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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
augusztus havi programja

Augusztus 1. I. balatonfűzfői kutyaparádé
13–16 óráig Gyermekprogramok, kutya -
tartási-nevelési szaktanácsadás
16 óra Kutyás frizbi bemutató
16.30 óra Dog Dancing bemutató
17 óra Kutyaszépségverseny
17.30 óra Engedelmességi és őrző-védő
bemutató
18.15 óra Szépségverseny eredményhirdetése
18.30 óra Tombola
Helyszín: Balatonfűzfő, Városi Stadion

Augusztus 1. 21 óra ,,Retro buli” a LUX ’73
zenekarral
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Tobruki Strand

Augusztus 2. VIII. Gombócfesztivál
10–10.30 óra Marching Jazz Band kisvona-
tos felvonulása
10.30–11 óra Marching Jazz Band térzene
12 óra A VIII. Gombócfesztivál ünnepélyes
megnyitója
– Megnyitja: Marton Béla polgármester és
dr. Varjú Lajos, a VEGASZ elnöke
12.15 óra LEADER Pihenő pont átadó
ünnepsége
– Beszédet mond: Marton Béla polgármester 
– Az együttműködési projekt bemutatása:
Kontics Monika, BBKKKE munkaszervezet
vezető
12.30 óra Fűzfő Big Band koncertje
14 óra Tihanyi Musical színpad fellépése
15–17 óra Kid Rock, Csajox, Balaton
Dalkör, Balatonfűzfő Város Vegyes Kara,
nagycétényi citerazenekar és Kadarka dalkör,
mazsorett csoport
Közben az Aranygombóc díj átadása
17–18 óra Marching Jazz Band koncertje
18 óra Sztárvendégünk: Tabáni István, a
Csillag születik győztesének fellépése
19 óra Tombolasorsolás
– Első szünetben a Yildizlar hastánccsoport
bemutatója

Egész nap: kirakodóvásár, városnéző
kisvonat, ,,Fanyűvő” játékpark
12–15 óra Helyi termékkóstoló és LEADER
bemutató sátor játszóházzal
A nap folyamán bemutatkozik a FedCom
– az egészség nagykövete
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház térsége

Augusztus 2. 20 óra Karai Anna, az ,,Év
hangjának” koncertje
Helyszín: Tobruki Strand

Augusztus 3. Veterán gépjárművek talál kozója
8–9.30 óra Gyülekező, regisztráció
9.30–11 óra Veterán és Fűzfő totó, jármű-
szépségverseny
10.30 óra Járművek felsorakozása, bemutatása
11–12.30 óra Felvonulás Balatonfűzfő
városrészein
12.30–14 óra Ebéd ,,gulyáságyúból”
14–16 óra Ügyességi versenyek
16–17 óra Eredményhirdetés
17 óra Szabadprogram
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand melletti terület
21 óra A Benkó Dixieland Band koncertje
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 4. 19 óra Balatonfűzfői Város -
védő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház

Augusztus 5. 18 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Augusztus 6. 19 óra Romkerti zenés esték
– Fellép a Sonora Classiqua kamarazenekar
Helyszín: Fűzfőfürdő, Romtemplom

Augusztus 8. 20 óra Nosztalgia koncert
– Fellépnek: LUX ’73 zenekar, Viktória
együttes, Frisson zenekar
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér

Augusztus 9. Egész nap Poptarisznya
Dömsödi Gáborral, B. Tóth Lászlóval,
Cintulával
Helyszín: Tobruki Strand

Augusztus 16. 20 óra OHRANA
rockzenekar koncertje
Helyszín: Tobruki Strand

Augusztus 19. 20.30 órától Japán dobszín-
ház az Ataru Taiko ütőegyüttessel,
lampio nos vitorlás felvonulás, lézershow
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Augusztus 20. 10 óra Ünnepi szentmise
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia -
templom

Augusztus 20. 19 óra Ünnepi megemlékezés
és városi kitüntetések átadása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Romtemplom
(Rossz idő esetén Közösségi Ház)

Augusztus 23. 19.30 órától Csillagfény
körtúra 
– Gyuricza László és a Művelődési Központ
és Könyvtár közös szervezésében
Találkozó: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 25. 17 óra A Fűzfő Terv Építész
Iroda tájékoztatója a multifunkciós
sportcsarnok látványtervéről
– a FAK szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Várjuk a kedves érdeklődőket folyama -
tosan bővülő honlapunk oldalán is, ahol
sok hasznos információt találhatnak:
www.mkkfuzfo.hu
A szervezők a műsor és időpont-változ-
tatás jogát fenntartják!
2014. augusztus 11–17. között az intéz -
mény zárva tart! 

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Hebling Vendelt és Balogh Marcellt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

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

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. június
lapzártától a 2014. júliusi lapzártáig:



Himnusz Szent István királyról
Gaude mater Hungaria

(13. század) 
Gaude, mater Hungaria,
prolis agens praeconium
cum laude multifaria
patronum lauda proprium.

Hic tibi verus lucifer
lumen fidei praebuit,
datus et ad hoc legifer
viam salutis docuit.

Geisae duci decrepito
divina fit promissio,
Stephanus a Stephano
vocatus est in utero.

Cuius ortus praedicitur
patri caelesti nuntio,
martyr ad matrem mittitur
nascentis vaticinio.

Nato gaudet Hungaria,
damnatur idolatria,
caelestis datur gloria,
beata fit memoria.

Puer crescens progreditur
sicut cedrus in Libano,
praedictum nomen inditur
huic a beato Stephano.

Dignis datur doctoribus
imbuendus in litteris,
probis ornatur moribus
sub annis adhuc teneris.

Adolescens aggreditur
cibum salutis serere,
gens Hungara convertitur
et baptizatur propere.

Olim erroris populus
lumen divinum conspicit,
pulsis tenebris sedulus
se Christi iugo subjicit.

Trino Deo et simplici
sit laus, honor et gloria,
qui sancti regis supplici
concedant caeli gaudia.
Amen.

Örvendj, magyar hon, jó anya,
fiad dicséretét dalold,
zeng jen dicséneked szava
ahhoz, ki mindig pártfogolt.

Ő néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
hozzá törvényt is alkotott,
üdvösség útján vezetett.

Őt Géza élte alkonyán
István mártír nevezte el
az égi küldetés nyomán
Istvánnak, anyja méhiben.

Ég hírnöke jelezte meg
atyjának, hogy születni fog:
a vértanú elküldetett
anyjához szólni jóslatot.

Örült is a magyar haza,
ledőlt a bálványok hada,
zeng jen hát égi glória,
boldogság róla szólni ma.

Mint libanoni cédrusok,
a gyermek úgyy növekedett,
s miként előre mondatott,
Szent Istvántól kapott nevet.

Oktatták őt híres doktorok,
öntözték bölcsességgel őt,
s jámbor erkölcse ragyogott
már zsengén, férfikor előtt.

S már életének hajnalán
osztotta üdvnek életét,
s a magyar nemzet, a pogány
hamar keresztény hitre tért.

Feltünt az égi fényesség,
s a nép, mely tévelygésben élt,
elhagyva sűrű éjjelét,
Krisztus szent igájába tért.

Imádás legyen, tisztelet
néked Hármas-Egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk.
Amen.

FORDÍTOTTA: CSANÁD BÉLA

Molnár Józsefné 
Az új kenyér ünnepe

Az államalapítás ünnepe,
mely szeretettel van tele.

Az új kenyér ünnepén,
hálát adunk mindenért.

Gabona a szorgos kezek
munkája, a föld őket ellátja.

Aprók várnak már a napra,
a feljövő virradatra.

Kínozza az éhség őket,
várják már a szép időket.

A kovászt melengették, a
kemencében megsütötték,

S megszegték a kenyeret,
amit sok ember szeretett.

Emlékezünk a hagyományra,
Szent István Királyunk napjára.

A nemzet összetartozása,
augusztus 20, a történelem világa
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A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete az előző lapzárta óta 2014.
június 24-én tartotta soron következő ülé-
sét. Az ülésen született döntések a teljesség
igénye nélkül:

– A testület a SAL-X Kft. részére a
449/2011. (12. 20.) Kt határozatban bizto-
sított tulajdonosi kölcsönből 14 751 875 Ft,
valamint a 448/2011. (12. 20.) határozat
alapján folyósított tulajdonosi kölcsönből
3 750 000 Ft végleges elengedéséről döntött. 

– A „Gyári és a József Attila utcák korszerűsí-
tése Balatonfűzfőn” című pályázattal kapcso-
latosan a képviselők úgy határoztak, hogy
amennyiben 2014. június 30-ig nem kerül sor
a pályázatot érintő támogatási szerződés meg-
kötésére (mivel továbbra is tartaléklistán van
a pályázat), visszavonja a pályázatát, melynek
bejelentésével megbízták a polgármestert. 

– A Fürst Sándor utca 71-es út és a 1448
hrsz.-ú közterület közötti szakaszának két
végén „mindkét irányból behajtani tilos”
közlekedési jelzőtábla lesz kihelyezve „kivé-
ve célforgalom” feliratú kiegészítő táblával.

– „A Fövenystrandi kiszolgáló egységek
árnyékolói” című napirendet levették a
napirendek közül azzal, hogy azt a szezonzá-
rást követően tárgyalják. 

– A testület a Fűzfő-Food Kft. által a
Föveny strandon bérelt terület növeléséhez
nem járult hozzá.

– Balatonfűzfő város önkormányzata képvi-
selő-testületének 2014. második félévi mun-
katervét elfogadták az alábbiak szerint:

2014. július ülésezési szünet

2014. augusztus 26. 16.00 óra
Napirend
1. Központi pihenőpark és közösségi tér ki -

alakítása, ill. ezek lehetőségének vizsgálata
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Vegyes ügyek

2014. szeptember 16. 16.00 óra
Napirend 
1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi

teljesítéséről

Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Tájékoztató a folyamatban lévő pályáza-
tokról
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. Közterületi zárható hulladéktárolók
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. A Fövenystrandi kiszolgáló egységek
árnyékolói 
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

5. A 2010–2014. ciklus értékelése
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2014. október 21. 16.00 óra
Napirend
1. Idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2014. november 18. 16.00 óra
Napirend
1. 2014. évi költségvetés I–III. negyedévi tel-

jesítése
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2014. december 16. 16.00 óra
Napirend
1. Beszámoló a Művelődési Központ és

Könyvtár 2014. évi munkájáról. A 2015.
évi közművelődési rendezvényterv megtár-
gyalása
Beterjesztő: Intézményvezető
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2015.
évi belső ellenőrzési munkatervének elfo-
gadása
Beterjesztő: Jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. 2015. I. félévi munkaterv megtárgyalása
Beterjesztő: Polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

– A Nitrokémia Zrt. tulajdonában álló né -
hány ingatlan, illetve üzemeltetési jog meg-
vásárlása elengedhetetlenül szükséges az
önkormányzat fejlesztési terveinek megva-
lósításához. Ennek megfelelően az önkor-

mányzat a következő ingatlanokat kívánja
megvásárolni:

– 1486/2 hrsz.-ú ingatlant (déli átemelő,
melyet érint a sportterület fejlesztési öveze-
te) az ingatlanforgalmi szakértői vélemény-
ben szereplő 4 000 000 Ft értékben, amely
az áfát nem tartalmazza.

