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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
július havi programja

Július 1. 14 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 1. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Július 4. 22 órától ,,Riói varázslat”
– a világbajnoki mérkőzés közvetítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 5–6. Szent László templom
búcsú ünnepe

Július 5. 16 óra Emlékülés a 75 éves Szent
László templom tiszteletére
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
17.30 óra Egyháztörténeti fotókiállítás
megnyitója
18.00 óra Kecskés együttes koncertje 
Helyszín: Szent László templom
19.00 óra Ungvári Gyermek és Ifjúsági
Palota táncgálája
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Július 6. 10 óra Búcsúmise a Szent László
templomban
– a felújított szentély és sekrestye felszentelése
Celebrálja: dr. Márfi Gyula veszprémi érsek
– szeretetvendégség a Művelődési Központban

Július 7. 19 óra Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 10–14. Testvérvárosi találkozó

Július 13. 20 órától ,,Riói varázslat”
– közönségtalálkozó híres sportolókkal
21 órától a világbajnoki mérkőzés közvetítése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Július 18. 9–16 óráig Véradás
– a Nitrokémia Véradó Egyesület szervezésé-
ben
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Július 25. 18 órától Romkerti zenés esték
Helyszín: Fűzfőfürdő, Romtemplom

Július 31.–augusztus 3. ,,Nyitva van az
arany kapu” kulturális és szórakoztató
fesztivál

Július 31. 14 óra Halászléfőző verseny
18 óra Pálinka bemutató és kóstoló
19.30 óra Főzőverseny eredményhirdetése
20 óra Nosztalgia est
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztusi előzetes

Augusztus 1. I. Balatonfűzfői kutyaparádé
10 órától Kutyaszépségverseny, tanácsadás
14 órától Látványos kutyabemutatók
Helyszín: Városi Stadion

Augusztus 1. ,,Retro buli”
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 2. XVIII. Gombócfesztivál
Programok:
10.00–10.30 óra Marching Jazz Band kisvo-
natos felvonulása
10.30–11.00 óra Marching Jazz Band – térzene 

12.00 óra A Gombócfesztivál megnyitása
13.00 óra Fűzfő Big-Band koncertje
14.00 óra Tihanyi Musical színpad fellépése
15.00–17.00 óra Kid Rock and Roll, Csajox,
Balatonfűzfő Város Vegyes Kara, Yildizlar
hastánccsoport, nagycétényi Kútyika és
Kadarka dalkör
16.00 óra Az Aranygombóc-díj átadása
17.00–18.00 óra Marching Jazz Band kon-
certje
19.00 óra Tabáni István fellépése
20.00 Tombola-sorsolás
21.00 Utcabál
Egésznap: kirakodó vásár, városnéző kis -
vonat, ,,Fanyűvő” játékpark
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 3. Veterán gépjárművek találko -
zója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Augusztus 5. 18 óra ,,Csebszalto” nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Augusztus 9. Fogyatékkal élők nyári fesz-
tiválja
– a BLTE szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenystrand

Várjuk a kedves érdeklődőket folyamatosan
bővülő honlapunk oldalán is, ahol sok hasznos
információt találhatnak: www.mkkfuzfo.hu
A műsor és időpont-változtatás jogát fenn -
tartjuk!
2014. július 14–20., valamint augusztus
11–17. között az intézmény zárva tart.

Szeretettel köszöntjük városunk 1 újszülöttjét, név szerint Győrffy Boglárkát.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2014. májusi
lapzártától a 2014. júniusi lapzártáig:



A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete az előző lapzárta óta 2014.
május 20-án tartotta soron következő ülését.
Az ülésen született döntések a teljesség igé-
nye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
kép viselő-testülete úgy döntött, kimutatja,
mennyi önkormányzati forrást biztosított a
víziközmű-rendszer megvásárlására, fejlesz-
tésére.

– A testület a SAL-X Kft. 2013. évi egysze-
rűsített éves beszámolóját 101 043 e Ft
mérleg főösszeggel és –17 792 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfo-
gadta.

– 2014. június 1. napjától határozatlan időre
– 15 napos felmondási határidővel – az ön -
kormányzat bérbe adja a Balatonfűzfő, Jókai
u. 19. szám alatt lévő főépület egy tantermét
vízbázisú fóliázási tevékenység céljára László
Márk részére bruttó 15 000 Ft + rezsi bérle-
ti díjért azzal a feltétellel, hogy az ingatlan
értékesítése esetén a bérleményből 5 munka-
napon belül kiköltözik. A bérleti díj az inflá-
ció mértékével évente emelkedik. A műkö-
déshez szükséges feltételeket és annak költ-
ségét a bérlő biztosítja, mely a bérleti díjba
nem számítható be.

– Az önkormányzat felülvizsgálja a stran-
don alkalmazott bérleti díjakat, valamint a
strandi üzletekben folytatott tevékenységi
körök – bérlők által – szerződésben vállalt
feltételeknek/kötelezettségeknek történő
megfelelését. Az üzletek egységes árnyékolá-
sának megvalósítása érdekében pedig javas-
latot kér az üzletek bérlőitől.

– A hivatal megvizsgálja, milyen költséggel
lenne megvalósítható a Fövenystrandon
található rossz állapotú járdák felújítása.

– A testület a Pékmester Biscuits Kft. kérel-
mére hozzájárult a balatonfűzfői Föveny -
strandon a „Fövenyfürdő felújítása” című
projekt keretében megépítendő üzlet építési
határidejének 2015. május 15-ig történő
meghosszabbításához.

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy
likviditási célra 2014. július 1. napjától
2014. december 31. napjáig 80 000 000 Ft

összegű folyószámlakeret (likvidhitel) szer-
ződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. 

– A képviselők támogatták a Balatonfűzfő
352/10 hrsz.-ú, a Fövenystrandhoz tartozó,
de attól elkülönülő (352/10 hrsz.), a strand-
terület északnyugati kerítése mellett jelenleg
is meglévő, a vízparthoz kapcsolódó betono-
zott területen a sólya felújítását. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. pályázatot kíván benyújtani „Az EGT
Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése
és megújítása Vidéki kulturális és természeti
örökség megőrzése” című, HU07PA16-A2-
2013 kódszámú pályázati felhívás keretében
„A balatonfűzfői egykori Klebelsberg Kuno
népiskola épületének megújítása” című pro-
jektjére.

2. A képviselő-testület a bruttó 118 642 990 Ft
összköltségű beruházáshoz a pályázat kereté-
ben bruttó 112 710 840 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel és a pályázathoz
kapcsolódó bruttó 5 932 150 Ft saját forrást
biztosítja, amelynek fedezete az elmaradt fej-
lesztések kiadási előirányzat-maradványa. A
megvalósítás helyszíne: 8175 Balatonfűzfő,
Jókai Mór utca 19., 603 hrsz.

3. A képviselő-testület a projekt befejezésé-
től számított 5 évig a támogatással létreho-
zott eredményeket, különösen a projekt
keretében felújított ingatlant és beszerzett
eszközöket a pályázatban vállalt szakmai tar-
talommal, a projekt céljaival összhangban
változatlanul fenntartja és üzemeltetését
biztosítja.

– Az önkormányzat a helyi közösségi közle-
kedés támogatása tárgyában, a 21/2014.
(IV. 18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak szerint nyilatkozik, hogy:

– A helyi közlekedést 2014. január 1-től
2014. december 31-ig folyamatosan fenn-
tartja.

– A helyi közlekedés működtetéséhez
(folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenn-
tartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztésé-
hez (beruházásaihoz) 2013. évre vonatkozó-

an 2 360 000 Ft önkormányzati üzemelteté-
si támogatást biztosított saját forrásból.

– A személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott
pályázati eljárás útján kiválasztott Bakony
Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szer-
ződést.

– A Balatonfűzfőért Alapítvány Kura tó -
rium elnökévé Gyurkovics Ágnest, alelnöké-
vé Gál Bélát választották meg. A kuratórium
további tagjai: Pintér István, Szitásné Kiss
Katalin, Balogi András

A Balatonfűzfőért Alapítvány felügyelő
bizottság tagjai: Polniczky József, Dr. Rimay
László, Túróczi József

A Vállalkozást Segítő Alapítvány Kura -
tórium elnöke Lublóy Géza. A kuratórium
tagjai: Gyuricza László, Pintér István,
Harmath Gábor, Horváth Lajosné 

A Vállalkozást Segítő Alapítvány felügyelő
bizottság tagjai: Kontics Ferencné, Veisz
László, Fejes Károly 

– Elbírálták a Civil pályázatra beérkezett
kéréseket. A testület a civil szervezetek
között 5 millió Ft támogatási összeget osz-
tott el. Az egyházak szintén részesültek
önkormányzati támogatásban.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit
városunk honlapján az önkormány zat→Kép -
viselőtestület→Jegyzőkönyvek menüpont
alatt olvashatják. A rendeletek közül az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 1/2014. (II. 28.) önkormányzati ren-
delet módosult, valamint a helyi település-
rendezési előírások tartalmáról szóló előze-
tes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció szabályairól szóló
12/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
helyezték hatályon kívül.

A soron következő testületi ülésre június
24-én került sor 16 órakor. Erről a beszámoló
a lapzárta miatt a következő havi Hírlapban
lesz olvasható.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT

PG. REFERENS
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Negyvenötödik hónap a városházán

Nagyon fontos beruházás közeledik a befe-
jezéshez. Ez a tobruki lámpás kereszteződés.
A műszaki átadás megtörtént, még néhány
apróság van hátra, de hamarosan működik.
Cáfolom azokat a vélekedéseket, amelyeket
nagy hanggal páran terjesztenek. Azt állít-
ják, hogy ott sosem volt fennakadás a közle-
kedéssel, nem kellett várni, így az erre fordí-
tott pénz kidobás, pazarlás. Csak azok állít-
hatják ezt, akik nem ismerik a helyben élők
mély gondjait, s éppen ebben az időpontban
erősödik meg valamiért a véleményük.
Lelkük rajta. Én tudom, hogy gond volt
azzal a kereszteződéssel. Tudom, hogy hány-
szor hangzottak el a kérések a tobruki lako-
soktól, hogy forgalomlassítás, zebra.
Többen felvetették, hogy minek ezek a zeb-
rák, sehova nem mennek, sehova nem vezet-

nek. Ezt a csomópontot a közlekedéshez
értő szakemberek tervezték meg, minden
előírást figyelembe véve.  A zebrák megvilá-
gításától kezdve a csatlakozásig, mindent. A
most véget érők zebrák utáni rövid járdák
később folytathatók lesznek az Uszoda úton,
a buszforduló köré kialakulhat egy kis pihe-
nőhely, de most ez egy kezdet, ami folyta-
tódhat, ha a város így akarja, s lesznek rá for-
rások. Addig is örüljünk neki, mert nekünk
épült, a mi biztonságunkért.

Az előző számban megígértem, hogy a víz-
műre költött eddigi költségeket bemutatom.
A mai állapot a következő.
Mint a kimutatásból is kiderül, hogy meny-
nyibe került eddig a városnak ez a vállalko-
zás. A működő képesség megtartása miatt

pl. vissza kellett vásárolni azokat az ingatla-
nokat, amit a város alapításkor ingyen adott
a cégnek. Olyan kölcsönöket kellett adni,
aminek a visszafizetését a kölcsön nyújtása-
kor sem láttuk biztosítottnak. De meg kel-
lett tenni, mert víz nélkül nem maradhatott
a település egy része. S nem igaz az, hogy ha
helyettünk más veszi meg, akkor veszélybe
került volna a vízellátás. Igazából mi lettünk
egy anyagilag rendkívül gyenge, vízmű
működtetésben tapasztalatlan tulajdonos.
Magyarázni lehet, hogy a megvásárlásakor
nem lehetett tudni a cégek megszűnését, a
válság begyűrűző hatását, hogy a törvény
nem engedi majd, hogy hosszú távon
működtessük, át kell adnunk majd a DRV-
nek, és esélyünk sem lesz majd ezt a 343 mil-
liónál is több ráfordítást visszaszereznünk.
Az uszoda kút fúrására kapott engedélyt, a
legnagyobb fogyasztónk is kevesebbet
fogyaszt majd, de azt a fogyasztást is csak
nehezen tudja majd fizetni. 
Ebből a 343 053 265 Ft-ból rengeteg árkot,
járdát, utat tudtunk volna rendbe tenni, a
temető útjait leaszfaltozni, kicserélni az diá-
kok régi, elavult számítógépeit, monitorjait,
befejezhettük volna  a strandjaink fejleszté-
sét, jobban részt vehettünk volna  a templo-
maink felújításában. Ha ezt a pénzt pályáza-
ti önrészként használtuk volna fel, akkor ez
megtöbbszöröződhetett volna. Volna,
volna, volna. Remélem, a számok láttán
mindenki előtt világos, hogy ez egy rossz
üzlet, nem kellően átgondolt, felesleges
lépés volt. A helyi önkormányzatiság leg-
rosszabb, legnagyobb kárt okozó döntése
volt.  Talán már az akkori döntéshozók is
látják ezt, s nem akarják ezt egy bombaszti-
kus üzletnek, sikertörténetnek előadni.
Köszönetet mondok a SAL-X Kft. mostani

vezetésének, Kovács Elemér Péter ügyvezető
igazgató úrnak, Németh László munkatárs-
nak, akik szakítottak a korábbi vezetés
elképzeléseivel, s ötleteikkel, innovatív,
átgondolt javaslataikkal, operatív munká-
jukkal segítették a cég helyzetének stabilitá-
sát, a hiány csökkentését.  A tulajdonos
önkormányzatot nemcsak pénzszivattyúnak
tekintették, hanem azon voltak, hogy a fej-
lesztések olcsón, külső források bevonásával
valósuljanak meg. 

