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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. július 10-től 2015. augusztus 15-ig

Július 10. 19 óra Romkerti zenés esték
– Lovassy Zenekar
Helyszín: Fűzfőfürdő, romtemplom kertje
(Rossz idő esetén a Jézus Szíve plébániatemplom)

Július 11. 18 óra Zenés áhítat zenés utazással
Helyszín: Támasz Idősek Otthona – ökumeni-
kus kápolna

Július 15. 11 óra Bábszínház (belépőjegyes
előadás)
– a Magyar Mesezenekar és a Budapest
Bábszínház előadásai
Pénztárnyitás előadás előtt másfél órával
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 18. 20 órától Utcazene fesztivál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér és a Közösségi
Ház udvarán felállított színpadon

Július 20–26-ig a Művelődési Központ és
Könyvtár nyitva tartása megváltozik: a
Könyvtár zárva tart, a Művelő dési Központ
ügyeleti nyitva tartás szerint üzemel

Július 22. 11 óra Bábszínház (belépőjegyes
előadás)
– a Magyar Mesezenekar és a Budapest
Bábszínház előadásai
Pénztárnyitás előadás előtt másfél órával
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 23. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 25–augusztus 2.
,,Aranykapu fesztivál”

Július 25. 14 óra ,,Jó ebédhez szól a nóta” a
Csicsó Band-del
– Fellép: ,,Csicsó” Németh József hegedűvirtuóz
Helyszín: Tobruk, Strand

Július 25–26. A Magyarországi Amerikai
Staffordshire Egyesület rendezvényei
25-én 18 órától, 26-án 10 órától
Helyszín: Városi Stadion

Július 27. 10 órától Családi nap
– bábszínház, kézműves foglalkozás, népi játékok
Helyszín: Fűzfőfürdő, Fövenyfürdő

Július 28. 20–22 óra Koncert a Főnix
Zenekarral
Helyszín: Fűzfőfürdő, Béke tér

Július 29. 11 óra Bábszínház (belépőjegyes
előadás)
– a Magyar Mesezenekar és a Budapest
Bábszínház előadásai
Pénztárnyitás előadás előtt másfél órával
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 29. 17 óra A Magyar Fotóművészek
Szövetsége Senior Alkotó Csoport kiállí-
tás megnyitója ,,Hungarikumok” címmel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Július 29. 19 óra Romkerti zenés esték
Helyszín: Fűzfőfürdő, romtemplom kertje

Július 30. 15 órától II. Gasztro-nap
– gulyásfőző verseny, színpadi programok,
utcabál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház 

Július 31. 9 órától Utazó Planetárium
– a VÁCISZ szervezésében
• a küngösi Szent Kinga termelőiskola

bemutatkozása
• vendéglátás: Fűzfa vendéglő
Helyszín: Városi Stadion, kosárlabda-pálya

Július 31. 13 órától II. Fűzfői Kutyaparádé
– bemutatók, szépségverseny, játszóház,
gyermekprogramok, szaktanácsadás
Helyszín: Városi Stadion

Augusztus

Augusztus 1. 10 órától IX. Gombócfesztivál
10 órától Marching Jazz Band – kisvonatos
felvonulás, térzene
12 órától Ünnepélyes megnyitó
13 órától ,,Jó ebédhez szól a nóta”
15 órától Eredményhirdetések – Arany
Gombóc-díj és Balatonfűzfő legszebb
konyhakertjei
Ezt követően fellépnek: Irinyi Fúvós -
zenekar, Balatonfűzfő Város Vegyes Kara,
Balaton Dalkör, Kid Rock and Roll SE,
Lótusz Tánccsoport, a nagycétényi Kútyika és
Kadarka éneklő csoport, nagycétényi mazso-
rett csoport, nagycétényi citerazenekar,
Kurázsi Táncegyüttes

Sztárvendégeink:
18 órától Nádas György humorista
20 órától Szűcs Judith énekes
Közben: tombolasorsolás
21 órától zenél a Summer Band, a szünetben
fellép a Yildizlar Hastánccsoport
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 2. 9 órától Veterán járművek
találkozója
Helyszín: Fövenyfürdő melletti parkoló területe