– 355 hrsz.-ú ingatlant (mely jelenleg árok,
művelési ágú, rajta kerékpárút található. Ez
az ingatlan része az Ökopark, parti sétány,
kerékpárút fejlesztési programnak és az öböl
felső részének megközelítését teszi lehetővé)
az ingatlanforgalmi szakértői véleményben
szereplő 1 000 000 Ft értékben, amely az
áfát nem tartalmazza.

– 050 hrsz.-ú, Balaton ingatlanon elhelyez-
kedő pirotechnikai kilövő állást az ingatlan-
forgalmi szakértői véleményben szereplő
2 750 000 Ft értékben, amely az áfát nem
tartalmazza.

A megvásárlásokhoz szükséges forrást a
2015. évi költségvetésbe betervezik.

– Az önkormányzat bérleti szerződést köt a
Niketrans Agro + Bau Kereskedelmi Kft.-
vel a balatonfűzfői 1498/313 helyrajzi
számú ingatlanrész (volt papírgyári terület)
bérbeadása tárgyában.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
dr. Szlivka János részére a „Balatonfűzfő
díszpolgára” posztumusz kitüntető címet,
Pintér István és Pintér Istvánné, valamint
Németh László részére a „BALATON -
FŰZFŐÉRT” kitüntető címet adományoz-
za.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit
városunk honlapján az önkormány zat→Kép -
viselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont
alatt olvashatják. Megalkottuk a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésé-
re irányuló közszolgáltatásról szóló önkor-
mányzati rendeletet.

A soron következő testületi ülés augusztus
26-án lesz 16 órakor. 

MIKOLÁNÉ TARI EDIT
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A negyvenhatodik hónap a városházán

A néhány tinédzser kislányka látszólag célta-
lanul sétálgatott a Művelődési Ház előtt.
Néha rápillantottak az órájukra, körbenéz-
tek, aztán tettek még egy kört. Aztán megér-
kezett az autóbusz. A lánykák a puskagolyó
gyorsaságával termettek a busznál, és messze
is hallható örömmel köszöntötték az érkező-
ket, hosszan szorítva, ölelve őket. Talán
sosem felejthető pillanat. Megérkeztek a
nagycétényiek a tiszteletükre rendezett
négynapos rendezvényre.  Ez volt számomra
a sok emlékezetes pillanat közül a legmegha-
tározóbb. Megerősített abban, hogy a tele-
pülések közötti hosszú éves kapcsolat
növeszti gyökereit. A vezetők, szervezetek,
csoportok kapcsolatait túlnőtte. Gyökeret
eresztett a fiatalok között, kapcsolatot alakí-
tott ki ember és ember között. Ez volt a leg-
fontosabb cél, és ez működik. Szerencsére
működik, és záloga a továbbiaknak. Mert a
hivatalos delegációk időről időre történő
találkozásai csak akkor érnek valamit, ha ez
eléri a település életét.  A programok előké-
szítőinek vizsgázniuk kellett találékonyság-
ból, mert az első két nap időjárása szokatla-
nul barátságtalan volt, de a következő két
nap aztán kárpótlás volt mindenért.
Köszönöm munkatársaimnak, a segítőknek,
az önkénteseknek, hogy a sikeres rendezés-
ben mindenben segítettek. Reméljük, lesz
folytatása, mert a mosolygós gyerekeket, ven-
dégeket látva, kell lenni folytatásnak. Az idei
rendezvény Európa a polgárokért program –
Testvérvárosi találkozók brüsszeli pályázat
keretében zajlott. A programokat kidolgoz-
tuk, az angol nyelvű pályázatot 2013.
augusztus 30-án, elektronikus úton benyúj-
tottuk. A támogatási döntés 2013. novem-
ber 19-én megszületett, a támogatási szerző-
dés 2013. november 29-én hatályba lépett.
Felvettük a kapcsolatot a testvértelepüléssel,
és a közel egyéves munka befejeztével
elmondhatom, megérte. Köszönet érte.

Szinte naponta kaptam telefonokat az
Uszoda úti lámpás csomópont miatt. Miért
késik a lámpák bekapcsolása. A forrást a
város biztosította az építéshez, de a kivitele-
zésben nem vett részt. Az üzembe helyezés-
hez egy engedélyre kellett várni a közutasok-
nak, ami az áramvételt engedélyezte.
Szerencsére már működik. Elmondták,
hogy a 71-es út kap álladóan zöldet, a kanya-
rodók, betorkollók csak akkor, ha érzékeli
őket a rendszer. Kérek minden közlekedőt,

hogy jó közel álljanak a lámpákhoz, mert
csak így fog szabad utat jelezni.  Több véle-
mény hangzott el a körforgalmat hiányolva a
kereszteződésben. A közúti szakemberek
nem javasoltak erre a helyre körforgalmat, ez
többször elhangzott, de leírom megint.
Nem helyi, hanem szakmai döntés, megala-
pozottság a jelenlegi helyzet. Használják,
használjuk sikerrel.

Nyár van, sok idegen érkezett, érkezik váro-
sunkba. Lassabban tájékozódnak, nézelőd-
nek, hirtelen megállnak. Legyünk velük
türelmesek, hiszen idegen helyen mi is nehe-
zebben tájékozódunk.  Egy késő esti rendez-
vényről hazafelé tartva a posta előtt két
motoros térképet nézett, láttam rajtuk,
hogy tanácstalanok. Megálltam mellettük.
Lengyelországból jöttek, s mentek délre, de
elfáradtak, szállást kerestek. Az éjjel máso-
dik felében nem volt egyszerű feladat, ráadá-
sul csak Eurójuk volt. De gyors pénzfelvétel
az automatánál, gyors ébresztő a
Sportszállón, s már pihenhettek is. Reggel
munkába menet mosolyogva integettek,
mikor összetalálkoztunk.  Legyünk kicsit
toleránsabbak a vendégekkel, ha kicsit zajo-
sabbak, vidámabbak, mert éppen azért jön-
nek, hogy kikapcsolódjanak. Péntek, szom-
bat, vasárnap  a Tobruki Strandon engedé-
lyeztem a zeneszolgáltatást zárás után. Az
üdülők, a helyiek kérték. Legyen hova
menni a vendégeiknek. Remélem, sok jó
programot szerveznek az engedélyt kérők.

Több játszóteret adtunk át az elmúlt idő-
szakban. Tobrukban és a Fövenyfürdőn
kettő, a Jókai utcában egy, Fűzfőgyártelepen
a kis teniszpálya újult meg. Hamarosan a
mozgássérült bejárók is elkészülnek a strand-
jainkon. Többen félnek, hogy rögtön tönkre
teszik ezeket a több tíz millióért megépített
létesítményeket. Én bízom abban, hogy ahol
igényes a környezet, ott az emberek is igénye-

sek, vagy azokká válnak. Kérek mindenkit,
hogy együtt óvjuk, vigyázzuk ezeket, hiszen
a gyermekeinknek, unokáinknak, végül is
magunknak építtettük!  Örüljünk neki, s
használjuk, ahogy azt kultúrember teszi. Ezt
kérjük számon másokon is.

A rendelkezésre álló forrásaink mértékéig
elkezdtük a temető útjainak burkolását,
megcsináltuk az Árpád út elején éktelenke-
dő, az akkori beruházásból valamiért kima-
radt közel 30 négyzetméter leburkolását is.

Sajnos kapok olyan leveleket, amely trágár,
illetlen kifejezéseket, valótlan állításokat,
rágalmakat tartalmaznak. Ezek a levelezőm
kukájába kerülnek olvasatlanul, a feladójuk
pedig a tiltólistámra. Így ezen feladóktól a
leveleket meg sem kapom, ezekre nem reagá-
lok. Természetesen a hivatal címére postán
küldött leveleket iktatjuk, és a törvényes
határidőn belül intézkedünk. 

Számos programmal várjuk a nyárra hoz-
zánk érkezőket, itt lakókat. Ezek közül a
Szent László templom történeti kiállítására
hívom fel a figyelmet. Kis helyen hatalmas
érték.  Dr. Androsits István plébános úrhoz,
Pista bácsihoz fűződő emlékeim elevened-
tek meg. Apósom sokat mesélt róla, mint az
akkori cserkészcsapat vezetőjéről. 1977 nya-
rán Kaposváron adott bennünket össze,
mint a család jó barátja, aztán később Pápán
többször meglátogattuk, ott keresztelte meg
két gyermeket. Képviselőként több levelet is
váltottunk az iskola kapcsán.  Látogassák
meg a kiállítást, mindenkinek élményt ad,
higgyék el!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2014.
augusztus 21. 17 óra, Fűzfőfürdő, Közösségi
Ház.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Sajtóközlemény – Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban

Az állampapírok jelentik a legbiztonságo-
sabb és az egyik legmagasabb hozamú
befektetési lehetőséget, ugyanis az állam
biztos pénzügyi partner mindenki számá-
ra.

Az állampapírok a legbiztonságosabb befek-
tetési lehetőségnek számítanak Magyar -
országon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke
teljes összegére, valamint az esedékes kama-
tokra – értékhatártól függetlenül – teljes
körű az állami garancia. Nincs forgalmazói
kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar
Államkincstár 100 százalékban állami tulaj-
donú szervezet.

A Magyar Államkincstár állampapír-forgal-
mazó ügyfélszolgálatain igen változatos
állampapír kínálatból lehet választani.
Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő
befektetési lehetőséget attól függően, hogy
mennyi időre, milyen kamatozás mellett sze-
retné lekötni a pénzét. Az úgynevezett kincs-
tárjegyek (diszkont-, féléves-, kamatozó
kincstárjegy) 3 és 12 hónap közötti futam -
idejű, rövid lejáratú állampapírok. A Magyar
Államkötvények futamideje ennél jóval
hosszabb, 3 évtől 15 évig is terjedhet, fix-,
illetve változó kamatozás mellett, tehát azok
részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék
jó helyen tudni a pénzüket. 