Rengetegen voltak a második Beach fesztivá-
lon. Én is sokat, sokáig voltam ott. Nyugodt
légkörű, színvonalas rendezvény volt. A cikk



6. oldal 2014. július

LEADER pihenőpont kialakítása Balatonfűzfőn
Balatonfűzfő város önkormányzata 2013. november 7-én európai
uniós pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői LEADER pihenőpont
kialakítására és mobil színpad beszerzésére, amelynek eredményeként
4 219 910 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek
közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeiről” szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet keretében.
A kivitelezők kiválasztása megtörtént, megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének terve-
zett időpontja 2014. július 17.

Az együttműködési projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:
• A Közösségi Házhoz egy mobil színpadot szerzünk be, mivel minden

évben több jelentős kulturális rendezvény zajlik ezen a helyszínen.
• A LEADER pihenőpont a Közösségi Ház melletti árnyas területén

lesz kialakítva, amely tartalmaz egy információs táblát, támlás
padot és hulladékgyűjtőt.

Bővebb információ:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Nóti Attila városfejlesztési referens
+36-88/596-921, noti.attila@balatonfuzfo.hu

Búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejárt…
Szeretettel búcsúznak a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola elballagott nyolcadikos tanulói tanáraik-
tól, diáktársaiktól és szeretett iskolájuktól. A
szívük mélyén örökre Irinyis diákok maradnak.

8. a osztály
Dr. Somogyiné Csécsi Éva osztályfőnök
Balogh Natália Noémi, Bánki Fruzsina
Klára, Dufek Kristóf, Duka Bence, Gyöngyösi
Fanni, Héninger Benigna, Hollósi Rebeka,
Jobbágy Vivien Zsuzsanna, Király Artúr,
Klemencz Bianka Mária, Lengyel Attila,
Lengyel Gréta, Madarász Márk, Novák
Zsolt, Rédei Rómeó, Rózsás Marcell, Segesdi
Áron, Varga Henrik Richárd

8. b osztály
Zanathyné Lenkefi Éva osztályfőnök
Balikó Boldizsár József, Balogh Nikolett,
Batta Vivien, Gáspár Fanni, Jakab Vivien,
Kemény Balázs Attila, Németh Tamás
Martin, Némethi Donát Tamás, Nyírő
Miklós Gergely, Péteri Kornél, Sándor
Mátyás, Simon Erhard, Szombathelyi
Klaudia, Varga Gábor, Volek Barbara Zelma

Álmaik, vágyaik, céljaik megvalósítása után
örömmel visszavárja az Irinyi Iskola kedves
volt tanítványait, Balatonfűzfő város pedig
leendő választópolgárait.

POLYÁK ISTVÁN IGAZGATÓ

írásakor az utolsó nap még hátra van.  A ren-
dezvény a nyár meghatározó rendezvénye lett
a parton. Promóciós anyagok, előkészületek,
profi megvalósítás. Igazi beachet idéző kör-
nyezet, sportrendezvények, mosolygós arcok.
Az ország legnevesebb biztonsági cége fel-
ügyelte eddig. A teológiából frissen doktorált,
egyetemen a lelkészeknek teológiát oktató
helyi biztonsági főnökkel rendszeresen beszél-
gettünk érdekes dolgokról, mert nem volt
dolguk. Kinn, a kordonon kívül a készenléti
rendőrök vigyázták a rendet, s nem jeleztek
semmi rendkívülit. Néhányan mondták, hogy
nem vagyunk Siófok, Balatonfüred, minek
nekünk ilyen rendezvény, ilyenekre ott van-
nak ők. A látogatottság, a kísérő rendezvé-
nyek bizonyítják, kell ez ide, mert vannak fia-

talok, akik várják ezt. S ennek van hatása az
idegenforgalomra. És ennek van csak igazán
hatása. A szomszédomban több tucat fiatal
sátorozik, s több szobakiadó sem tudott már
vendégeket fogadni.  Ők napközben itt élnek,
fogyasztanak, s jövőre is visszavágynak.
Vannak az utcát megtöltő emberek, többnyire
fiatalok, nevetnek, beszélgetnek. Életet hoz-
nak közénk.  Nem egy, hanem több ekkora
rendezvény kellene.
A parti sétány és kerékpárút engedélye meg-
érkezett. Most a közbeszerzési kiírásunk
ellenőrzése folyik. Ahogy az zöld utat
kapott, akkor a közbeszerzés kiírása, elbírá-
lása után indulhat a kivitelezés.
Két évtizede volt dobogós a megyei első
osztályban a FAK labdarúgó csapata. Az

évet értékelő rendezvényen gratuláltam a
vezetésnek, játékosoknak, szurkolóknak.
Ami kor csak tehettem, mindig kimentem a
hazai meccsükre, s láttam a fejlődő játéku-
kat, az edzőváltás utáni szárnyalásukat.
Amikor nem tudtam kimenni a meccsükre,
a meccs után szinte azonnal telefonon
érdeklődtem. Volt olyan is, hogy az érem-
szerző hely megszerzéséről az egyik játékos
hívott fel boldogan, büszkén. Igen együtt
van most a csapat. Remélem, jövőre folytat-
ják. Hajrá FAK!

A legközelebbi KT-KÁVÉ 2014. július 17-e
17 óra, Tobruk, óvoda. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Meghívó

A Balatonfűzfő-gyártelepi Római katolikus
Szent László templom hívei szeretettel vár-
ják Önt templomuk  búcsú ünnepére és a
Szent László templom 75 éve történt felszen-
telésének megünneplésére

Program:

2014. július 5-én, szombaton
Emlékülés
Helyszín: Művelődési Központ, Balaton -
fűzfő, Bugyogóforrás u. 12. 
Az emlékülést megnyitja: SZÉCSI Ferenc
plébános

Előadások:

16.10 Dr. KARLINSZKY Balázs (igazga-
tó, Veszprémi Érseki és Főkáptalani
Levéltár): A Fűzfőgyártelepi plébánia
meg alapítása és az első évek

16.40 Dr. GÁRDONYI Máté PHD teoló-
giai tanár: A Veszprémi egyházmegye
püspökei a XX. század közepén: Rott
Nándor, Czapik Gyula, Mindszenty
József,  Bánáss László, Badalik Bertalan

17.10 KOVÁCS Gergely okl. posztulátor:
A Fűzfő-gyártelepi templomot kon-
szekráló Boldog Meszlényi Zoltán  

17.45 Az egyházközség és templom törté -
netéről szóló kiállítás megnyitása
A kiállítást megnyitja: dr. KARLINSZKY
Balázs, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani
Levéltár igazgatója

17.55 Zárszó: SZÉCSI Ferenc plébános

18.00 A Kecskés együttes műsora
19.00 Ungvári Gyermek és Ifjúsági Palota
táncgálája

2014. július 6-án, vasárnap

10.00 Szent László búcsúi szentmise és a
felújított szentély és sekrestye felszen-
telése
Celebrálja: dr. Márfi Gyula veszprémi érsek

Helyszín: Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent
László templom 

A Szentmise után szeretetvendégség a
Művelődési Központban.

Egyházközségünk köszönetet mond a támo-
gatásért mindazoknak, akik segítettek a jubi-
leumi búcsú ünnepünk megtartásában!

SZÉCSI FERENC

PLÉBÁNOS

Nyáron is figyeljünk egymásra
Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgal-
mi szezon, amely nemcsak a közvetlen
Balaton-parti, hanem a háttértelepülések
életét is megváltoztatja!
A pihenésre vágyó vendégek mellett megnő
az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közle-
kedők száma. Szép számmal akad köztük
olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a
nyaralók óvatlanságát kihasználva követ el
bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a
trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi
tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
A mások megkárosításának szándékával
érkezők a strandi forgatag mellett gyakran
választják a kis forgalmú, családi házas, nya-
ralós övezeteket, a parttól távolabb eső tele-

püléseket, ahol kevesebb a mozgás, ahonnan
dolgozni, kirándulni, strandolni mennek az
emberek. De éppen ezeken az utcákon tűn-
hetnek fel az idegenek! 
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a
bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szo-
katlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő ember-
ekre a rendőrségre történő telefonálással hív-
juk fel a figyelmet. Több esetben előfordult
már, hogy a legegyszerűbb rendőri intézkedés,
már az igazoltatás is elriasztotta a bűnözőket,
vagy később segítette a nyomozást, egy-egy
bűncselekmény felderítését.
A telefonálással kapcsolatban felhívom a ked-
ves Olvasók figyelmét, hogy a megalapozat-
lan segélykérő bejelentések bármelyik szerve-

zethez – mentők, tűzoltók, rendőrség – sza-
bálysértésnek minősül, és komoly bírsággal jár.
Már ebben az évben is előfordult, hogy a
közlekedési baleset okozója elhagyta a
helyszínt. Tudjuk, hogy e mögött gyakran
alkoholfogyasztás áll, a félelem a lebukástól.
Arra azonban nem gondol a gépjármű veze-
tője, hogy egy személyi sérüléssel járó kocca-
nás, ütközés helyszínének elhagyása olyan
bűncselekmény, amely elzárással is sújtható
az eljárás végén. Aki nem áll meg, és nem
segít a sérülést szenvedett közlekedő ember-
társának, sokkal nagyobb bajba kerül, mint a
jogosítvány elvesztése egy időre!
Az idegenforgalmi szezonban számíthatnak
rá, hogy a megerősítő erőkkel együtt, rend-

In memoriam Detrich Tibor

Elment Fűzfő egyik nagy öreg je.
Kedves Tibor, az utolsó találkozásunk bizony az én hibámból már
nem valósult meg. Halálhíredet is későn tudtam meg, ezért nem
tudtalak igazán elbúcsúztatni.
Nehéz természetű, mindig tenni akaró, közösségi embernek
ismertelek meg. Közös munkánk során – a Városvédő és Fürdő
Egyesület története – megismertelek, és azt hiszem, meg is értet-
telek. Kerested a közösség számára fontos témákat, és felvállaltad
az ezzel járó konfliktusokat. Sokan csak a konfliktust látták, keve-
sen vették a fáradságot, hogy motivációid gyökerét keressék.

Munkamániás voltál, ez éltetett, és nehezen vetted tudomásul,
hogy az idő bizony eljárt feletted. Sok csalódás ért, lassan elvesz-
tetted életed értelmét, a közösségért való tenni akarást.
És a közösség bizony nem halmozott el elismeréseivel!
Te már a Legnagyobb Bíró előtt állsz, és úgy hiszem, nem talál-
tatsz könnyűnek. Sajnálom, hogy már nem tudok az egészséged-
re koccintani a sólyi boroddal.
Isten veled, Tibor!

GERENDÁS LAJOS
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szeresek lesznek a közlekedési és közbizton-
sági ellenőrzések nemcsak a közutakon,
hanem a szórakozóhelyeken, a strandokon, a
rendezvényeken egyaránt!

