelöli meg a veszteséget, de a táblázatból
szembetûnõ, hogy az eladó által készített adatsor 17 millió Ft
mínuszt tartalmaz az egyéb költségek és ráfordítások nélkül is.
Abban az évben a cég vesztesége az év végére 26 986 000 Ft,
2008-ban 62 530 000 Ft, 2009-ben 20 651 000 Ft, 2010-ben
9 120 000 Ft, 2011-ben 49 000 000 Ft.
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Tényszerûen
Kiss Zsuzsanna, a 2006–2010 közötti önkormányzati ciklus
polgármestere „Tények tükrében” címmel cikket jelentetett meg a
Balatonfûzfõi Hírlap márciusi számában, s ebben, két ügyben
nevesítettem… Ezekre kívánok, lehetõleg röviden, reflektálni.
Idézek a hivatkozott írásból:
„A Vízmû megvásárlására már korábban is volt lehetõség
(2005-ben), amikor a felszámoló külön egységként hirdette meg az
ivóvíz és iparivíz vagyontárgyait. Sajnos Dr. Varjú Lajos
polgármester az akkori képviselõi javaslatot egy kézlegyintéssel
intézte el, és így érdemben nem került a testület asztalára a téma.
(Ellenben az ugyanebben a felszámolási eljárásban meghirdetett
Igazgatósági épület ma Városháza, épületének megvásárlását
sürgõsséggel tárgyaltatta.)”
Eddig az idézet és most lássuk az elõzményeket, illetve, hogy
valójában mi is történt?
A Nitrokémia 2000 Rt. felszámolási eljárása 2005-ben jutott abba
a szakaszába, hogy joggal lehetett feltételezni: alapvetõ változások
várhatók a közmû- és energiaellátás vonatkozásában, a
fûzfõgyártelepi településrészen. Ezért döntött úgy a képviselõ
testület, hogy: 1. „… munkacsoportot hoz létre a Balatonfûzfõ-
gyártelepi távfûtés hosszú távú lehetõségei, alternatív lehetõségek
feltárása céljából.  2. A munkacsoport a képviselõ-testületet
folyamatosan tájékoztatja az elvégzett munkáról.” (288/2005. (10.
12.) Kt.sz. határozat)
A munkacsoport november 18-i ülésén arra a megállapításra jutott,

hogy a fûzfõgyártelepi „közmûhelyzetet komplexen kell kezelni,
nemcsak a távfûtéssel, hanem az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés
helyzetével és fejlesztési lehetõségeivel is célszerû foglalkozni”.
Javasolták bizottság létrehozását. (Az ülésen részt vett a felszámoló
képviselõje is.)
A képviselõ-testület a javaslatnak megfelelõen ad-hoc bizottságot
hozott létre, dr. Keil Kálmán képviselõ vezetésével. A bizottság
feladata volt továbbra is, hogy „… a képviselõ-testületet
folyamatosan tájékoztatja az elvégzett munkáról”. (306/2005.
(11. 29.) Kt.sz. határozat)
A felszámolási eljárásnak ebben a szakaszában a Nitrokémia 2000
Rt. vagyontárgyai külön-külön nevesítetten még nem kerültek
kiírásra, erre csak egyetlen esetben, az önkormányzat kifejezett
kérésére, a volt igazgatósági épület esetében került sor. (Ezért a
vízmû megvásárlására az önkormányzatnak semmiféle lehetõsége
nem volt, ha lett volna, akkor az ad-hoc bizottság azt bizonyára
indítványozta volna, azonban erre nem került sor!)
Összefoglalva: egy nem létezõ kiírást nem tudtam egy
kézlegyintéssel elintézni, annál is inkább nem, mert az ivóvíz-ügy az
ad-hoc bizottság kezében volt! Ezen a ponton csupán megjegyzem:
az iparivíz megvásárlásának gondolata az akkori testületben fel sem
merült: ekkora ellátási felelõsséget és mûködtetési kockázatot
felelõsen gondolkodó önkormányzat nem vállalhatott!  „Ipari
területen nagyobb befolyást” ezen az úton nem lehet szerezni: az
így létrejövõ monopol-helyzet átmenetileg, és legfeljebb

Egy vagyonértékelés szerint valóban meghaladta a 400 millió Ft-ot
a vízmû értéke, de ha számolunk, akkor a kötvénybõl ráfordított
forrásokat nem a 247 millió Ft-tal kell számolni, hanem erre is
vonatkozik a svájci frank árfolyam emelkedése, így a 247 milliót Ft
mostani értéke már majdnem fél milliárd Ft. Ez a vagyontárgy
eddig több mint 110 millió Ft veszteséget termelt, ami a helyi
lakosokat terheli. 
El kell mondani még, hogy a sokmilliós vízmû mûködtetését át kell
adnunk a törvény erejénél fogva egy nagyobb szolgáltatónak. Így az
önkormányzatnak esélye sem lesz a beruházások megtérülésére.
Kérem, ezek tények! 
A másik téma a cikkíró szerint a vesszõparipám, a kötvény-
kibocsájtás és a konszolidáció. 
A kötvény kibocsájtásának vitájában volt olyan ajánlattevõ
pénzintézet, amely le próbálta beszélni a képviselõ-testületet az
ilyen hosszú távú tehervállalásról, de ez süket fülekre talált. Sõt, az
akkori polgármester még ennél is több pénz felvételét is lehet-
ségesnek tartotta, pontosan egymilliárd Ft-ot is finanszírozhatónak
gondolt.
Az idõ azt igazolta, hogy iszonyatos kockázatot vállalt a
kötvénykibocsájtással akkor a városvezetés, amelynek nem voltak
meg a reális visszafizetési feltételei. De mindenáron teljesíteni
kívánt, bizonyítva, hogy ez egy sikeres vezetés. Olyannyira, hogy a
konszolidációban várólistára kerültünk.
Tállai András az állami adósságátvállalásról elmondta: az ötezres
lélekszám alatti településeken 14 kivétellel tavaly befejezõdött az
eljárás, 1710 önkormányzat 74 milliárd forintnyi adósságát fizette
ki az állam a két ünnep között. A fennmaradó helyhatóságok –

Alsómocsolád, Harkány, Szabadkígyós, Füzér, Aba, Fertõd,
Bükkszék, Poroszló, Besenyszög, Cserkeszõlõ, Nagykörû, Újszilvás,
Balatonfûzfõ és Tótszerdahely – adósságát külön eljárásban
rendezik, azt legalább 40 százalékban veszi át az állam.
,,Alapvetõen nem önkormányzati feladatra költötték a felvett hitelt,
hanem forgalomképes vagyonra, ami nyereséget termel” –
ismertette az államtitkár úr egy nyilatkozatában.
Csak bízhatunk abban, hogy a döntéshozók megismerik azt a
forgalomképes vagyont, ami Balatonfûzfõn nem hasznot, hanem
csak veszteséget termelt és termel. Ez a 400 milliós vízmûvünk.
A volt polgármester visszavont pályázatokról beszél. Szabadjon
megjegyeznem, hogy a közel 400 milliós strandberuházás helyett
egy nagyon takarékos, és ember léptékû strandot építünk, mert az
akkori tervezett strandra nem volt olyan kivitelezõ, aki vállalta volna
a rendelkezésre álló keretbõl a munkát. Ezt a pályázatot vissza kellett
vonni.
A cikk írója kezdeményez egy nyílt vitát velem a közösség elõtt. Ez
olyan kampány-ízû, mint az egész írás tartalma, idõzítése. Én
minden hónap harmadik csütörtökjén más-más település-részen
megtalálható vagyok, s minden lakos kérdésére idõkorlát nélkül
válaszolok. Ahogy közeledik a választás, úgy jelenik meg Kiss
Zsuzsanna különbözõ rendezvényeken, és fordít nagy figyelmet a
történésekre, s próbál teret kapni a megszólalásának. Kampányához
nem kívánok asszisztálni, de mint minden állampolgárt szívesen
látom a fogadó-óráimon, a nyitott ajtók óráján, a KT-KÁVÉ
rendezvényeken.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Gondolatok a költségvetésrõl
Az alábbi gondolatok február végén, közvetlenül az idei évi büdzsé
elfogadása körül fogalmazódtak meg bennem, de csak most van
lehetõségem megosztani azokat a kedves olvasókkal. 
A testületi vita során több képviselõtársam szájából is elhangzott,
hogy az idei évi költségvetés csak egy „virtuális”, nem valódi
egyensúlyt teremt, hiszen bevételeink nem fedezik teljes mértékben
a kiadásainkat. A polgármester úr részben ezért is nevezte a
bizonytalanságok költségvetésének az ideit. A bizonytalanságok
legfõbb oka a közigazgatás és egy sor más terület (pl. oktatásügy)
átalakítása, mely a feladatok, a jogkörök és a finanszírozás kérdéseire
is kiterjednek. Emellett itt van nekünk az adósságkonszolidáció
kérdõjele is, mely legkésõbb júniusig juthat nyugvópontra, de
városunk zavartalan mûködését persze addig is biztosítanunk kell. A
bizonytalansági tényezõk közül ki lehet emelni például az Irinyi
általános iskola feladatfinanszírozásának kérdésességét. A mai napig
nem tisztázott, hogy a mûködtetés során melyek azok a tételek,
melyekért a városnak kell helytállnia. Kérdéses pl. az alapfokú
mûvészetoktatás, vagy az alapfeladatokon kívüli túlórák
finanszírozásának kérdése. 
A pénzügyi nehézségeinknek – a bizonytalansági tényezõen túl –
alapvetõen több oka is van. Elõször is az állam számtalan feladatot