Augusztus 3. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

Augusztus 3. 19 óra Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 4. 18 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Augusztus 5. 11 óra Bábszínház (belépőjegyes
előadás)
– a Magyar Mesezenekar és a Budapest
Bábszínház előadásai
Pénztárnyitás előadás előtt másfél órával
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Augusztus 6. 17 óra Képzőművészeti kiállítás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
kiállítóterem

Augusztus 7. 19 óra Romkerti zenés esték
Helyszín: Fűzfőfürdő, romtemplom kertje

Augusztus 8. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér

Augusztus 12. 11 óra Bábszínház (belépője-
gyes előadás)
– a Magyar Meseszínház és a Budapest
Bábszínház előadásai
Pénztárnyitás előadás előtt másfél órával
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A helyszín- és az időpont-változtatás jogát
fenntartjuk!
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A képviselő-testületi ülésen történt

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
május 28-án és június 8-án rendkívüli, majd június 16-án 16.00 órai
kezdettel rendes testületi ülést tartott, melyen a következő határoza-
tok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy a G.A.P.  2000 Kft.-t mint Konzorcium vezetőt és a Manual
Studio Kft.-t mint konzorciumi tagot megbízza a városfejlesztési for-
rástérkép és pályázati menetrend kidolgozásával 5 millió Ft + áfa
összeg megbízási díj ellenében, valamint a Responsum Kft.-t a gazda-
ságfejlesztési program kidolgozásával 5 millió Ft + áfa összeg megbízá-
si díj ellenében, melyeknek forrása a felhalmozási célú céltartalék.

– A testület úgy döntött, hogy az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírás keretében
pályázatot kíván benyújtani „A balatonfűzfői Városháza tetőszigete-
lése, felújítása”, valamint „A balatonfűzfői Nike körút, Bódi Mária
Magdolna körút felújítása, valamint gyalogátkelőhely kiépítése”
című projektre. 

– A képviselő-testület 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig –
5 év időtartamra – megbízza Salamon Tamásnét a Szivárvány Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával.

– Erdősi Gábort a Balatonfűzfőért Alapítvány tagjává és alelnökévé,
Lublóy Gézát és Gál Andreát a Balatonfűzfőért Alapítvány tagjává,
Szabóki Sándort, Illés Susant és Balogh Tibort a Balatonfűzfőért
Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjává jelölték.

– A képviselő-testület a Vállalkozást Segítő Alapítvány alapítójaként
– a Vállalkozást Segítő Alapítvány Kuratóriuma által előkészített
egye sülési dokumentumok alapján – úgy döntött, hogy a Vállal -
kozást Segítő Alapítványt egyesíti a Balatonfűzfőért Alapítvánnyal
úgy, hogy a Vállalkozást Segítő Alapítvány az egyesülés során beolvad
a jogutód Balatonfűzfőért Alapítványba, a Vállalkozást Segítő
Alapítvány a beolvadással egyidejűleg megszűnik.

– Az önkormányzat a költségvetésében a sportlétesítmények bérleti
díjaiból befolyt összegeket – csökkentve a közüzemi díjak költségével
– egy sporttámogatási alapba gyűjti össze. A sporttámogatási alap
működési rendjének kidolgozására felkéri a hivatalt. 

– A testület a 2015. szeptemberi ülésén a befolyt többlet-idegenfor-
galmi adó mértékét felülvizsgálja, és amennyiben az a költségvetésben
tervezett mértéket meghaladja, a betervezett idegenforgalmi adó

felett befolyt többletbevétel összegének 80%-át a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület TDM működésére biztosítja.

– A hivatal a Kulich Gyula–Lotz Károly utcai közlekedési csomó-
pont balesetveszélyességének mielőbbi elhárítása érdekében az
útszakasz beláthatóságát javító 2 db tükör kihelyezését biztosítja az
útalap terhére. Az utak, járdák, átereszek felülvizsgálatát végző mun-
kacsoport véleményezését követően dönt a Kulich Gyula–Lotz
Károly utcai közlekedési csomópont a burkolat szélesítéséről és fel-
újításáról.

– Nyilvános pályázat lett kiírva a Művelődési Központ és Könyvtár,
valamint Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága
igazgatói feladatainak ellátására.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. a Balatonfűzfő I. felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozás

keretében történő ellátására 2011. január 1. napjától kezdődően
5 év időtartamra a „PERE-MED” Háziorvosi, Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője: dr. Dézsi Zoltán Csaba
orvos) kötött feladat-ellátási szerződés más tartalmi elemeinek vál-
tozatlanul hagyása mellett 2016. január 1-jétől határozatlan idejű-
re módosítja.