Jelentős változás történt a Rendőr kapi tány -
ság életében. Elkészült az új épület Balaton -
almádiban a Hadak útja 4–6. szám alatt.
Az autóbusz pályaudvartól a Polgár mesteri

Hivatal felé, a Györgyi Dénes Általános
Iskola közelében található. Kollégáink júni-
us végén veszik birtokba a korszerű elvárá-
soknak megfelelő munkahelyüket. 

A Rendőrkapitányság elérhetősége, az
ügyfélfogadás rendje nem változik: Pf: 46 
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@
veszprem.police.hu

Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920

Kívánom, hogy a nyár Önöknek és
Kollégáimnak is rendkívüli eseményektől
mentesen teljen el!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az Aranygombóc-díjról
Megtisztelő számomra, hogy ebben az évben
negyedik alkalommal adhatom át az
Aranygombóc-díjat a zsűri által legízlete-
sebbnek talált gombóc készítőjének. A díjat
annak ösztönzésére alapítottuk a testvérem-
mel, Horváth Incivel, hogy a Gombóc -
fesztivál gombóckínálati palettájának színe-
sítését és bővítését ösztönözzük, de egyben
megbecsüljük azt a kitartó önkéntes munkát,
amivel minden évben Önök közül sokan a
nyári forróságban finomabbnál finomabb
gombócaikat elkészítik. Az összes önkéntes
gombóckészítő elismerése ez, és mindegyi-
kőjük munkáját megköszönöm azzal, hogy a
díjat átadhatom. 

Megható volt az első évben a különleges ízvi-
lágú bajor gombócért Hegedűs Józsefné
Julikának átadni a megérdemelt elismerést, a
második évben az ízletes őszibarackos gom-
bócért Görcsi Ferencné Magdikát győztes-
ként a színpadra hívni eredményhirdetéskor,
és a tavalyi, harmadik évben a virslis csoda-
gombócért Zitek Ferencné Katika szorgal-
mas kezébe helyezni az Aranygombóc-díjat. 
Nagyon jó érzés azt hallani a fesztivál alatt,
időnként félfüllel a hátam mögül, időnként
suttogva a sátor oldalából, hogy: ,,meg aka-
rom nyerni az Aranygombóc-díjat". Minden
évben több és több gombócfelajánlás érke-
zik, és a díj célját eléri: mi szeretettel és tisz-

telettel alapítottuk Önöknek, és Önök is
megszerették ezt a díjat, és minden évben
meg szeretnék nyerni. 
Ebben az évben is átadom a díszköténnyel
együtt a sok kiváló gombóc készítője közül
annak, akinek gombócát a zsűri az ízhatás és
a küllem alapján kiemeli. Tudniuk kell, a
zsűri nem nevek alapján dönt, hanem a pusz-
tán a számmal ellátott gombócokat ízleli és
értékeli, és így a sok-sok szeretettel készített
gombóc készítői közül bár egyet díjaz, de az
elismerés mindenkinek szól. 
Találkozunk a fesztiválon!

DR. HORVÁTH MÓNIKA, ALAPÍTÓ

„Félre írka…” (2. rész) – Hogyan folytassuk a nyarat a gyermekeinkkel?
Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.

(Csukás István)

Máris nyakig merülünk a nyárba és annak
örömeibe. A Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Balatonfűzfői
Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben egy
hétre tud segítő kezet nyújtani az alsó tago-
zatos gyermekek élménydús, biztonságos
kikapcsolódásához nyári napközis táborával.
Emellett a nyáron kétszer egy hétre helyet
biztosítunk az Irinyi János Általános Iskola
napközis táborának. A pedagógiai program
és a költségvetés elkészült, már csak a gyere-
kek hiányoznak.

Mivel várjuk őket?
Lesznek sportfoglalkozások (pl.: nordic
wal king). Várnak ránk kalandtúrák (pl.: Ko -
loska-völgy). Kézműveskedünk (pl.: üveg-
festés, gyöngyfűzés). Készítünk játékokat
(pl.: labirintus játék). Ismerkedünk a hely-

ben fellelhető szakmák képviselőivel.
Sorversenyeket rendezünk. Zenélünk, ját-
szunk... stb.

Mit kezdjen az idejével az a gyermek, aki
nem jön el hozzánk?
Fordítsunk figyelmet az észrevétlen tanulás-
ra! Kiszámolhatja a család hétvégi bevásár-
lásnak költségeit. Átgondolhatja, hogy hány
hét, nap, óra, perc van még hátra a szünet-
ből. Számlálhat kalóriát. Hasznos lehet pél-
dául diétás naplót vezetni.  A kicsit túlsúlyos
gyermek beleírhatja a napi intenzív mozgás
időtartamát (pl. 20 perc), a napi kajákat
(kalória-adataikkal együtt), testsúlyt, esetleg
cm-rel lemérheti a testrészeit és azt is rögzít-
heti itt, így aztán nyomon tudja követni,
hogy mennyiről indult a nyári sportos
fogyókúra (ajánljuk a www.kaloriabazis.hu
internetes honlapot). De naplót írni, vezetni
általában is kiváló időtöltés. A kisebb ska-
cok, de a tini korú fiú, leány egyaránt szaba-
don és őszintén kiírhatja magából naplójá-
ban a bánatát, fájdalmait, s így elűzheti a
depressziót és a magányt. A naplóírás egyet-

len szabálya, hogy nincs szabály! Tehát bárki
nyugodtan szabadjára engedheti a fantáziá-
ját, és papírra vetheti a legképtelenebbnek
tűnő gondolatait is. Nemcsak fejlődik a gye-
rek írása, de közben egyfajta önelemzést is
végez, tehát mérlegelheti, hogy mit tett jól,
és mit rosszul. A vizuális kreativitást is fej-
lesztheti, hiszen akár rajzolhat vagy ragaszt-
hat is bele, például fényképeket, mozijegyet,
üzenő cetliket, matricákat, de préselt virágot
vagy levelet is. A napló segítségével később
könnyedén felidézheti a nyári emlékeket,
gondolatokat, társakat, és persze a szerelme-
ket. Természetesen működik a naplóírás az
interneten is. A legtöbb hírességnek van már
úgynevezett blogja, amely szintén egy nap-
lóírási forma, ám ennek hátránya lehet, hogy
az mindenki számára elérhető és olvasható.
A nyílt naplóírás előnye persze, hogy gyer-
mekünk könnyedén találhat hasonló érdek-
lődésű társakat, akik figyelnek rá, törődnek
vele és ellátják jó tanáccsal. Így bárki lehet
blogger, de ehhez állandóan számítógép-
vagy laptop közelben kellene lenni – ám egy
papírra vagy noteszbe bárhol, bármikor
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írhatunk! Ha a gyermek mégis a világhálót
választja, ne feledkezzünk meg annak veszé-
lyeiről.
Találjunk gyerekeinknek életszerű feladato-
kat, de ne feledkezzenek meg az olvasásról
sem! Ajánlhatjuk nekik Varró Dániel költő
könyveit, amelyek megtalálhatók a
Könyvtárban (pl.: Túl a Maszat hegyen).
Minden korosztály számára üdítő olvas-
mány. Bartos Erika: Bogyó és Babóca raj-
zol című könyvében a címszereplők és bará-
taik rajzolnak: először bábszínházat, hogy
beteg barátjuk se maradjon le a közös szóra-
kozásról, aztán kavicsokat festenek. Az
írónő meséi megint pontosan ábrázolják a
legkisebbek mindennapi kalandjait, értőn és
érzékenyen fordulva feléjük: nem véletlenül
a csigafiú Bogyó és a katicalány Babóca min-
den ovis kedvence, immár tíz éve. Finy
Petra: Iskolások kézikönyve című munká-
ja azoknak a gyerkőcöknek szól, akik ősszel
először mennek iskolába. Könyvéből min-
dent megtudhatnak az első tanévre készülők
arról, hogy mi vár rájuk, hogy se nekik, se a
szüleiknek ne kelljen félni az ismeretlentől!
Azután így, a futball-vb idején a 6–9 éves
korosztálynak ajánlható Lázár Ervin Foci

című humoros mesenovellája. Ebben az
elbeszélő fia különös kérdéssel áll elő: szo-
kott-e Isten focizni? A gondterhelt felnőtt
először nem veszi komolyan a gyermeki
kíváncsiság őszinte megnyilvánulását, végül
mégis belemegy a játékba, és eljátszik a gon-
dolattal: mi lenne, ha Isten tényleg beállna a
magyar válogatottba? David Walliams
Patkányburger című regénye (a 10 év felett
korosztályoknak) egy kislányról szól, akinek
bármilyen rosszra is forduljon a sorsa, sosem
adja föl az álmait.  A Patkányburger borzon-
gató irodalom, de közben olvasója mégis a
térdét csapkodhatja a röhögéstől. Kacagtató
szórakozást ígér Sue Townsendtől az
Adrian Mole újabb kínszenvedései című
könyv. Aki ismeri az első kötetet, ebben sem
fog csalódni. A naplóformájú regény a tipi-
kus angol, kissé szarkasztikus humor kedve-
lőinek élményszámba megy.
Persze, az olvasás mellett lehetőleg legyenek
közös, például nyári esti zenei programok a
családdal! Kiránduljunk, strandoljunk hét-
végén együtt! Ha van kertünk, esténként
rakjunk tüzet, süssünk szalonnát! Kerüljük
a tanulás (tankönyvből) erőltetését!
De azért a nyár vége felé, augusztus táján

már nem árt készülődni azoknak a nebulók-
nak, akiknek nem sikerült teljesíteni az
előző évi tanulmányi követelményeket. A
Ba latonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ augusztusban ismét meghirdeti
karógörbítő programját: várjuk azok
jelentkezését, akik valamilyen tantárgyból
pótvizsgára, felkészítésre szorulnak. A
karógörbítő programunk kilencven száza-
lékban sikeres felkészítést nyújtott az elmúlt
tanévek tapasztalatai alapján.
S végül azt is kérjük, hogy azok a családok,
gyermekek, akiknek felesleges, de jó minősé-
gű tanszereik (táska, tolltartó, kinőtt torna-
ruha, füzetek, színes ceruzák, festékek... stb.)
vannak, de már nincs szükségük rá, ajánlják
fel a rászoruló tanulók számára. Az adomá-
nyokat átveszi a gyermekjóléti szolgálat. 

Köszönjük.
Tartalmas, örömteli, vidám nyarat

kívánunk:
A BALATONALMÁDI SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

BALATONFŰZFŐI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK MUNKA-
TÁRSAI

Lezárult egy fejezet!

A Művelődési Központ és Könyvtár még 2012-ben nyert a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében több mint húszmillió forin-
tot, amelyet helyi fiatalok képzésére volt hívatott elkölteni. Fotó, elekt-
ronikus sajtó és előadóművészet területén oktattuk a gyerekeket más-
fél éven keresztül. Redler Mariann, Pászti György és Bati János témave-

zetők megtanították a szakma alapfogásait, a résztvevők sok új isme-
rettel gyarapodhattak. Az előírásoknak megfelelően szakmai táborok-
ban gyakorolhatták az év közben elsajátítottakat, sőt az újságíró palán-
ták megismerkedhettek az MTV stúdióival is. A színjátszók, Eltérő
Társulat néven háromszor töltötték meg a Művelődési Központ nagy-
termét, a Tündér Lala, a Pinokkió és a Rút kacsa című előadásuk is fer-
geteges sikert hozott. Természetesen a fotósok sem tétlenkedtek, hisz a
természet helyi értékeinek feldolgozása mellett, állandó szereplői vol-
tak rendezvényeinknek, a képzés keretében készült fotóikból július
10-én nyílik kiállítás az intézményben.
Május végén a projektzáró rendezvénnyel lezárult tehát egy másfél
éves projekt, amely hasznos elfoglaltságot nyújtott a résztvevő fiata-
loknak. Jó célt szolgált az uniós támogatás, s ahogy a záró rendezvé-
nyen többen megfogalmazták, várjuk a hasonló pályázati lehetősége-
ket…

GRÓF TIBOR

IGAZGATÓ

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Új fejezet kezdődhet!
(Lapzártakor érkezett…)

Mint tudjuk, az élet nagy rendező, s ennek a Művelődési Központ
munkatársai most nagyon örülnek. A májusban lezárt TÁMOP
projekt beszámolóját azzal zártam, hogy várjuk a hasonló pályázati
lehetőségeket. S lássunk csodát, lapzártakor kaptuk meg az értesí-
tést, hogy egy hasonló témában még 2013 januárjában beadott
pályázatunk 9,2 milliós támogatást nyert uniós forrásból! A koráb-
ban szakmailag elfogadott, ám forráshiány miatt parkoló listára tett
pályázat a helyi gyermekek (óvodások, iskolások) óvodai és iskolai
nevelésen kívüli képességfejlesztését hívatott támogatni. Az Irinyi

iskolával és a Szivárvány óvodával kötött együttműködési megálla-
podás keretében tehát ezután is segíthetjük a fűzfői gyermekek sza-
badidejének hasznos eltöltését, hozzájárulhatunk képességeik fejlő-
déséhez. Az elmaradhatatlan adminisztrációs előkészítést követően
várhatóan szeptember végén indulhat Balatonfűzfőn az új TÁMOP
projekt!