elõír az önkormányzatoknak, de nem mindegyik feladathoz biztosít
forrást. Ilyen nem várt feladat például az idei évtõl az Öveges
Szakképzõ Iskola közétkeztetésének megszervezése, melyet a
törvény – területi alapon – az önkormányzat feladatkörébe utalt, de
központi támogatás nélkül. Hasonló a helyzet a Papkeszi
önkormányzattal létrejövõ közös hivatal megszervezésének
ügyében, ami miatt tízmilliós normatíva kieséssel számolhatunk. A
likviditási gondokat nehezíti az elõzõ évtizedben felhalmozódott
mintegy 150 milliós adósságállomány, valamint a kötvény-
kibocsájtás okozta pénzügyi tehertétel, mely – a jelenlegi kurzus
szerint – további 1,3 milliárd forintot tesz ki. Ennek éves törlesztõ
részlete – az állam részbeni adósságátvállalása nélkül – mintegy 100
millió forintot tenne ki, mely lehetetlen helyzetbe hozná
önkormányzatunkat. 
Szerencsére érkezik a mentõöv. Igaz, a büdzsé elõirányzata csupán
40%-os adósságrendezéssel számol, az állam ugyanis ennyit szavatol
törvényileg. Sajnos, az egy fõre jutó adósságállomány olyan kirívó
mértékû településünk esetében, hogy arra még a költségvetési
szervek is felfigyeltek. Tagjai lettünk annak a tucatnyi, 5000 fõ alatti
településbõl álló körnek, ahol az állam nem hajlandó a teljes
adósságállomány automatikus kiváltására, hanem meg kívánja

nyomásgyakorlásra alkalmas, azonban ez nem önkormányzati
munkamódszer!
Az ivóvíz üzletág megvásárlásának indoka egyébként az akkori

testület részérõl az lett volna, hogy a DRV rendszerrõl leválva, a
Szalmássy-telepi, cseberei és fûzfõfürdõi területeket is a karszt
kutakról lássuk el: olcsóbb és jobb vizet szerettünk volna az egész
városban. Ez volt az egyetlen indok! Ebben a kérdésben meg is
kezdtem a tárgyalásokat Lentár József úrral, a DRV füredi
üzemmérnökségének vezetõjével, aki ezt a tényt a DRV siófoki
igazgatóságának vezetõivel történt tárgyaláson is megerõsítette.  
Végül is a kiírásra 2007. 03. 12-i dátummal került sor, amire aztán
végképp nem legyinthettem: Kiss Zsuzsanna volt ekkor már a
polgármester!
S most áttérve a másik, hivatkozott ügyre:
A Városháza megvásárlása megfontolt döntések sorát követõen
történt, s nem sürgõsségi eljárásban, amit jól tükröznek az alábbi
határozatok:
1. 237/2005. (08. 16.) számú Kt. határozat: 1. A Nitrokémia 2000
Rt. tulajdonában lévõ „Igazgatósági épület” önkormányzati
tulajdonba kerülése települési érdek, a Polgármesteri Hivatal,
Okmányiroda, valamint egyes intézmények hosszú távú elhelyezési
lehetõségét biztosítaná. 2.  Az igazgatósági épület értékesítésére
kiírt pályázaton való részvételrõl a pályázati kiírás ismeretében dönt.
2. 249/2005. (09. 13.) számú Kt. határozat: „Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a
Nitrokémia 2000 Rt. tulajdonában lévõ ún. „igazgatósági épület”-
re kiírt pályázaton részt vesz.”
3. 250/2005. (09. 13.) számú Kt. határozat: „Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy 2005.
október 13-án (csütörtök) 8 órakor rendkívüli ülést tart. Az ülés
napirendje: 1.  A Nitrokémia 2000 Rt. tulajdonában lévõ ún.
„igazgatósági épület” értékesítésére kiírt pályázat pénzügyi

feltételeinek meghatározása.” (Az ülésre ténylegesen október 12-én
került sor.)
4. 285/2005. (10. 12.) számú Kt. határozat: „1. Balatonfûzfõ Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a Pénzügyi- és Vagyoni
Bizottság 2005. október 10-i ülésérõl készült jegyzõkönyvében
foglaltakhoz érkezett módosító javaslat figyelembe vételével – úgy
dönt, hogy a Nitrokémia 2000 Rt. tulajdonában lévõ ún.
„igazgatósági épület”-re kiírt pályázaton 75 millió forint nettó
vételárat szerepeltet. 2.  A képviselõ-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a pályázat sikertelensége esetén az önkormányzat
vételi szándékát – nettó 75 millió forint összeggel – megismételje.
Ennyi volt dióhéjban a Városháza „sürgõsséggel” való
megvásárlásának története!
Végezetül: tisztelem a tényeket! Úgy gondolom, hogy e két ügyben
polgármester asszonyt megcsalta az emlékezete. S nem is az a
problémám, hogy ezekben a kérdésekben engem nevesített: a
gondot számomra az jelenti, hogy az Olvasó azt vélelmezheti, hogy
a 2002-2006 közötti ciklusban a fontos ügyekben nem a képviselõ-
testület döntött – alapos bizottsági elõkészítést követõen –, hanem
egy személyben a polgármester! De, amint az a fentiekbõl is
kiderült, ez egyáltalán nem így történt!
Ezért arra kérem Kiss Zsuzsannát, hogy tévedését belátva, a Hírlap
hasábjain kérjen elnézést – a képviselõ-testülettõl!

Balatonfûzfõ, 2013. március 19.

DR. VARJÚ LAJOS, AZ 1990–2006 KÖZÖTTI ÖNKORMÁNYZATI

CIKLUSOK POLGÁRMESTERE

Szerkesztõségünk a márciusi újságban megjelent Kiss Zsuzsanna írására
megadta az abban megszólítottaknak a válaszadás lehetõségét, a
továbbiakban az újság hasábjain nem kívánunk a témával foglalkozni.
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vizsgálni az eladósodás okait. Ennek a vizsgálatnak lezárulása után,
de legkésõbb június végéig kell döntésnek születnie a konszolidáció
mértékérõl. Ha ez a 40%-os adósságátvállalás ténylegesen
megtörténne, akkor a jelenleg (az árfolyamváltozás függvényében
változó) 1,25–1,35 milliárd forintnyi kötvényállományból 750–800
millió forintnyi követelése maradna a hitelezõ Raiffeisen Banknak,
míg az évek óta magunk elõtt görgetett kb. 150 milliós, mûködési
célú (likvid) hitelállomány 90 millió forintra zsugorodna. Komoly
fejtörést fog okozni az, hogy ez utóbbi tételt december végéig
rendeznünk kell, mert a törvény elõírja, hogy 2013-tól likvid hitellel
nem zárható a költségvetési év.
Az idei évi költségvetés 1,062 milliárd forint bevétellel és
ugyanilyen mértékû kiadással számol,… papíron! Településünk
kiadási oldala ugyanis – több költségcsökkentõ döntés után is –
mintegy 40 millió forinttal haladja meg a bevételeket. A ténylegesen
jelentkezõ hiány fedezetéül az eladásra tervezett önkormányzati
ingatlanok értékesítésbõl befolyó összegek szerepelnek. Ez volt az
egyik ok, ami miatt nem szavaztam meg a költségvetést. A volt
Jókai iskola épületegyüttesének (kivéve a Jókai Közszíntér)
értékesítését ugyanis hiába határozta el a testület, ha a jelenlegi
pangó ingatlanpiaci helyzetben semmi garancia nincs arra, hogy az
értékesítés az idei esztendõben sikerül, ill. a tervezett mértékben
sikerül. Így az esetleges fiaskó esetén ez a több tízmilliós összeg
hiányozni fog a város pénztárából. 
Mivel az önkormányzati bevételek számottevõ emelkedésével nem
számolhatunk, adott a kérdés, honnan teremtsünk forrást a
költségvetési egyensúly megtartásához. Látnivaló, hogy az elõzõ
években az önkormányzati intézmények mûködési költségeinek
visszavágása olyan szintre jutott, hogy azoktól további
megtakarítások már nem remélhetõk. A dologi kiadások további
megfaragása már a mûködtetésüket veszélyeztetné. Az
intézményrendszer vonatkozásban már csak akkor remélhetõ
komoly megtakarítás, ha a szervezeti struktúra régóta halogatott
átalakítására is sor kerül. Erre azonban egyre kevesebb esélyt látok,
mert ehhez bizony a mindenkori képviselõk politikai akaratára
(vagy inkább bátorságára) lenne szükség. Emlékezzünk csak, hogy
a Jókai iskola bezárása, mely költségvetési szempontból egy
szükségszerû és ésszerû döntés volt, mekkora politikai vihart kavart!
(Az már egy másik kérdés, hogy az iskola-összevonás ügye vajon jól
volt-e elõkészítve, és jó volt-e a kommunikációja.) Jó lenne
megértenünk és fõként elfogadnunk azt a tényt, amire Varjú
képviselõtársam is felhívta a figyelmet: a jelenlegi intézmény-

