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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
október havi programja

Október 1. 15 óra Balatonfűzfői ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Október 1. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Október 1. 17 óra A Zene világnapja alkalmából
– koncert a Légierő Zenekar és az Irinyi
Iskola Fúvószenekarával
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
színházterem

Október 3. 15–18 óra Könyvtári rendezvény
az országos könyvtári napok keretében
– játszóház és kézműves foglalkozás
Helyszín: Városi Könyvtár

Október 4. 10–14 óra Könyvtári rendezvény
az országos könyvtári napok keretében
– ,,Versek társaságában”
Helyszín: Városi Könyvtár

Október 6. 15 óra Ünnepi megemlékezés az
aradi vértanúk tiszteletére
– az Ökumenikus Kápolnáért Alapítvány és a
Mű ve lődési Központ és Könyvtár közös szer-
vezésében
Közreműködik az Irinyi Iskola
Helyszín: tobruki harangláb (Kulich Gy. u.)

Október 11. 9 órától Önkéntes véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ

Október 11. 15 óra Újszülöttek köszöntése
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Balatonfűzfő, Balaton Csillag -
vizsgáló

Október 12. 17 óra El Camino zarándokút
– Csutka István előadása
Helyszín: Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont
(Belépő: 500 Ft)

Október 15. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

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

Október 19. 18 óra Kézműves ,,Batyusbál”
– a helyi kézműves klub szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő: Jókai Közszíntér

Október 21. 15 óra Pedagógus nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Október 23. 11 óra Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom tiszteletére, koszo-
rúzás
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere
(az Országzászlónál; rossz idő esetén a
Művelődési Központ színházterme)

Október 24. 10 óra TTT akció (Tegyünk
Többet Településünkért) – Temető kar-
bantartás
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Városi temető
(Esőnap: október 28-a, 14 óra)

Október 28. 17 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubdélután
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

November havi programelőzetes

November 4. 18 óra Gyertyás megemléke-
zés a fűzfői mártírok tiszteletére
– a Fűzfőgyártelepért Egyesület és a
Művelődési Központ közös szervezésében
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (a
Kopjafánál)

Szeretettel köszöntjük városunk egy
újszülöttjét, név szerint Hodács Lilient.

Gratulálunk a családnak,
és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 13 elhunyt

balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a

hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi

adatokat szolgáltatta a
2013. augusztusi

lapzártától a 2013.
szeptemberi lapzártáig:

Az aradi tizenhárom
Október 6-a történelmünk
gyászos, tragikus napja. A
szabadságharc bukása után
jött a megtorlás, a kivégzé-
sek, a hosszú várfogságok.
Költőinket is megihlette e
tragikus esemény, verseik-
ben emléket állítottak a
mártíroknak. Emlékezzünk
rájuk Ady Endre versével.

Ady Endre: Október 6.

Őszi napok mosolygása,
őszi rózsa hervadása, 
őszi szélnek bús keserve
egy-egy könny e szentelt hely-
re,
hol megváltozz – hősi áron – 
becsületet, dicsőséget
az aradi tizenhárom.

Az aradi Golgotára
ráragyog a nap sugára,
oda hullt az őszi rózsa,
hulló levél búcsú csókja:
bánat sír a száraz ágon, 
ott alussza csendes álmát
az aradi tizenhárom.

Őszi napnak csendes fénye,
tűzz reá a fényes égre,
bús szívünknek enyhe fényed
adjon nyugvást, békességet:
sugáridon szellem járjon,
s keressen fel küzdelminkben
az aradi tizenhárom.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az előző
lapzárta óta 2013.  augusztus 27-én, illetve szeptember 17-én tartot-
ta soron következő  rendes ülését. Az ülésen született döntések a tel-
jesség igénye nélkül:

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
Balatonfűzfő város Fűzfőgyártelep településrész komplex felszíni
csapadékvíz elvezetése tanulmánytervének elkészítésére beérkezett
ajánlatok közül a VÍZ-KJ Vízgazdálkodási Tervező Vállalkozás aján-
lattevő ajánlatát fogadta el 939 000 Ft áron az Észak-balatoni
Szilárdhulladék-kezelési Társulás ez évi támogatásának terhére.

– A testület tudomásul vette az EMMI Közoktatásért Felelős Állam-
titkárságának az önkormányzat működtetésében lévő közoktatási
intézményt érintő névváltozással kapcsolatos végleges döntését.
Eszerint az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
helyett az iskola neve Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola.

– A képviselő-testület a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola és a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde terem-
bérleti díjait 2013. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint hatá-
rozza meg:

Közös szabályok:
1. A bérbeadással kapcsolatos valamennyi feladat és hatáskör a Város -

gond nokság vezetőjét illeti meg.
2. A bérleti díjat minden megkezdett óra után kell megfizetni.
3. Hétvégi igénybevétel esetén a személyzet költsége a bérlőt terheli.
4. A bérbeadás terembérleti szerződés keretében történik.
5. Az igénybevétel a bérleti díj megfizetésének igazolását követően

kezdődhet meg.
6. A bérleti díjak 2013. szeptember 1. napjától érvényesek.

– A Balatonfűzfői Fövenystrandon a „Fövenyfürdő felújítása” című
projekt keretében megépítendő üzlet 24 éves bérleti jogának értéke-
sítésére szóló pályázat újbóli kiírásáról, illetve a meglévő üzletek bér-
leti díjainak felülvizsgálatáról döntöttek a képviselők. 

– A testület úgy határozott, hogy a Balatonfűzfői Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a portaszolgálat álláshelyet 2013. szeptember
1. napjával megszünteti, egyben elrendeli a létszámcsökkentés költ-
ségvetési rendeleten történő átvezetését.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 
1. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló

2012. évi XXX. törvénynek megfelelő települési értéktárat hoz
létre.

2. A települési értékek azonosításával, a települési értéktár létrehozá-
sával és annak gondozásával megbízta Balatonfűzfő város önkor-
mányzata Művelődési Központ és Könyvtár intézményét, hogy a
helyi civil szervezetek, intézmények és a Nemzeti Művelődési
Intézet Veszprém megyei irodájának bevonásával mutassa be az
értéktár kialakításának módszertanát.

– A SAL-X Kft. részére likviditási problémáinak kezelésére
6 500 000 Ft összegű felhalmozási célú támogatási kölcsönt nyújt az
önkormányzat a fizetési kötelezettségek teljesítésére. A kölcsön for-
rása a fejlesztési céltartalék. Az ügyvezetés köteles a felhalmozási célú
támogatási kölcsön felhasználásáról tételesen elszámolni.

– A testület úgy döntött, hogy az Öböl TV Kft. részére 600 000 Ft
működési támogatást nyújt a lakásalap terhére. 

– A település csatlakozik az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”
programsorozathoz, vállalva a pályázatban előírt feltételeket. A kép-
viselő-testület vállalja továbbá, hogy 2013. szeptember 28–29-én a
2013. szeptember 5-én benyújtott pályázat szerinti programokat
megvalósítja.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtan-
dó támogatások részletes feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM
rendelet keretében „A LEADER program és az együttműködések
népszerűsítése, LEADER pihenő pontok kialakítása” valamint  az
„Innovatív vízpartfejlesztés és esélyegyenlőség a Balaton partján”
címen pályázatot kíván benyújtani a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport által javasolt műsza-
ki tartalommal. A testület vállalta, hogy nyertes pályázat esetén a pro-
jektet megvalósítja és a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező
fenntartási időszakban fenntartja, működteti.

A projekt megvalósítására vonatkozó adatok:
• LEADER pihenőpont kialakítása (8175 Balatonfűzfő, József

Attila utca 14., 723/4 hrsz., kivett beépítetlen terület).
• Fövenystrand (8175 Balatonfűzfő, Sirály sétány, 300 hrsz., kivett

közterület, strandfürdő és üzlet).
• Tobruki Strand, (8175 Balatonfűzfő, 1024/2 hrsz., kivett strand-

fürdő).

– A testület a „Fövenystrandi gyermekpancsoló tanulmánytervé-
nek elkészítése” tárgyban 2013. augusztus 28-án felhívással megin-
dított beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás
nyertesének – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján – a
Special Bauterv Építőmérnöki Kft.-t hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás
összege bruttó 317 500 Ft.

– A képviselők Papkeszi község önkormányzatának a Balatonalmádi
Szociális Társuláshoz 2014. január 1-jén történő csatlakozását jóváhagyták.

– A képviselő-testület a Balatonfűzfőn kereskedelmi, vendéglátási,
ipari és egyéb tevékenységet folytató vállalkozások képviselőivel meg-

Helyiség Bruttó bérleti díj
Iskolai tornaterem 3000 Ft/óra
Iskolai tanterem, óvodai csoportszoba 1–5 főig 1000 Ft/óra
Iskolai tanterem, óvodai csoportszoba 5 fő felett 1200 Ft/óra

Iskolai informatika terem
1300 Ft/óra
+ 100 Ft/gép/óra



Harminchatodik hónap a városházán
Három évtizede mindig ezekkel a szavakkal szoktam befejezni a KRESZ
tanfolyamokat. Sose vezessenek gyorsabban, mint ahogy a védő angya-
luk repül, és sose figyeljenek kevésbé, mint ahogy ő figyel. A több ezer-
szer elmondott mondatot éppen én nem tartottam be a közelmúltban.
Ennek következtében most egy kézzel pötyögök a billentyűzeten, a nagy
betűk, kettős billentyűt igénylő karakterek írása kisebb mutatvány.