GRÓF TIBOR

IGAZGATÓ

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu

B. Hegedűs Piros kiállítása
B. Hegedűs Piros veszprémi festőművész munkáiból nyílt kiállítás
május végén a Művelődési Központban. Az egyéni látásmódú alko-
tások a carpe diem életérzést sugallják a látogatóknak, minden órát
úgy kell megélni, mintha az lenne az utolsó és minden napot úgy,
mintha halhatatlan lenne. A tematikusan összeválogatott anyagtól
jól elkülönül az a három nagyméretű rajz, amely a művész biztos
technikai tudását bizonyítja az érdeklődőknek. Szükség is van erre,

hisz B. Hegedűs Piros nem csak saját érzéseit, gondolatait jeleníti
meg a festővásznon, tanítja is a művészetet zirci középiskolájában.
Fűzfői kiállítását is intézménye igazgatóhelyettese, Szeifert György
nyitotta meg, közreműködött Vér Csaba szaxofonon és Virág Pál
pianón.

GRÓF TIBOR

Ünnepi Könyvhét
A 85. Ünnepi Könyvhét alkalmából a városi könyvtár 2014. június
2–6. között filmvetítéssel, irodalmi kézműves foglalkozással és ját-
szóházzal, valamint „Kedvenc olvasmányom” elnevezéssel irodalmi
rajzpályázattal kapcsolódott a rendezvénysorozathoz.
A heti programban Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Mikszáth
Kálmán: Szent Péter esernyője és Móricz Zsigmond: Légy jó mind-
halálig című regényéből készült filmeket láthatták az érdeklődők; egy
napon irodalmi kézműves foglalkozással és játszóházzal vártuk a
kicsiket és nagyokat. A gyöngyök, papírok, egyéb kellékek és az

ügyes kezek segítségével kulcstartók, nyakbavalók, díszek formájá-
ban „életre kelhettek” kedvenc mesefiguráik: Micimackó, Törpapa,
Törpilla, Breki, Teknőc Ernő és a többiek.
A meghirdetett irodalmi rajzpályázatra szép számmal érkeztek alko-
tások. Az 1-3. helyezettek könyvjutalomban részesültek. A nyertes
rajzokat kiállítottuk, és egy ideig megtekinthetők a könyvtárban.
Ez a hét mindannyiunk számára igazán szívet melengető, „mesés hét” volt.

JÁVOR IBOLYA

Pedagógusnap
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen
a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból
álló határozatot. 
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a
napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket,
később egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. 
1993. és 2012. között a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a
magyar kultúra napján történt. 
2013-tól ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai munkával
kapcsolatos díjakat, úgy, mint a Szent-Györgyi Albert-díjat, Apáczai
Csere János-díjat, a Németh László-díjat.

A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében
megjelent pedagógusokat Marton Béla polgármester köszöntötte,
majd a díjakat Salamon Tamásné óvodavezető és Budáné Hajas
Anita óvodavezető-helyettes adta át. A méltatások kitértek a több
évtizedes lelkiismeretes pedagógiai munkákra és azok eredményeire,
melyekre a vezetők méltán büszkék.
Az oklevelek átadása után Stefancsik Annamária, a Pannon
Várszínház színművésze szórakoztatta örökzöld dallamokkal a
közönséget.

BÓNA VERONIKA
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Több helyről találkozhattak olyan infor-
mációkkal, hogy a magánszállásadóknak
is online pénztárgépet kellene beszerezni,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium
rendeletének eleget tegyenek. Szemé lye -
sen jártunk utána az információknak,
hogy hiteles forrásból értesülhessünk a
feltételekről ezzel kapcsolatban, így a
NAV ügyfélszolgálatán az alábbiakról
tájékoztattak:
Nem feltétlenül szükséges az online
pénztárgép beszerzése, amennyiben ezt egy
hetente történő adatszolgáltatással és
számla kibocsátással helyettesítik.

Ennek menete:
– számlatömb megvásárlása
– E-mail cím létrehozása (ingyenes)
– Ügyfélkapu igénylése (Szintén ingyenes,
az Okmányirodában történik)
– Aki 2013. augusztus 31. előtt számlán
kívül nyugtát is bocsátott ki, azoknak ki kell
tölteni egy úgynevezett PTGSZLAB adat-
lapot, melyen bejelenti, hogy szállásadói
tevékenysége keretében ezen túl csak szám-
lát fog kibocsátani, majd 2014-ben hetente,
2015-től havonta ügyfélkapun keresztül
történő adatszolgáltatásnak kell eleget ten-
nie a kibocsátott számlákra vonatkozóan, a
PTGSZLAB adatlapon a következő hét
csütörtökig.
Pl.: ha valakinek június 16–22. között kelet -
kezett számlája, azt a következő hét
csütörtökig (tehát példánk szerint június
26-ig) le kell jelentenie ügyfélkapun
keresztül. 

A nyomtatványokat ellenőriztük, kitöltésük
nem bonyolultabb, mint az Üdülési csekk
összesítő lap kitöltése volt, ráadásul a
számítógépes program mindent ellenőriz és
jelentősen megkönnyíti a kitöltést.
Akinek nincs e-mail címe, forduljon hozzánk
bizalommal, segítünk a létrehozásában,
elmondjuk részletesen, mit hogyan kell csinál-
ni.
– Aki eddig is csak számlát bocsátott ki,
nyugtát nem, annak 2014-ben nincs adat-
szolgáltatási kötelezettsége, csak a PTGSZ -
LAB adatlapot kell haladéktalanul benyújta-
nia elektronikus úton, majd 2015-től havi
adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget
tennie.
Az aktuális adózási szabályokról az alábbiak
szerint tájékoztattak:
A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató
magánszemély jövedelmét az összevont
adóalap részeként az önálló tevékenységből
származó jövedelem szabályai szerint állapít-
ja meg. Tételes költségelszámolást vagy iga-
zolás nélkül elszámolható 10% költ-
séghányadot alkalmaz. 
Az adó mértéke 16%. Az adóelőleget a
negyedévet követő 12-ig kell megállapítani,
10 000 Ft-nál magasabb összeg esetén meg
kell azt fizetni.
Fizető-vendéglátó tevékenység folytatása esetén
tételes átalányadózás választható. A tételes
átalányadó éves összege szobánként 32 000 Ft,
melyet egyenlő részekre osztva, szintén a
negyedévet követő 12-ig kell teljesíteni.
A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató
magánszemély százalékos mértékű egész ség -

ügyi hozzájárulás fizetésére köte lezett mind-
két adózási mód esetén. Az egész ségügyi
hozzájárulás a jövedelem 27%-a, független
annak nagyságától, szemben a bérbeadással.
A tételes átalányadózást válasz tó magán-
személy a tételes átalányadó 20%-át kell,
hogy megfizesse egészségügyi hozzá já -
rulásként. Az egészségügyi hozzájárulást a
személyi jövedelemadó előleg befizetésével
egy időben, szintén a negyedévet követő
12-ig kell teljesíteni.
Fizető-vendéglátó tevékenységet folytató
magánszemély kifizető részére nyújt szál-
láshely szolgáltatást, kifizető köteles az
adóelőleget megállapítani és levonni, a
százalékos mértékű egészségügyi hoz-
zájárulást a kifizető fizeti meg.
A személyi jövedelemadó bevallás be -
nyújtására mindkét adózási mód esetén
adóévet követő május 20-ig kötelezett a
magánszemély.

Amennyiben valamilyen kérdés felmerül
ezekkel kapcsolatban, kérjük, juttassák azt el
hozzánk, megpróbálunk válaszolni, vagy
utánajárunk!

Elérhetőségeink:
8175 Balatonfűzfő (Fűzfőfürdő), Béke tér
(Posta melletti parkoló)
Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig 10–18
óráig, szombat–vasárnap14–18 óráig
E-mail cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
Tel: 00-36-20/341-5504

VALCZER ÉVA TDM MENEDZSER

Turisztikai rovat

Madarak és fák napja
Az idei tanévben ismét megrendeztük isko-
lánk részvételével a Madarak és fák napját.
Hagyományosan az alsó tagozatosok vettek
részt rajta. Reggel indultunk az iskolából, és
fél órás séta után érkeztünk meg a
Horgásztanyára.

A helyszínen csapatokra osztottak bennün-
ket. Minden csapat megkapta a saját zászló-
ját, ezután elkezdődött a verseny. Külön -
böző állomásokon feladatokat kellett meg-
oldanunk, ahol a megoldásokat 1–10 pont
között értékelték. A versengés folyamán
szükség volt a csapataink ügyességére, krea-
tivitására, tudására.  Az állomásokon aszfalt-

rajzverseny, horgászat, célbadobás és madár-
les várt bennünket.
A feladatok elvégzése után következett a
megérdemelt pihenés, melyet játékkal töl-
töttek sokan.

Néhányan íjászbemutatót néztünk meg, de
kis próbálhattuk íjásztudásunkat.
Délben kihirdették az eredményeket, min-
den csapat megkapta jutalmát. Nagy örö-
mömre kiderült, hogy a versenyt az általam
vezetett Hattyú csapat nyert meg. Ebéd
után még maradt idő egy kis játékra, majd
visszaindultunk az iskolába.
Útközben a gyerekek vidáman meséltek az
aznapi kalandjaikról, melyek emlékezetesek
maradnak számukra.

SZOMBATHELYI KLAUDIA 8. B
BALATONFŰZFŐI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS

ISKOLA ÉS A.M.I.
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A rút kacsa, avagy…
2014. május 29-én tartotta ünnepi évzáró
színházi előadását az Eltérő Társulat „A rút
kacsa, avagy…” címmel a Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében. 
Redler Mariann magyartanár, gyógypeda-

gógus elképzelései alapján egy igazi egyedi
mű született, így az előadó művészeti cso-
port lelkes és tehetséges fiataljai közel egy-
órás előadással szórakoztatta a közönséget. 
A gyerekek „színházasdit” játszottak, mely
tartalmazta annak minden elemét: voltak
tréningek, helyzetgyakorlatok, beszédműve-
lés, légzéstechnika tanulása, voltak próbák,
énekes, volt smink, jelmez, díszlet, kellék,
súgó, világosító, dramaturg, forgatókönyv,
rendező.
Mindez a gyermeki személyiség fejlesztését
és fejlődését szolgálta.
A balatonfűzfői előadás a TÁMOP „Öböl
program”  avagy, a fiatalok kompetenciafej-

lesztése a kreatív ipar kihívásai jegyében
Balatonfűzfőn pályázat keretén belül
készült, melynek célja a helyi hagyományok
felélesztése, ápolása, továbbadása, s olyan
fiatalok nevelése, akik képesek a tudatos,
minőségi életvezetésre.
Az előadás végén Gróf Tibor, a Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója megkö-
szönte a társulat egész éves munkáját, és
elmondta, hogy bár a pályázati időszak rövi-
desen véget ér, ősszel szorgalmazni fogja az
előadó művészeti csoport további működé-
sét. 

BÓNA VERONIKA

Helyesbítés

Szanyi Szilvia képviselő asszony helyesbítés-
re kérte Tóth Jánost, a FAK elnökét, a
Hírlap júniusi számában írt közgyűlési
beszámolójával kapcsolatban.