hálózatunk túlméretezett, annak kialakítására még a Nitrokémia és
a Papírgyár mûködésének idején került sor. Persze teljesen
természetes és érthetõ a lakosság azon igénye, hogy lakhelyéhez
minél közelebb jusson az önkormányzat nyújtotta szolgálta-
tásokhoz. Azonban a területileg széttagolt intézményeink nemcsak
hogy nem szolgálják a város költségvetését, hanem bebetonozzák a
városrészek közötti területi széttagoltságot is. Mindenki az
egységesülés szándékát hangoztatja, de úgy tûnik, csak szóban.
Mert amint arról kezdünk beszélni, hogy mely intézményeinket
miként lehetne egy helyszínre telepíteni, azonnal ösztönös
ellenkezést vált ki minden érintettbõl. Véleményem szerint nagy
történelmi lehetõséget szalasztunk el most, amikor a kényszerû,
felülrõl jövõ átalakítások zajlanak, nem élünk az intézményi
racionalizáció lehetõségével és még csak lépéseket sem teszünk ez
irányba. Pedig a jelenlegi rendszer már talán rövidtávon sem
tartható, hiszen nap mint nap érkeznek hozzánk olyan jelzések,
hogy most ennél az ovinál vannak sürgõs felújítási munkák, most az
a rendelõ válik lassan használhatatlanná. Az intézményi hátterünk
túlméretezett, korszerûtlen és sajnos erõsen leromlott állapotú, és
emiatt a fenntartás rendkívüli terheket ró a város adófizetõire. 
Lényegében véve már csak egy lehetõsége lenne a testületnek az
egyensúly biztosítására: ez pedig az önként vállalt feladatok
megrostálása. Azonban itt sincs egységes álláspont, hogy mely
önként vállalt feladatok élvezzenek elsõbbséget, melyek azok, amik
elhagyhatók. E tételek közül nyilvánvalóan nem függeszthetõ fel a
bölcsõdei ellátás finanszírozása, már csak azért sem, mert köt a
bölcsõdei pályázat fenntartási kötelezettsége. A testület nem
szívesen hagyná el a rendelõintézet jelentõs mértékû támogatását
sem, hiszen ez egyet jelentene a szakrendelések megszûnésével.
Ezeken túl még jó néhány kisebb tétel szerepel a listán, aztán ennek
is vége. 
Végeredményben tehát megállapítható, hogy ugyan a város
mûködtetésében még itt-ott vannak bizonyos laufok, spórolási
lehetõségek, azonban ezek a milliárdos kiadási oldalhoz képest
valóban elenyészõek. A település pénzügyi „bénaságát” alapvetõen
nem a jelenlegi mûködtetésbõl adódó feladatok okozzák (bár azok
is szerepet játszanak benne), hanem azon adósságcsapda, melyet a
jelenlegi testület megörökölt, és amelynek állam általi
eltüntetésében vagy mérséklésében csak reménykedni tudunk. 

ERDÕSI GÁBOR

KÉPVISELÕ

Tisztelt lakosság! Kedves Olvasó!
A balatonfûzfõi körzeti megbízott
csoport 2013. január 1-jétõl a
rendõrségen belül történt átszervezése-
ket követõen megszûnt. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a területen nem látunk
el szolgálatot, továbbra is az Önök
szolgálatában leszünk. A csoport tagjai
az átszervezés szerint a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság körzeti megbízott
csoportjában mûködnek tovább. Így
központi irányítás alatt továbbra is az

Önök biztonságáért, nyugalmáért fognak dolgozni. A tagok
telefonelérhetõsége továbbra is élni fog, az Önök kérését,
panaszaikat – mint az elmúlt idõkben – megtehetik ezeken a
számokon, vagy a Balatonalmádi Rendõrkapitányság közvetlen
telefonszámán, a 88/438-711-es vagy a rendõrség segélyhívó 107-es
számán. Továbbra is igyekszünk azonnal reagálni bejelentésükre.  
A csoportom nevében hálás köszönettel tartozunk a területen
kiválóan és szívvel-lélekkel a város lakóinak nyugalmát biztosító
polgárõr egyesület minden egyes tagjának. Nélkülük nem tudtuk
volna távol tartani a bûnelkövetõket, illetve felderíteni a területen
történt bûncselekményeket. 
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Tájékoztató
Balatonalmádi Rendõrkapitányság

Rendészeti osztály
Közrendvédelmi alosztály

8220 Balatonalmádi, Jókai u. 12.
Tel.: 88/438-711

A Balatonfûzfõ, Litér, Királyszentistván, Vilonya körzet körzeti
megbízottjai:
Édes Zoltán r. zls., csoportvezetõ szolgálati mobil: 30/600-4581

Vaszari Attila r. tzls. szolgálati mobil: 30/227-3752
Gibicsár Tamás r. zls. szolgálati mobil: 30/630-8106
Lõrincz Gábor r. fõtrm. szolgálati mobil: 30/467-1002

Beosztás helye: Balatonalmádi Rendõrkapitányság Rendészeti
osztály Közrendvédelmi alosztály
Munkahelyi elérhetõség: Balatonalmádi Rendõrkapitányság, 8220
Balatonalmádi, Jókai u. 12.
Telefon: 88/438-711

Ez a kiváló polgárõr munka több alkalommal megmutatkozott,
mivel az évek folyamán nem egyszer nem kétszer kaptak dicséretet a
megyében is kiemelkedõ, példás munkájukért. Köszönjük és tovább-
ra is kérünk benneteket, hogy hasonlóképpen segítsétek munkánkat. 
Tisztelt Balatonfûzfõ város önkormányzata, Tisztelt lakosság, sze-
mély szerint köszönöm Önöknek, hogy kezdettõl fogva befogadtak
és támogatták, segítették munkámat, köszönöm a civil szer-
vezeteknek, hogy több alkalommal meghívtak közösségük és
munkájuk megismerésére, és nemcsak mint rendõrt, hanem mint
barátot is befogadtak. Az Önök segítségével kaphattam meg
2010-ben a „Kelet-Balatoni Kistérségi – Év rendõre” címet illetve
2012-ben az „Év Megyei Rendõre” címet. Köszönöm Önöknek és
ígérem, továbbra is legjobb tudásom szerint szolgálom Önöket és
harcolok a bûnelkövetõk ellen. 
Jelenleg a Balatonalmádi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályára
vezényelve látom el feladataimat. Az elmúlt idõszakban Balaton-
fûzfõ területén lévõ buszváró helyiségeit rongálták meg, illetve a
Szállás utcai garázssor alatt történt garázsfeltörés, ahonnan
motorkerékpárt tulajdonítottak el. A rendõrkapitányság bûnügyi

osztályának vezetõje, Hebling Ernõ r. alezredes, mint mindig,
elosztotta a munkát és a kiválóan kiképzett nyomozókkal együtt,
akik sokszor a szabadidejüket is a munkára áldozzák, napokon belül
sikerült felderítenünk mindkét bûnesetet. 
Szerettem volna úgy „elköszönni” a lakosságtól, hogy még valamit
fel tudjak mutatni, ezért is örülök, hogy mindkét cselekménynél én
is nagymértékben kivehettem részem az elkövetõk felderítésében.   
Itt szeretném még tudatni Önökkel, hogy a Balatonalmádi
Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya a napokban vehette át a
Fõkapitányságtól a 2012. év Bûnügyi osztálya elismerést. Ezt a
címet a megyében lévõ hét kapitányság között a bûnügyi fel-
derítésben végzett legeredményesebb munkájukért kapták. Büszkék
vagyunk rájuk és örülünk, hogy velük együtt dolgozhatunk.

Kívánok minden kedves lakosnak és olvasónak bûn- és balesetmentes
nyugodt, békés éveket!

TISZTELETTEL: 
BUDAI TIBOR R. FÕTÖRZSZÁSZLÓS

Állásközvetítés külföldre

Az elkövetõ általában gyors, szakképzettséget és nyelvtudást
nem igénylõ elhelyezkedési lehetõséget ígér viszonylag
magas jövedelemmel. A csaló egy összeg befizetését
kéri valamilyen címen, pl. regisztráció,
munkavállalási engedély beszerzése, hivatalos iratok
fordíttatásának költsége stb. Miután megtörtént
a pénz kifizetése, a munkába állásra már nem
kerül sor, gyakran el sem érhetõ többet.
Vannak elkövetõk, akik olyan sokáig és hatásosan hitegetik
áldozataikat, hogy azok egzisztenciális és pszichés károkat is
elszenvedhetnek, pl. kilépnek korábbi munkahelyükrõl, felmondják
albérletüket, és telepakolt bõröndökkel várják a beígért autóbusz
indulását. A bûncselekmény elkövetését megkönnyíti a külföldi
munkavállalással ígért magas jövedelem, a hazai munkavállalás
nehézségei, a reális munkaerõ-piaci ismeretek hiánya. 