A Kincstár is forgalmazza a 3, illetve 5 éves
lekötésű Prémium Magyar Államkötvényt.
A hagyományos értékpapír nyilvántartási-
számlákon kívül nyithatók adókedvezmény-
re jogosító Tartós Befektetési Számlák,

továbbá az életkezdési támogatás befekteté-
sére Start-értékpapírszámlák. 

A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlát-
ható termék, amely a piacon kiemelkedő
hozamot biztosít. A gyermekeik számára
előtakarékoskodni szándékozók számára a
lehető legjobb választás, hiszen megkönnyít-
hetik vele a gyermek életkezdését. Az állam
által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás
összegét – ami jelenleg 42 500 Ft – a Magyar
Államkincstár által vezetett Start letéti-
számlán automatikusan helyezik el a 2005.
december 31. napja után született gyerme -
kek esetében a születést követően. 

A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az
összeget a Magyar Államkincstár állampa-
pír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmente-
sen nyitható Start-értékpapírszámlára
helyezzék át. A Kincstár automatikusan kizá-
rólag a gyermek születési évéhez igazodó
Babakötvénybe fekteti az áthelyezett össze-
get, illetve a korábban vásárolt állampapírok
tőke és kamat összegét is, amely infláció
felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes
kamatot garantál a futamidő végéig. A meg-
nyitott számlára a szülők, törvényes képvise-
lők és hozzátartozók, valamint a települések
önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek
be forint összegeket.  

Március 3-ától kizárólag a Magyar Állam-
kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszol-
gálatain lehet vásárolni Prémium Euró
Magyar Államkötvényt. A névre szóló,
változó, féléves kamatozású, euró övezeti
inflációt követő állampapír névértéke egy
euró.

Március 17-étől kapható a Kincstár országos
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain,

valamint kiegészítő szerződés birtokában
elektronikus forgalmazási csatornákon a
nagy sikernek örvendő Bónusz Magyar
Államkötvény. A BMÁK négy- és hatéves
futamidejű, változó kamatozású, egyforintos
alapcímletű állampapír. A Bónusz kötvényt
többek között azzal a céllal bocsátották ki,
hogy a termékek ne csupán a futamidők
tekintetében nyújtsanak alternatívákat a
befektetőknek, hanem a kamatozás módjá-
ban is. 

A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető,
vásárolható, ha a Kincstár állampapír-forgal-
mazó ügyfélszolgálatán – Veszprémben a
Budapest út 4. szám alatti épületünkben,
illetve Pápán (Fő u. 5.) a Járási Hivatal
Okmányirodájában működő értékesítési
pontunkon – egyszeri személyes megje-
lenéssel értékpapír nyilvántartási-számla
szerződést köt az ügyfél. Célszerű azonnal
kiegészítő szerződést kötni TeleKincstár,
WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgál-
tatásokra is, melyek révén az állampapír
befektetéseket kényelmesen (interneten,
telefonon, illetve okostelefonon keresztül),
akár otthonról is lehet intézni. 

Az értékpapírnyilvántartási-számlát érintő
jóváírási tranzakciókról díjmentes SMS szol-
gáltatás igénybevételével is értesülhetnek az
ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a
WebKincstáron keresztül is beállíthatja. A
Kincstárban az értékpapír nyilvántartási-
számla nyitása és vezetése ingyenes, a kész-
pénzfelvételért sem számítunk fel külön
díjat.

Számos egyéb szolgáltatással állunk rendel-
kezésre, melyekről ügyfélszolgálatainkon,
illetve honlapunkon kaphatnak tájékozta-
tást. (www.allamkincstar.gov.hu).

Felhívás – Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek számára
Felhívjuk Tisztelt
Ügyfeleink figyel-
mét, hogy a polgá-
rok személyi adatai-

nak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
szóló 146/1993. (X.26.) korm. rendelet sze-
rint köteles állandó személyazonosító iga-
zolvány kiadását kérni az a Magyar -
országon élő magyar állampolgár (gyermek

is), aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel
vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel.
A nyári családi- és tanulmányi kirándulások
idején célszerű a gyermekek számára
személy azonosító igazolványt igényelni, az
esetleges kellemetlenségek elkerülése érdeké-
ben (pl. a gyermek nem tud részt venni a kül-
földi úton).  A 14. életévét be nem töltött
polgár új személyazonosító igazolvány iránti
kérelme illetékmentes.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
• a 14 év alatti kiskorú és az eljáró törvényes

képviselő (nincs szükség mindkét szülő
jelenlétére) személyes megjelenése,

• az eljáró törvényes képviselő saját személy -
azonosító igazolványa, vagy a személyazo-
nosságát igazoló más érvényes okmánya
(útlevél, kártyaformátumú vezető engedély).

Veszprém, 2014. július 11.

VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
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Hirdetmény

Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi
veszettség elleni kötelező összevezetéses
védőoltást az alábbi időpontokban tartjuk:

Fűzfőfürdő
2014. szeptember 4-én (csütörtökön)
13.00–16.00 óra között, valamint 2014.
szeptember 11-én (csütörtökön) 13.00–15.30
óra között.
Az oltás helye: a Közösségi Háznál, a volt
kertmozi területén. ( József Attila u. 12.)

Tobruk
2014. szeptember 4-én (csütörtökön)
16.30–18.00 óra között.
Az oltás helye: a Széchenyi utcában lévő
téren.

Fűzfőgyártelep
2014. szeptember 11-én (csütörtökön)
16.00–17.00 óra között.
Az oltás helye: a Szállás utca 8. előtti
téren.

Beoltandó minden mikrochippel ellátott, 3
hónaposnál idősebb, 1 éven belül nem oltott eb.
Az oltás összege: 3200 Ft/eb. 

DR. KÉGL TAMÁS

Testvérvárosi találkozó Balatonfűzfőn a család és a munka jegyében
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013.
augusztus 30-án angol nyelvű pályázatot
nyújtott be a család és a munka jegyében
Balatonfűzfőn megrendezett testvérvárosi
találkozó programjaira, amelynek eredmé-
nyeként 13 000 Euro (3 859 960 Ft) össze-
gű vissza nem térítendő támogatást nyert a
brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális
és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
„Európa a polgárokért” Program
2007–2013 – Testvérvárosok polgárai -
nak találkozói támogatására kiírt pályá -
zatán. A program keretében 2014. július
10–14. között 95 fő látogatott el városunk-
ba a szlovákiai testvértelepülésünkről,
Nagy cétényből (Veľký Cetínből).

Vendégeink különböző kulturális és szabad-
idős programokon vehettek részt.
Megtekintették a fotó- és az egyháztörténe-
ti kiállítást, strandoltak, boboztak. Az első
estét a Horgásztanyán töltötték, volt finom
vacsora és tábortűz, ahol lehetőség nyílt
megbeszéléseket tartani az önkéntességről,
az aktív időskorról, valamint a találkozó fő
témájáról, a család és a munka egyensúlyá-
ról. Másnap – az esős idő ellenére, de annál
jobb hangulatban – kisvonaton idegenveze-
tővel járták be városunkat, megtekintették
az európai uniós támogatásból megvalósult
projektjeinket, nevezetességeinket és a leg-
szebb panorámát nyújtó kilátópontjainkat.
Sajnos a vitorlázás elmaradt, de vendégeink

a Balaton Uszodában tölthettek egy emléke-
zetes délutánt, majd a Balatonfűzfői
Vitorlázó Sportegyesület kikötőjében látták
vendégül a csoportot, ahol megismerked-
hettek a kikötő életével és a Balaton élővilá-
gával.
Az új delegáció fogadását és bemutatkozását
követően a Tobruki Strandon egész estés
programot adtak a helyi és nagycétényi cso-
portok. Fellépett a Nagycétényi Citera -
zenekar, a KADARKA Férfi Éneklőcsoport,
majd a KÚTYIKA Nagycétényi Női Ének-
lőcsoport, a Balaton Dalkör, azután együtt a
három csoport, az estét pedig a Cheer
Angels Mazsorettcsoport zárta. A késő esti
órákban vendégeink látogatást tettek a
Balaton Csillagvizsgáló – LEADER
Kultúrközpontba, ahol nagy lelkesedéssel
mutatták be a csillagászok mindennapjait,
megmutatták a távcső működését, és a lakat-
fára felkerült a lakat is „Nagycétény
2014.07.12.” felirattal.
A vasárnapi szabadtéri szentmise után a
Fövenystrandon vízi sportokkal és játékok-
kal folytatódott a nap. A záróprogram sztár-
vendége Wolf Kati volt, aki közvetlenségével
és kiváló hangjával kápráztatta el a közönsé-
get.
A rendezvény lehetőséget nyújtott ahhoz,
hogy az állampolgárok még jobban megis-
merjék egymást, tényleges ismereteket sze-
rezzenek a városról, az Európai Unióról, és
megtapasztalják az uniós polgárság nyújtot-
ta előnyöket. A testvérvárosi találkozó célja
volt, hogy összehozza a két település polgá-
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rait, biztosítva, hogy az önkormányzati
együttműködés mellett erős informális, sze-
mélyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.
A projekt révén erősödött az európai identi-
tás, megjelent a kultúrák közötti párbeszéd,
megismerkedtünk egymás kultúrájával és
barátságok szövődtek.

Akik nélkül a találkozó nem lett volna ilyen
sikeres!

Ezúton szeretnénk külön köszönetünket
kifejezni a szervezésben és lebonyolításban
résztvevőknek
Művelődési Központ és Könyvtár Balaton -
fűzfő, Balatonfűzfői Horgász Egyesület,
Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület,
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület,
Balaton Dalkör, Balatonfűzfői Vállalkozások
és Civil Szerveződések Egyesülete, Gál
Imréné, Szécsi Ferenc plébános, szállásadók,

éttermek, Polyák Miklósné Erzsike, Szabó
Tünde és Helt Ákos vendégkísérők.

A találkozó támogatóinak is köszönetünket
fejezzük ki: Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzatának Városgondnoksága, Balatoni
Bob Szabadidőpark, Balaton Uszoda.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Kitüntetés

2014. július 5-én Békés–Dánfokon, az Országos Polgárőr Napon tar-
tott ünnepségen Márkus Béla, a balatonfűzfői polgárőrség volt veze-
tője a ,,Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetést vehette át
dr. Tasnádi László államtitkártól és dr. Túrós Andrástól, az Országos
Polgárőr Szövetség elnökétől.

Márkus Béla ezt a magas kitüntetést a polgárőrség érdekében hosszú
éveken át végzett áldozatos munkájáért kapta.
Gratulálunk!