A kifogásolt szöveg: ,,Szanyi Szilvia képviselő
asszony elmondta, hogy az Önkormányzat
régi tervei között szerepel egy több funkciós

létesítmény megvalósítása, amire eddig
pályázati forrásból nem tudtak fedezetet
szerezni. A FAK jelenlegi kezdeményezése
beleillik elképzeléseikbe, ezért annak támo-
gatását a képviselő-testületnek javasolni fog ja.”

,,Szanyi Szilvia képviselő asszony szerint
tévesen értelmeztem a FAK májusi küldött-

közgyűlésén elhangzott felszólalásának
mondanivalóját. Sajnálom, ha az emlékezet-
ből idézett mondatom képviselő asszonyban
rossz érzéseket keltett. Képviselő asszony
nem mondta, hogy a Testület támogatja egy
csarnok megépítését.”

TISZTELETTEL: TÓTH JÁNOS

VÁCISZ hírek

A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpont június hónapban fogadta az
iskolai kiránduláson résztvevő diákokat az
ország különböző területeiről. Csillagászati

előadások, szellemi vetélkedők nagy
élményt nyújtottak a résztvevőknek. 

Helyet adtunk június 25-én a sportpálya
területén megrendezett „Esélyegyenlőségi
sportnap” egyes állomásainak, így több
mint százan fordult meg az intézményünk-
ben.

2014. július 11-én 19 órakor dr. Balázs Béla
professzor, emeritus előadása „A piramisok
csillagászati titkai” címmel, utána távcsöves
bemutató. Belépődíj 1000 Ft/fő.
Telefonos előjegyzés szükséges a
06-30/524-8709 számon.

Nyári Napközis Tánctábor
07. 21-től 07. 25-ig, 07. 28-tól 08. 01-ig
Érdeklődi és jelentkezni a 06-30/524-8709
számon

Új szolgáltatás: családi programok nappal
Július 17-től de: 10–12 óráig, du: 15–17 óráig
6000 Ft/család belépődíj ellenében kínálunk:
– saját készítésű film vetítése
– csocsóasztal, kártyajátékok, társasjátékok,
csillagtérkép és sok más érdekes játék.
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges:
06-30/524-8709 számon

KONTICS FERENCNÉ

Színpadi látványtánc / Nyári Napközis Tábor  
2014 júliusában a Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpontban

I. turnus 6–9  éveseknek: 07. 21–07. 25-ig naponta 9–16 óráig  
II. turnus 9–14 éveseknek: 07. 28.–08. 01-ig naponta 9–16 óráig  

Tanárok: Nagy Krisztina, a 4 Muskétás Dance Company táncosa, Varga Zsuzsa, több VB nyertes csapat felkészítő tanára
Király Anita táncpedagógus, koreográfus

Érdeklődni és jelentkezni a 06-70/545-0707 telefonszámon lehet JELENTKEZNI a fenti telefonszámon! 
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Sikeres évet zártak labdarúgóink

Hosszú évek után nem várt végeredménnyel
zárták az idei szezont labdarúgóink. A ki -
egyensúlyozott megyei bajnokságban néhol
kiváló, néhol akadozó játékkal, de végül is
bronzérmet szereztek. Mindemellett után-
pótlás csapataink is korosztályaikban előke-
lő helyezésekkel zártak. A megérdemelt
évzáró bankett előtt beszélgettem a sikerek
néhány  ,,főkovácsával”.
Elsőként  Vati Gergő, aki a felnőtt csapat
meghatározó játékosa is – mindemellett a
legfiatalabbakkal foglakozó edző is –, ült a
vallatószékbe:

– Csarmasz Gyula edző kollégámmal koor-
dináljuk a legfiatalabb, a 7–11 éves korosz-
tályt. Ők úgynevezett torna rendszerben ját-
szanak, itt első cél a labdarúgás megszerette-
tése velük. 3–4 ,,éles” meccset játszanak sze-
zononként. Az U–11-es korosztály is hason-
ló ,,derbiket” vív, de őket már komolyabban
jegyzik, majd minden mérkőzésüket meg-
nyerték. Az U–14-esek már bajnoki rend-
szerben szerepelnek, 11 csapatból az előkelő
3. helyet szerezték meg. A tavalyi  helyezés-
hez mérten kimondottan sikeresnek mond-
ható. Megjegyezném, hogy Kelemen Zsolt 50
góllal gólkirály lett. Célunk a további csapat-
építés. Ezúton is szeretném megköszönni a
szülők támogatását, mely nélkül nem érhet-
tünk volna el ilyen sikeres szereplést.
Beszélgetésünk végén befut Horváth Ferenc,
a csapat egykori kiváló, nagy munkabírású
középpályása, jelenlegi vezetőedző.
– Ferikém, miként sikerült ekkora fába vágni a
fejszédet? Köztudott, hogy a nagy hagyomá -
nyokkal rendelkező fűzfői foci élén mindenkor

elvárásokat vártak az edző személyét illetően.
– Baráti és szakosztály-vezetőségi felkérés
(Orosz Péter elnök és Béday András szakosz-
tályvezető) után tavaly, fél szezonban vettem
át a csapat edzői teendőit. Ismerve a körül-
ményeket, már akkor a dobogós hely megcél-
zását tűztük ki. Később bátrabban – látva a
csapat hozzáállását – már a bajnoki címet
sem láttam elérhetetlennek. De a realitások
talaján maradva, látván a bajnokság megha-
tározó csapatait (Úrkút, Csetény, Pét) egy
tisztességes helyezést már jó eredménynek
könyveltem volna el. A szezon végére, ahogy
láttuk az eredmények alakulását – persze volt
benne nekünk kedvezően alakuló mérkőzé-
sek is, zsinórban nyolc meccs vereség nélkül,
közben az előttünk állók botlásai – a bronz -
érem végül is sikeresnek mondható.
– Ezzel én is egyet értek. Kit tudnál kiemelni
és kitől vártál többet?
– A siker elsősorban csapatmunka. Egy jó,
odaadóan dolgozó kollektíva közös érdeme.
Ha mégis valakiket ki kell emelnem, először is
ahogy tartja a mondás: Végy egy jó kapust!
Nos, ez Radnai Gábor személyében adva volt.
Mellette lassan a 40. éve felé közeledő László
Gábor, aki általában csereként pályára lépve
góljaival segítette a csapatot. Valamint a lel-
kes, csupa szív  játékáért  Nyári Danit emlí-
teném meg. De a névsor korántsem teljes.
Magyari Gábor, Polgár Pista – bár egy kicsit 
forrófejű –, Szántó Csaba, aki még dicsérhe-
tő, de meccsenként akadtak jobb teljesítmé-
nyek is. Akitől többet vártam, az rúgott gól-
jai ellenére Humli Peti volt. Egy technikás,
rutinos játékos, több alázatot vártam volna a
csapat iránt.

– Fegyelmi, morális helyzet?
– A morális helyzet kitűnő, a fegyelmi
kevésbé. Ugyanazon három-négy forrófejű
játékosunknak kellene kicsit lehiggadni. Sok
sárga és piros lapot kaptunk. Fontos megje-
gyeznem, hogy hazai pályán több pontot
vesztettünk, mint idegenben.
– Jövőbeli tervek?
– Cél a bajnoki cím! Ha nem így állunk
hozzá, nem is érdemes folytatni! Aztán,
hogy mit hoz a jövő, ez már nemcsak raj-
tunk múlik.
Érkezik Béday András, a szakosztály vezető-
je, elnökségi tag.
– Bandi, edzői múltad után ez egy különleges
feladat számodra.
– Egy kimondottan jó kollektívában
dolgoz hatom – Orosz Péter elnök, Budai
Sándor technikai vezető –, általuk biztosí-
tott az anyagi és erkölcsi bázis megteremté-
se. A szakmai munkáért felelek, melyhez
minden feltétel adott.
Felelek  ebben az osztályban is a kötelező
utánpótlás biztosításáért.
Sajnos fegyelmi gondjaink is akadtak, az
utolsó három serdülő meccsen egy edzőtől
kellett megválnunk.
Célom és célunk többek között az ,,öreg -
fiúk” csapat újra élesztése, valamint női lab-
darúgás kiszélesítése. Ehhez várjuk a focit
szerető lányok, asszonyok jelentkezését min-
den kedden pénteken.
– Mindehhez kívánok sok sikert, a
megérdemelt banketthez jó szórakozást és
köszönöm, hogy rendelkezésemre álltatok.

DIÓSI PÉTER

Országos Diákolimpia döntő – Balatonfűzfő, 2014. június 2–6.
Megkezdődött az Országos Diákolimpia
döntő a balatonfűzfői teniszpályákon.
Második alkalommal rendeztük meg ezt a fon-
tos versenyt, aminek a megnyitója június 3-án,
kedden 12 órakor volt. Marton Béla polgár-
mester, dr. Mosó Imre, a szakosztály vezetője,
Droppa Erika MTSZ főbírója, a szakosztály
vezetői és veterán éljátékosai részvételével.
A polgármester úr köszöntötte a versenyző-
ket és sportszerű játékot, sok sikert kívánva
megnyitotta a versenyt. Az Öböl TV is jelen
volt, az interjúkat később láthatjuk. A
Veszprém megyei napló is tudósít a verseny-
ről, Novotny Ottón keresztül.

Az eredményes lebonyolítást nagyban előse-
gíti, hogy névadó szponzorként, fő támoga-
tóként üdvözölhetjük a térség meghatározó
vállalatát, a Nitrogénművek Zrt.-t.
A város önkormányzata támogatja a
Diákolimpiát, a polgármester úr fővédnöke
a versenynek, a helyi és a régiós médiákban
kiemelt hangsúlyt kap a rendezvény.
A klub biztosítja minden versenyző egyszeri
étkezését, valamint kedvezményes belépőket
az uszodába, a Csillagvizsgálóba és a bob
pályára.
A versenyen 6 kategóriában 145 csapat több
mint 500 versenyzője vesz részt (csapaton-

ként 3–4 fő) az ország minden területéről és
négy napig tart a rendezvény. Mindennap
más korcsoportok játszanak. 
6 kategóriában a 145 csapat  több mint 500
versenyzője vesz részt az ország különböző
pontjairól.
A mi versenyzőink a Lovassy Gimnázium
csapatát képviselik  (V. fiú 1996–1997-ben
születettek) 1. Pintér Máthé, 2. Pintér
László, 3. Mészáros Marcell
A részletes eredményekről a verseny végén
beszámolunk.

PÉCZELY PÉTER



14. oldal 2014. július

Megvalósult a Turista Bázispont!
Balatonfűzfő földrajzi, természeti és környezeti adottságai alkalma-
sak arra, hogy a napjainkban rohamléptekkel fejlődő, sokoldalú
turizmus egyik térségi centrumává váljék.
Ezt kívánja elősegíteni a megvalósult és 2014. június 7-én felavatott
turista bázispont (továbbiakban: bázispont).
Avatóbeszédet Marton Béla polgármester mondott. Szólt a célról,
felvázolta a bázispont továbbfejlesztési lehetőségeit. Méltatta a kez-
deményezés közösségépítő voltát és erejét.
Szécsi Ferenc plébános megszentelte, Kovács Attila ref. lelkész megál-
dotta a létesítményt.
Jelen írásomban a teljességre törekvés nélkül szeretném bemutatni a
bázispont létrejöttének történetét főbb momentumait.
Mint gyakorló bakancsos turistát, régóta foglalkoztatott egy ilyen
valami szükségességének és létrehozásának gondolata.
Történt, hogy a múlt év vége táján az elgondolást (mások úgy mon-
danák: ötletet) írásba foglaltam és több személynek és szervezetnek
megküldtem, mert kíváncsi voltam a fogadtatásra és a vélemények-
re.
Mindezt személyes megbeszélések is követték. Az ezeken megtapasz-
talt felkaroló érdeklődés és a jó tanácsok az elgondolást bennem pro-
jekté érlelték. 
A projektnek viszont befogadó gazda kellett. 
Teljesen természetes módon itt a FAK Természetbarát
Szakosztályára gondoltam, már csak az éppen húsz éves tagságom és
a túrákon megszerzett tapasztalataim okán is.
A projektet egyeztettem a szakosztály vezetőivel és Tóth Jánossal, a
FAK elnökével. Azt is közöltem, hogy a megvalósításban – természe-
tesen közösségi munkásként – felvállalom a teljes projektmenedzseri
feladatokat. Megkaptam az egyetértést, és elkezdődött a megvalósí-
tás összetett munkája.
A kezdő lépés a helykiválasztás volt. Ezt Berki Kálmán építőmérnök-
kel közösen végeztük el. A helyről, a kiválasztás szempontjairól és a
figyelembe vett körülményekről részletesen írtam a Balatonfűzfői
Hírlap májusi számában. 