A megelõzés lehetõségei:
• a célország nyelvének legalább alapfokú ismerete (senki se tudjon

visszaélni a kiszolgáltatottságunkkal)

• a túlságosan vonzó ajánlatok (a munkavállalóval szemben
támasztott követelmények hiányával vagy minimális szintjével

szemben álló rendkívül kedvezõ feltételek) kiszûrése
• az állásközvetítõ honlapjának meglátogatása (komoly

cégnek rendelkeznie kell vele)
• a cég székhelyének felderítése (ténylegesen mûködõ

iroda, vezetékes telefon)
• az elõzetes anyagi ellenszolgáltatástól történõ

elzárkózás (a közvetítõi díjat a munkáltató
fizeti, aki dolgozókat keres)

• kérjen idõt a bemutatott munkaszerzõdés átnézésre (ha nincs
szakismerete, forduljon jogi szakemberhez átnézetni azt)

• soha ne adjuk ki a kezünkbõl az okmányainkat (útlevél,
személyigazolvány)

• váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási kártyát
• induláskor és utána is mindig legyen elegendõ anyagi fedezetünk a

hazautazásra.

Forrás: Veszprém MRFK Hírlevél

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

Az internet jó, hasznos de… (folytatás)
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Értékteremtõ Önkéntesség

Az önkéntesség elterjesztése
kistérségekben elnevezésû TÁMOP-5-5-
2-11/2 pályázat során Veszprém
megyében 8 nyertes projekt született,
melynek egyike Balatonalmádi kis-
térségében, Balatonalmádiban, Balaton-
fûzfõn és Balatonkenesén folyik.

A projektindító rendezvényt a Balaton-
fûzfõi Csillagvizsgálóban rendezték meg
2012 decemberében.
A nyertes szervezet a balatonfûzfõi
Nyilvánosságért és Civil Társadalomért
Alapítvány (NYICITA) kuratóriumi elnöke,
Oláh Miklós megnyitójában hangsúlyozta,
az önkéntesség értéket teremt, szükség van
rá, így Balatonalmádi kistérségében is
számos olyan lehetõséget  kínál az
alapítvány, mely a helyi társadalom
fejlõdését szolgálja. Az ,,Önkéntes (pont) te
magad légy” elnevezésû projekt során két
Önkéntes Pont lett kialakítva. Az egyik a
Csillagvizsgálóban, a másik a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központban
mûködik. Az irodai szolgáltatás lehetõséget
ad az önkéntességgel kapcsolatos
információk adására, a helyben folyó
önkéntes munka koordinálására. Az
önkéntesség elterjesztése, az önkéntes

munka elismertetése és az önkéntesek
bevonása, mint alapcél jelenik meg, ám
hogy ez a gyakorlatra is lefordítható legyen,
az alapítvány az oktatási és a szociális
területen végezhetõ önkéntes tevékeny-
ségekre helyezte a hangsúlyt pályázatában.
Számos oktatási és szociális intézményt
kerestek meg kollégáim, annak érdekében,
hogy olyan feladatokat találjunk, amelyekre
valóban szükség van és egy-egy
intézményben tényleges fejlesztést szolgál.
Ennek során különbözõ akciócsomagokat
alakítottunk ki – tájékoztatott Oláh Miklós.
Balatonfûzfõn 2 oktatási intézmény, az
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és az Öveges
József Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium bevonására került sor.
A „Hívd el apádat, és szomszédodat,
tegyük szebbé iskolánkat”, akció keretében
felújítási munkákat fogunk végezni, a „Tedd
szebbé a környezeted” akcióban pedig az
udvarok gondozását, eszközök, cserjék, fák,
virágok, vásárlását és ültetését végezzük. Az
„Önként és dalolva, Legyél te is önkéntes”
akció során a tanulók megismerhetik, hogy
miért jó önkéntesnek lenni. A fiatalok
önkéntesként hogyan szerezhetnek
gyakorlatot, hogyan utazhatnak külföldre,

hogyan szerezhetnek új ismereteket. A
„Mindennapi élet gyakorlati kérdései
interaktív foglalkozás” során a tanulók a
hétköznapi élet praktikáiról kapnak az
önkéntesektõl hasznos információkat.
„Kézmûves szakmák bemutatása” akció
keretében megismerkedhetnek a tanulók
olyan tevékenységekkel, amelyekrõl kevés
információval rendelkeznek. Az akciók
közül már több elõkészítése megtörtént,
ám a bekapcsolódásra folyamatosan van
lehetõség.
Az alapítvány az anyagok beszerzésén túl az
önkéntesek felkészítését, képzését,
koordinálását is biztosítja, ám hogy az
akciók sikeresek legyenek, folyamatosan
várják a helyi lakosok jelentkezését, akik
valamelyik tevékenységben (kerti munkák,
elõadások tartása) önkéntesként szívesen
részt vennének.

Bõvebb információkat a www.nyicita.hu
honlapon lehet olvasni. Részletekért és
önkéntesnek való jelentkezés kapcsán Hudi
Zsuzsát, a projekt vezetõjét lehet keresni, a
06-20/490-5579 telefonszámon vagy a
hudi.zsuzsa@vpmegye.hu e-mail címen.

VARGA ENDRE

Kulturális körkép
Nõnap

Azt nem tudhatom, hogy az 1857-ben
emberibb munkafeltételekért és magasabb
bérért New Yorkban tüntetõ textil-
munkásnõk gondolták-e milyen széleskörû
mozgalmat indítanak el megmozdulásukkal.
Csak sejteni vélem, hogy a II. Internacionálé
idején Clara Zetkin beszéde sem a mai
viszonyokat vizionálta kortársai elé, egy tény,
azóta is ünnepeljük a Nemzetközi Nõnapot. 
Világszerte, így Balatonfûzfõn is.

Igaz, nem az eredeti helyszínen, hisz a
szerencsétlen csõtörés miatt a Mûvelõdési
Központ helyett a fûzfõfürdõi Közösségi
Ház adott otthont a rendezvénynek, ám
szerencsére a szervezõk aggálya alaptalannak
bizonyult. Csak jöttek-jöttek a balatonfûzfõi
hölgyek, ki társsal, ki társasággal, és kezdésre
a nagyterem szinte szûknek bizonyult.
Marton Béla polgármester köszöntõje az
emancipáció jegyében tellett, kifejezve
háláját az édesanyák, feleségek családössze-
tartó, áldozatos munkájáért.
Az est sztárvendége a Holló Színház kiváló
mûvésze, Dolák-Saly Róbert volt, aki sajátos
humorával, utánozhatatlan stílusával
sokaknak csalt széles mosolyt az arcára. A
rövid technikai szünetben a polgármester és
a Mûvelõdési Központ dolgozói köszön-
tötték egy szál virággal a hölgyeket, hogy
aztán ismét a derûé legyen a fõszerep!
Vállalkozó szellemû helyi legények mutatták
be a hetek óta tartó próbáik eredményét,

amelybõl megismerkedhettünk az ír
sztepptánc eredetével és a Hattyúk tava kissé
átértelmezett változatával. A közönség
hahotázva figyelte a 120 kg-os nagypapákon
feszülõ tüllruhák bájos libbenését, a balett
savát-borsát adó spiccek eleganciáját. Nem
is maradhatott el a ráadás, a vastaps ismét
színpadra szólította a kissé légszomjjal
küzdõ mûvészeket.
Az est befejezéseként pezsgõvel, süte-
ménnyel köszöntötték a balatonfûzfõi
hölgyeket a rendezõk.

Március 15.

Az idõjárás igazán nem fogadta kegyeibe
idén az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnep-
ségek rendezõit. A híradások inkább szóltak
hóban elakadt autókról, emberfeletti harcról
a természettel, mint a korabeli hõsökrõl,
Petõfirõl, Vasváriról, Irinyirõl… Nem volt ez
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másképp városunkban sem, az Ország-
zászlóhoz meghirdetett ünnepség közönsége
a Mûvelõdési Központba menekült a metszõ
hideg ellen. A Himnusz elhangzása után
Baranyai Sándor szavalta el a Nemzeti dalt,
majd Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspökének
ünnepi megemlékezését hallhatta a közönség.
A püspök úr 3 gondolat köré csatolta

mondanivalóját az ünnep kapcsán. „Nem elég
a siker, a karrier, az önmegvalósítás, hanem meg
kell tanulni adni, szolgálni, szeretni, alázatban
lemondani is. El kell sajátítani bizonyos
helyzetekben az „alulmaradás képességét”. Ez az
igazi szabadság, ez az igazi nagyság, ez az igazi
gyõzelem. Ez gazdagít meg igazán. Ebbõl fakad
a valódi hazaszeretet, emberszeretet és
életszeretet.”