Köszönöm mindenkinek, akik aggódtak értem. Külön köszönöm a
mentők, orvosok, ápolók munkáját, akik korrigálták a figyelmetlen-
ségemet, s összerakták a ripityára törött kezemet. Köszönöm annak a
két hölgynek, akik a baleset helyszínén imával segítettek. Biztos,
hogy az őrangyalomnál gyorsabban bicajoztam, s kevésbé figyeltem,
mint ő, de azért eséskor kiterítette a köténykéjét, és ahogy lehetett,
csökkentette a sérülést. A védő angyalom kötényének is köszönhető-
en rohamosan javulok.

A megújult honlap már elérhető. Természetesen más, mint az előző, tar-
talmai folyamatosan frissülnek. Kérem a civil szervezeteket, intézmé-
nyeket, ha az adataikban változás történt, jelezzék azt. Rendez -
vényeikről, életükről, aktualitásokról folyamatosan tájékoztassanak.
Célunk egy jobb honlap volt, ami jobban megfelel a használók igényé-
nek. Kérem, észrevételeikkel segítsék, hogy ez megvalósulhasson.

Értékesítésre kerül a fűzfőgyártelepi  szakorvosi rendelőintézet.
Értékbecslést rendeltünk meg, amelyben több ár szerepelt. A legma-
gasabb összeggel kétszer eredménytelenül hirdettük meg, így az úgy-
nevezett menekülési áron hirdettük meg újból versenytárgyalásra.
Tehettük ezt azért, mert számos kikötésnek kell megfelelni a pályá-
zóknak. Csak járóbeteg-szakellátásra használhatják majd, el kell tűr-
niük, hogy bérlemények vannak az épületben, és ezek működését
továbbra is biztosítani kell (gyógyszertár, fogorvos). 

Első alkalommal rendezett a város autómentes napot. Elsősorban a
gyerekek vettek részt a programokon, de ez nem baj. Sőt! Nekik kell

megmutatni, hogy autó nélkül is lehet közlekedni. Sok partnert,
támogatót találtunk erre a programra, köszönet nekik.

Rendszeresen meggyőződöm arról, hogy nagyon hasznosak a KT-
KÁVÉ rendezvények. Megbizonyosodhatok arról, hogy az emberek
elhiszik, hogy a képviselő-testület tagjai valóban a választók érdekeit
képviselik, és nem azonosulnak azokkal a hangulatkeltőkkel, akik
valamiért ennek az ellenkezőjét terjesztik. Kérem, hogy minél töb-
ben jöjjenek ezekre a fórumokra, mert hiteles információkat kaphat-
nak itt is a város eredményeiről, gondjairól. Időkorlát és tabuk nélkül
minden kérdést nyugodtan vessenek fel, mert csak így lehet eredmé-
nyes a munkánk. 

Nem tudjuk még végrehajtani az utcák, közterületek átnevezését. A
törvény értelmében a MTA állásfoglalását kértük kilenc személyt ille-
tően, hogy a róluk elnevezett utcák maradhatnak-e vagy sem. Fél éves
várakozás és egy illedelmes érdeklődő levél után megkapott állásfog-
lalás sem segített eldönteni, hogy a kérdéses személyekről lehet-e utcát
elnevezni. A következő személyekről kértünk állásfoglalást:  Bajcsy-
Zsilinszky Endre, Fürst Sándor, Gagarin, Jankovich Ferenc, Kállai
Éva, Kulich Gyula, Rózsa Ferenc, Ságvári Endre, Sallai Imre.

Rövid életrajzokat kaptam, amit mindenki kikereshetett volna a lexi-
konokból. Ezért a következő levelet írtam:

Szám: 1/51-3/2013. Tárgy: Közterület névviselése
Hiv. szám: 15.001/78/6/JOG/2013.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA
JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY

Dr. Csikós Boglárka
főosztályvezető
1051 Budapest, Nándor utca 7.

2013. október 5. oldal

beszélést kezdeményez. Ezt követően, az ott elhangzottak alapján
egy, mindenre kiterjedő kérdőívet állíttat össze.

– Az önkormányzat a balatonfűzfői 1495/124 hrsz.-ú ingatlant
( Járóbeteg-szakrendelő) zártkörű versenytárgyaláson értékesíti. A
zártkörű versenytárgyalás feltételeiről szóló tájékoztatót a képviselők
jóváhagyták. A tárgyalás lebonyolítására bizottságot hoztak létre,
amelynek tagjai:
• Marton Béla polgármester
• dr. Takács László jegyző
• Székelyné Tóth Barbara aljegyző
• dr. Varjú Lajos településfejlesztési tanácsnok

– A testület úgy döntött, hogy Fűzfőgyártelep közlekedési és parko-
lási rendjének komplex felülvizsgálatára árajánlatot kér be. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az „Év
Tűzoltója” díj alapítását határozta el. Felkérte az Önkormányzati
Hivatalt, hogy az „Év Tűzoltója” díj odaítélésének szabályaira vonat-

kozó önkormányzati rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület
elé.

– A képviselők a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Marton Béla pol-
gármestert delegálták.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat→Jegyzőkönyvek Kt jkvk menüpont alatt olvashatják.
Az önkormányzati rendeleteket – melyek közül  „Az önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló rendelet”  a „Képviselő-testület és
szervei SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet”, illetve a
„Vagyonrendelet” került módosításra – az Önkor mány -
zat→Rendeletek menüpont alatt olvashatják.

A soron következő testületi ülés október 15-én lesz 16 órakor. Erről a
beszámolót a november havi Fűzfői Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Fenti számon 2013. augusztus 29-i dátummal köszönettel kézhez kaptam
– a 2013. március 6-án kelt, közterületek elnevezésével kapcsolatos állásfog-
lalás kérése tárgyú megkeresésünkre – a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja által meghozott állásfoglalásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. § (2) bekezdése értelmében közte-
rület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszer-
re közvetlenül utal. A Mötv. 14. § (3) bekezdése értelmében „Ha a helyi
önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a köz-
terület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását”.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató -
központjának fenti szakvéleményei nem adnak egyértelmű állásfoglalást
arról, hogy az adott közterületek neve megfelel-e a Mötv. 14. § (2) bekezdés-
nek. Ezen szakvélemények alapján képviselő-testületünk nem tud megalapo-
zott döntést hozni az állásfoglalással érintett közterületek neve tárgyában.

A Mötv. 14. § (3) bekezdésére hivatkozással kérem a Magyar
Tudományos Akadémia egyértelmű állásfoglalását arról, hogy az adott

közterület neve megfelel-e a Mötv. 14. § (2) bekezdésének.
Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Balatonfűzfő, 2013. szeptember 12.

Érdeklődéssel várom hát az újbóli állásfoglalást azért, hogy törvényes
utcaneveink lehessenek.

Hírül adom, hogy újjá alakult a méltán népszerű Lux 73 zenekar.
Próbáit minden vasárnap délután a tobruki nyugdíjas klubban tart-
ják. Remélem, hogy a közeljövőben már be is mutatkoznak a telepü-
lés valamelyik rendezvényén.

Hála és köszönet a Jókai Közszíntérben megtartott KÖN rendezvény
szervezőinek, akik rendre élettel, programokkal töltik meg a 2007-ben
bezárt iskolát. Nem hagyják elfeledni, elfeledtetni senkivel, hogy haj-
danán volt Fűzfőfürdőn egy iskola, és nem is akármilyen.

Ezúton is hívom és várom a civil szervezetek vezetőit, képviselőit
minden hónap első hétfőjén 10 órára a hivatalba a havi program -
egyeztetőre, ahol mód van az együttgondolkodásra is.

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

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz
közzé a balatonfűzfői Fövenystrandon a „Fövenyfürdő felújítása”
című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű üzlet és a
hozzá tartozó 34,20 m2 fedett, nyitott fogyasztótér (valamint
36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztótér, 36,00 m2 strandon
kívüli fogyasztótér) (a továbbiakban együtt: Építmény) 24 éves bér-
leti jogának értékesítésére.

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatokat 2013. október 10. napjáig postai úton „Fövenystrand
pályázat” megjelöléssel a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) címére kérjük megküldeni.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető Balatonfűzfő város hon-
lapján – www.balatonfuzfo.hu.

BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága pályázatot hirdet
Sportszálló gondnok munkakör betöltésére

Alkalmazás határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony keretében, teljes munka -
időben, bentlakással.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

• 30 ágyas ,,B kategóriás gyermek és ifjúsági
szálló” üzemeltetése 

• épület körüli rend fenntartása, működő
rendszerek felügyelete, kisebb karban-
tartások elvégzése

• szobák, közösségi helyiségek takarítása
• ingatlan felügyelete bentlakással
• sportpálya használatának felügyelete

Munkakör betöltésének feltételei:

Középiskolai végzettség, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Részletes pályázati feltételek:
www.balatonuzfo.hu vagy személyesen:

munkaidőben a Városgondnokságon,
Balatonfűzfő, Szállás u. 8.

DIÓSDI PÉTER IGAZGATÓ
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Zöldhulladék szállítás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. október 17-én, 24-én és 31-én,
valamint november 7-én és 14-én (csütörtöki napokon)
Balatonfűzfő Fűzfőfürdő és Tobruk településrészein a Vertikál
Zrt. közreműködésével zöldhulladék szállítást tartunk.