Következett a művi megformálás kigondolása és az ahhoz szükséges
alkotóelemek megszerzése.
Elvként fogalmaztam meg magamnak a természetközeliséget, és
ehhez mindjárt hozzá is tudtam rendelni helyi ismereteimet.
A tobruki strand partjának védőkövezése idején térelemként oda
került Tihanyból néhány piroklasztit kőtömb. Anyaguk nem más,
mint egy kb. 9 millió éve kilövelt, összekövesedett vulkánikus törme-
lék. Ezekből választottam ki egyet alapnak (95x235x60 cm, kb. 4
tonna). 
Már régebben tudomásom volt arról, hogy Budai Árpád rendelkezik
egy nagyobb, a mi vidékünkön jól ismert, építőanyagként és más célú
alkalmazásokra is használt vörös kőtömbbel, és kész attól megválni.
Ez a kőféleség a földtörténeti korbeosztás szerinti perm időszakból
származó 299-251 millió éves homokkő. Gondoltam, ez pedig jó lesz
feltétnek (30x135x60 cm, kb. 0,65 tonna).
A kiválasztott kőtömböket bemutattam Papp Péter kőfaragó mester-
nek. Ő azokat alaposan szemrevételezte, a felvázolt cél megformálá-
sára alkalmasnak ítélte és vállalta az összedolgozás munkáit.
A strandon lévő kiválasztott kőtömb adott célú felhasználásához a
polgármester adott engedélyt.
A vörös kőtömböt pedig jelképes összegért megvásároltam a tulajdonostól.
Így hát megvoltak a legfontosabb, igazán a természetből származó
szerkezeti elemek.
A terjedelmes méretű és nagy súlyú kövek szükség szerinti gépi moz-
gatásában a Városgondnokság és a Zenit8 Kft. működtek közre.
Volt azonban még egy fontos elem. A kivitelezés során a vöröskő
homlokzati felületébe illesztettük be a bázispont lényegét kifejező
alakos ábrát és a hozzá tartozó feliratokat tartalmazó 31x79 cm
méretű gránitlapot.
A gránitlap tartalmi és művészi megformálása Hitro Ágnes és
Ferenczi Csaba építészek alkotása. A gránitlapra való felvitel pedig
Papp Péter munkáját dicséri.
Az elhelyezésre kiválasztott terep előkészítését a Városgondnokság
végezte.

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály július havi túraterve
• Július 5. Aszófő–Apáti templom–Apáti-hegy–Farkas ve -
rem–Szélmarta sziklák– Óvár-hegy– Barátlakások 
Találkozás: Fűzgőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Július 12. Bodajk–Gaja-szurdok–Bodajk 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.15 óra Táv: 9 km
Túravezető: Lipták Pál

• Július 19. Nosztori pihenő–János-völgyi-erdő–Koloska völgy–
Balatonarács 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Július 26. Csákvár–Haraszt-tanös vény–Gánt-bányatelep
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.25 óra Táv: 10 km
Túravezető: Lipták Pál
• 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

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
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Aranylakodalom
Házasságkötésük 50 éves évfordulóját ünnepelte a Balaton nyugdí-
jasklub három házaspárja a klubban rendezett bensőséges hangulatú
ünnepségen.
Horváth István és felesége, Kordás Irén, Weisz Ferenc és felesége, Illés
Margit, Görcsi Ferenc és felesége, Mester Magdolna az ötven évvel
ezelőtt tett házassági fogadalmukat erősítették meg Kasler Éva anya-
könyvvezető előtt.
Az ünnepségen közreműködött a Balaton Dalkör; Farkas Sándorné
és M. Mészáros Éva verssel köszöntötték a jubilánsokat, egy vidám
jelenettel – Bolond esküvő – Farkas Sándor és felesége Erzsike derítet-
ték jó hangulatra az ünneplőket.
A köszöntők és a pezsgős koccintás után kellemes zenére – Remsei

Ferenc – elfogyasztott vacsora után Weiszné Manci vágta fel az ünne-
pi tortát.
Kérdeztem az ünnepelteket, mi lehet a hosszú, boldog házasság titka.
Szinte mindegyikük azt mondta, hogy kezdetben a szerelem, aztán a
szeretet, megértés, egymás tisztelete, megbecsülése, a problémák
megbeszélése és kitartás jóban, rosszban.
Kedves fiatalok, szívleljétek meg az elmondott gondolatokat, amit
tettekkel is bizonyítottak ünnepeltjeink.
Kívánunk nekik jó egészséget és még számos, együtt töltött boldog
éveket!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Szivárványos gyermeknap
Balatonfűzfő – Senki nem távozott mosoly nélkül és üres kézzel a
fűzfőgyártelepi Szivárvány óvoda gyereknapi programjáról, és ez
valóban szó szerint értendő, mert a rendezvény befejeztével a lufi
bohóc még hosszú ideig hajtogatta az óvodások kéréseknek megfele-
lő virágot, kutyát vagy éppen madarat. Mindenkit megmozgató játé-
kok, szülő-gyermek páros négy próba, és az elmaradhatatlan várépí-
tő verseny tette mozgalmassá az intézmény dolgozói által szervezett
gyermeknapot. Hosszú sorok kígyóztak a négy próba helyszínein, a
gyerekek ügyességüket, rátermettségüket, a szülők pedig víztűrő
képességüket és erejüket bizonyíthatták egy-egy akadálynál. Ötletes
feladatok várták az indulókat, mint például a talicska szlalom, vagy a
páros pingpong labda szállítás, babzsákkal egyensúlyozva a fejen. A

versenybíráktól, vagyis az óvó néniktől kaptuk a próbákat igazoló
pecséteket a kislapra, a verseny befejeztével pedig mindenki büszkén
viselte a feladatok teljesítését jelző kitűzőt, vagy medált. A délután
talán legjobban várt eseménye a várépítő verseny volt; a szakértő zsű-
rinek igen nehéz dolga volt a szebbnél-szebb várkomplexumok érté-
kelésekor. A versenyzők abból a szempontból viszont könnyű hely-
zetben voltak, hogy lelkes apukák előző nap felásták a homokozót,
így ideális feltételeket teremtettek nekik, már csak a képzelet szabott
határokat az „építkezésnek”. Minden adott volt tehát az izgalmas ver-
senyhez, műanyag ásó, kislapát, szorgos kezek, felügyelő apukák,
anyukák, sőt még a bohóc is besegített időnként. A versenyszámban
kis-, középső és nagycsoportosok külön indultak; szép, érdekes

A megvalósítást anyagilag a Balatonfűzfőért Alapítvány, a VÁCISZ
egyesület és az Ötlet-Adó Kft. támogatta.
Külön is ki kell emelnem Papp Péter kőfaragómester áldozatos mun-
káját, mert amikor jelentkeztem nála, gyakran használt elvemmel és
mondásommal, hogy a „barátság alapja a pontos elszámolás”, annyit
mondott: örül, hogy valamit tenni tudott a városért. A valóban nagy
értékű munkájáért nem kért térítést.
A támogatok, segítők, közreműködök persze többen voltak, mint
akikről írásomban szóltam. Mindnyájuknak kijár azonban a köszö-
net. Ennek közlési módját is megtaláltuk.
A teljes személyi és szervezet szerinti névsort, emlékeztetőül a lokál-
patrióta közösségi összefogásra, fémlemezre vésetten a feltét hátolda-
lán helyezzük el.

A bázispont avatását a 15. Fűzfő körtúra napjára tettük.
Ezen a 10 km-es gyalogtúrán a kora nyári kánikulai hőségben 61 fő
vett részt. Közöttük szép számmal voltak fiatalok is. A résztvevők
több mint fele más településekről jött el hozzánk. 
A bázispont tehát már most túlmutat Balatonfűzfőn. 

Munkánk eredményeként Balatonfűzfő városa gazdagabb lett egy
közösségi célú, valóban civil összefogással készült alkotással.
Használjuk rendeltetése szerint, de vigyázzunk is rá!

GYURICZA LÁSZLÓ

PROJEKTMENEDZSER
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Május a hónapban az „Életet az Éveknek” Veszprémi Egyesülete
három olyan rendezvényt is szervezett, amelyen képviseltük klubun-
kat, Balatonfűzfő színeit. Május 22-én a Balaton Uszodában három
úszásnemben mérték össze tehetségüket a megye nyugdíjasai. A
Csebszalto klubot öt tagunk, Eszterhai Tamás, Gyurkovics Ágnes,
Németh Gábor, Simon István és Vágfalvi Katalin képviselte. Mind az
öt tagunk éremmel fejezte be a versenyt. Aranyérmeseink Simon
István mindhárom úszásnemben, Gyurkovics Ágnes mellben, Vágfalvi
Katalin gyorsban. Ezen eredmények birtokában részt vehetünk az
országos megmérettetésen is szeptember 18-án, Budapesten. Június
5-én a Veszprém Stadionban ügyességi sorversenyt rendeztek. Nem
sportteljesítményekről szólt a verseny kiírása, hanem játékos, ügyes,
labdakezelésről, melyen tenisz-, kosár-, kézi-, futball- és kislabdát kéz-
zel, lábbal, ütővel kellett célba juttatni. Összesített versenyben a máso-
dik helyet szereztük meg. A csapat tagjai voltak: Bogdán Benő,
Marton László, Portik Sándor, Szabó Lajos és Vágfalvi Katalin. A har-
madik kihívás június 12-én, a Nyúlon megrendezett Dunántúli telje-
sítménytúra volt. Készültünk Nyúl honlapján fellelhető információk-
kal, mert tudtuk, hogy a versenyben nemcsak a túra útvonalat kell
időre pontosan teljesíteni, hanem a túra után kapott szellemi totót is
megfelelően kell kitölteni. A csapat tagjai Balázs Lászlóné, Marton
László, Portik Sándor, Szabó Lajos és Vágfalvi Katalin. Becsülettel, jó
versenyszellemben teljesítettük a túraútvonalat, hisz rekord idő alatt
értünk célba, melyet a zsűri 35 jutalomponttal értékelt. Az ezt követő
szellemi totót sajnos nem sikerült ilyen eredménnyel kitölteni, így
nem kerültünk fel a képzeletbeli dobogóra sem. 
Az éves programunkban május hónapban terveztünk egy kirándu-
lást, amit 23-án sikerült megvalósítani. Sümeg várát és egyik tagunk,
Tarsó Lajosné szülőfaluját, Szentbékkállát vettük célba. A délelőtti
órákban a vár belső udvara építményeivel ismerkedtünk idegenveze-
tő segítségével. Vezetőnk sajátos anekdotákkal egészítette ki a törté-
nelmi múltat. Az utána kapott szabadidőben mindenki kielégíthette
kíváncsiságát a látottakról. Volt, aki kipróbálta a béklyót, felfeküdt a
deresre, de többen az ott tartott állatok simogatásával is beérték. A
következő úti célunk Szentbékkállára, éppen ebédidőben az Öreg-
hegy Fogadóhoz vezetett. Ott csillapíthattuk éhségünket, szomjúsá-
gunkat, és azután megkerestük azt a Pajtamúzeumot, ahol a valami-
kor ott lakó Oltárczi Ferenc tanár úr sok-sok éves gyűjtőmunkával a
falu lakosságának használati tárgyait bemutatta. Érdekes dolgokat
láttunk, némelyik használatához magyarázatra volt szükség.