SZERKESZTŐSÉG

75 éve lett felszentelve a balatonfűzfő-gyártelepi Szent László templom
Hetvenöt év egy ember életében az egész földi életét jelentheti. Egy
egyházközség, templom történetében kevésnek tűnhet, ha az egyház
kétezer éves történelmével összevetjük. Mégis fontos, hogy megáll-
junk és visszanézzünk a múltba, hogy jobban megértsük jelenünket

és ezen ünnepből erőt merítve Isten szándéka szerint tudjuk formál-
ni, alakítani a jövőt.
Július 5-én emlékülés volt a Művelődési Központban. Az emlékülé-
sen a templom történetéhez kapcsolódó előadásokat hallgathattak
meg az érdeklődők. Dr. Karlinszky Balázs, a Veszprémi Érseki és
Főkáptalani Levéltár igazgatója a fűzfő-gyártelepi plébánia megala-
pításáról és első éveiről beszélt, dr. Gárdonyi Máté főiskolai tanár elő-
adása a veszprémi egyházmegye azon főpásztorairól szólt, akik a
balatonfűzfői plébániák alapításának idején működtek. Kovács
Gergely posztulátor a fűzfő-gyártelepi templomot konszekráló
Boldog Meszlényi Zoltánról tartott előadást.
Az emlékülés után az egyházközség és templom történetéről szóló
kiállítás nyílt a Szent László templom kórusán, majd a templomban
a Kecskés együttes koncertjére, végül a Művelődési Központban az
Ungvári Gyermek és Ifjúsági Palota tánccsoportjának műsorára
került sor.
A kiállítás megtekinthető szombat esténként a szentmise előtt 18.00
órától és előre egyeztetett időpontokban is.
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A 100 éves harmónium
Az idén 100 esztendős Hoffmann Czerny
harmóniumról, amely a Támasz Idősek
Otthonában lévő ökumenikus kápolnában
szolgál már az újság júniusi számában is pub-
likáltam.
A felújítása bő 200 ezer forintos terhet ró
ránk, amelyet több forrásból kívánunk elő-
teremteni. Ez az összeg mára majdnem
maradéktalanul rendelkezésünkre áll, azon-
ban körülbelül 50 ezer forint hiányzik még a
teljes felújítás megvalósításához.
Kérjük, amennyiben Ön is szívesen támo-
gatná, hogy a hangszer a régi pompájában,
újból működhessen, járuljon hozzá célunk-
hoz (legkésőbb augusztus 31-ig)! A Ba la -
ton fűzfőért Alapítvány OTP Bank NYRT-

nél vezetett 11748083-20007140-es szám-
laszámú számlájára való utaláskor a közle-
mény rovatba a ,,HARMÓNIUM" szót szí-
veskedjék feltüntetni!
A Balatonfűzfői Hírlap későbbi számában és
az interneten a támogatók nevét megjelenít-
jük.

További információ:
a vargaaron357@gmail.com e-mail címen és
a 06-20/292-6926-os telefonszámon kapha-
tó.

KÖSZÖNETTEL ÉS ÁLDÁSKÍVÁNÁSSAL,
VARGA ÁRON

REFORMÁTUS KÁNTOR, KARVEZETŐ

Gondolatok a TAO-ról!
A TAO-ról általában

Sportberkekben naponta hallunk a TAO rendszerről, de az a tapasz-
talatom, hogy még a törzs- szurkolói körben sem ismerik pontosan,
hogy mit is jelent ez a rövidítés.  Ezért aztán talán nem árt, ha pár
mondatban megosztom ismereteimet a sportot szerető olvasóval.

A TAO a társasági adó rövidítése, a sporttal kapcsolatos új,
három évvel ezelőtt törvényben szabályozott finanszírozási rend-

szer.  Lényege az, hogy a sikeres vállalkozások társasági adójuk
egy részéről, konkrétan maximum 70%-áról lemondhatnak meg-
határozott, ún. látvány sportágak javára. Nyereség adóként is
ismerjük, mert a vállalkozásoknak nyereségük 10%-át a Nemzeti
Adó és Vámhivatalnak (NAV), tehát adóként az államnak be kell
fizetni.

Az állam a fent ismertetett sportágak javára lemond ennek a
bevételnek egy részéről. A  TAO tehát tulajdonképpen állami

Július 6-án érseki búcsúi szentmise várta a hetvenöt éves jubileum
megünneplésére összegyűlteket.
Dr. Márfi Gyula érsek atya a szentmise elején felszentelte a felújított
szentélyt és sekrestyét.  „Ha örömmel akarjuk megünnepelni e temp-
lom felszentelésének évfordulóját, akkor gonosz tettekkel nem sza-
bad lerombolnunk magunkban az Isten élő templomát – fogalma-
zott a főpásztor, hozzátéve: ahányszor csak e templomba jövünk,
mindig törekedjünk arra, hogy olyan legyen a lelkünk, amilyennek
Isten templomát látni szeretnénk.” Azt kívánta a híveknek, hogy
mindig úgy jöjjenek a templomba, mint második otthonukba, érez-
zék ott valóban otthon magukat. Imádkozzanak azért, hogy lelkük is
Isten temploma legyen, hiszen mindannyian mozgó templomok
vagyunk. Imádkozzanak azért is, hogy létre tudják hozni Isten nagy
családját már itt a Földön is.
A szentmise végén dr. Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési kép-
viselő úr köszöntötte a jubiláló templom, Egyházközség híveit.

Szeretnék köszönetet mondani a Fűzfői Hírlapban is mindazoknak,
akik a jubileumi búcsú ünnepünk megtartásában és a templom szen-
télyének és sekrestyéjének felújításában részt vettek; anyagiakkal,
munkájukkal, imáikkal támogatták templomunk megújítását.
Kérem továbbra is segítsék ebbéli fáradozásunkat!

SZÉCSI FERENC PLÉBÁNOS
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támogatás, mert a vállalkozásoknak nyereségük utáni adójukat
mindenképpen be kell fizetni a NAV-nak, tehát az államnak, de
lehetőségük van annak  max.  70%-ával támogatni a kívánt sport-
egyesületet, segíteni. 

Ez a rövid lényege az új sporttámogatási rendszernek, amely már har-
madik éve működik, szélesedik és a kedvezményezett sportágak szá-
mára már nélkülözhetetlen támogatási forma.

A realizálás már sokkal bonyolultabb, mert nagyon szigorú, törvény-
ben előírt szabályok szerint kell eljárni annak a sportegyesületnek,
amely ezt a kedvezményt igénybe kívánja venni.  Pályázni kell, amit a
szakszövetségek bírálnak el, az engedélyezett támogatás összegének
biztosítására meg kell keresni azokat a vállalkozásokat, amelyek haj-
landók támogatni az egyesületet, kötelező önrészt kell biztosítani,
negyedévente pontos jelentést kell készíteni a sportfejlesztés előreha-
ladásáról, és az év végén szakmai és tételes pénzügyi elszámolásban
kell beszámolni a támogatás felhasználásáról. A szigorú feltételeknek
meg nem felelő összeget, vagy az esetleg fel nem használt támogatást
pedig vissza kell fizetni az államnak.

TAO támogatásra több célból – működés, beruházás, felújítás, után-
pótlás nevelés stb. – lehet pályázni, az önrész kategóriától függően
10–70% lehet. Pályázni minden évben április 30-ig lehet, elszámolni
pedig a következő év július 30-ig kell.

A TAO egyesületünk életében

A Fűzfői AK az életben maradását köszönheti az új sportfinanszíro-
zási rendszernek, mert amikor 2011-ben a TAO megjelent, az egye-
sület kasszája gyakorlatilag üres volt. A TAO rendszer számunkra
akkor mentőöv volt, azóta pedig működésünk biztosítéka, mert első-
sorban a sportot támogató vállalkozók, több esetben az egyesület
volt sportolói jóvoltából jóváhagyott keretünket mindig ki tudtuk
tölteni.

A kedvezményezett sportágak közül kézilabda, kosárlabda és labda-
rúgás működik a FAK  keretein belül, tehát szinte a teljes egyesület
élhet az adott lehetőséggel. Mi elsősorban utánpótlás nevelési fel-
adatok fedezésére pályáztunk eddig, és a három év alatt 40 millió
forintot sikerült állami támogatásból a fűzfői fiatalok számára sze-
rezni.  A kötelező 10% önrészt eddig a város önkormányzata bizto-
sította. 

Az elmúlt két évben 10–10 millió forintot kaptunk sportpálya felújí-
tásra és kb. 30 millió forintot az általános iskola területén létesítendő
műfüves labdarúgó pálya létesítésére. Ezekhez a pályázatokhoz a
30% önrészt szintén az önkormányzat biztosította.   

Összegezve.  Az elmúlt három év alatt összességében mintegy 70 mil-
lió forinttal gazdagodott városunk a TAO rendszer jóvoltából.  Azért
ez nem semmi!

Idén is pályáztunk mindhárom sportágban és várjuk az elbírálást, az
eredményt.  

A Fűzfői AK elnöksége ez év tavaszán úgy döntött, hogy ha az
önkormányzat a 30% önrész biztosításával  támogatja,  a TAO prog-
ram keretein belül 2015-ben pályázatot nyújt be egy multifunkciós
sportcsarnok létesítésére.  Ez pedig a jövő!

Sportcsarnok Fűzfőn?

Igen, ezt tervezzük és mindent meg is teszünk azért, hogy az a bizo-
nyos, 50 éve áhított sportcsarnok végre megvalósulhasson városunk-
ban.  A sporthoz közelállók tudják, hogy fedett létesítmény hiányá-
ban nem lehet eredményes sporttevékenységet tervezni.  Ko -
sarasaink, kézilabdásaink még edzéseiket is kénytelenek Várpalotán,
Balatonkenesén tartani, ami a sportolók számára időben, az egyesü-
let számára pedig anyagiakban is  megterhelő. Ennek szeretnénk
véget vetni! Hogy ne kelljen a gyermekeknek „hazai” mérkőzésekre
és „hazai” edzésekre utazni, hogy szakembereink hosszú távra is ter-
vezhessenek, és még eredményesebbek lehessenek.

A FŰZFŐ-TERV Építészeti Iroda Kft. elkészítette egy sportcsarnok
látványtervét és költségvetését, amelyet lakossági fórumon mutatnak
be augusztus 25-én 17 órakor a Művelődési Házban, tájékoztatják a
közvéleményt és szakembereik felelnek az érdeklődők kérdéseire. A
város vezetőinek kívánságára a létesítmény multifunkciós célokat is
fog szolgálni, a sport mellett kulturális események rendezésére  is
alkalmas lesz, és remélhetőleg a város turisztikai és idegenforgalmi
terveiben is pozitív tényezőként fog szerepelni.