A megadott napokon az ingatlantulajdonos az ingatlanán, vagy az
ingatlanhoz tartozó közterületen keletkezett zöldhulladékot megfe-
lelő teherbírású zsákban (max. 25 kg-ig) vagy ágat, venyigét (max.
50 cm átmérőjű, 80 cm hosszú kötegben összekötve) 0,5 m3-ig, leg-
később a szállítás napján reggel 6 óráig kihelyezheti az ingatlana
előtti közterületre, a szolgáltató pedig azt elszállítja. A zöldhulladék

szállítására vonatkozóan a szolgáltató a közszolgáltatást megtagad-
hatja, ha a zöldhulladék szállításra megjelölt napon a gyűjtőzsákban
nem zöldhulladék, hanem háztartási hulladék, vagy ezen hulladékok
keverten vannak elhelyezve, továbbá, ha az nem az előírtaknak meg-
felelő módon van kihelyezve. 

A nem megfelelő módon, vagy későn kihelyezett, és el nem szállított
hulladék eltávolítása a tulajdonos kötelezettsége. 

SZEKERES PÉTER

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

Lakossági tájékoztató a fűzfőgyártelepi buszpályaudvar megállóhelyeinek összevonásáról

Tájékoztatjuk tisztelt lakosságot, hogy a Balaton Volán Zrt. előzetes
egyeztetést követően a fűzfőgyártelepi buszpályaudvaron lévő 9 db
kocsi állásból (megállóhelyből) összevonás során 5 pontot megszün-
tetett. Hangsúlyozzuk, hogy ez a racionalizálás járatszámokat, illetve
menetrendet nem érint, csupán a megálló pontokat vonja össze.
A Volán társaság által adott részletes és térképpel ellátott utas-tájé-
koztatója honlapunkon – www.balatonfuzfo.hu –  megtekinthető.

Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az így felszabaduló területek egy
részén parkolót alakítsunk ki, így megoldva az utóbbi években rende-
zetlenné vált parkolási helyzetet is.

TICZ ANTAL ATTILA

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

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

A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében
szeretettel meghívja a kedves érdeklődőket

2013. október 9-én 17 órakor (szerda) Balatonfűzfőn a
Művelődési Központban, október 16-án 17 órakor (szerda)
Balatonkenesén a Kultúra Házában

dr. Galicza János
egyetemi docens előadására!

Téma: Szülői identitás, avagy melyik korban hogyan álljunk gyer-
mekünk mellé? Szülő, iskola, gyermek együttműködése.
2013. november 7-én 17 órakor (csütörtök) Balatonalmádiban a
Pannónia Kulturális Központban

dr. Vekerdy Tamás
pszichológus előadására!

Téma: Változó iskola, változó gyermek, pedagógus szerepek

Az előadások ingyenesek!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

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

Értesítés
2013. szeptember 9-én megalakult a Jókai Közszíntér Kézműves klubja. Szeretettel várjuk sorainkba mindazokat, akik szeretnének velünk

együtt dolgozni. Érdeklődni lehet a 06-70/312-4284-es telefonszámon.

CSUKA PÉTERNÉ
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Európai Autómentes Nap Balatonfűzfőn

Az idei évben első alkalommal városunk is
csatlakozott a szeptember 16. és 22. között
zajló Európai Mobilitási Héthez a szeptem-
ber 18-án megrendezett Autómentes
Nappal. Az eseményt az önkormányzat és a
művelődési központ közösen szervezte.
Reggel 8 órától lezártuk az Uszoda utcát és a
Balaton Uszoda parkolóját, ahol az általános
iskola diákjai a kitelepült helyi kerékpáros
szaküzlet által felajánlott kerékpárokkal
kipróbálhatták a rendőrség által épített aka-
dálypályát, a kisebbek elektromos motorok-
kal közlekedhettek, ötletes aszfaltrajzok
készültek, és volt környezetvédelmi totó is.
A helyszínen felállított információs pont-
ban az autómentes naphoz kapcsolódó kiad-
ványokat, kisebb ajándékokat kaptak a részt-
vevők, és népszerűsítettük az európai uniós

támogatásból megvalósuló parti sétány és
kerékpárút, valamint az Öböl Program pro-
jektet.

„A rendezvény célja, hogy megmutassuk az
embereknek, hogy lehet autó nélkül is élni”
– hangsúlyozta köszöntő beszédében
Marton Béla polgármester.
Ezen a napon a Bakony Volán helyi járatú
autóbuszán érvényes forgalmi engedély fel-

mutatása ellenében ingyenes tömegközleke-
dést biztosítottunk.
Az aszfaltrajz és a totó nyertesei oklevelet és
öt csúszásra feljogosító bobbérletet kaptak.
Európa országai közül Ausztriában csatlako-
zott a legtöbb település a programhoz, őt
követi Spanyolország és Magyarország áll a
harmadik helyen.

Köszönet a közreműködőknek és az eseményt
támogatóknak: a Polgárőrségnek, a Rend -
őrségnek, a helyi kerékpárüzletnek, a Bakony
és Balaton Volán Zrt.-nek, a Balatoni Bob
Szabadidőparknak és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumnak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcanévhez

Nagy Ferenc miniszter 1945-ös rádió -
beszédéből:
„Bajcsy-Zsilinszky Endre életének sok
területén emelkedett a legnagyobb emberi
magasságig, de legmaradéktalanabbul volt
nagy ember népének szeretetében. Minden
eszközzel erősíteni a föld népét – ez volt
törekvéseinek legfőbb célja, és ennek a célnak
érdekében  a radikális föld reformot tartotta az
első megvalósítandó  reformintézkedésnek.
Nem úgy szerette a magyar parasztot és
munkást, mint akik bizonyos megértéssel javí-
tani akarnak helyzetén, hanem a hatalomnak a
részesévé akarta tenni, mert tudta, hogy a hata -
lommal bölcsebben fog élni, mint egy uralkodó
klikknek rosszul megválasztott emberei.
Véleménye szerint a más népek leigázására
irányuló német törekvések a legnagyobb fokú
jogtalanságot jelentették, és amidőn megin-

dult a német imperialista gondolatnak a
magyar közvéleményben való becsempészése,
példátlan keménységgel fordult szembe
azokkal, akik a magyarságot az idegen
eszmékkel akarták megmételyezni.
A szabadság-gondolat legnagyobb apostolai
közé tartozott Bajcsy-Zsilinszky Endre. Az ő
tanításai akkor is útmutatást jelentenének a
magyarság számára, ha azok a háború
kitörése előtt véget értek volna. De a nemzet
hősévé a bűnös és könnyelmű módon elkezdett
háború kitörésétől vértanúhaláláig való
tevékenységével vált.”
(Idézet: Lévai Jenő: A hősök hőse…! Bajcsy-
Zsilinszky Endre a demokrácia vértanúja.
Müller Károly Könyvkiadó vállalat,
Budapest, 1945. 6–7. p.)
Nagy Ferenc kisgazda párti miniszter,
később miniszterelnök volt.

És még egy adalék: rendszerváltásunk egyik
emblematikus szervezete az 1988 elején
létrehozott Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti
Társaság.
Jelmondatuk: „Nekünk mindenáron élnünk
kell, a mi nemzeti hivatásunk nem szűnik
meg akkor sem, ha valamely korszak
elképzelései szerint való rendszer letűnik, és
semmiféle rendszer nem változtatható azon a
tényen, hogy mi magyarok a Dunavölgyének
kellős közepén itt vagyunk, s ittlétünknek
tudatában vagyunk. Az ittlétünkből adódó
fontos és  átruházhatatlan európai hivatá-
sunkról pedig sohasem fogunk lemondani”.

(1942. november 27. Képviselőházi
beszédéből.)

GERENDÁS LAJOS
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Toborzó

Balatonfűzfő Város Vegyes Kara új tagokat keres. Ha szeretnél egy jó
társasághoz tartozni, ne habozz!
Zenei előképzettség nem feltétel, csakis az, hogy szeress énekelni!
Éneklünk vallási és világi témájú műveket is, vidám bordalokat, régi
korok énekeit, népdalfeldolgozásokat, de gyakran kerülnek elő spiri-
tuálék, jazz-kórusok is!
A kórus minden kedden és csütörtökön próbál 18:30–20:00-ig a
Balatonfűzfői Művelődési Központban. Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk próbáinkra!
Ha kérdésed van, hívd bátran a 70/271-1698-as telefonszámon
Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra karvezetőt, Nórit, vagy írj a varga-
aron357@gmail.com e-mail címre Varga Áronnak.
Mindnyájan őszintén bízunk benne, hogy rövidesen újabb és újabb
tagokat üdvözölhetünk sorainkban!

Óvatosságból, figyelemből soha nem elég
Véget ért a nyár, az idegenforgalmi szezon, borúsabbra fordult az idő-
járás, hűvösek a reggelek, rövidebbek a nappalok. Ismét aktuálissá
vált a megváltozott közlekedési feltételekre való odafigyelés és felké-
szülés.
A jó látás és láthatóság mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak a
gépjárművekre, hanem minden közlekedőre vonatkozik! 
A KRESZ által előírt gyalogos és kerék páros láthatósági felszerelések,
kiegészítők ko moly sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják,
ezért ugyan nem kötelező, de tanácsos azokat lakott területen belül is
viselni. 

A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművekkel
közlekedőket érinti. A műszaki állapot felülvizsgálata mellett lassan
itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon +7 fok
alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik,
így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesz-
tették ki, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas marad, megnő a
tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is.
A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek
világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő haszná-
latát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A
fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani.
Ugyanakkor a rosszabb út- és látásviszonyok miatt nagyobb követési
távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekö-
vetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyeb-
ben korrigálhatók. 
A sérüléssel járó balesetek közel egyharmadát az út, a nem
megfelelően megválasztott sebesség okozza. Nem a traffipax által
mért sebesség túllépésre gondolok, hanem az úgynevezett relatív
sebességre, amely az út- és látásviszonyoktól, a vezető gyakorlottságá-
tól, a forgalmi helyzettől függ. 

Mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha arra gyanakszunk, hogy bűncse-
lekményt követtek el?
• A legfontosabb a helyszín biztosítása, hogy ne változzon meg

semmi, a helyszín maradjon érintetlen, hogy a felderítéshez fontos
információ ne vesszen el, mint például a lábnyomok.

• Azonnal hívják a rendőrséget! 
• A bejelentésnél pontosan adják meg a bejelentő és a helyszín adatait.
• Ne hagyják el a helyszínt a rendőrök kiérkezéséig.
• Figyeljék meg, van-e olyan személy a környéken, aki a helyszínhez

köthető, onnan jött el, ki- vagy bemászott, szokatlan tárgyat cipel,
sietősen távozik.

• Van-e olyan gépjármű a közelben, amelyben várakoznak, amibe
pakolnak.

Ezek a szabályok érvényesek a gépkocsi feltörések és a közlekedési
balesetek észlelésénél is.

Előfordul, a sértett magát is okolja, amiért nem tett meg mindent, hogy
ne váljon bűncselekmény áldozatává. Nyitva hagyta, felejtette az ajtót,
ablakot, kaput, gépkocsit, a gépkocsiban hagyta a kulcsot, értékes dolgokat,
őrizetlenül hagyta holmiját a strandon, szórakozóhelyen, üzletben. 
Nyomozati munkánkat egyre többször segítik az üzletekben, intéz-
ményekben, közterülteken (parkok, utak, terek), magánterületeken
(MÁV, strand, házak, lakások, benzinkutak) felszerelt térfigyelő
kamerákkal rögzített felvételek. 
Léteznek eszközök, technikák, amelyek ebben segítségünkre vannak,
de van valami, ami nem kerül pénzbe, az óvatosság és az odafigyelés
magunkra és másokra is. 

Vagyonunk védelme saját érdekünk és dolgunk is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.”
Babits Mihály
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Kulturális hírek – dióhéjban
Bozay megemlékezés

A hagyományoknak megfelelően a fiatalon elhunyt Kossuth-díjas
Bozay Attila emléktáblájának megkoszorúzásával tisztelegtek család-
tagjai, tisztelői, az önkormányzat képviselői szeptember 12-én a

zeneszerző szülőházánál. A rövid ünnepséget követően a fűzfőfürdői
Jókai Közszíntérben folytatódott a megemlékezés, ahol Horváth
Barnabás Erkel-díjas zeneszerző méltatta tanárának életútját, mun-
kásságát, majd Varga Áron zongorán tárta a közönség elé Bozay Attila
néhány darabját.

Rest macskák színházi előadás

Mostanság kevesebb lehetősége van a Művelődési Központnak szín-
házi előadásokat szervezni, ennek ellenére a papkeszi színjátszó kör
mindig szívesen látott vendég az intézmény színháztermében. Az
elmúlt hónapban két Rejtő Jenő darabot hoztak el városunk színház-
kedvelő közönségének, s akik eljöttek nem csalódtak. Igazán rekesz -

izmot próbáló este sikeredett. A Hercules bon-bon és a Rézrúd című
darab is a rejtői fordulatok és félreértések teljes tárházát vonultatta
fel, a nézőtéren is érezhető volt, hogy az amatőr színészek mekkora
élvezettel szórakoztatják a jelenlévőket. Természetesen mindkét
bohózat végére megoldódtak a félreértések, a közönség pedig vas-
tapssal köszönte meg a Rest macskák előadását.

Kisbéri Erzsébet és Simon Béla kiállítása

Van egy bája, amikor egy civil szervezet nagyon akar segíteni tagtár-
saiknak. A gyártelepi nyugdíjas klub már az év elején elhatározta,
hogy Kisbéri Erzsébetnek és Simon Bélának kiállítást szervez a
Művelődési Központ kiállítótermében. A gondolatot tett követte,
így nyílhatott meg a tárlat szeptember 20-án. Gróf Tibor, az intéz-
mény igazgatója: „Íme a siker…” felkiáltással kezdte köszöntőjét, utal-
va a régen látott hatalmas érdeklődésre. Nem csoda, hisz minden tag-
társ kíváncsi volt a kiállítók alkotásaira. Marton Béla polgármester
megnyitójában – tőle kissé szokatlan módon – az internet által „dik-
tált” sablonokat olvasta fel a közönségnek, majd a humoros bevezető
után szólt mindkét kiállító munkásságáról.

Kisbéri Erzsébet sokszínű technikájáról, amelyek a kiállított képeken
is nyomon követhetők, illetve Simon Béla témaválasztásáról, amely a
Balaton-környéki tájak vonzásában él több mint fél évszázada. A meg-

nyitó legnagyobb meglepetéseként Simon Béla saját készítésű cimba-
lomján három csárdással szórakoztatta a szépszámú közönséget. 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
GRÓF TIBOR
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További köszönetnyilvánítás a Csillagfény Éjszakai Körtúra
(FÉK–4) vonatkozásában
Az előző számban felsoroltuk azokat a lelkes segítőket, akik nélkül a
Csillagfény Éjszakai Körtúra (FÉK–4) nem jöhetett volna létre,
azonban két embernek sajnos elmulasztottuk tolmácsolni köszö -

netün ket, amit ezúton szeretnénk pótolni. Köszönet illeti tehát Papp
Józsefné Böbét, amiért segítette a vendéglátás lebonyolítását, valamint
Lőrincz Gábort, aki a túra útvonalának kiszalagozásával segítette a
rendezvény sikeres lebonyolítását! Szíves elnézésüket kérjük, és ter-
mészetesen Nekik is köszönjük a segítséget!

Turisztikai rovat

Egyesületi hirdetőtáblák, avagy plakát kihelyezési etikett egy
tisztább, rendezettebb városképért
Biztosak vagyunk benne, hogy Önök is látják a különbséget a két
hirdetőtábla között. A bal oldali képen a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület által a TDM pályázaton nyert és városszerte 10
helyen megtalálható táblák egyike látható, míg a jobb oldalin az
egyik „gazdátlan” tábla tekinthető meg.  Különbség továbbá, hogy az
egyesület által nyert táblán rövid felirat figyelmeztet a kihelyezés
szabályaira, amely azt hivatott megakadályozni, hogy – az elsősorban
a helyi lakosok és intézmények hirdetéseinek kulturált elhelyezését
biztosító táblákat – a más városok rendezvényeit (elsősorban a disz -
kók heti programjait) hirdető, tapétaragasztóval, eltávolíthatatlan
módon, gyakran a helyi rendezvények hirdetéseit letakarva kihe-
lyezett óriásplakátok foglalják el.

A helyi lakosoknak, vállalkozásoknak, intézményeknek természete-
sen nem szükséges engedélyt kérniük hirdetéseik kihelyezéséhez,
kérésünk a közösség és a rendezett városkép kialakítása érdekében
annyi, hogy hirdetéseiket rajzszeggel vagy térképtűvel, mások már
kihelyezett hirdetéseinek figyelembe vételével tegyék ki.
A „gazdátlan” táblán látható kihelyezési mód nemcsak a város összképét
rontja, de tönkreteszi a hirdetőtáblákat is, melyek a sok eltávolíthatat-
lan plakáttól használhatatlanná válnak, ezért a hasonló kihelyezéseket
szigorúan, a táblán feltüntetett feltételeknek megfelelően szankcionálni
fogjuk, ahogy több alkalommal meg is tettük. 
Egy kis odafigyeléssel azonban még sokáig megóvhatjuk a táblák
állagát, hogy azok továbbra is kulturált hírdetési módot jelent -
hessenek lakosainknak, vállalkozásainknak, intézményeinknek.
Köszönjük!

Animációs programok – idén is töretlen a zumba sikere a stran-
dokon
Mivel jócskán hidegre fordult az idő, jól esik visszaemlékezni a nyár
melegére, azon belül a strandon lezajlott táncos mozgásra és a harc -

művészeti bemutatóra, melyről az alábbi képek is tanúskodnak:

VALCZER ÉVA

TURISZTIKAI MENEDZSER BLTE
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ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
2013. szeptember 26.–október 4. BALATONFŰZFŐ

2013. szeptember 26. (csütörtök) 10:00–11:00
Rendkívüli irodalomóra 1–2. osztályosok részére
A Pamacs-trilógia köteteinek bemutatása
11:00–12:00
Rendkívüli irodalomóra 3–4. osztályosok részére
A népmese mint a magyar kultúra kincse
Előadó: Kassovitz László mesemondó

2013. október 3. (csütörtök) 15:00–18:00
Játszóház és kézműves foglalkozás
Foglalkozás vezető: Bándli Petra óvónő

2013. október 4. (péntek) 10:00–14:00
„Versek Társaságában”
Hozza el kedvenc versét/verseit és ossza meg másokkal is!
Akik az „Őszi Könyvtári Napok” ideje alatt visszahozzák a náluk
lévő könyvtári dokumentumokat, elengedjük a késedelmi díjat.

Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12. 
Tel./Fax: 88/451-056; 06-20/319-0975
www.balatonfuzfo.hu – rendezvenyek

Szivárvány hírek 2013. szeptember

Szeptemberben az iskola újra megnyitotta kapuit, így a nagycsopor-
tosokból immár iskolás lett. Jó tanulást, sok örömöt kívánunk nekik!
Az új gyermekek is megérkeztek a tagintézményekbe. Az év eleji leg-
fontosabb feladata az óvó néniknek a kiscsoportosok beszoktatása, a
nyugodt, harmonikus, biztonságos légkör megteremtése, és erre min-
denki törekszik is.
A nagyobbakkal készülünk az Irinyi iskola által szervezett, immár
hagyománnyá vált KRESZ-ovira, ahol a közlekedés csínját-bínját

játékosan sajátíthatják el a gyerekek, és közben találkozhatnak régi,
már iskolássá lett társaikkal.
Az év eleji szülői értekezletek minden intézményben lezajlottak.
Élvezzük az őszi természet kincseit, gyűjtögetünk, sokat sétálunk a
természetben, de közben titkon már nagyon várjuk a Mikulást.

SALAMON EDIT

Milyen a jó tanévkezdés?

Melyek azok a fontos dolgok, amikre rendszeresen
figyelnie kell a gondos szülőknek a tanév során?
Tesszük fel gyakran a kérdést, de vajon megvála -
szoljuk-e? Néhány jó tanács segítségével könnyítsük
meg gyermekeink iskolai tanulmányait. 
Az iskolatáskába csak a legszükségesebb holmikat
rakjuk be, iránymutatónak az adott napi órarendet
vegyük figyelembe. A füzetek, könyvek, munka -
füzetek ellenőrzése után nézzük meg, hogy esetleg
gyűjtőmunka vagy egyéb otthoni feladathoz szük-
séges-e még valamilyen kiadvány. A kisebbeknél lényeges, hogy ne
cipeljék egész héten az összes felszerelést, mert szükségtelen terhelés-
nek tesszük ki a gyermekek gerincét, hátát.
Feltétlenül kerüljön bele a tízórai, ami változatos szendvicsekből
(lehetőleg zöldséget is tartalmazzon!), péksüteményből álljon.
Mindenképpen tegyünk mellé gyümölcsöt, hiszen a napi vitamintar-
talom lényegbe vágó. Biztosan kerüljön bele még innivaló:
gyümölcs lé, gyümölcstea, víz, hiszen a folyadékpótlás elenged-
hetetlen az iskolában tartózkodás idején (semmiképpen ne cukros
üdítőt, mert ez különféle betegségek előidézője lehet hosszú távon!)   
Nélkülözhetetlen a jól felszerelt, könnyen áttekinthető tolltartó,
lehetőleg ne kicsi és divatos, mert akkor órákig keresgeti benne a gyer-
mek az adott ceruzát, tollat. Legyen benne 4–5 darab hegyes grafit
ceruza, legalább hatszínű színes ceruza, filctoll, jó radír, ceruzahe-
gyező, kis vonalzó (felsősöknek szögmérő, körző, háromszögű, egyenes
vonalzó), kisméretű, lekerekített végű olló. Ezeket az eszközöket

folyamatosan, szinte mindenféle órán használjuk
(tévhit, hogy csak matematika órán!), ezért legyenek
naponta a gyermeknél, hiszen nélkülük a tanuló nem
tudja végezni a munkáját. Ki ne felejtsük a faragót,
mert sajnos az olcsó ceruzák nagyon törékenyek,
állandó hegyezést igényelnek. Nem árt egy kis
ragasztó sem, a napi órákra a stifteket ajánlom, kön-
nyen lehet vele kis képeket, ábrákat ragasztani a
megfelelő helyekre. Technika és rajz órára feltétlen
olyan festékeket, ragasztókat ve gyünk, amit a szak-

tanár ajánl, mert ezekkel szép, igényes munkadarabot készíthet a tanu -
ló, sikeres lesz a napja, s nem tölti sírással az órát, mert a rossz, olcsó
zsírkrétával nem tud rajzolni, az ő ragasztója pedig semmit sem ragaszt.
Fontos a tiszta testnevelés- és úszófelszerelés, ezeket használat után
mossuk, vasaljuk. Ügyeljünk, hogy a személyi higiénia ne sikkadjon
el rohanó világunkban!
Ellenőrizzük, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetbe ment-e a gyer-
mek az iskolába! Vitt-e esőkabátot? Hazahozta-e a pulóverét, sap-
káját, kabátját? Ha nem, másnap rögtön kerestessük vele! Évente
egyre több holmi marad gazdátlanul az intézményekben, ajánljuk a
textilfilcet, ezzel beírhatjuk a gyermek nevét az új holmikba, így
könnyeb ben felismeri és megtalálja azt.
Ne engedjünk játékokat (csak ha külön kérik a tanítók!), drága
mobiltelefont, zenelejátszókat, szúró és egyéb egészségre ártalmas
tárgyak bevitelét, mert ezekért az iskola nem tud felelősséget vállalni,
nem oda való eszközök, zavarják az órát, megsérthetik a saját és



2013. október 13. oldal

Csipetke tábori élmény

Idén is megrendezték a Csipetke tábort. Nagy izgalommal vártam,
milyen lesz. Érkezéskor megszeppenve ültem a kollégium előtti
padon, várva osztálytársaim megérkezését. A három- napos tábor
első napján este egy fáklyás felvonulás volt Fűzfőgyártelepen, ami
nagyon jól sikerült. Második nap egy kis reggeli tornával indítottuk
a napot, utána pedig felsétálunk a bob pályához, ahol mindenki
csúszhatott néhány kört. Később lementünk a fűzfői strandra, ahol
vízibicikli-verseny rendeztek. Itt jó lehetőség adódott ismerkedni a
többiekkel. A strandolás után este diszkóba mentünk a bob pálya

mellé, ahol táncot is tanultunk. A harmadik napon is fergeteges volt
a hangulat. Különböző feladatok voltak, majd eredményhirdetéssel
zárult a tábor. Külön öröm számomra, hogy osztályunk (9. g) csapa-
ta, a rózsaszín párducok nyerte a csapatversenyt. A tábor rengeteg
élménnyel és új barátságokkal ajándékozott meg. Jövőre is biztos itt
leszek újra, csak már nem csipetkésként, hanem segítőként. 

SZEKÉR LISA

9. G OSZTÁLYOS TANULÓ

Új iskola, új környezet, új barátok!

Idén lettem első éves gimnazista, és egyben kollégista is az Öveges
József Gimnáziumban. Azzal a céllal jöttem ide tanulni, hogy a disz -
lexiám ellenére is le tudjak érettségizni, s látva az itteni
körülményeket, remélhetőleg sikerülni is fog. Az első hetek után az
iskoláról és a kollégiumról csak jót tudok mondani. Az itteni tanárok
nagyon segítőkészek és foglalkoznak velünk, ami nagyon jól esik
nekünk. Itt Fűzfőn sok lehetőség nyílik a szabadidő eltöltésére. Én
például úszni járok, ami nagyon tetszik. A kollégium tiszta, rendes, a
szobatársakkal jól érezzük magunkat. Lehetőleg mindennap
sétálunk a szabadban, hogy felfrissülve állhassunk neki a tanulásnak.
Én szeretek itt lenni, és másnak is csak ajánlani tudom ezt az iskolát,
hisz nagyon jó.

TÖRÖK JULIANNA

9. G OSZTÁLYOS KOLLÉGISTA TANULÓ

mások testi épségét. Akkor járunk el helyesen, ha ezekre külön gon-
dot fordítunk, megértetjük csemeténkkel, hogy miért nem szabad.
A tanév során pótoljuk a betelt füzeteket, az elfogyott ragasztót.
Rendszeresen járjunk el a fogadó órákra, a szülői értekezletekre.
Érdeklődjünk gyermekünkről akkor is, ha látszólag minden rendben
van. Jó érzés, ha megdicsérik a diákot, de ha hiányosságaik vannak,
igyekezzünk segíteni, hogy később tudja tartani a tempót. Tartós
hiányzás esetén érdeklődjünk az iskolai feladatok után, ha a gyermek
állapota engedi, szépen pótoltassuk az elmaradt leckéket. Ne szidjuk
a diák előtt a tanárokat, tanítókat! Ha problémánk van, beszéljük
meg az adott nevelővel, hiszen a szitkozódás, a mi magatartásukat

jelzi, s ez nem jó példamutatás. Rendszeresen ellenőrizzük a házi
feladatok elkészültét. Ne kérdezgessük, hogy „kész van-e?”, hanem
igenis nézzük meg! Igye kezzünk elősegíteni odafigyelésünkkel
szemünk fénye előmenetelét. 
Segítsünk a gyermeknek a rendszerességünkkel, gondoskodásunkkal,
hiszen ezzel példát mutatunk neki, elsajátíttatjuk vele a jó szoká-
sokat, megtanítjuk a rendre, és ezáltal ő is céltudatos, sikeres,
egészséges felnőtté fog válni, aki szüleinek sok örömet és büszkeséget
okoz. Így lesz sikeres és jó tanéve gyermekeinknek és szüleiknek!

HORVÁTH IRÉN

FAK hírek
Labdarúgó eredmények Béday András
szakosztályvezető megjegyzéseivel

FAK–Sümeg 5:1, Ifjúságiak:1:8
Góllövők: Szabó P., Szántó Cs., Veitsel,
Humli, Öngól
B.A.: Végig fölényben játszottunk.

Csetény–FAK 1:1, Ifjúságiak: 3:1
Góllövő: Magyari

B.A.: Győzelmi lehetőséget hagytunk ki.
FAK–Úrkút 2:1, Ifjúságiak: 3:2
Góllövők:  Farka A., Szántó Cs.
B.A.: Megérdemelt siker a tavalyi bajnok
ellen.

Várpalota–FAK 0:3, Ifjúságiak: 4:0
Góllövők: Humli, Farkas, Gál K.
B.A.: A  gólarány a hazai csapatra nézve
hízelgő.