A mélyreható gondolatok után Módri
Györgyi, a veszprémi Petõfi Színház
színmûvésznõje és Tóth István, a tapolcai
Musical Stúdió elõadómûvésze adott
ünnepi mûsort, majd – az idõközben
csendesedõ idõben – koszorúzással fejezõ-
dött be a megemlékezés.

GRÓF TIBOR

VÁCISZ hírek

2013. április 6. 16 óra (szombat) Farkas
Bertalannak, az elsõ magyar ûrhajósnak a
látogatása és interaktív elõadás gyerme-
keknek, 17.30 óra interaktív elõadás
felnõtteknek.

Az elõadás a helyszínen megváltott jegyekkel
látogatható.
Távcsöves bemutató az elõadás után.
Különlegesen érdekes látvány lesz, hogy a
PANSTARRS üstökös éppen az
Androméda-köd nevû szabad szemmel is
látható galaxis mellett látszik. Még aznap
este a Jupiter bolygó is jól látható és az
Europa nevû holdjának a fekete árnyéka
látható a bolygókorongon.
2013. április 13. Madárodú készítés a
Közösségi Házban 10.00 órától 12.00
óráig. ,,Csak kalapácsot hozz!"
2013. április 20. A Csillagászat Napja.
Távcsöves bemutatások az elsõ negyed után
két nappal látható holdfázisnál, amikor a leg-
látványosabbak a holdalakzatok, a Jupiter és

Szaturnusz bolygókkal és a szabad szemmel
is látható PANSTARRS üstökössel.
2013. április 28. A Szaturnusz bolygó
oppozícióban (szembenállásban a Nappal).
Fényessége 0,1 magnitúdó, átmérõje 18,9",
a Mérleg (= Libra) csillagképben látható.

Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr-
központ nyitva tartása áprilisban:
péntek–szombat 18.30-tól 22.00-ig.

A Csillagfény kávézó várja kedves vendégeit.

Elõzetes bejelentkezés minden esetben
szükséges! 06-30/524-8709

KONTICS FERENCNÉ

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály április havi túraterve

• Április 1. Hidegkút–Recsek-hegy–Koloska-völgy–Balatonarács 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin
• Április 6. Medvehagyma túra
Eplény, vá.–Gyulafirátót 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Görbicz Lajosné
• Április 13. Bakonybél–Gerence-völgy–Molnár-kút-árok–Gyilkos-
tó–Bakonybél
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 12 km
Zúravezetõ: Lipták Pál
• Április 20. Nemere József emléktúra
Porva-Csesznek, vá.–Csárda-völgy–Pintér-hegy–Zirc
Találkozás: Veszprém, vasútállomás, 8.00 óra
Túravezetõ: Risányi Mária

• Április 27. Barnag–Zádorvár–Pécsely–Csengõ-hegy–Aszófõ 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin
• Május 4. Balatonalmádi–Csere-hegy–Csákány-hegy–Péter-hegy–
Tamás-hegy–Balatonfüred 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 6.30 óra Táv: 19 km
Túravezetõ: Horváth István

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklõdni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfûzfõ +36-30/989-9298
Horváth István Veszprém +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfûzfõ +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfûzfõ +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Álláshirdetés
A Mûvelõdési Központ és Könyvtár állást hirdet mûvelõdésszervezõ munkakörbe!

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a város honlapján (www.balatonfuzfo.hu) és www.kozigallas.gov.hu oldalon.
Bõvebb információ Gróf Tibor igazgatótól a 06-20/924-3038-as telefonon.
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Ezúton is szeretnénk arra bíztatni mindenkit, hogy legyenek minél
többen SZÉP (Széchenyi Pihenõ Kártya) kártya elfogadóhelyek,
mert a vendégek visszajelzései alapján még mindig kevés az
elfogadóhelyek száma, pedig a legtöbb belföldi vendég erre kapja az
úgynevezett béren kívüli juttatásokat, mely összegeket meg-
határozott ideig el kell költeni. Így ezúton is szeretnénk még egyszer
felhívni a figyelmet arra, hogy kiemelten fontos, hogy Önök közül
minél többen elfogadják a SZÉP kártyát. Ehhez bárkinek szívesen
nyújtunk segítséget, a turisztikai irodában megtalálhatók a
szükséges nyomtatványok, melyek helyes kitöltésében is szívesen
segítünk. Amit Önöknek a szerzõdés megkötéséhez magukkal kell
hozni, azok az alábbi dokumentumok:

Cég esetében:
• aláírási címpéldány másolata
• bankszámlaszerzõdés vagy bankszámla kivonat másolata
• cégbírósági bejegyzés vagy végzés másolata

Egyéni vállalkozó esetében:
• vállalkozói igazolvány másolata
• mûködési engedély másolata
• bankszámla kivonat vagy szerzõdés másolata

Magánszállásadó esetében:
• az önkormányzat vagy a jegyzõ által kiállított magánszállásadói

engedély másolata
• bankszámla szerzõdés vagy kivonat másolata

A postai feladáshoz mindent elõkészítünk, így csak a szerzõdés
kitöltésére kell idõt szánniuk. Kérjük, hogy a szerzõdéskötéshez
telefonon idõpontot egyeztetni szíveskedjenek, hogy megfelelõen
fel tudjunk készülni és ennek következtében minél gyorsabban
bonyolíthassuk az ügyintézést! Idõpont egyeztethetõ a
20/341-5504-es telefonszámon.

További Szállásadók jelentkezését várjuk!

Mint arról már elõzõleg beszámoltunk, az elmúlt nyár folyamán
számos vendég érkezett településünkre, akiknek gyakran már nem
tudtunk szállást biztosítani, így el kellett küldenünk õket más
településekre. Ennek oka, hogy szezonban már kezd kevés lenni a
rendelkezésre álló férõhelyek száma, mivel az egyesületünk
honlapján megtalálható szállások nagy részét tavasszal már lekötik,
illetve mindenkinek vannak visszajáró vendégei. Vendégeink
körében egyre népszerûbb az egyesületi honlap legújabb funkciója,
az interneten keresztül történõ szállásfoglalás, mely lehetõvé teszi
számukra az otthoni, kényelmes szálláslekötést. 
Várjuk tehát újabb szállásadók jelentkezését egyesületünkbe, hogy
minden hozzánk érkezõ vendéget itt tudjunk elszállásolni az
elõttünk álló szezonban!

Az egyesületi tagság elõnyei:

– felkerülnek egyesületünk honlapjára, ahol interneten keresztül
történõ szállásfoglalásra is lehetõséget biztosítunk

– amennyiben hozzánk érkezik megkeresés, úgy továbbítani tudjuk
azt Önök felé, feltöltve így az eddig üresen álló férõhelyeket is

– felkerülnek az egyesületünk által a város több pontján kihelyezett
térképekre

– hirdetéseket helyezhetnek el a Béke téren álló szezonális
információs irodában

– folyamatosan értesítéseket kaphatnak a városban zajló
programlehetõségekrõl, hogy vendégeiket tájékoztatni tudják

Elérhetõségeink:
Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
Iroda címe: 8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig,
pénteken: 8–13 óráig
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat

A Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület partnertelepüléseinek 2013-as, turisztikai szempontból kiemelkedõ rendezvényei

Litér

XIII. Szent György
napi Birkafõzõ
Verseny

2013. április 27. Litér, Közpark
Egésznapos családi
rendezvény
fõzõversennyel

Alkotmány Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Baksa Kata mûvelõdésszervezõ
+36-88/463-022, www.liter.hu

XIII. Mogyorósi
Napok

2013. július 12–14.
Litér Közpark,
Mûvelõdési ház

Vidám szórakoztató
programok minden kor-
osztálynak a hagyomány-
õrzés jegyében, fõként
helyi fellépõkkel

Alkotmány Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Baksa Kata mûvelõdésszervezõ
+36-88/463-022, www.liter.hu

IV. Szenior Néptánc
Fesztivál

2013. július Litér, Közpark
Regionális néptánc,
népzene, népmûvészet

Litéri Táncosok Baráti Köre
Csiszárné Baranyai Anita
+36-30/670-7820

„Hull a szilva a fáról”
– a Kulturális Örökség
Napja alkalmából

2013. szeptember 21.
Litér, Közpark,
Mûvelõdési ház

Gasztronómiai
néptáncos, lovas
felvonulás, majd táncház

Alkotmány Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Baksa Kata mûvelõdésszervezõ
+36-88/463-022, www.liter.hu
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Természetbarátok évzáró-évnyitója

Hangulatos évzáró/évnyitó szakosztályi
értekezletet tartott a Természetbarát
szakosztály.  A fûzfõgyártelepi Mûvelõdési
Házban a szakosztály tagjai majdnem teljes
létszámban, 92 fõbõl mintegy 80-an hall-
gatták meg Horváth István szakosztály-
vezetõ rövid beszámolóját a 2012-es évrõl
és emlékeztek egyperces néma felállással az
év közben elhunyt szakosztályi tagokra.