Aki kíváncsi, augusztus 25-én a Művelődési Házban kielégítheti érdek-
lődését!

A pályázatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez adjuk
be 2015-ben, kétéves, 2015. és 2016. évi megvalósításra. A Szövetség
vezetőitől egyértelmű biztatást kaptunk, a képviselő-testület tagjai-
val megismertettük a látványtervet és a költségvetést, hogy állást tud-
janak foglalni a létesítésről, mert az önrész vállalása feltétel a pályázat
elbírálása során.

A projekt megvalósítására alakult önkéntes csapat elszánt. Mindent
el fogunk követni, mindenkinek a segítségét kérni fogjuk annak
érdekében, hogy a fűzfői fiatal sportolók  végleges otthonra leljenek,
az önkormányzat pedig értékes létesítménnyel gazdagodjon.

Most aztán össze lehet fogni!

Hát ennyit a TAO-ról, annak fűzfői lehetőségeiről és gondolataim-
ról, amelyek remélem beleférnek a Hírlap kereteibe, és vállalom,
hogy nem mentesek az elfogultságtól sem. 

TÓTH JÁNOS

Meg jegyzés: a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége támogatja a multi-
funkciós csarnok tervét, és folyamatosan hírt fog adni a pályázatról és az
eredményről. Sikeres pályázat esetén pedig lépésről lépésre követni fog ja
az építést és az átadást.
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Készülünk a „Fűzfő csillagfény éjszakai körtúrára!

Hagyományossá vált már városunkban ez az éjszakai, nyárbúcsúzta-
tó körtúra. Készülünk az ideire, amely immár az ötödik. Ez nem egy
versenyszemléletű, hanem családias, közösségi rendezvény.
Várunk mindenkit. Papákat, mamákat, nagypapákat, nagyma -
má kat, gyermekeket, unokákat, fiatalokat, időseket, roko nokat,
vendégeket, nyaralókat egyaránt.
A kedvenc kutyust is magunkkal lehet hozni.
Különleges élmény végig sétálni a 10 km-es utat és elgyönyörködni
városunk páratlan szépségű éjszakai panorámájában.
Időpontja: 2014. 08. 23. szombat
A rendezvény bázisa a Közösségi Ház
Regisztrálás és indítás folyamatos: 19:30–21:00 óra között.
Regisztrálási díj 300 Ft (14 év alatt és 70 év felett ingyenes).

A túráról beérkezőket hagymás zsíros kenyérrel, italokkal fogadjuk.
A rajtszámok egyúttal tombolajegyek is. Minden résztvevő emlékla-
pot és kitűzőt kap. A rendezvény megtartása nem időjárásfüggő.
A napnyugta ezen a napon 19:43 óra.

Nagy szeretettel várjuk a ritkán mozdulókat is.
Nagyon jó lesz együtt lenni és élményekkel gazdagodni

A rendezvény házigazdája városunk Művelődési Központja.
Szervező: Gyuricza László

INFORMÁCIÓ 06-30/989-9298
GYURICZAL@INVITEL.HU

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály augusztus havi túraterve

• Augusztus 2. Zirc–Pintér-hegy–Fiatalító-forrás–Pintér árok (Grófi
sírkert)–Zirc 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: 9 km
Túravezető: dr. Görbicz Lajosné
• Augusztus 9. Pétfürdő–Királyszentistván–Litér 
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.30 óra, pótjegy Táv: 14 km
Túravezető: Horváth István
• Augusztus 16. Badacsonytomaj–Klastrom-kút–Ranolder-ke -
reszt–Kisfaludy-kilátó–Rózsa-kő –Badacsony 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál
• Augusztus 23. 5. FÉK (Fűzfő Éjszakai Körtúra)
Találkozás: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Regisztráció és indulás: 19.30 órától 21.00 óráig
Túravezető: Gyuricza László
• Augusztus 30. Barnag–Zádorvár–Pécsely–Csengő-heg –Aszófő
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Polgár Benő

Fontos! Mivel a menetrend és az időjárás nem mindig alkalmazko-
dik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra
vezetőjénél! Tájékozódási lehetőség a Szakosztály honlapján:
www.termeszetjaras.gportal.hu

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

Sporttábor
Végre itt a nyár!
Elkezdődtek a táborok. Június végén és júli-
us elején sporttáborban voltunk mi, négyen
és a barátaink. Nagyon jó volt. Sokat spor-
toltunk, játszottunk és nevettünk együtt.
Vera néni és Gergő bácsi sok jó programot
talált ki nekünk. Egyik nap a kalandparkban
voltunk, máskor pedig a strandon.
Különböző versenyek voltak a Balaton part-
ján, pl.: kapura rúgó és sorverseny. Röpiz -
tünk a tanárokkal és nagyon finom pizzát
ebédeltünk. A nap végén díjátadásra is sor
került. Mind a négyünknek sikerült érmet
szerezni. Nagyon jó volt ez a hét. 

FICSOR CSENGE 6. A
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Kosárlabda Balaton Kupa

Ezúton tájékoztatom a Balatonfűzfői Hírlap
olvasóit, hogy hosszú évtizedek után idén
augusztus 23-án Balatonfűzfőn újraélesz-
tünk egy régi sporthagyományt. A 60-as
évektől az ezredfordulóig méltán vált nép-
szerűvé itthon és külföldön egyaránt a
kosárlabda Balaton Kupa, a nyár végén, sza-
badtéri pályákon lebonyolított nemzetközi
kosárlabda rendezvény. Szeretnénk felidézni
ezt a hangulatot, ezért idén első alkalommal
megrendezzük az 

I. SZENIOR KOSÁRLABDA
BALATON KUPÁT.

Balatonfűzfő, 2014. augusztus 23. szom-
bat, Városi Stadion
Szabadtéri egészpályás kosárlabda torna,
40 év feletti férfi játékosokból álló csapa-
tok számára.

További információk a www.szeniorbalaton-
kupa.hu oldalon vagy a „Szenior Balaton
Kupa” Facebook oldalon.

TISZTELETTEL:

SIPOS TAMÁS

ÉS A BALATON KUPA SZERVEZŐI

Riói varázslat
Július közepén befejeződött a labdarúgó
világbajnokság, Németország végig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtva szerezte meg
negyedik aranyérmét. A Magyar Televízió
jóvoltából valamennyi mérkőzést megte-
kinthették a sportág szerelmesei, a
Művelődési Központ és Könyvtár ezt a lehe-
tőséget használta ki azzal, hogy óriás kivetí-
tőn, riói hangulatot varázsolva mutatott
négy mérkőzést a kínálatból. Az a szervezők
hozzáértését (vagy szerencséjét) bizonyítja,
hogy a kiválasztott meccsek sok találatot
hozó, igazán színvonalas összecsapások vol-
tak. Ezeket a sportélményeket fokozták még
a meghívott – komoly sportmúlttal rendel-

kező – vendégek élménybeszámolói, esélyla-
tolgatásai. Takács József és Zaharovits
Sándor a NIKE FAK korábbi kedvencei fel-
elevenítették az egyre inkább feledőbe
menő fűzfői aranykort, amikor az egész
ország ismerte a helyi zöld-fehérek eredmé-
nyeit. Hamar László egykori FIFA asszisz-
tens bepillantást adott a magas hőfokú talál-
kozók légkörébe, volt honnan emlékeit fel-
eleveníteni, hisz BEK döntőn szerepelt Puhl
Sándor játékvezető társaként. Akik eljöttek,
megtudhatták azt is, miért romlott meg
viszonya a világ legjobbjának választott bíró-
jával, s néhány kulisszatitkot feltárva az is
egyre nyilvánvalóbb lett, hogy a magyar

válogatott miért csak televízión keresztül
követheti a nagy világeseményeket. A sport-
szakmai beszélgetések mellett természetesen
könnyedebb nyáresti programnak is részesei
lehettek az érdeklődők, a Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub szamba bemutatója a
Copacabana hangulatát hozta el a helyszín-
re.
Július 13-án a németek magasba emelhették
a Világkupát, reméljük a következő világbaj-
nokságon már a mieinknek is szurkolhatunk
a Közösségi Ház udvarán.

GRÓF TIBOR

Cseberei Juniális
17. alkalommal rendezte meg a Műve -
lődési Központ és Könyvtár június utolsó
szombatján a tobruki strandon a Juniálist.

A hagyományoknak megfelelően gulyásfőző
versennyel és kispályás focitornával kezdő-
dött a rendezvény. A hat nevező főzőcsapat
féltve őrzött receptek alapján, egyedi prakti-
kákat bevetve igyekezett a 3 fős zsűri kedvébe
járni. Amíg a bográcsokban rotyogott az étel,
a színpadon Balatonfűzfő Város Vegyes Kara
mutatta be legfrissebb repertoárját, majd
Tóth István szórakoztatta világslágerekkel a
közönséget. A főzőverseny eredményhirdeté-
se éppen ebédidőben érte a versenyzőket, s
mint utólag kiderült, a helyi nyugdíjas klub-
nak kedvezett a hazai pálya. A két szakértő-
ből és egy kevésbé hozzáértő (e sorok írója)

zsűri ismeretlenül is a hazaiak gulyását érté-
kelte a legmagasabb pontszámmal. Fociban is
a helyiek diadalmaskodtak, egy szegedi csa-
pat ellen nyerték meg a döntőt.

A délutáni programok gólyalábas bemutató-
val, majd a Kid Rock látványos táncformá-
cióival kezdődtek, Orsi zenés nosztalgia
műsorát a Tv-ből is jól ismert Rekop György
Stand up comedy előadása folytatta, meg-
dolgoztatva a szépszámú közönség rekesziz-
mait.

A Yildizlar hastánccsoport sejtelmes, ugyan-
akkor látványos tűztánc bemutatója hatásos
felvezetése volt az éjszakába nyúló utcabál-
nak, amelyen a méltán népszerű Viktoria
együttes húzta a talp alá valót.

A programokat három helyi vállalkozó, Lajkó
Frigyes, Orosz Katalin és Rapatyi László is
támogatta, köszönet érte!

GRÓF TIBOR
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Riportsorozatunk keretében e hónapban
Benczéné Jánka Anikót, titkárunkat kérdeztük:

– Miért pont Fűzfő?
– Ide születtem, itt nőttem fel és az élet úgy
hozta, hogy itt is maradtam. Szeretem min-
den kis szegletét, ismerem az itt élő emberek
többségét. Jó itt. 