Legfrissebb:
Labdarúgóink folytatták jó szereplésüket.
Ezúttal az idén megerősödött és kiválóan
szereplő „szomszédokat” sikerült színvona -
las mérkőzésen két vállra fektetni, ami a
bajnoki táblázaton helycserét is ered-
ményezett számukra.
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály október
havi túraterve

• Október 5. Pétfürdő–Királyszentistván–Litér
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 7.59 óra Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István

• Október 12. XXXVI. Zoltay Ferenc emléktúra
Pénzesgyőr–Zoltay-forrás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra
Túravezető: Király István

• Október 19. Lovas–Malom-völgy–Király-kút–Tódi-mező–Paloznak 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál

• Október 26. Aszófő–Apáti templomrom–Nyereg-hegy–Csúcs-hegy–Gejzír-mező–Arany -
ház– Tihany 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.25 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István

• November 2. Monostorapáti–Nyír-megy–Vétele–Kő-hegy–Kőtenger–Szentbékkálla–
Öreg-hegy–Eötvös Károly-kilátó–Köveskál 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.00 óra Táv: 11 km
Túravezető: Király István

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

FAK–Balatonalmádi  3:2  (1:0)
Ifjúságiak: 4:5
Góllövők: Farkas, Gál,  Veibel
B.A.  (a mérkőzés előtt): Nehéz, küzdelmes
mérkőzés elé nézünk. …és utána: Meg érde -
melten, biztosan nyertünk. És tényleg nehéz és
küzdelmes volt!

U–16 és U–14-es csapataink eredményei

Az U–16-os csapat egy mérkőzést ját-
szott, a Csetény együttesével 2:2-es dön-
tetlent ért el. 
Az U–14-es csapat eredményei:

FAK–Csetény 1:6
Tótvázsony–FAK 0:6
FAK–Ősi 4:1

Októberi műsor

Október 5. FAK–TIAC (Tapolca)
Október 12. FAK–Peremarton
Október 19. FAK–Herend
Október 27. Öskü–FAK
November 3. Gyulafirátót–FAK

FŰZFŐ Kupa
Az Angyal József Tenisz Sport

Egyesület 2013. október 5–7-én
Balatonfűzfőn, a Városi Stadionban
rendezi a korosztályos Fűzfő Kupát.

1. kategóriás kiemelt korosztályos
versenyszám: F14 (Z32), selejtező

(Z16), páros (Z16)
Korosztályos versenyszámok:

F12, F16, F18

Versenyigazgató:
Szabó Gyula

06-30/314-2880
Versenybíró:
JVB kiküldött

FALKAstrand Balatonfűzfőn

Magyarországon sajnos egyelőre nagyon
kevés lehetőség van a kutyáikat társállatként
tartó embereknek arra, hogy a kedven -
cükkel közös élményeket szerezzenek a víz-
parton, vagy együtt fürdőzhessenek. Ez a
helyzet főként azért sajnálatos, mert itt
élünk Közép-európa legszebb, legnagyobb
tavánál, és mégsem használjuk ki teljes
mértékben a kínálkozó lehetőségeket.
Ráérezve a szezont meghosszabbító
lehetőségre, Balatonfűzfő város elsőként ad
helyet a kutyáknak és gazdáiknak! 2013.
október 6-án először nyitja ki kapuit a
FALKAstrand Balatonfűzfőn, a Föveny -
strandon, ahol a kutyák szabadon fürödhet-
nek a Balatonban, szabadon rohangálhat-
nak, élvezhetik a vízpart adta lehetőségeket
gazdáikkal együtt! A 4TAPPANCS
KUTYAiskola jóvoltából lesznek kutyás

bemutatók, szakmai tanácsadás a kutyák
tudatos nevelésről, egészséges táplálásáról.
Tehát ha van kutyád, azért; ha tervezed,
hogy lesz kutyád, azért; ha pedig nincsen,
de szereted a Balatont, a természetet és az
állatokat, akkor azért van ott a helyed! Ne
feledd: 2013. 10.  6. vasárnap 10:00-től
16:00 óráig mindenkit sok szeretettel vár a
FALKAstrand egy kellemes, közös idő -
töltésre! A belépés természetesen díjtalan!

GALBÁCS IZABELLA
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VÁCISZ hírek
Önkéntes diákok a LEADER Kultúr -
központban

Az új oktatási törvény értelmében az érettsé-
gi bizonyítvány megszerzéséhez minden
diák számára kötelező 50 óra önkéntes
munka elvégzése és leigazolása. Felkértük
Mézes József urat, az Öveges József
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
igazgatóját, hogy az intézmény diákjai
közül, akik vállalkoznak a feladatra, segítse-
nek kifesteni az előadótermet és a kávézót.
Szeptember 10–11-én tanítás után 6 diák
érkezett a csillagvizsgálóba és Király Anita,

Balikó Gabriella irányítása alatt elvégezték a
szükséges munkákat. Így a termek is meg-

szépültek, és a diákok is elkezdték gyűjteni a
szükséges órákat. Lelkes önkéntes munká-
juk által lettek ismét szép tiszták a falak.
Ezúton is köszönjük nekik a segítséget.

– 2013. október 5-én 10–15 óráig Országos
Csillagász találkozó a Balaton Csillag -
vizsgáló LEADER Kultúrközpontban. A
rendezvény nyilvános.

– A VÁCISZ 2013. október 11-én (péntek)
15 órakor tartja az Újszülöttek köszöntése
c. rendezvényét. Szeretettel várjuk azokat a
gyermeket, szülőket, akik még nem vettek
részt hasonló rendezvényünkön. A kicsiket
egy emléklappal, egy gravírozott lakattal,
apró ajándékkal, az édesanyákat egy szál
virággal köszöntjük. Az óvodások műsora
teszi színesebbé az eseményt.
Jelentkezési határidő: 2013. október  9. a
vacisz@freemail.hu, valamint az
info@csillag vizsgaló.hu oldalon. 
A szükséges adatok: gyermek neve, születési
ideje, édesanyja neve, esetleg milyen név
kerüljön a lakatra.

– Csillagász szakkört szervezünk kicsiknek
és nagyoknak. Jelentkezés 2013. szeptember
30-ig az info@csillagvizsgalo.hu" info@csil-
lagvizsgalo.hu, valamint a
kocsisan@vnet.hu oldalakon. Szükséges
adatok: név, lakcím életkor, elérhetőség.

– 2013. október 12-én (szombat) 17.00 óra-
kor Csutka István előadása 

Spanyolország északi részén van egy
híres, évszázadok óta ismert zarándokút,
amelynek Santiago de Compostela
Camino a neve. Azt mondják, hogy a
Camino közvetlenül a Tejút alatt húzó-
dik, azon ősrégi vonalak mentén, amelyek
a felettünk ragyogó csillagrendszerek
energiáját tükrözik vissza.

Ezt az utat – 800 km – járta végig Csutka
István, amelyről fényképekkel és élmé-
nyekkel gazdagon tért haza, hogy beszá-
moljon az úti élményeiről.
Belépődíj: 500 Ft

– 2013. október 24-én 10.00 órakor TTT
akció keretében temető karbantartás.
Esőnap: 2013. október 28., 14 óra.

Kérjük, szerszámokat hozzanak magukkal.
Szeretettel várunk minden segíteni szándé-
kozót.

KONTICS FERENCNÉ

Szüreti felvonulás Tobrukban

Munkatervünknek megfelelően szeptember
első szombatján tartottuk immár hagyo -
mánnyá vált szüreti felvonulásunkat. Ezen a
gyönyörű napsütéses délutánon már 15.
alkalommal rendeztük meg, 15. alkalommal
szólítottuk meg a lakosságot, a környező
településen élőket. Ebben a tevé keny -
ségünkben nagy segítséget kaptunk a Kelet-
Balatoni Kistérség televíziójától, ugyanis a
meghívó hirdetésével eljutottunk a
környező településekre is. Ezúton köszönjük
meg ezt a lehetőséget, ugyanis a közmédia
napján megtartott rendezvényünkkel egy
időben a környező településeken dolgoztak
az Öböl TV munkatársai, a szüreti

felvonulásról felvétel nem készült. Lovas
barátaink annál nagyobb létszámmal vettek
részt, kocsikkal, lovakkal vonultak Tobruk
utcáin. A felvonulás közben asszonyaink
pogácsával kínálták a kíváncsiskodó
nézőket, a férfiak pedig kóstolót adtak
borunkból. A menetet Dénes Csaba
kihango sított zenés autóval vezette. Az
egyik autón Volent János és Perger József
hangszeres játéka adott alapot az éneklés-
nek. Az óvoda udvarába érve kis műsorral
kedveskedtünk a megjelenteknek. Először
köszöntöttem a meghívott vendégeinket, az
önkormányzat megjelent képviselőit, az
egyesületek vezetőit és Takács József

elnökhelyettest, az Életet az Éveknek
Veszprém Megyei Szervezete képvise-
letében. A helyi óvoda kis lakói verssel
köszöntöttek bennünket, majd Király Anita
„Csajox” táncoslábú tanítványai mutatták be
tudásukat. A Balaton Dalkör balatoni és
bordal csokorral léptek fel. A szomszéd
Őszirózsa nyugdíjasklub vezetője, Baksa
Árpád szájharmonika játékával lepte meg a
hallgatóságot, ami Horváth Istvánné köz-
belépésével humoros előadássá vált. Végül
Varga József által előadott lakodalmasok,
csárdások emelték a hangulatot. Nem
maradhatott el a kenyerünk, borunk
megszentelése sem. Szécsi Ferenc atya
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Edzőtábor után hetedik helyezés a felnőttek között!