Természetesen sok tárgy a nagyszüleink életében is használatban
volt, így azok felismerése nem okozott problémát. Tanár úr ezután
átkísért bennünket a Helytörténeti Múzeumba is. Az ott látottak a
helybeliek múltját elevenítették meg, korhű dokumentumokat, fény-
képeket láthattunk. Ezután kisétáltunk a falu híressé vált kő tengeré-
hez. Az ott látott méretek, a kövek sokasága lenyűgözte minden
tagunkat. Tanár úr a keletkezésükről, az összetételükről, a jelenlegi
helyzetükről tartott kiselőadást. A több tonnás hintázó kőtömb, az
energiát adó kő vagy a madáritatóként összegyűjtött, csapadékvizet
tároló kövek ámulatba ejtettek bennünket. A fáradt csapat végül
Kovács Sándor boros pincéjénél próbálta az elvesztett energiát pótol-
ni. A tulajdonos a falu határában elterülő szőlők műveléséből, a
különböző fajtákból készült borokkal mutatott be borkóstolót. Úgy
érzem, sikerült új erőre kapnunk, jó kedvvel, nótaszóval fejeztük be a
Káli-medencében eltöltött délutánt. Útban hazafelé még Alsóörsön
is megálltunk, ugyanis a rossz időjárás miatt elhalasztott, a strandra
tervezett lézer-show időpontjában értünk oda. Ezzel a programunk
még teljesebb lett, élményekkel telve érkeztünk haza.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

„Csebszalto” nyugdíjasklub

várak, kastélyok készültek, a díszítéshez kagylókat, zászlókat is fel-
használtak a gyerekek, és természetesen nem maradhatott el a várá-
rok vízzel sem. Nem irigyelte senki a zsűrit, nehéz munkájuk volt,
ennek megfelelően szoros versenyben három első helyezett született.
Az eredmény a következő lett: a legaktívabb csoport díját a nagyok,
a legkreatívabb díjat a kiscsoportosok, míg a legdíszesebb kategória
díját a középsősök képviselője vehette át. A kellemes délutáni meleg-
ben és a nagy futkosásban hamar megszomjaztak a gyerekek, akik az
udvaron felállított asztalokról válogathattak az édes és sós sütemé-
nyek, üdítők közül. Emlékezetes nap maradt a gyerek számára a
május 22-i délután, amit köszönhetünk az intézmény vezetőjének,
valamint munkatársainak és az önkénteseknek.

HALMOS GYÖRGY
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Az érdeklődő olvasók 2014. júniusi lapszá-
munkban olvashattak rólunk, a
Balatonfűzfői Hírlap négyéves, kulturális
tevékenységéről. A történet folytatódik...
2014 februárjában „A legendák velünk
élnek” címmel legendaíró pályázatot hirdet-
tünk 6–18 éves diákok részére, három kate-
góriában. Sajnos a mi városunknak történel-
mi legendája nincs, ezért a diákok fantáziáját
hívtuk segítségül. Korábban a Balaton
Uszoda előtt állt, ma a NITROKÉMIA Zrt.
irodaépület udvarát díszíti  a Balatoni sellő
című szobor. Ehhez a szoborhoz kapcsoló-
dóan találtak ki csodás történeteket, legen-
dákat Balatonfűzfő városának a gyerekek. 
A pályázatot óriási lelkesedés kísérte, mint -
egy hatvan legenda született. A zsűri nagy
örömmel és kíváncsisággal olvasta a jobbnál
jobb, fordulatokban gazdag történeteket.
Nagyon megragadtak bennünket a csodás
elemek, a korhű nevek, a településre vonat-
kozó utalások, a válogatott szófordulatok, az
igényes történetalkotások.  
A városi gyermeknapon a felhőszakadás elmos-
ta a díjátadót, ezért még nagyobb izgalom övez-

te az Irinyi Iskolában, június 13-án, pénteken
megtartott ünnepélyes díjátadó ünnepséget.
A díjakat Béres Istvánné, a Balatonfűzfői
Hírlap főszerkesztője, a zsűri elnöke adta át. 

Díjazottak:
Különdíjas alsó tagozatosok könyvju-
talomban részesültek:
Gáspár Maja Amanda (4. a), Glück Aletta
(3. b) Küzmös Imre Farkas (4. b) Melhart
Aliz (4. a), Simon Fanni Gréta (3. b), Ticz
Péter (4. b), Varga Bence (4. a), Varga Virág
(4. a), Kiss Dániel (4. a)
Különdíjas felső tagozatosok könyvju-
talomban részesültek:
Bertalan Boglárka (6. a), Kovács Anita (7. a),
Kovács Levente István (7. b), Fekete Fruzsina
(5. a), Ficsor Csenge (5. a), Klemencz Marietta
(5. a), Orosz Erzsébet (5. a), Pahola Virág
(5. a), Szabolcs Bálint (5. b)
Kiemelt különdíjasok emléklap és
könyvjutalomban részesültek:
Kiss Dávid Balázs (3. b), Bánki Fruzsina
Klára (8. a), Nagy László (Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium) 

2014-ben a legjobb legendaírói serleg
jutalomban részesültek:
Kiss Rebeka 2. a (általános iskola alsó
tagozat, 1–4. évfolyam) – Irinyi Iskola
Varga Klaudia 6. a (általános iskola felső
tagozat, 5–8. évfolyam) – Irinyi Iskola
Nagy Tamás (középiskolások, 9–12.
évfolyam) – Öveges József Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium 

36 tanuló emléklap és édességjutalomban
részesült. Köszönjük Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának és a fűzfői Művelődési
Központ és Könyvtárnak a könyvdíjak
szponzorálását.

Most már Balatonfűzfő város is dicsekedhet
azzal, hogy vannak szép legendái, melyek
átszövik a város történelmét. A legjobbakat
folytatásokban közöljük a Hírlap hasábjain
az elkövetkező egy évben, így mindenki bát-
ran olvashatja. Gratulálunk a nyerteseknek,
az olvasóknak jó szórakozást kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG

Rólunk 2. – ... avagy a „legendák velünk élnek”

A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége még tavasszal legendaíró
pályázatot hirdetett diákoknak három kategóriában.

Most a középiskolás kategória győztesének – Nagy Tamásnak, az Öveg-
es iskola diákjának – írását adjuk közre.

Kedves Olvasóink!

A balatoni sellő igazából egy gyönyörű ifjú leány volt. Az emberek
azért hívták sellőnek, mert több időt töltött a Balaton szép, tiszta kék
vizében, mint a szárazföldön.
Innen ered a sellő jelző. A leány itt lakott az akkori Fűzfő néven ismert
faluban. Mindenki ismerte és csodálta őt. A férfiak mind őt akarták elér-
ni és megszerezni, de a leány már másnak adta a szívét, méghozzá a leg-
kedvesebb szerelmének, a Balatonnak. Ezt senki nem fogadta el indok-
nak az elutasítás mellé. A kígyót a kezében kétféleképpen értelmezik.
Az egyik magyarázat az, hogy a kígyó egy gazdag, zsugori, pökhendi
és kegyetlen férfit ábrázol. A legenda szerint ez a férfi meglátta ezt a

mesébe illő szépséget, és meg akarta szerezni magának. Azzal fenye-
gette meg őt és a falusiakat, hogyha a leány nem megy vele, elveszítik
a falut. Miután látta a leány, hogy nemcsak fenyegetés volt, elment a
férfival. Így a férfi visszaadta lakóinak a falut. A leánnyal úgy bánt,
mint egy babával. A falusiak hálából emelték ezt a szobrot a leány-
nak, és a kígyó ezt a férfit takarja, akit megfékezett a sellő.
A másik legenda szerint egy frissen eljegyzett ifjú pár költözött a
faluba. Az ifjú hallott történeteket a sellőről, és ő maga is meg akart
győződni arról, hogy valóban olyan gyönyörű, mint amilyennek
mondják az emberek. Az ifjú másnap lement a partra, és őt is meg-

Nagy Tamás: A balatoni sellő legendája
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A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos
Szövetsége 2013 decemberében meghirdet-
te a „Fogyasztóvédelmi percek” c. kampá-
nyát. A kampány keretében az oktatási
intézmények decembertől márciusig havon-
ta egy alkalommal osztályfőnöki óra vagy
választásuk szerint más óra keretében
fogyasztóvédelemmel foglalkozhattak játé-
kos formában. 
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola techni-
ka tanára, Horváth Irén boldogan csatlako-
zott a felhívásra, mivel a technika tantárgy
keretén belül fogyasztóvédelmi ismeretekkel
is foglalkoznak. 
Az utolsó témakörök tárgyalását követően
az iskoláknak beszámolót kellett készíteniük
a kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztala-
taikról, a gyermekek aktivitásáról pár sor-
ban, fényképekkel alátámasztva. 
A döntőben – melyet 2014. május 28-án
szerdán 10:00 órától rendeztek a FEOSZ

székhelyén a 1012 Budapest, Logodi u.
22–24. szám alatt – háromfős csapat képvi-
selte az iskolákat, név szerint: Klemencz
Bianka Mária (8. a), Szijjártó Aliz (7. b), és
Szombathelyi Klaudia (8. b). 
A személyes vetélkedő során a csapatok játé-
kos feladatokat kaptak a korábban bemuta-
tott fogyasztóvédelmi témakörökhöz kap-
csolódóan, teljesítményüket pedig szakértői
zsűri értékelte. Ennek alapján a legjobban
teljesítő intézmény kiérdemelte „A legtuda-
tosabb iskola” 2014. címet.
A döntőben harmadik helyen a Gastroker
Keres kedelmi és Vendéglátóipari Szak -
közép iskola és Szakiskola (Veszprém), a
második helyen a Széchenyi István Keres -
kedelmi Szakközépiskola (Budapest, Vas u.)
végzett.
2014-ben a „A legtudatosabb iskola”
címet a Balatonfűzfői Irinyi János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola nyerte el.

Az iskola fogyasztóvédelmi tevékenységét
már jól ismerik a fűzfői olvasók: évek óta
Fogyasztóvédelmi Sulinapok kampányt tart
februárban, pályázatot ír lelkesen, melynek
eredményeképpen már második alkalommal
vehetett részt 16 diák Zánkán, négy napos
ingyenes Országos Fogyasztóvédelmi
Sulitáborban a tavaszi szünetben. 
Gratulálunk a fantasztikus nyereményhez,
boldogok vagyunk, hogy általános iskolánk
új címmel gazdagodott!

HORVÁTH IRÉN

A legtudatosabb iskola 2014.

2014. május 30-án a Balatonfűzfői Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola nyolc főből álló lelkes csa-
pata immár hatodik alkalommal vett részt a
Pindúr-Pandúr Országos Közlekedés isme -
reti Vetélkedőn, Budapesten. A több mint
ezer gyermek részére (107 csapat) rendezett
„Ki mit tud”-ot a Nemzedékek Bizton -
ságáért Közhasznú Alapítvány szervezte,
melynek célja, hogy játékos eszközökkel
segítse a kulturált közlekedésre való neve-
lést.
Az óvodások és a tanulók a délelőtt folya-
mán Mini – KRESZ versenyen (nyolc köz-
lekedési, nyolc környezetvédelmi kérdésre
pontos válaszadás), valamint kerékpáros
ügyességi pályán (felépített tanpályán, bóják
között szabályos kerékpározás) mérték össze
tudásukat. Az Irinyi Iskola csapata maximá-
lis pontszámot ért el, nagyon jó idővel, ezért
az első helyezettek közé került.

Jutalmuk egy óriási ajándékcsomag és egy
teljesen felszerelt kerékpár volt. Csapat -
tagok: Kiss Maja, Kiss Rebeka, Karancsi
Szonja, Horog Erik József, Koksa Zsolt,
Csajághy Patrik, Hardi Levente, Komáromi

Bálint első és második osztályos tanulók. 
Gratulálunk a kiemelkedő teljesítményhez,
az országos első helyezéshez!

HORVÁTH IRÉN

Pindúr Pandúr verseny 2014.

igézte a sellő szépsége. Aranyló, hosszú haja csillogott a kék Balaton
vizén. Az ifjú hazatérte után nem tudott másra gondolni, csak a sel-
lőre. Ezt látván a jegyese nem bírta elviselni, és bosszút esküdött a
sellő ellen. Megfigyelte, mikor megy és mikor jön a sellő. Aztán egy
napon lement a leány a sellő után, és úgy tett, mintha ő is csak meg-
mártózni ment volna le. Kis kedvesség után aztán belefojtotta hőn

szeretett Balatonjába a sellőt. Ezek után hazament, és várta jegyesét
haza, de az ifjú a csendőrökkel együtt jött a leányért. A jegyese látta
a történteket, így bukott le a leány. A falusiak azért állították a sellő-
ről a szobrot kezében a kígyóval, mert a féltékeny leányt jelképezi, aki
bármire képes, mint egy alattomos kígyó.
Ha nem hiszik el ezeket a magyarázatokat, akkor járjanak utána.