Eszerint: a szakosztály létszáma 92 fõ,
ebbõl 79 a nyugdíjas, de a szakosztály tagjai
között 5 gyermeket is találunk. Az elmúlt
évben a 8 túravezetõ 92 bakancsos és 2 nap
kerékpáros túrán 1716 túranapot (átlag 18
fõ/túra) regisztrálhatott. 

Ezt követõen Risányi Mária felolvasta
dr. Poór Klára túravezetõ betegágya mellõl
írt levelét.  Klári köszönetét fejezte ki, hogy
itt tag lehetett. Nagyon megszerette a

szakosztályt, sok szép élménnyel gazda-
godott, szívesen gondolt vissza a közös
túrákra és a kapott szeretetre. A meg-
jelentek meghatottan hallgatták az üzenõ
sorokat és mielõbbi gyógyulást kívántak
beteg túravezetõjüknek.

Csodálatos vetítés következett, amelyet
Gyuricza László túravezetõnknek köszön-
hettünk. Valamennyien nagy élvezettel
néztük a ,,Vad Magyarország, A vizek
birodalma” címû természetfilmet (Török
Zoltán rendezõ és Kulka János narrátor),
és a 2012. szeptember 8-i bajai autó-
buszos látogatás emlékezetes eseményeit
rögzítõ videofilmet, amelyet Németh
Attila, a velünk tartó bajai lokálpatrióta
készített.

A természetismerettel kapcsolatos TOTO
értékelését – 13+1 kérdésre a 13 helyes

választ adók közül hárman ajándékot
kaptak –, és a nagy izgalommal járó
tombolasorsolását már a szakosztály
szorgos asszonyai által megterített,
finomságokkal megrakott asztaloknál ülve
élvezhettük.

A hangulatos találkozón mindenki jól
érezte magát éppen úgy, mint év közben
túráinkon, amelyekrõl a hivatalos részt
követõ baráti beszélgetéseken sok élmény,
történet került  „terítékre”.

Rendezvényünk, mint azt már megszoktuk,
ezúttal is jól sikerült és felfrissülve
készülünk a 2013-as év szép túráira!  Csak
az a nagy baj, hogy a fiúk már megint
idõsebbek lettek egy évvel!

GONDOLATAIT LEJEGYEZTE:
RISÁNYI MÁRIA TÚRAVEZETÕ

Szivárvány hírek
A Szivárvány óvoda mindegyik tagóvodája
megemlékezett a március 15-i események-
rõl.
A Bugyogóforrás úti óvodások nagyon
készültek a városi ünnepségen való
szereplésre, de sajnos a rossz idõ miatt erre
nem kerülhetett sor.
A Radnóti úti óvodában is eljátszották a
naphoz kötõdõ eseményeket, versekkel,

énekekkel, zászlólengetéssel emlékeztek. Az
óvó nénik kis lovacskákat barkácsoltak,
amikkel a gyermekeket lepték meg.
Az Árpád úti óvodában is megtartottuk az
ünnepet, körjátékkal, zászlófestéssel,
énekekkel, versekkel emlékeztünk.
Készülünk a Palinta együttes elõadására,
amire nemsokára sor kerül, illetve nagy
elõkészületek elõzik meg a Víz világnapját,

aminek alkalmából vizes dolgokat
barkácsoltunk.
Minden óvodából akad bátor jelentkezõ,
aki lelkesen készül a városi
szavalóversenyre, a húsvétot, a tavaszt és a
jó idõt pedig kivétel nélkül várja kicsi és
nagy egyaránt.

BÁNDLI PETRA

Tehetségek a fûzfõi kollégiumban
A március közepén kialakult zord idõjárás
után József napja igazi tavaszi meleggel
köszöntött ránk. Ezen a napon rendezték
meg a megyei kollégiumi Ki-Mit-Tud?-ot. A
balatonalmádi Magyar – Angol Tannyelvû
Gimnázium és Kollégium tizenegyedik
alkalommal adott helyet a rendezvénynek.
Az esemény jól bejáratott módon zajlott, a
mûsorszámok gördülékenyen követték
egymást. A technikai háttér zavartalan
mûködésérõl iskolánk – az Öveges József
Szakképzõ Iskola, Gimnázium és Kollégium
– stúdiósa gondoskodott. A negyven
produkciót felvonultató mûsor kategóriái
széles teret engedtek az elõadóknak. Az ének
és táncelõadások sokszínû változatai mellett
a versek a klasszikustól az elektronikus

levelezés témájáig terjedtek. A hangszerek
skálája ezúttal a húrosokon (akusztikus és
elektronikus gitár, cselló, zongora) és a
fúvósokon (fuvola) kívül az ütõsökre is
kiterjedt. A diákok felkészültsége is változó,
viszont sokaknál a tehetség mellett többéves
komoly gyakorlás eredménye látszott.
Kollégiumunk tanulói öt mûsorszámmal
léptek fel. A kategória összevonások ellenére
ketten is elsõ helyet szereztek, Gróf Kata
énekszólójával és László Martin popping
táncával bizonyult a legjobbnak. Az
eredményhirdetésre várva iskolánk tanulója,
Budai Roland bûvésztrükkjeivel ragadta
magához a közönség figyelmét és vicces
mûsorával nevettetett meg minket. Jó
közösségkovácsoló hatása volt a

rendezvénynek és természetesen magának a
felkészülésnek is. Büszkék vagyunk a
szereplõk teljesítményére nemcsak mi,
hanem a kollégista társak is. Errõl árulkodott
a hatalmas taps, amit a fellépõink kaptak. 

LÁSZLÓ GERGELY NEVELÕTANÁR
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Jó illatok, finom ízek, magyar tortacsodák
Az Irinyi héten immár hagyományosan
megrendeztük a gyerekek körében igen
népszerû gasztronómiai versenyt: a Jó
illatok, finom ízek. Két korcsoportban
(5–6. és 7–8. osztály), mintegy 100 tanuló
mérte össze tudását az ételkészítés és az ízek
tudományában. Az elõzetes feladat során
igazi magyar tortát kellett felkutatni, majd
le kellett írni a hozzávalókat, az elkészítés
menetét, illetve rajzzal, képpel illusztrálni.
Fantasztikus ételkártyák születtek, méltán

lehetünk büszkék tanulóinkra. Az étel- és
italkóstolók után némi konyhai ismeretrõl
adtak számot a versenyzõk. Az élmény
csúcspontja azonban az ötletes, kreatív
tortakészítés volt. Igazi, álomtortákat
láthattunk a szorgos gyermekkezek
munkája során. Gratulálunk a gyerekeknek,
nyugodtan mondhatom, lesz utánpótlása a
híres magyar cukrászoknak Fûzfõrõl is!

HORVÁTH IRÉN

Irinyis diákok, figyelem! 
Makett-készítõ versenyre hívunk minden elsõ
osztályt kijárt irinyis tanulót, aki szívesen
készít saját tervezésû maketteket papírból,
fából, különféle hulladékokból vagy egyéb
anyagokból, igényes kivitelezésben. 
Ezen a pályázaton keressük az Irinyi iskola
legügyesebb kezû barkácsolóját, aki

április 11-ig a technika teremben leadja az
elkészített munkáját névvel, osztállyal
ellátva. 
Készíthettek jármûveket, különféle szép
épületeket, várakat, mûemlékeket stb. Az
elsõ három helyezett értékes díjban,
oklevélben részesül, melyet a FÖLD

NAPJÁN, április 22-én, ünnepélyes keretek
között vehet át. Az igényes maketteket
kiállításon csodálhatja meg a nagyérdemû
közönség.

JÓ MUNKÁT, VÁRJA A KÉSZ, ÜGYES

ALKOTÁSOKAT HORVÁTH IRÉN TANÁRNÕ! 