Immáron második alkalommal szerveztünk
edzőtábort Balatonfűzfőn a Fűzfői Atlétikai
Klub (FAK) és az Irinyi János Általános
Iskola segítségével kosárlabda sportágból. A
tavalyi évhez hasonlóan nyár végén (augusz-
tus 21–31.) a szezonra való felkészülés és
ráhangolódás céljából. 
Nyolc nap alatt tizenhárom edzésen vehet-
tek részt a kosarasok, amelyeket Busch Péter
és Csala Márton vezetett.  A kültéri edzések
és a bitumenes pálya nehézségeit legyőzve,
igen keményen dolgozva szép eredménnyel
zártuk ezt a másfél hetet. 
Augusztus 31-én egy egész napos kosárlabda
rendezvényen vettünk részt. Ez volt a III.
Colorball, mely a Tegyünk együtt a
Colorért Egyesület által rendezett kosárlab-
da gála volt. Ezen a tornán a FAK U–14-es
(tizennégy évnél fiatalabb) fiú csapata a fel-
nőttek között indult. A tizenkét csapatos
mezőnyt három csoportba osztották be a
szervezők. Itt körmérkőzésekkel dőlt el,
hogy ki jut tovább az első két helyen.
Nekünk egy győzelemmel a csoportunkban
a harmadik hely jutott. Ezután következhet-
tek az „alsóház” mérkőzései. A hozzánk

hasonlóan csoportjukból kiesett csapatok
ismételten körmérkőzésekkel döntötték el a
helyezések sorsát. A gyerekek innentől kezd-
ve ellentmondást nem tűrve meneteltek az
elérhető legjobb helyezés megszerzéséig.
Nagyot küzdve sikerült is a hetedik helyet
megszerezni. 
A fiatalok között kiosztottak egy úgyneve-
zett „MVP” (legjobb játékos) díjat is,
melyet Ticz Balázs nyert el teljesítményével. 
A nap folyamán nem „csak” mérkőzések zaj-
lottak. Dobóversennyel színesítették a részt-
vevők napját. Ami külön büszkeség a csapat
számára, hogy Menyhárt Ákos, a büntetődo-
bó versenyen nem talált legyőzőre. 
GRATULÁLUNK!
Ami pedig a közeljövőben vár a csapatra?
Szeptember 28-án Budapesten, a Magyar
Kosárlabdázás Napja alkalmából megrende-
zett Streetballon vesznek részt. 
A következő hónapban megkezdődik az
országos bajnokság szintén ennek a csapatnak.
Az első tornát október 12-én rendezik meg. 
Várjuk a szurkolókat szeretettel!!!!

CSALA MÁRTON

Caprine Kupa a rajtvonal széléről!

A balatonfűzfői Laguna Yacht Club terüle-
tén 2013. szeptember 13–15. között ren-
dezte meg hagyományos ifjúsági ranglista
versenyét a BS Fűzfő Vitorlás Klub. Össze-
sen 108 versenyző fiatallal 64 fő Optimistes,
8 Cadet és 14 420-as egység adta le nevezé-
sét a versenyre, melyből 8 fő Optimistben
(Tóth Levente, Veenstra Csenge, Wolf
Szabolcs, Odonics Csanád és Bende, Morvai
Anna, Sellei Bence, Novák Dorka) és 1 egy-
ség 420-as hajóosztályban (Kurucz Márton,

Mikola Marcel) képviselte Fűzfő színeit.
A pénteki első napon 3 futamot sikerült
megrendezni mindegyik hajóosztály számá-
ra. A szél 16-18 csomóig erősödött, nem kis
feladatot adva a „pehelysúlyú lovagok” és
kezdőink számára, míg a nagyobbak igazán
nyeregben érezhették magukat a hazai pálya
speciális ismereteik birtokában. Ennek ékes
mintája volt, hogy a 3 futamból kettőt Tóth
Levi húzhatott be és Wolf Szabival folyama-
tosan a top 3-ban vitorláztak. Csenge is

megvillogtatta a fiúk számára egyik futam-
ban való 4. helyével képességeit, hogy szá-
molni kell a jövőben erős szélben is vele.
Csanád is a 10. körüli helyekkel szépen
vitorlázott, Dorka és a picik, Anna, Bence és
Bende futameredményei is igazolni kezdték
a kitartó edzések munkáját. 420-asoknál egy
szerencsétlen borulás meghatározta a napot,
így az első futam után a partra kényszerül-
tek. Néhányan a mezőnyből iszapmintával
az árbocukon értek a kikötőbe. Partra érke-

megható percei emlékezetessé tették a
délutánt. A műsor után bográcsgulyással
kínáltuk a rendezvény segítőit, a meghívot-
takat. Halászlé kóstolására is volt lehetőség,
Zitek Ferenc és Frank Antal felajánlásából
kapott halakból. Zitek Ferencné irányításá-
val készült ételek népszerűek voltak a
résztvevők körében, hiszen mind a három
kondér étel elfogyott. Ezután már csak a
zene hallgatása és tánc következett. A
műsorunk részeként még szürkületkor a
Yildizlar hastánc csoport Papp Judit

vezetésével egy erre az alkalomra kore-
ografált műsort mutattak be a férfi láto-
gatók csodálatára.
Ez a rendezvényünk, amely a környező
települések lakóit is megmozgatták, nem
jöhetett volna létre támogatók nélkül. Ezúton
szeretném megköszönni minden segítőnk -
nek, akik anyagiakkal, felszereléssel, aktív hoz-
záállással hozzájárultak sikerünkhöz. A
következők: Balatonfűzfő önkormányzata,
Balatonfűzfőért Alapít vány, BLTE, VÁCISZ,
Zenit-8 Kft., VEGASZ, Városgondnokság,

Művelődési Központ, Jenei Sándor, Nyikovics
Gáborné, Lajkó Frigyes, Pravicz Tamás, Vizeli
József, Farkas Márton, Eszterhai Tamás,
Balázs Lászlóné, Kun Attila, Marton László,
Smátrola Sándorné. Természetesen a klubtag-
jaink is sokat dolgoztak az előkészítésben,
különböző süteményekkel, utómunkála-
tokkal. Végül is elmondhatjuk, hogy a
résztvevőknek egy kellemesen eltöltött
délutánt, estét biztosítottunk.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Bal oldalon Ticz Balázs (MVP), jobb oldalon
Menyhárt Ákos (büntetődobás) győztese

Balról jobbra: Nyírő Bence, Buda Bence,
Csala Márton (edző), Ticz Péter, Menyhárt Ákos,
Ormai Bendegúz, Grzybovsky Ádám, Busch Péter
(edző), Baksai Dávid, nincs a képen, de a csapat

tag ja volt: Gáspár Áron
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Balaton, a „Magyar Tenger”

Osztálytársaim, haverjaim mindig dicseked-
nek, hogy épp hol nyaraltak, melyik tenge-
ren hajókáztak, hol szelték át az óceánt. A
családdal mi is minden nyáron el szoktunk
menni nyaralni. A nagyiékhoz, a Mátrába.
Idén anyukám barátnője, aki a Balaton-felvi-
déken él, meghívott minket magához. A tel-
ken van egy csodálatos szőlőjük, és egy faház
is áll rajta. Itt tölthettünk el egy hetet, a
„magyar tengernél”. Az út során nagyon sok
szépet láttunk, de a legjobb élmény az volt,
amikor odaértünk arra a gyönyörű helyre!
Ott az egész családnak elállt a szava.

Körbetekintve láttuk az egész Balatont, ami
éppen visszatükröződött a lemenő nap
fényében, mintha felhők játszottak volna az
égen, pedig a tó mélykék vize hullámzott.
Anya barátnője, Szilvi bemutatta a házat, s
apám, ahogy meglátta a pincét, azonnal
bement, mert azt nem lehetett kihagynia. A
ház négy szobából állt, de mindegyik szoba
régi bútorokkal volt tele. Amikor kiléptünk
a ház hátsó ajtaján az oszlopos verandára,
egy hatalmas erdőt láttunk, ahol a gyönyörű
naplemente ismét leírhatatlan élményt nyúj-
tott. Ezer színben pompázott az ég, volt

zéskor forró teával várták a fáradt versenyző-
ket, majd a már szokásosnak nevezhető virs-
li-party következett.

A második napon kis halasztással kezdett a
csapat, de sokat nem kellett a parton vára-
kozni, így 12 óra előtt már dördülhetett a
startpisztoly. A pörgölődő és fokozatosan
erősödő szél kihívások elé állította mind a
versenyzőket, mind a versenyrendezőséget.
Végül 2 futamot sikerült megrendezni. Levi
a 4. Szabi az 5. futamot húzhatta be a
magyar bajnok Erőss Lóránd előtt. Csenge
sajnos a második napra lebetegedett, így saj-
nálatunkra kénytelen volt feladni a verseny
további részét. A vasárnapi gyenge időjárás
előrejelzések miatt mindenki elkezdett haj-
rázni a maga kis küzdelmében, hiszen Dorka
a serdülő lányban való győzelem miatt kel-
lett, hogy minél jobb futamokat menjen,
Anna és Bence pedig első hazai versenyükön
akartak szép eredménnyel bemutatkozni,
míg az Odonics testvérek is egyéni mércé-
jüknek akartak megfelelni.
420-as egységünk is szépen tartotta a fron-
tot ezen a napon annak ellenére, hogy első
évüket töltik ebben a hajó osztályban. 6 és
félóra vízen töltött idő után partra
érve  bolognai spagettit és üdítőt kaptak a
versenyzők és kísérőik, majd a várva várt
tombolasorsolás következett. 
Itt az összes versenyző nyert valamit, volt itt
biciklis táska, napszemüveg vagy kártyakész-
let.