2014. június 10–11-én rendezték meg az
első Kárpát-medencei Bicaj–Ricsaj 2014.
Közlekedési Csapatverseny döntőjét
Nyíregy háza–Sóstógyógyfürdőn.
A felhívást követően az iskolák négyfős csa-
patainak egy száz pontos KRESZ feladatala-
pot kellett kitölteniük az interneten, majd
egy projektmunkát kellett minél színvonala-
sabban és ügyesebben megoldani. A projekt-
munka során egy minimum két kilométeres
útvonalat kellett kiválasztani a saját települé-
sükön a csapatoknak, ezt biztonságosan
kerékpárral kellett lejárni, majd három, külö-
nösen veszélyes helyet kellett megjelölni,

ahol megoldást kellett keresni a problémára.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata:
a Fűzfői kerekezők a kétnapos döntőben
negyedikként jutottak be, a több mint száz
csapat közül. 
A döntőben négy nehéz feladattal kellett
megbirkózniuk: KRESZ tesztfeladatlap töl-
tése, kerékpár ügyességi pálya, tandemke-
rékpár ügyességi pálya, kerékpárszerelés.
A két nap folyamán egyre izgalmasabbá vált
a verseny. A szerelésben a Fűzfői kerekezők
bizonyultak a legjobbnak, hibátlanul, rövid
időn belül szerelték össze a kerékpárt.

Végül a csapat az előkelő negyedik helyen
végzett. Csapattagok: Kurucz Márton,
Huzsvár Flórián, Kovács Levente István,
Nagy Dominik. Felkészítő tanáruk Horváth
Irén. 
Köszönjük a segítséget dr. Töreki Sándor nak,
Veszprém megye rendőrfőkapitányának, aki
biztosította a csapat utazását a nemes meg-
mérettetésre. Köszönjük a Sóstógyógyfürdői
Zrt.-nek a csapat szponzorálását.
Gratulálunk az országos negyedik helyhez, a
helyi általános iskola nevének öregbítéséhez!

HORVÁTH IRÉN

Bicaj–Ricsaj verseny 2014.

Az almádi Magyar–Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium tizenkettedik
alkalommal adott otthont a Veszprém
Megyei Kollégiumi Ki-Mit-Tud-nak. Stiglic
Edit kollégiumvezető, a rendezvény főszer-
vezője, nyitóbeszédében kiemelte az „Öve-
ges”-ről, hogy diákjaink azok, akik „mindig
jó hangulatot szoktak csinálni”. Szavai az
eredményhirdetésre várakozva teljesedtek
be. A holt időt egyik diákunk varázsolta
élővé, szólótáncával perceken belül tömege-
ket gyűjtött maga köré. 

A produkciók széles skálája mögül az előadó
diákok személyisége sugárzott. A színtársu-
latok darabjai, vagy a lusta pásztor népmesé-
jével összekötött furulyázás egyéni színeket
villantottak fel, és ilyen egyedi mozaikokból
épült fel az egész délutánt betöltő műsor. A
vers, ének és tánc kategóriák darabjai a
választott műhöz/koreográfiához való
ragaszkodáson kívül hosszú hónapok
próbái nak eredményét bizonyították. 
Gróf Kata „megvédte” tavalyi első helyét az
ének kategóriában. László Martin popping

táncával második lett, tánccsoportunk
pedig különdíjat kapott. 
Az zsűribe a rendezvényt alapító Szentesiné
Brazsil Márta és Ötvös Károly énektanár
mellett új tagként Zayzon Csaba színmű-
vészt kérték fel.
Diákjaink népes tábora kísért minket, negy-
vennél is többen voltak kíváncsiak iskolatár-
saik szereplésére.

LÁSZLÓ GERGELY

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Fűzfői tehetségek a megyei Ki-Mit-Tud-on

Zsinórban ötödször rendezték Zánkán a
Veszprém megyei kollégiumok sportnapját.
A gyermekváros jó helyszíne a tizenkét
intézmény versenyzésének. Egy kicsit az
iskola végét idézi, előlegezi meg a találkozó,
amit a diákok már nagyon várnak. Lázas
készülődés előzte meg ebben az esztendőben
is kollégiumunkban az eseményt. Népes, 45
fős csapattal készültünk a versenyszámokra.
A sportnap előtti délutánok gyakorlással,
edzésekkel teltek. Vonattal – no meg a
vágányfelújítás miatt – autóbusszal utaz -
tunk el Zánkafürdőig. Mint mindig,
nagyon kedvesen fogadtak minket az Egry
iskola diákjai. A megnyitó után kezdődtek a
sportversenyek. Igazi áprilisi időjárás kísérte

végig az eseményt. Volt napsütés, szél, jeges
eső. Teljes színes, változatos repertoárját fel-
vonultatta az április.

Csaknem minden sportágban indultunk.
Az eredmények jobbak voltak, mint az
elmúlt esztendőben. Kispályás labdarúgás-
ban mindkét csapatunk ötödik helyezést ért
el, a lányok hat, a fiúk kilenc csapat közül. A
kosarasok két szoros mérkőzésen szenvedtek
vereséget, s értek el harmadik helyezést. Az
asztali fociban-csocsóban az előkelő máso-
dik helyezést szerezte meg a Birinyi
Tamás–László Martin páros. Futásban két-
ezer méteren Lakos Ráhel második, Török
Julianna negyedik, a fiúk között Illés

Szabolcs harmadik, Németh Ádám ötödik
helyezettek lettek.

Az elért eredmények alapján az összetett
versenyben harmadikak helyen végeztünk.
Nagyon szépen, sportszerűen szerepelt csa-
patunk, amelyhez minden résztvevőnek gra-
tulálunk!

Köszönettel tartozunk a színvonalas ren-
dezésért az Egry József Iskola igazgatójának,
tanárainak, diákjainak. Már most várjuk a
2015. évi sportnapot.

GÖNDÖR JÓZSEF

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Feljutottunk a dobogóra
Kollégiumi megyei sportnap – Zánka

2014. július 19. oldal

Kimaradt anyagainkból
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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 számban tudjuk megjelentetni.
A képviselő-tersület által meghatározott minden hónapi elsejei megjelenés nem teszi lehetővé a lapzárta után érkezett anyagok feldolgo-
zását. Megértésüket köszönjük!

SZERKESZTŐSÉG

Szerkesztőségi felhívás

A zánkai kollégiumi versenyre való felkészü-
lés során több sportversenyre is beneveztük
a fiatalokat. Részt vettek diákjaink a
Medgyaszay Szakképző Iskolában rendezett
asztalitenisz versenyen, ahol Benke Andrea
második, Salamon Attila pedig harmadik
helyezést ért el.
A Coca-Cola kupán olyan labdarúgók játsz-
hattak, akik nem igazolt versenyzők. A téli
fordulót Alsóörsön, csarnokban rendezték,

a tavaszi fordulónak Veszprémben a műfü-
ves futballpálya adott otthont. A kupán elő-
ször az Öveges iskola amatőr csapatával ját-
szott szoros mérkőzést az Öveges kollégiu-
mi csapata, 2:0 lett az eredmény. A második
mérkőzésen a tornát már megnyerő Faller
Jenő Szakképző Iskola várpalotai csapatától
súlyos vereséget szenvedett el csapatunk. Az
Öveges és a Faller mérkőzésén 1:0 lett, így a
Faller csapata mögött az Öveges iskola csa-

pata második, a kollégium csapata harmadik
lett. A lányok a műfüvön sikeresen szerepel-
tek, Balatonfüred ellen döntetlent értek el,
Balatonalmádi csapatát legyőzték, így a
tavaszi forduló győzteseként az összetett
versenyben harmadik helyezést értek el.

GÖNDÖR JÓZSEF

KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR

Coca-Cola Kupa

Az Öveges Iskolában megrendezett nyelvi
verseny napján (április 3.) a kollégium lakói
több programon vehettek részt.
Ezek közé tartozott a Tobruki strandra való
kirándulás. Két nevelőtanárunk társaságá-

ban lelkesen vágtunk neki a túrának. A
strandra érve egy-két bátor diák bokáig
merészkedett a jéghideg vízbe. Láttunk egy
harcias hattyút, aki büszkén védte a territó-
riumát. Sok képet készítettünk.

Nagyon jó nap volt. Hazafelé elfáradva és
emlékekkel telve jöttünk vissza.

GRUNNER NELLI 12. G

Kirándulás a strandon
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Júliusi rejtvény
A júniusi keresztrejtvény helyes megfej-
tése:
Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat a kertbe!
(Bartos Erika: Gyümölcskosár)

Könyvet nyert: Fodor Istvánné és Albert
Istvánné balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Július havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2014. július 18.

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 márciusban megrendezett bélyegkiállítá-
son nagyon szép csillagászati bélyegeket lát-
hattunk, 1959-től napjainkig. Rendkívül
izgalmas volt az előadás, érdekes informá -
ció kat hallottunk az űrhajózásról, az asztro-
nautákról, és arról, hogy ki szállt először a
Hold felszínére. Az előadás végén egy kvíz
kérdéses játékot is szerveztek, amiben
barackmagokat kellett gyűjteni, és aki a leg-
többet gyűjtötte, ajándékban is részesült.
Ha legközelebb lesz ilyen előadás, akkor
mindenkinek a figyelmébe ajánljuk!
Április 10-én diótörő verseny volt a
Csillagvizsgálóban. Tíz speciális diót kellett

feltörni megadott időn belül (5 perc). Érté-
kelték a gyorsaságot, a súlyt, a minőséget
(egybe maradt dióbél) és a tisztaságot.
Nagyon szoros volt a mezőny, az Öveges
Iskola kollégiumi csapata is bejutott a dön-
tőbe, ahol harmadik helyezést értek el. Míg
a pontozás folyt, a dióról és a diófajtákról
tartottak előadást. A rendezvény végén érté-
kes ajándékokat sorsoltak ki.

DEÁK BÁLINT, CSEPREGI PÉTER,
MOLNÁR KÁROLY DÁVID 10. C

Programok a fűzfői Csillagvizsgálóban
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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. augusztus 1.

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

Nyitva: H�P: 9�16, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

Megérkeztek a 2014-es polaroid
napszemüvegek!

Nyitási akció!

Vásároljon most
szemüvegkeretet!

-50% kedvezmény

Hirdessen 2014-ben Ön is a Balatonfűzfői Hírlapban!

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

Az akció júl. 31-ig, a készlet erejéig érvényes az
üzletben megjelölt keretekre, új, komplett

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

Balatonfűzfőn, a víztoronynál belterü leti, közműves,
1 540 m 2-es telek eladó. É rdeklődni a 06-20/351-6650 telefonon.

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 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

Az Irinyi héten immár hagyományosan 15.
alkalommal rendeztük meg a gyerekek köré-
ben igen népszerű Jó illatok, finom ízek
gasztronómiai versenyt. Két korcsoportban
(5–6. és 7–8. osztály) mintegy 113 tanuló
mérte össze tudását az ételkészítés és az ízek
tudományában.
Az előzetes feladat során a hungarikumok
listájából egy háromfogásos ebédre kellett
meghívni képzeletbeli külföldi barátunkat,
és jóízű, kellemes ajánlást kellett írni a menü-
ről, illetve rajzzal, képpel illusztrálni.
Fantasztikus ételkártyák születtek, méltán
lehetünk büszkék tanulóinkra. Az étel- és
italkóstolók után némi konyhai ismeretről
adtak számot a versenyzők. Az élmény csúcs-

pontja azonban az ötletes, kreatív hidegtál-
készítés volt, töltött tojással. A zsűri büszkén
adta a maximum harminc pontot az ötletes
alkotásokra. Végül a versenyt a Csalafinta
Palacsinta csapat nyerte meg az 5–6-os kate-
góriában, név szerint: Ficsor Csenge, Pahola
Virág és Fekete Fruzsina 5. a osztályos tanu-
lók. A 7–8-os kategóriában: a Füles Fasírtok
csapat nyert: Klemencz Bianka Mária,
Rózsás Marcell és Varga Henrik Richárd 8. a
osztályos diákok.
Gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük az
iskola alapítványának az anyagi támogatást a
verseny megrendezéséhez.

HORVÁTH IRÉN

15. jubileumi verseny – Jó illatok, finom ízek 
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Turista bázispont

Hősök napja

Sportnap

Fotók: Kőnig Zsuzsa



Beach Fesztivál és szörf verseny

Díjátadó