40 éves a balatonfûzfõi Balaton nyugdíjasklub
2013. március 9-én jeles napra készült a
Balaton nyugdíjasklub. 40 éves mûködését
ünnepelte, melyre a város Közösségi
Házába 160 személy kapott meghívást.
Örömmel állapítottuk meg kicsivel a kezdés
elõtt, hogy megtelt a nagyterem és velünk
fognak ünnepelni a meghívottak.
Jelen volt a város vezetése, élükön Marton
Béla polgármester úrral. Késõbb meg-
tisztelte rendezvényünket dr. Kontrát Károly
államtitkár úr is, a velünk kapcsolatban álló
civil szervezetek vezetõi, Ráczkevi Lajos,
Papkeszi polgármestere és az ottani klub
vezetõje.
A délután ünnepi hangulatának meg-
teremtéséhez nagymértékben hozzájárultak
a fellépõ csoportok. M. Mészáros Éva és
Farkas Sándorné nagyon szép, az alkalom-

hoz illõ versekkel örvendeztettek meg
bennünket. A Balaton Dalkör rendszeres
szereplõje rendezvényeinknek, közöttük
sokan a klub tagjai, most is vidám, jó
hangulatot teremtõ dalcsokrokkal
készültek. A veszprémi Õszidõ nyugdíjasklub
két néptáncot hozott, amellyel nagy tetszést
arattak.
Végül, de nem utolsósorban a fergeteges
litéri Szárazág néptáncegyüttes egy
élménydús, profi táncbemutatóval kápráz-
tatta el a közönséget.
Természetesen a fellépõk is velünk
ünnepeltek a délután folyamán.
Emléklappal és emlékplakettel köszöntük
meg a 40 év alatt mûködõ mindenkori
városvezetésnek, hogy lehetõvé tették a klub
mûködését, a klubvezetõknek, akik

irányították a csoport munkáját, a 15 évnél
régebbi tagsággal rendelkezõ klubtagoknak,
hogy aktívan közremûködnek a klub
életében. A fellépõknek, szponzoroknak,
segítõknek, akik bármi módon segítettek,
hisz nélkülük ilyen nagyszabású rendezvényt
nem tudtunk volna megvalósítani.
A Balaton nyugdíjasklub tagjainak is
szeretném itt megköszönni a lelkes munkát,
készülõdést, a terem berendezését, a
vendégváró süteményeket, tortákat, amit a
meghívott vendégek is gyarapítottak.
Remélem mindenki jó érzésekkel, kellemes
emlékekkel gondol vissza erre a rendezvényre.
Egy nagyon szép délutánt, esté töltöttünk el
közösen, úgy érzem minden fáradozást megért.

B-NÉ CSOMAI KATALIN KLUBVEZETÕ

Mozogjunk együtt!
Nagysikerû óvodás rendezvényt tartottak az
Irinyi iskolában 2013. február 13-án,
szerdán. Az iskola tornatermét mintegy
negyven nagycsoportos óvodás vette
birtokba, s töltött el egy órát fantasztikusan
izgalmas akadálypályák leküzdésével. Itt
került sor a Kedvenc síkbábom pályázat
eredményhirdetésére is, ahol a Mesics

Borbála elsõ helyezést ért el. Különdíjban
részesültek a Radnóti úti Szivárvány óvoda és
a Varázssziget óvoda nagycsoportosai, akik
hangulatos, kreatív alkotásaikkal lepték meg
a zsûrit. Gratulálunk a nyerteseknek, és
várjuk a leendõ elsõsöket és szüleiket a
további rendezvényeinkre.

HORVÁTH IRÉN
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Egy újsághír a veszprémi7nap-ból

,,A veszprémi labdarúgásért hosszú idõn át
kifejtett eredményes tevékenysége elismerése-
képpen Bartalfi Károlyt Pro Meritis arany
emlékéremmel tüntette ki Porga Gyula
polgármester.”
Ennyi az újsághírbõl, de ki is Bartalfi
Károly, aki öt éve balatonfûzfõi lakos
családjával együtt.
1939-ben Budapesten született, és
1950-ben, 11 évesen az Újpesti Dózsa
igazolt labdarúgója. Tehetséges focistának
tartották, hamar a tartalékcsapatban játsz-
hatott. A ,,pehelysúlyú” fiatalember fizikai
felépítése miatt nem kerülhetett az elsõ

csapatba. A klub kölcsönadta az NB II-es
Elektromosnak. Játszott az NB II-be
felkerült III. kerületi TTVE-ben, és 1967
óta a Veszprémi Vasasban, majd a fúzió
után a Bakony Vegyészben.
Elektromûszerészként dolgozott a Bakony
Mûveknél.
Életét végigkíséri a labdarúgás szeretete,
különbözõ tisztségekben dolgozott a
megyei szövetségnél, az MLSZ alelnöke-
ként is kedvenc sportját szolgálta.
Barátjával, Balogh Károllyal létrehozták
Veszprém utánpótlás klubját. A meg-
valósításban sok segítséget kaptak Tungli

Józseftõl is. Számos tehetséges labdarúgót
neveltek a megye klubjainak.
Azt mondják, hogy az alma nem esik
messze a fájától, ez az õ esetében is így van.
Igaz, hogy nem labdarúgásban, hanem
tornában. Lánya, Bartalfi Krisztina
olimpikon és sokszoros magyar
tornászbajnok.
A díj átvételekor Bartalfi Károly azt
mondta, hogy ezt életmû díjnak tekinti.
Olvasóink nevében gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Élénkül a forgalom az utakon
Most már igazán várjuk a tavaszt, a jó idõt,
hogy minél többet lehessünk a szabad
levegõn. A tél márciusi, talán utolsó
tombolása a Dunántúlon a közlekedésben
okozta a legnagyobb káoszt, és ez is
figyelmezetés legyen mindnyájunknak, a
közlekedés „veszélyes üzem”.
Az idõjárás ilyenkor csalóka. A szikrázó
napsütés, az úttestre lecsapódó pára, a
hajnali köd, a reggeli-esti hideg váratlan
helyzet elé állítja a téli bezártságból
kiszabaduló, hétvégére kiruccanó
közlekedõket. Több az autó, a motor, a
kerékpár és a gyalogos az utakon. 

A közlekedési szabályokban ugyan nem
történtek jelentõs változások, a
szabályszegések miatt kiszabható és
kötelezõen kiszabandó (közigazgatási
eljárások) büntetési tételek azonban olyan
jelentõs összegek, amelyek komolyan
megterhelik pénztárcánkat. Mielõtt útnak
indulnak, kérem, ne csak a gépjármû mûszaki
állapotát, a vezetõi engedélyek érvényességét –
a hátsó oldalon – ellenõrizzék, hanem frissítsék
fel KRESZ tudásukat is, hogy elkerüljék a
„nem tudásból” eredõ csekkes borítékokat.

A Balatonalmádi Rendõrkapitányság
területén 2012. évben bekövetkezett
közlekedési balesetek elemzésekor
megfigyelhetõ a szezonalitás, amely a
nyáron többszörösére növekvõ nyaraló és
jármû forgalommal magyarázható. 
A Kapitányságunk illetékességi területén a
2011. évi adatokat a 2012. év adataival
összehasonlítva: 

• csökkent a személyi sérüléssel járó közle-
kedési balesetek száma (79-rõl 62-re), 

• a halálos balesetek száma a megegyezett
(3 volt), 

• a súlyos sérüléssel járó balesetek száma
csökkent (34-rõl 18-ra), 

• a könnyû sérüléses balesetek száma
gyakorlatilag nem változott (42 helyett
41 volt). 

• a sérülés nélküli balesetek száma sem
változott jelentõsen (152 helyett 157
volt). 

A balesetek leggyakoribb okai között
szerepelnek továbbra is a gyorshajtás, a
követési távolság, valamint az elsõbbségi és
kanyarodási szabályok be nem tartása.
5 esetben fordult elõ, hogy a balesetet
okozó vezetõ ittas volt. 2012-ben 59, míg
2011-ben 88 közlekedési büntetõügyben
indítottunk eljárást, ezen belül az ittas
jármûvezetés miatt elrendelt nyomozások
száma 42-rõl 24-re csökkent.

A közlekedés legvédtelenebb résztvevõi a
gyalogosok, illetve kerékpárosok. 2012.
évben – hasonlóan a 2011. évi adatokhoz –
a kerékpárosok által okozott balesetek
száma magas volt (15 eset), ezért továbbra
is fokozott figyelmet fordítunk az
ellenõrzésükre. A kerékpáros balesetek oka
gyakran a kerékpárosok ittas állapota miatt
bekövetkezõ elesés volt. 
Szeretném pontosítani az alkohol
fogyasztása utáni kerékpározással
kapcsolatban elterjedt információt! A
fõútvonalon továbbra sem szabad

közlekedni alkohol fogyasztása után.
Keresztülhajtani sem szabad! Azonban a
mellékutakon sem korlátlan a lehetõség. Az
alkohol fogyasztása után mért 0,3 mg/l
légalkohol érték felett sem szabad részt
venni a közúti közlekedésben, mellékúton
sem. És ezzel még nincs vége. Közúti
közlekedésben csak arra alkalmas
állapotban szabad részt venni! Vagyis az,
aki már egy sörtõl cikk-cakkban tekerne
hazafelé, jobban teszi, ha leszáll és tolja a
kerékpárját.

2013. évben az Országos Baleset-megelõzési
Bizottság a gyalogos és kerékpáros balesetek
megelõzésnek jegyében szervezi prog-
ramjait. Az országos méretû akciók során
hangsúlyt kap a gyermekek oktatása a
helyes közlekedési magatartásra, a közle-
kedési szabályok felfrissítése, a „jól lát-
hatóság”, a biztonságos közlekedésre
alkalmas és a jogszabályoknak megfelelõ
kerékpár felszereltsége, és természetesen a
fokozott közúti ellenõrzések.

STANKA MÁRIA R. ÕRNAGY

BALATONALMÁDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
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Fûzfõgyártelepi urnatemetõ ügy…. vagy nem ügy?

Az alábbi jogszabályokat egy kedves
ismerõsömtõl kaptam.