– Évek óta sikeres vállalkozást működtetsz
Balatonfűzfőn. Vállalkozói szemmel, hogy
látod a jelenlegi helyzetet?
– Nem mindig voltam vállalkozó.
Ugyanúgy kezdtem, mint itt sokan mások.
Az ipari iskola elvégzése után a Nitrokémia
laboránsaként dolgoztam.  Elvégeztem egy
vendéglátó-ipari iskolát, és 27 évesen úgy
döntöttem, valami mást is kipróbálnék. Sok
kacskaringóval jutottam el oda, amit most
csinálok. A Fövenystrandon üzemeltetek
egy strandcikk üzletet, úgy érzem, sikeresen.
Manapság nem könnyű a vállalkozói lét, de
megpróbálok minden helyeztet megoldani.

– Miért léptél be a Turisztikai Egyesületbe?
– Jó tartozni egy közösséghez, ahol választ
kaphatok a kérdéseimre, ahol azon dolgo-
zunk, hogy Balatonfűzfőn egyre inkább
meghatározó legyen a turizmus.

– Választmányi tagként mi a véleményed az
egyesület tevékenységéről?
– A BLTE minden tagja érdekelt abban,
hogy a városban élénküljön az idegenforga-
lom. A Turisztikai Egyesület ennek a moz-
gatórugója. Ide futnak be az információk a
pályázati lehetőségekről, a különböző
fórumokról, a vendégek igényeiről és így
tovább. Szerintem ma már egy Balaton-parti
település elképzelhetetlen turisztika nélkül.

– Mit emelnél ki az egyesület elért eredményei
közül?
– Eredményként könyvelném el, hogy
megalakulásunk óta létezünk. Ki tudtunk
alakítani a testülettel egy olyan viszonyt,
hogy meghallgassuk egymás véleményét, és
elismerjük egymás eredményeit. Más
egyesületekkel is kiváló a kapcsolatunk.
Szintén kiemelném sikeres eredményként a
Balatonkenesével közösen bonyolított
pályázatot, mellyel sok, turisztikai és város-
fejlesztési szempontból fontos eszközt
tudhatunk magunkénak. Valamint ren-
dezvényeink közül az augusztus 20-i ren-

dezvényt, amely évről évre több látogatót
vonz településünkre.

– Véleményed szerint mivel lehetne Fűzfőt
turisztikailag vonzóbbá tenni?
– Rendezett szép környezettel, gondolok itt
a tisztaságra, virágültetésre, padok kihe-
lyezésére a főbb csomópontokon, valamint
több színvonalas programmal. Kell egy új
turisztikai iroda és egy új, átgondolt turisz -
tikai koncepció.

– Köszönjük a beszélgetést!

Fűz nap – ami összefűz negyedik
alkalom mal a Tobruki strandon

Négy évvel ezelőtt Pappné Böbe felvetette
az ötletet, hogy szervezzünk egy olyan ren-
dezvényt, mely Balatonfűzfőhöz kötődne és
vendégeinket is idefűzné. Így született meg a
Fűz nap ötlete, amely azóta is töretlen nép-
szerűségnek örvend kisgyermekes
vendégeink körében. Idén sajnos a rossz idő
miatt egy héttel el kellett halasztanunk a
programot, de döntésünket nem bántuk
meg, hiszen a 19-i szombaton verőfényes
napsütés és nyári meleg szolgáltatta a hát-
teret a Fűz naphoz. A programunkat hatféle
kézműves technikával való ismerkedési
lehetőséggel kezdtük, így a kicsik
felfedezhették a nemezelés, a kötélverés, a
kosárfonás, a hímzés, az agyaggyöngy-fűzés
és a gyöngyfűzés titkait szakavatott
kézműveseink vezetésével. A vállalkozó

szelleműek kipróbálhatták a népi táncházat,
majd megmérethették magukat a vízibomba
csatában, az élő malom játékban, illetve
különböző vizes vetélkedőkben. Az aktív
pihenés kedvelői sem maradtak program
nélkül, egyórás zumba keretében sajátíthat-
ták el a latin táncok és a fitnesz kombiná-
ciójából keletkezett mozgásforma alapjait.
Végül pedig a program zárásaként a
gyerekek és szüleik együtt engedték el a
színes luftballonokat a Balaton-parti
alkonyatban. Rendezvényünk műsorszá-
mait Budai Kata konferálta fel.
Ezúton is köszönjük a közreműködőinknek
a segítséget, név szerint: Papp Józsefné,
Gyurkovics Ágnes, Gorza István, Rapatyi
László, Szabó Lajos, Felber István, 100 Ft-os
bolt, Szanyi Szilvia, Budai Kata, Talamár
Viktória, Szollár Szilvia, Kreutz Károly, Vági
Gyula strandgondnok, a Tobrukban szolgála-
tot teljesítő vízimentő fiatalember.

VALCZER ÉVA MENEDZSER

Turisztikai rovat
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Hogyan készítsük fel leendő 1. osztályos gyermekünket az iskolára?

VÁCISZ hírek

A város meghívására a felvidéki nagycétényi
testvértelepülésről érkezett delegáció elláto-
gatott a Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontba is.

Az esemény résztvevőinek Kontics Ferenc né,
a VÁCISZ elnöke mutatta be a felújított
intézményt, majd a küldöttség vezetőinek a
csillagvizsgáló és a Balaton fűzfői Horgász
Egyesület, illetve a VÁCISZ közös ajándéka-
it adták át. Mészáros Ferenc, Nagycétény
korábbi polgármestere helyezte el a csillag-
vizsgáló mellett található lakatfán a találko-
zó emlékére készített gravírozott lakatot.
Kocsis Antal, a csillagvizsgáló szakmai veze-

tője tartott érdekes előadást, majd vendége-
ink távcsöves bemutatón vehettek részt.

A piramisok ezeréves titkai

Dr. Balázs Béla csillagász, professzor tartott
a közelmúltban előadást a balatonfűzfői
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrköz -
pontban a Piramisok csillagászati titkairól,
hiszen az ősi civilizáció hatalmas építményei
a ma élő embereket is csodálattal töltik el,
nem is beszélve arról, hogy rengeteg, máig
megfejtetlen titokzatos dolog miatt számta-
lan rejtély övezi azokat. A szakértő hangsú-
lyozta, hogy számos elképzelés létezik arra
vonatkozólag, hogy miként jutottak az ókori
emberek a pontos csillagászati ismeretek bir-
tokába. Létezik az idegen civilizáció elméle-
te, van, aki az elveszett kontinensről, vagyis
Atlantiszról származó tudományos ismere-
tek átadásában hisz; azonban ezek sokkal
inkább ,,népszerűek”, mint tudományosak –
hangsúlyozta a szakértő. Előadásában kitért
arra is, hogy nemcsak Egyiptomban voltak
piramisok, hiszen például a mai Irak terüle-
tén, az ókori Babilonban, Kínában és Közép-

Amerikában is számos ilyen jellegű épít-
ményt találtak.
– A maja piramisok struktúrája is nagyon
figyelemre méltó, például a szárnyas kígyó
isten templomának ugyanannyi külső lép-
csője van, mint ahány nap van egy évben –
ismertette a professzor.

HALMOS GYÖRGY

A fotón: Balázs Béla professzor az ókori
piramisok építésének és később felfedezett csil-
lagászati tények összefüggéseiről beszél 

Könyv, toll, tinta, ceruza
rontom-bontom,
kezdődik az iskola
csak aszondom.
(Weöres S. Kezdődik az iskola)

Szülőként elhatalmasodhat rajtunk a szo-
rongás, és aggodalom, milyen lesz a tanév a
gyermekünknek, hogyan fog boldogulni
egy idegen helyen. Ők még nagyon várják az
iskolakezdést. Fontos, hogy örömmel
beszélgessünk a gyermekkel az iskoláról,
minél többször, pozitívan.
Az iskolához szükséges eszközök listáját jó
előre kézhez kapjuk. Érdemes együtt meg-
vásárolni ezeket a tanszereket. Még akkor is,
ha ettől az egész kicsit hosszadalmasabb, és
macerásabb lesz.
Járjuk be közösen az iskolához vezető utat,
és közben hívjuk fel a figyelmét a lehetséges
veszélyforrásokra.
A gyerekeknek mindenképp szükségük van

egy átmeneti időszakra, hogy hozzá tudja-
nak szokni a szigorú napirendhez a lazább
nyári pihenő után.  

Készíthetünk egy visszaszámolós naptárat!
Ez a naptár az iskolakezdésig hátralévő
napokat számolja. Ez segít az addig hátralé-
vő felkészítési feladatokat számon tartani, és
a gyerekek is tisztában lesznek az időkere-
tekkel.
Érdemes már az előző héten, vagy napokban
visszaállni arra a napirendre, ami majd az
iskolaév kezdetével beköszönt. A nyári szü-
netben általában senki nem ragaszkodik
ahhoz a szigorú napirendhez, fekvés és alvás
időhöz, amihez év közben. Nem csoda, hogy
a gyerekek hamar elszoknak tőle.
Az első napra minden legyen összekészítve
már előző este. Ilyenkor érdemes még egy kis
időt tölteni a gyermekkel. Fontos, hogy biz-
tosítsuk neki újra az alvás megszokott rend-
jét, hogy teljesen kialudhassa magát más-
napra. 
Pakoljunk be egy darabka otthont!
Ez főleg azoknál a gyermekeknél, akik
nagyon szoronganak, és tele vannak aggoda-
lommal, lehet szerencsés. Ha valamitől
elkezd félni a gyermek, vagy honvágya
támad, akkor egy kedves plüssállat, egy

rongydarab, kedvenc játék segíthet abban,
hogy megnyugodjon, kiegyensúlyozott
legyen megint, és nagyobb biztonságban
érezze magát „idegen” helyen is.
Egy pár hétre biztosan szükség lesz, hogy
belerázódjunk az iskolai rendbe. Állandósít-
suk a reggeli készülődés rendjét, és legyünk
kitartóak, türelmesek és következetesek a
felkeléstől a búcsúzkodásig.
Minden kedves leendő elsőosztályos gyer-
meknek és szüleinek, valamint az összes már
iskolás gyermeknek sok türelmet és vidám
várakozásokkal teli iskolakezdést kíván:

A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

BALATONFŰZFŐI GYERMEKJÓLÉTI

SZOLGÁLATA
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A napjainkban kisgyermeket nevelő édesanyák szülei még abban a
korban hozták világra gyermeküket, amikor a csecsemők ellátását,
így a táplálást is szigorú szabályok írták elő. A gyermeket születése
után az újszülött osztályon helyezték el, onnan a nővérek meghatáro-
zott időben vitték őket édesanyjukhoz. A szoptatás meghatározott
időközönként történt, ha egyáltalán sikerült az éppen alvó vagy a
cukros vízzel jóllakott újszülöttet megszoptatni. A ritka találkozások
miatt a tejtermelés sem indulhatott be megfelelően, így a gyermekek
gyakran szorultak kiegészítő táplálásra. Nemcsak a szoptatások gya-
korisága, de egy-egy alkalom hossza is megszabott ajánlások alapján
történt, így megjelent a „jól és rosszul szopó csecsemő” fogalma. Az
anyatej fontosságát már akkoriban is felismerték, azonban a szigorú
szabályok mellett sok édesanya mégsem tudta szoptatni gyermekét.
A XX. század végén a gyermekpszichológia és gyermeknevelés terén
egyre inkább előtérbe kerülnek a gyermek igényei, felismerik a korai
kötődés fontosságát. A szoptatás jelentősége is felértékelődik, a kötő-
dés, az anya-gyermek kapcsolat forrásaként is tekintik. 
Az anyatej összetétele és mennyisége alkalmazkodik a baba igényei-
hez. Nincs „gyenge”, „híg” vagy „túl erős” anyatej. A szoptatás ele-
jén hígabb, tejcukorban gazdagabb, második felében zsírdúsabb tej-
hez jut a csecsemő, így féléves koráig más folyadékra vagy táplálék
kiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej összetétele a gyermek
igényei hez alkalmazkodva folyamatosan változik, a gyermek féléves
kora körül, a mászás, a „mindent megkóstolás" időszakában megnő
az immunfehérjék koncentrációja, és egészen a szoptatás végéig igen
magas marad.
A szigorú szoptatási rend helyett ma már a baba igénye szerinti szop-
tatás javasolt. Így biztosítható a kicsi folyadék- és táplálékigényének
fedezése. Az anyatej termelését a gyermek étvágya szabályozza. Igény
szerinti szoptatás mellett működik a kereslet-kínálat elve, vagyis
ha kevés az anyatej mennyisége, még több szoptatással tudjuk serken-
teni a termelődését, míg egy idő után pontosan annyi anyatej terme-
lődik, amennyire a babánknak szüksége van.

Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjának.
A Magyar Védőnők Egyesülete 1993-ban kapcsolódott a WHO
által meghirdetett szoptatási világnap kampánysorozathoz.
Augusztus 1-jén köszöntjük a szoptató és tejet adó édesanyákat, ez az
Ő napjuk.
Ez alkalomból szeretném köszönteni Balatonfűzfőn minden szop-
tató anyukát!

„Óh, milyen csodálatos ajándék,
Az életet, megnyugvást adó meleg folyadék.

A női lét csodája, mellén nyugszik meg babája...”

Sok szeretettel!

TÖLGYES BEÁTA

TERÜLETI VÉDŐNŐ

A szoptatás világnapja

A Nitrokémia Véradó Egyesület tartva a Megyei vérellátóval kötött
megállapodást – az évi négy alkalommal szervezendő kiszállásos vér-
adást –, július 18-án rendezte idei 3. véradó napját.

Az ugyanerre a napra szervezett Országos Véradó nap, a nyári tanítá-
si szünet és a nagy meleg ellenére a megjelent 39 fő – közülük egy
első véradó – szép eredménynek mondható. A donorok megfelelő
,,karbantartó” kalóriapótló ellátásához elmaradhatatlan volt az állan-
dó és az alkalmi támogatóink anyagi és  más formában történő segít-
sége.

Ezúton is köszönjük: Lajkó Frigyes és csapata, Gondán Sándor,
Orosz Péter és Hegedűsné Klári vállalkozók ez irányú segítségét.
Köszönet illeti a helyszín biztosításáért a Művelődési Központ és
Könyvtárat (Gróf Tibor) is. Támogatásukat a jövőben is tisztelettel
elfogadjuk.

A következő véradásra, mely októberben lesz, továbbra is várjuk régi és
leendő új véradóinkat is. 

DIÓSI PÉTER

Nyári véradás a Gyártelepen
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Lapzárta óta két olyan eseményről kell írnom, amelyek említésre mél-
tóak. A június 28-án megrendezett XVII. Cseberei juniálison indul-
tunk a főző-versenyen. Már többször tapasztaltuk, hogy az igazi
gulyás a zsűri véleménye szerint csakis marhahúsból készülhet. Ezért
ez alkalommal valóban szürkemarha-húst vásároltunk, és a versenyen
ebből készítettük a gulyásunkat. A főzésre Gyurkovics Ági vállalko-
zott Boa Éva segítségével. Természetesen nem nélkülözték Zitek Kati
tanácsait sem. Végül ki kinek segített, a verseny végeredménye szem-
pontjából érdektelen, de a zsűri ízlésvilágának a legjobban az álta-
lunk készített gulyás felelt meg. Ez a tény eredményhirdetéskor
derült ki, ugyanis az első hellyel jutalmazták. A főző csapat az új sza-
káccsal, kuktával kitűnően mutatkozott be, reméljük, képességüket a
jövőben is kamatoztatni fogják. Az Életet az éveknek Veszprém
Megyei Egyesülete május 22-én rendezte a megyei úszóversenyt itt

helyben, Balatonfűzfőn. Az akkor elért helyezések adtak lehetőséget
az országos versenyen való részvételre. A verseny három úszásnem-
ben (mell, hát és gyors) ötven méteres távon zajlott. Az országos ver-
senyt Budapesten, Rákos keresztúron rendezték meg július 10-én.
Nagy izgalommal, szorgalommal, kitartással készültek tagjaink a
nagy megmérettetésre, Gyurkovics Ágnes, Németh Gábor, Simon
István és Vágfalvi Katalin személyében. A versenyen derült ki, nem
hiába edzettek, gyakoroltak, mert minden indulónk dobogós helye-
zést ért el. Begyűjtöttek négy arany, öt ezüst és három bronzérmet. A
mellékelt képen is látszik, hogy minden versenyzőnk három éremmel
büszkélkedhet. Ezúton is gratulálunk az elért eredményekhez.

SZABÓ LAJOS

KLUBVEZETŐ

,,Csebszalto” nyugdíjasklub

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a kedvező lehetősé-
get, s töltsék továbbra is szabadidejüket a fotózással, de
továbbra is elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!

A célunkat, hogy minél több fénykép készüljön a városunk-
ról, a természeti és épített környezetéről, valamint a város-
ban zajló életről, eddig maradéktalanul elértük. Számos
fotót jelentettünk meg saját lapunkban, igazán értékes adat-
bázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni szerető embert –
a városban és a kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél
változatosabb egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyamatosan, de legké-
sőbb december 5-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathor-
dozón (CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett – elektroniku-
san nem átszerkesztett, módosított – fotókat várjuk, a
pályázó pontos adatainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz
soros bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek pontos
mérete: 4-6 MB legyen. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg

azt a tíz képet, amelyet a legjobbnak ítélik meg, a beküldött,
maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot formál a beér-
kezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványá-
ban, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel készí-
tője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó
lemond a fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely rek-
lámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képe-
ket, és küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt!
Várjuk a képeket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap
Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  
06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©
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A hírlapot folyamatosan olvasók körében
nem számít újdonságnak a részletes tájékoz-
tatás az Irinyi Iskolában folyó magas színvo-
nalú Szitakötő pályázat munkájáról. 
A Szitakötő folyóiratban az elmúlt tanévben
több cikk foglalkozott a hírek, információk
világával. A 2013–2014-es tanévben egy

négyfordulós Média pályázatot hirdetett
meg a folyóirat, melynek gondozója a
Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesü -
let. Iskolánk tanulója, Bertalan Boglárka
nagyon igényes alkotásokat írt, így nyertese
lett ennek a pályázatnak. Nyereménye egy
életre szóló élmény lesz, ,,élőben” is bete-

kinthet a hírkészítés, a televíziózás világába,
felkészítő tanárával együtt szeptemberben a
TV2 csatornánál teendő látogatáson.
Gratulál a lelkiismeretes munkához, a szép
nyereményhez felkészítő tanára:

HORVÁTH IRÉN

Ismét egy országos ELSŐ helyezés!

A település általános iskolája, a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola a 2014–2015-
ös tanévre ismét megnyerte az országos és
határontúli intézményeknek kiírt oktatási
programot, mintegy 185 300 Ft értékben 71
általános iskolával egyetemben. Ez a prog-

ram jól beilleszthető az Örökös Ökoiskola
profiljába, a környezet fogalmát a természe-
ti környezetnél tágasabban értelmezi; az épí-
tett és a szellemi környezeten túl a társada-
lom egészére a másik emberre is kiterjeszthe-
tőnek véli. A projekt éppen ezért nemcsak a
veszélyeztetett természeti értékek megisme-

rését és megóvását tartja fontosnak, hanem a
szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és
kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyze-
tű gyerekekre. 

HORVÁTH IRÉN

Újabb siker

2014. június 27-én indul és 8 alkalommal
minden héten, pénteken rendezzük meg
az akarattyai péntek esti koncertet, a rock
and roll boogiet!

A rock and roll egy életérzés, a szabadság, a
felszabadult öröm, az örök fiatalság. Az
amerikai népzenéből kialakult, mondhat-

juk, hogy a könnyűzene alapja, amely az
50–60-as években felforgatta a világot. Ez az
a zene, amely mindenki számára színvona-
las, önfeledt szórakozást biztosít.

A „BB” zenekar tagjai 10 éve játszanak
együtt, a mai felállásban a „BB” formáció
2013-ban állt össze. Az anyazenekar az első

magyar házibuli zenekar volt. Az öt fiatal
zenész egyénisége jól szimbolizálja a rock
and roll műfaj sokszínűségét. 

Miért pont Akarattya?

Szerelem volt az első látásra, hiszen a tele-
pülés fantasztikus lehetőségeket rejt magá-
ban. Többször látogattunk le, egy kedves
ismerősünknél több alkalommal fergeteges
próbákat tarthattunk. Egy éjszakai
Balaton-látogatás alkalmával megnéztük a
Bercsényi strandot, amit azonnal berendez-
tünk. Lelki szemeinkkel már láttuk a több
száz, táncoló jókedvű embert. Nem volt
kérdés, hogy egy koncertsorozat számára
ideális helyszín. Az önkormányzat támoga-
tásával sikerült ezt az álmot megvalósítani.
Őszintén hisszük, hogy a zene, és különö-
sen a rock and roll nemcsak a különböző
korosztályok között, hanem Akarattya és a
környező települések között is hidat épít-
het, és reméljük, ezzel egy új hagyományt
teremtünk.