A harmadik napon is halasztással indult a
nap, majd egy kis keleti „brízre” rámozdulva
gyorsan pályát rakott a rendezőség a ver-
senyzőknek. A szél azonban megállt, így
érvényteleníteni kellett a futamot. Végül 1
óra vízen várakozás után, Almádi irányába
vonult a mezőny, ahol Tihany felől fújó szél
várta a mezőnyt. A pálya elkészült, a rajtok
eldördültek, de a szél csak fogyott. A Cadet
hajóosztály éppen befutott, míg a 420 és az
Optimist osztályt pályarövidítéssel futatták
be. Levi és Szabi hozta a kért stratégiát, így a
dobogó első két fokát bebiztosíthatták.
Bende egy 21. helyével villogtatta meg egy
éves serdülő munkáját, míg Dorka egyhar-
madban való folyamatos vitorlázásával
bebiztosíthatta serdülő lányban való győzel-
mét. Anna és Bence is igazán odatette
magát, így szép eredményekkel zárhattuk a
napot. 6 futam rendezése alapján a legrosz-
szabb futam kiejtésre került. A szponzorok-
nak hála, pedig szép nyereményeket nyer-
hettek a gyerekek. A következő eredmények
születtek:

Tóth Levente: összetett 1., ifi 1.
Wolf Szabolcs: 2., ifi 2.
Odonics Csanád: 21., ifi 11.
Novák Dorka: 30., serdülő lány 1.
Veenstra Csenge: 36., ifi lány 4.
Odonics Bende: 41., serdülő 19.
Sellei Bence: 53., serdülő 29.
Morvai Anna: 60., serdülő 34.
Kurucz Márton–Mikola Marcel: 14

Mindenkinek szívből gratulálok az eredmé-
nyeihez!

Meg kell említenem, hogy Tóth Levi, Wolf
Szabolcs és Odonics Csanád számára egy
igazán szép és tartalmas korszak zárult le,
hiszen kinőtték az Optimist hajóosztályt.
Igazán szép és méltó befejezés volt a hazai
pályán diadalmaskodva zárni, hiszem és
tudom, hogy az új hajóosztályban is méltó-
an képviselik majd klubunkat és városunkat. 

DÉNES GÁBOR

BS-FŰZFŐ VITORLÁS KLUB EDZŐJE

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ hatodik éve hirdet meg egy meseíró pályázatot, melyre ebben az évben az Öveges kollégiu-
mából Szigetváriné Bacskó Beáta nevelőtanár felkészítésével 2 kollégista tanuló küldött be mesét, és egy tanuló rajzával mesét illusztrált.
Mindhárom alkotás bekerült Az én mesém című mesekönyvbe. Németh Ádám (10. g) díjazott írását itt olvashatják.

BUSCH NOÉMI KOLLÉGIUMVEZETŐ
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„6 út – 6 meglepetés”
Címmel országjáró projektet indított az
Irinyi Iskola diákjai részére. A tanév során
hat jól szervezett utat hirdet a gyermekek
részére hétvégi napokon, melynek során
hazánk két-két nevezetességét tekintik meg,
egy-egy meglepetéssel, hogy közvetlen
tapasztalatot szerezzenek, új élményekkel,
tudással gazdagodjanak.

Első utunk Budapestre vezetett, egy törté-
nelmi időutazásra az Árpád kori és az ókori
római Magyarország életmódjának, viseleté-
nek, gasztronómiájának, haditudományá-
nak tanulmányozására.

Az időpont: 2013. szeptember 21., szombat.
Reggel hét órakor óriási izgalommal szálltak
be a vállalkozó szellemű nebulók a kényel-
mes buszba az iskola előtt.

Először Szigethalom volt az úti cél, ahol
található az Emese Várispánság. Magyar
Attila kegyelmes várispán vezetett be minket
a tökéletesen kiépített földvár életébe, bemu-

tatta a magyar vitézek és családjaik életét, a
harchoz szükséges eszközöket a kezünkbe is
vehettük. Ezt egy lovas vitéz nagyon látvá-
nyos bemutatója követte, ahol tanúi lehet-
tünk a ló és lovasa harmonikus együttélésé-
nek. Következett egy kis kézművesség, mely-
nek során viaszból gyertyát öntöttünk, majd
kipróbálhattuk evezős technikánkat a kikö-
tőből induló középkori hajón. Csakhamar
íjjal, nyíllal a kezünkben az íjászkodás tudo-
mánya kezdődött, ahol nem vallott szégyent
az ifjú titánok csapata, hiszen sokan eltalál-
tuk a célt. Délre már igen megéheztünk, így
jólesett az Alvó Sárkányhoz fogadó ajánlata:
a tejfölös lepény, a sárkánytojás és a gyömbé-
res zabkeksz. 

Fájó szívvel búcsúztunk elődeink életétől, s
némi budapesti buszos városnézés után
Óbudára érkeztünk, ahol rögtön belecsöp-
pentünk az ókori rómaiak idejében virág-
zott, Pannónia területén feltárt ókori pol-
gárváros, légiós tábor és a helytartó palotájá-
nak életébe. Ez pedig nem volt más, mint
Aquincum. A múzeum, tavaly elnyerte az
„ÉV MÚZEUMA 2012.” megtisztelő
címet. S véleményünk szerint, méltán.
Csodálatos kiállításokban volt részünk,
megismertük a víziorgonát, a festőházat, s
számos, gyönyörű használati tárgyat, eredeti

padló-, fal- és mennyezet mozaikot.
A kíváncsiságunkat megkoronázta az inter-
aktív játszóház, ahol a számítógépes techni-
ka segítségével látványos és szórakoztató
részesei lehettünk az ókori életnek, megis-
merve a kor életvitelének technikáját. 

A meglepetés sem maradt el: a két kísérő
tanár, Marci bácsi és Inci néni ókori római
ruhába öltözve, római kvízt tartottak
nekünk egy kis finomság díjjal, a település
szabadtéri látványszínházában.

Este kilenckor kissé fáradtan, de élmények-
kel telve érkeztünk haza. Sokáig fogunk
emlékezni erre a nagyszerű utazásra.
Októberben következik a második út.

HORVÁTH IRÉN

benne sárga és piros meg narancssárga, amik
lilává festették a kéket. Álltunk némán, s
csodáltuk.
A következő napon elmentünk fürödni a
Balatonba, majd meglátogattuk az Agyag
Múzeumot, ahol nagyon sok kézzel készített
vázát, tányérokat láttunk, és az egész család-

nak vettünk ajándékot. Persze a pálinkafőz-
de és a hajókázás Tihanyba sem maradhatott
el. Szüleim még azt is megengedték, hogy én
is lehajtsak egy picike kisüstit! Nekem ez
volt a nap fénypontja persze, de a múzeumi
bögrét mindenhova magammal viszem, a
koliban is ebből iszom a reggeli kávémat, s

ilyenkor mindig eszembe jut a csodás
Balaton.
Nem is vágyakozok én a tengerhez azóta,
csak azt kérem anyától, hogy minden évben
menjünk el a „magyar tengerhez”, s nézzük
meg a naplementét! (S ha lehet, egy csöpp
kisüstit se sajnáljanak tőlem!)
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Kulturális Örökség Napjai – képekben
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Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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Októberi rejtvény
A szeptemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak
(Donkó László: Elsős leszek)

Könyvet nyert:
Horák Mária és Gaál Attiláné balatonfűz-
fői olvasónk. Gratulálunk!

Októberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2013. október 21. 

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy
„rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

A város fotósa – A fotós városa díj®

A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottsága a 2011. december 12-én alapított és 2012-ben első ízben meghirdetett ,,A város fotósa – A fotós
városa díj®”, melynek első díjátadása 2013. január 22-én volt, újból meghirdeti ezt a díjat.
Kérünk minden fotózni szeretőt, állítsa nagyfelbontásúra gépét és fényképezzen, minél változatosabb egyéni látásmódban örökítse meg a
vissza nem térő fűzfői pillanatokat.
Elektronikus adathordozón juttassák el a képeket szerkesztőségünknek folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 5-ig.
Díjátadás: 2014. január, a Magyar Kultúra Napján rendezett ünnepségen.

Elérhetőségeink:
Levélcím: Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Szerkesztőség: Balatonfűzfő, Nike krt. 12. I. emelet – a Művelődési Központ épületében
Telefon: 06-20/925-4515
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com
Minden információval szívesen állunk rendelkezésükre.

SZERKESZTŐSÉG
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom mel-
lett, 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

Minőségi TŰZIFA

Balatonfűzfőn

bükk, cser, akác
2800 Ft/q-tól

Érdeklődni:
Tel.: 06-30/499-6864

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés
kapható Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás: mindennap: 8.00–21.00 óráig

Zavarja foghiánya?

Ne érje be kevesebbel, válasszon életre szóló megoldást!

Ideje belevágni, õszi akciónk keretein belül 20 000 Ft kedvezményt
biztosítunk Önnek a teljes kezelése végösszegébõl, bármilyen

implantációs beavatkozásról (fogbeültetés) van szó!

Tegye meg az elsõ lépést, kérjen idõpontot egy díjmentes konzultációra
a 06-88/574-865 telefonszámon!

Figyelem: a kedvezmény igénybevételéhez mindenképp hozza magával
ezt a kupont!

Érvényesség: 2013. október 11.
Globe Dental Fogászati Centrum � Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. 

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

Hirdessen Ön is a
Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Tobruki szüreti mulatság