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a
temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
1. § (2) Új temetõt, temetési helyet
létesíteni vagy meglévõt bõvíteni a helyi
építési szabályzatban, illetve szabályozási
tervben – a (3) bekezdésben meghatározott
szempontok figyelembevételével – kijelölt
helyen, illetõleg az építésügyi hatóság által
meghatározott védõtávolságokra figye-
lemmel lehet.
(3) A helykijelölés, illetõleg a védõtávolság
meghatározása során figyelemmel kell lenni
a temetõvel, temetési hellyel szomszédos
beépített vagy beépítésre szánt terület
használóinak méltányolható érdekeire is.

Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK)
III. fejezet Építmények elhelyezése –
Általános elõírások
38. § (8) Új vagy újra megnyitott temetõ,
temetkezési emlékhely telkén belül legalább
30 m széles, fásított védõterületet kell
kialakítani. E követelményt mûködõ
temetõ, temetkezési emlékhely bõvítési
területére is alkalmazni kell.

Balatonfûzfõ város önkormányzata
képviselõ-testületének 37/2000. (X. 31.)
számú rendelete a temetõ mûködésérõl
és a temetkezés rendjérõl
(3) Új temetõt létesíteni csak a TeR. ezzel
kapcsolatos szabályainak betartásával lehet.

Balatonfûzfõ város önkormányzata
képviselõ-testületének 11/2005. (III.
31.) számú rendelete

Balatonfûzfõ Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl
45. § (19) Temetõ 50 m védõtávolságán
belül, lakóépület, állattartó építmény nem
építhetõ, továbbá kegyeletsértõ tevé-
kenység, zajos, bûzös tevékenység nem
folytatható, vendéglátó, sportolási, szóra-
koztató célú létesítmény nem alakítható ki.

Balatonfûzfõ város önkormányzata
képviselõ-testületének 11/2005. (III.
31.) számú rendelete 
Balatonfûzfõ Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl
Településközpont vegyes terület (Vt)
7. §. (1) A településközpont vegyes terület
a Szabályozási Terveken Vt jellel szabá-
lyozott területfelhasználási egység, mely
több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, lakó és olyan helyi városi szintû
igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató,
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-,
egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális
épületek, valamint sportlétesítmények
elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetõen
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
(3) A településközpont vegyes területen az
OTÉK 16. §. szerinti épületek – kivéve
üzemanyagtöltõ – helyezhetõk el.
(4) Az építési övezetekben terepszint alatti
építmény nem helyezhetõ el. Pinceszint a fõ
rendeltetés szerinti épülettel összeépítve,
maximum a földszinti beépítés mértékéig
építhetõ.

Zöldterület
27. §. (1) Zöldterület a Szabályozási Terveken
Z jellel szabályozott közhasználatú, meg-
határozóan növényzettel fedett közparkok
területe, ahol a növényzettel borított terület
aránya 60%-nál kevesebb nem lehet.

(2) A Z–0 jellel szabályozott zöld-
területeken épület nem létesíthetõ.
Elhelyezhetõk a szabadidõ eltöltését – a
pihenést, játékot, sportolást – szolgáló,
épületnek nem minõsülõ építmények,
sétaút, kerékpárút, továbbá köztárgyak. 
(3) A Z–1 és Z–2 jellel szabályozott
zöldterületeken a (2) bekezdés szerinti
építmények továbbá a zöldterület
funkciójához illeszkedõ vendéglátó, sport-,
szabadidõs létesítmények épületei is
kialakíthatóak. 
Végezetül lényeges rámutatni továbbá az
Európai Alkotmány létrehozásáról szóló
szerzõdés II–77. cikkének (1) bekezdésében
foglaltakra, amely a tulajdonhoz való joggal
összefüggésben az alábbiakat rögzíti:
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerûen
szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal
rendelkezzen, és azt örökül  hagyja.
Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani,
kivéve, ha ez közérdekbõl, a törvényben
meghatározott esetekben és feltételekkel,
valamint az ez által elszenvedett veszteségekért
kellõ idõben fizetett méltányos összegû
kártalanítás mellett történik. A tulajdon
használatát, az általános érdek által szükségessé
tett mértékben, törvénnyel lehet szabályozni.”
A fenti rendeletek alapján egyértelmû, hogy
a gyártelepi lakóingatlanok 50 méteres
távolságán belül nem építhetõ urnatemetõ. 
Marcaliban egy meglévõ temetõ
urnatemetõvel való bõvítése ügyének
esetében az önkormányzat határozatát a
kormányhivatal visszavonatta.
Sajnálom, hogy ezekrõl a rendeletekrõl nem
kapott tájékoztatást a testület és a lakosság
még azelõtt, hogy az indulatok el-
szabadultak!

SZANYI SZILVIA KÉPVISELÕ

A kutyám otthon cuki –
kint szörnyeteg! 

A Tükör módszer Balatonfûzfõn

Nem véletlen a mondás, miszerint a kutya
az ember legjobb barátja, hiszen négylábú
kedvenceink többtízezer éve élnek
körülöttünk. Ennek ellenére mind a mai
napig okoz gyakran problémát a megfelelõ
kutyatartás, nem csak a kerítésen belül, de
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Áprilisi rejtvény
A márciusi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Aranyesõ, aranyág,
Tavaszodik a világ!
(Szólás)

Könyvet nyert:
Baranyai Annamária és Zitek Ferencné
balatonfûzfõi olvasónk. Gratulálunk!

Áprilisi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. április 19.

A megfejtést nyílt levelezõlapon várjuk
(névvel, címmel, esetleg telefonszámmal
ellátva). A levelezõlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.

Cím: Balatonfûzfõ Önkormányzata/
Balatonfûzfõi Hírlap
(8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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azon kívül is.  Korom Gábor egy olyan
módszert dolgozott ki a kiegyensúlyozott
kutyatartás szellemében, mely elsõsorban
nem a kutyákat tanítja, hanem az emberek
hozzáállását az ebekhez. Hasznos
információként szolgálhat a lelkes
gazdiknak, leendõ kutyatulajdonosoknak,
vagy akár azoknak is, akik félnek a
kutyáktól.  
Szerintünk…
… egy jól nevelt kutya bárhol elengedhetõ,
mindig behívható, nem verekszik, figyel a
gazdájára, örömmel tanul, ismeri az
alapvetõ feladatokat (ül, fekszik, marad
stb.), bárhova elvihetõ, nem okoz galibát.
… egy jó gazda megdolgozik a tekintélyért

és méltó vezetõje kutyájának, tudatos,
következetes, kiegyensúlyozott, megtanul
„kutyául”, ha valami nem megy, nem a
kutyát okolja, hanem magában keresi a
megoldást, megfelelõ életmódot biztosít
kutyájának, összeszedi a kutyapiszkot,
példát mutat más gazdáknak, odafigyel
környezetére, a nemkutyásokra is. (forrás:
http:// http://nepszigeti.kutyasuli.hu/)
A Tükör módszer tehát megtanítja az
embert a kutya viselkedésének megértésére,
az arra történõ helyes reakcióra, melynek
segítségével egy tudatosan kialakított,
harmonikus kapcsolat alakul ki közöttük.
Módszerérõl, annak hatékonyságáról és
megfelelõ alkalmazásáról, az alapító,

Korom Gábor ingyenes elõadást tartott
március 27-én 18 órakor Balatonfûzfõn, a
Fûzfõgyártelepi Mûvelõdési Házban
(Bugyogóforrás u. 12.).
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hõszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hõszigetelt üvegezésûre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

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

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7–16 óra, SZ: 7–12 óra

www.varromuhely.hu

Hétfõ 12–18
Kedd 10–17
Szerda 12–18
Csütörtök 10–17
Péntek 10–17

Hozza egyenesbe
életét, hozza

egyenesbe fogsorát!

10% kedvezmény a fogszabályozó
készülék árából jelen kupon április 26-ig

történõ beváltásával!

Fogszabályozás minden korban indokolt lehet.

Az idõpontok limitáltak, jelentkezzen mielõbb!

Kérjen idõpontot mielõbb

készséges ügyfélszolgálatunktól:

06-88/574-865

www.globedental.hu

www.facebook.com/GlobeDental

Referencia: http://videkielet.hu/ajanlat/lakatos-es-kovacsolt-munkak-2

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fûzfõgyártelepen, a buszmegállónál lévõ HHoorrggáásszz--  ééss  AAjjáánnddéékkbboollttbbaann..

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  mmiinnddeennnnaapp::  88..0000––2222..0000  óórrááiigg

Számítógépek teljes körû
karbantartása, adatmentés,

vírusirtás, helyszínre történõ
kiszállással.

(06-30/262-2103)

Hirdessen Ön is a Balatonfûzfõi
Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com vagy

telefonon: 06-20/925-4515

Varrónõ Balatonfûzfõn!
Ha nem bírja cérnával…

Szabolcsné Meilinger Katalin
Balatonfûzfõ-Tobruk, Bercsényi u. 45.

+36-30/511-6582
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Irinyi napok

Fotók: Lukácsi Tibor



40 éves a balatonfûzfõi Balaton nyugdíjasklub

Fotók: Lukácsi Tibor