KUN ÉVA

A Balatonkenesei Önkormányzat és civil összefogás eredményeként a balatoni
nyári program egy fantasztikus élménysorozattal gazdagodott!



Véleményem szerint a megjelent szállás -
adókra vonatkozó új törvény alkotóinak
fogalmuk sincs, hogy kikről és miről szól ez
a szolgáltatás.
Nem értem, hogy hogyan gondolták, hogy
az idős „Mari nénik” majd online pénztár-
gépbe ütik be az éves 1-2 hetes vendégeiket,
vagy hetente fognak online adatszolgáltatást
végezni, ha van vendégük, ha nincs, miköz-
ben számítógéppel sem rendelkeznek.
Bár édesanyám rendelkezik számítógéppel,
de ettől függetlenül Nekem kellett az online
adatközlést elvégeznem, mert erre ő – és
gon dolom még sokan mások – nincs felké-
szülve. Természetesen szívesen segítek
másoknak is, keressenek meg nyugodtan!

Az alábbi levelet küldtem településünk
országgyűlési képviselőjének bízva abban,
hogy átérzi magánszállásadóink gondját.
Amint választ kapok, közlöm Önökkel!

Tisztelt Dr. Kontrát Károly képviselő úr!

Tárgy: 48./2013. NGM rendelet módosítá-
si kérelme

A 48./2013. NGM rendelet alapján nyug-
taadási kötelezettségüknek kizárólag pénztár -
géppel tehetnek azok, akik TEÁOR’08 55.1-

55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevé -
keny séget végeznek.
Bár mentesülnek azok a pénztárgép haszná-
lata alól, akik „az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 166.§-nak
megfelelően, akik a nyugtaadási kötele zett -
séget számla kibocsátással teljesítik”, de ezek-
nek a szállásadóknak elektronikus úton kell
bejelenteniük a számlák adatait.

A magánszállásadók többségének éves
100–500 ezer forintos bevétele van az ingat-
lanjuk kiadásából, ennek közel 50%-át kell
leadózniuk. Nincs 200 ezer forintjuk egy
online pénztárgép megvásárlására, illetve
annak fenntartási költségeire.

A szállásadók többsége 50 év feletti.
Kevesen rendelkeznek számítógéppel, akik-
nek van, azoknak sincs számítógépes ismere-
te legtöbbször. Képtelenek megoldani az
elektronikus adatszolgáltatást.
Akinek nincs gépe, az nem tud ügyfélkaput
nyitni, így csak a pénztárgépes elszámolás
jöhetne szóba, de 60 év felett már egy pénz-
tárgép kezelése is nehézségeket okoz.

Ennek a törvénynek az lesz a vége, hogy
sokan visszaadják a vállalkozói engedélyüket. 
Ez által az ő jövedelem kiegészítésük is meg-

szűnik, de az állam is jelentős adótól fog elesni.
Azt gondolom, ha kötelezve lennének a
magánszállásadók, hogy csak számlát hasz-
nálhatnak, úgy nincs szükség az online beje-
lentésre! Véleményem szerint a szigorú
számadású számlatömbök ellenőrizhetőek,
nem lehet visszaélni velük!
Egyébként is azt gondolom, hogy adót nem
azok csalnak, akik bejelentett szállásadók,
hanem azok, akik nem hivatalosan végzik
ezt a tevékenységet!

Javaslom, hogy a kormány módosítsa a ren-
deletet! Vonják vissza az online bejelentési
kötelezettséget, és kötelezzék a szállásadókat
a számlaadásra!
Kérem, hogy javaslatomat képviselje és
terjessze be az Országgyűlés elé!

Ez a megoldás kezelhető az idősemberek és a
számítógéppel nem rendelkezők számára is!

Köszönettel

Balatonfűzfő, 2014-06-22

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐI KÉPVISELŐ

SZANYISZ@INVITEL.HU

+36/20/924-3179

Online pénztárgép vagy online bevallás a szállásadóknak?
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A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége még tavasszal legendaíró
pályázatot hirdetett diákoknak három kategóriában.

Most az általános iskolás kategória alsó és felső tagozatos nyertesének
pályázatát közöljük.

Kedves Olvasóink!

Édesanyámtól hallottam, hogy létezett egy
város, amelynek volt egy fényes tava. A tavat
dús fűzfák vették körül és bogyós bokrokkal
volt körbekerítve.

Az emberek azt beszélték, hogy létezik egy
kedves sellő a vízben. Csak ritkán és hajnal-
ban lehet látni. Volt egy ember, aki nem hitt
ebben a történetben. Gondolta megnézi a
tavat, hátha meglátja a hableányt. Beleült a
csónakjába és eltávolodott a parttól.
Hirtelen megpillantott egy fröccsenő csob-
banást. Azt hitte, hogy egy harcsa ugrál.
Elgondolkodott, kezdett hinni benne, hogy
létezhet a lány. Sokáig várt, hátha meglátja.

Hajnalodott, amikor csalódottan haza
indult. A partra érve az egyik fűzfa alatt egy
pihenő, csodaszép lányt vett észre. Próbált
vele beszélni, de a lány nem szólt egy szót
sem. A fűzfa kezdett elszáradni, a sellő pedig
visszacsúszott a hideg, halakkal teli vízbe.
Elgyengült és nem tudott feljönni a víz tete-
jére. Odajöttek a természet tündérei, akik jó
barátságban voltak a sellővel. Az ember
velük is próbált beszélni, de ők is csak
némán mosolyogtak. Elővették a varázspo-
rukat, rászórták a fűzfára. A fa kezdett egyre
erősebb lenni. A maradék varázsport a víz
felszínére szórták, hogy a sellő is erősödjön.
A tó egyre-egyre fényesebb lett. Az ember a

találkozás óta jó barátja a tündéreknek és a
sellőnek. Ha a tóban valami rossz dolog tör-
ténik, az ember segítségül hívja a sellőt és a
tündéreket. Ők védelmezik ez óta a tavat. 
A sellő lánynak a Fűzi nevet, a tónak pedig a
Balaton nevet adták a tündérek. Ebből kapta a
város a Balatonfűzfő nevet. A sellő a mai napig
védelmezi a Balatont, így mesélik az emberek.

Kiss Rebeka: A fűzfa és a Balatoni sellő
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A szerkesztőségi és nyomdai szabadságolások miatt kérjük az
anyagleadási határidőt – minden hónap 20-a – betartani.
Lapzárta után érkezett anyagokat csak a következő havi szám-
ban tudjuk megjelentetni.
A szövegeket Word dokumetmumban, a képeket pedig külön –
nem a szöveges dokumentumba beágyazva – minimum 1 MB
méretben kérjük. 
A kész hirdetéseket és egyéb megjelentetni kívánt kész anyago-
kat (pl. plakátok, meghívók) 300 dpi felbontásban és az előre
leegyeztetett méretben szíveskedjenek elküldeni.

A képviselő-testület által meghatározott minden hónapi elsejei
megjelenés nem teszi lehetővé a lapzárta után érkezett anyagok
feldolgozását. Megértésüket köszönjük!

SZERKESZTŐSÉG

Szerkesztőségi felhívás

Élt egyszer egy fiatalasszony a Balaton part-
ján, Violának hívták, férjét pedig Vidornak.
Egy szép napon Viola és Vidor elmentek
kirándulni a Máma tetőre. 

Hirtelen találkoztak a természet lágy ölén,
egy furcsa kígyóval. Nem közönséges kígyó
volt, hanem olyan, hogy aki a szemébe

nézett, rögtön kővé dermedt. Nem tudták
ezt, s haza vitték. Másnap vendégek érkeztek
hozzájuk, és bizony a kígyó szemébe néztek,
nyomban kővé változtak. Viola és Vidor
rémülten vette tudomásul, hogy varázskí-
gyójuk van. Nagyon vigyáztak, hogy
nehogy velük is megtörténjen a baj.
Azonban egyik alkalommal Vidor megfe-

ledkezett a különös képességről és jó mélyen
a kígyó szemébe nézett. Megtörtént a baj,
Vidor kővé változott.
Viola nem tudott belenyugodni, hogy egye-
dül maradt, ezért megfogta a kígyót, a sze-
mébe meredt s mind a ketten kővé váltak.
Máig is a Mámánál, Fűzfőn pihennek egy-
mással örökre.

Varga Klaudia: Viola és a kígyó

Német nyelvoktatás
Német anyanyelvű oktató egyéni

német nyelvoktatást,
korrepetálást vállal a kezdőtől a haladóig.

(Általános és középiskolásoknak is.)
Német munkavállaláshoz a német nyelv

alapjainak oktatása.

Az oktatás Papkeszin történik. 1 óra = 60 perc.
A nyelvoktatáshoz az anyagot biztosítom.

Érdeklődni: +36-20/384-1003

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra 88/428-838,
06-20/388-5411

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu
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Augusztusi rejtvény
A júliusi keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
A madárral dalolok…
Szép világ te, jó napot!
(Reviczky Gyula: Nyári dal)

Könyvet nyert: Szabó Lajos balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!

Augusztus havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. augusztus 19.

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.

Vendégfogadás
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Ön is fél a fogorvostól?

Erre nálunk van a megoldás! Bármilyen fogászati beavatkozás elvégezhetõ szedálásban
(altatás) is, így Önnek szemernyi emléke sem lesz az átélt kezelésrõl. Ráadásul, ha
augusztus 1-ig megkezdi a kezelését, 20% kedvezményt biztosítunk az árból és

ajándékba kap egy strandlabdát is!

Hívjon minket bizalommal még ma a +36-88/574-865 és a 
+36-20/995-4540-os telefonszámokon!

A kedvezmény más ajánlattal össze nem vonható, illetve már megkezdett kezelésekre
nem vonatkozik. Az akció csak a hirdetés felmutatásával együtt érvényesíthetõ! 

Érvényesség: 2014. szeptember 20.

www.globedental.hu 
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

Hirdessen 2014-ben Ön is a Balatonfűzfői
Hírlapban!

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

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

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

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,

V: 8.00–19.00

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
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

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.
(in der Ordination)

Öffnungszeiten: Mo�Fr: 9.00�16.00
Sa, So: geschlossen

Tel.: +36-30/959-0521

� Spezialhaus für
Brillen und Sonnenbrillen

� Reparaturen
� Kontaktlinsen,

Pflegemittel
� Hüllen, Ersatzteile, 

� Accessories

Monatlich neue
Sonderangebote
und Rabatten!

Schauen Sie rein,
wir freuen uns auf Sie
und beraten Sie gern!

Ihr Karát Optik Team
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Szent László templom búcsúünnepe

Fotók: Kőnig Zsuzsa



Riói varázslat