2. a Balatonfűzfő II. felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi körzet
egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátására 2005. június
30. napjától kezdődően 10 év időtartamra a „RIMMED
Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselője:
dr. Rimay László orvos) kötött feladat-ellátási szerződést más tar-
talmi elemeinek változatlanul hagyása mellett 2015. július 1-jével
határozatlan idejűre módosítja.

3. a Balatonfűzfő III. háziorvosi körzet egészségügyi vállalkozás kere-
tében történő ellátására 2005. június 30. napjától kezdődően 10 év
időtartamra a „Domina és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Betéti
Társasággal (képviselője: dr. Domina Lajos Ernő orvos) kötött fel-
adat-ellátási szerződést más tartalmi elemeinek változatlanul hagyá-
sa mellett 2015. július 1-jével határozatlan idejűre módosítja.

– A képviselők hozzájárultak a Fövenystrandon megépült üzletek
nyitott fogyasztó teraszainak reklámfeliratos napernyővel történő
árnyékolásához. A napernyők valamennyi üzletnél egységesek lesz-
nek a strand felőli oldalon. A közterület felőli oldalon egységenként
vál tozó, de egységen belül azonos kialakítással lesznek telepítve.
A nyitott kiszolgáló teraszokat kisebb-nagyobb táblákkal, kerítéssel,
lánccal egymástól, a strandi és közterületektől elválasztani nem sza-
bad, virág- és növényláda a saját bérelt területen belül elhelyezhető.

Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Óvári Istvánt, Molnár Mónika Gabriellát, Takács Lászlót.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 6 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2015. májusi
lapzártától a 2015. júniusi lapzártáig:
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– A hivatal megvizsgálja a Tobruki és Fövenystrandra történő jogosu-
latlan belépés egységes szankciórendszerének kidolgozása lehetőségét.

– Az önkormányzat a Veszprém Megyei Rendőr-főkaptányság részére
a Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. szám, 1495/88. hrsz. alatti ingatla-
non a tulajdonát képező, 17 helyiségből álló (1 iroda, 1 raktár, 1 tárgya-
ló, 1 öltöző, 1 közlekedő, 1 teakonyha, 1 kézmosó, 2 WC,1 zuhanyzó,
1 gépészeti helyiség, 6 szolgálati szálláshely), összesen 220 m2 alapterü-
letű, körzeti megbízotti iroda és szolgálati szálláshelyek funkciójú ren-
deltetési egységet határozatlan időre ingyenes használatba adja.

– Az önkormányzat a SAL-X Kft. részére a 448/2011. (12. 20.) Kt.
határozatban biztosított tulajdonosi kölcsönből 4.000 eFt-ot, a
256/2012. (07. 12.) Kt. határozat alapján folyósított tulajdonosi köl-
csönből 12.000 eFt-ot véglegesen elenged.

– A testület a civil alapból:
• 1 000 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a

Fűzfői Atlétikai Klub részére sporttevékenységük feltételeinek biz-
tosításához.

• 350 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület részére a Beach Fesztivál
Szörf Bajnokságok lebonyolításához.

• 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Horgász Egyesület részére az általa szervezendő sport
célú rendezvények lebonyolításához.

• 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Horgász Egyesület részére az általa szervezendő ren-
dezvények lebonyolításához.

• 650 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő Vendégváró és Gasztronómiai Egyesületet részére a
Gombócfesztivál lebonyolításához.

• 130 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja részére az általuk szervezen-
dő rendezvények lebonyolításához.

• 500 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület részére a település közbiztonságá-
nak javítását szolgáló működési költségeikhez, valamint az általuk
szervezendő rendezvény lebonyolításához.

• 110 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Nitrokémia Véradó Egyesület részére az általuk szervezendő ren-
dezvények lebonyolítására.

Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a civil alapból 
• 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a

Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Fűzfőfürdői
Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre által szervezendő rendezvé-
nyek lebonyolításához.

• 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Szolgálattevők
és Szervezőség a Balatonfűzfői Egyházzenei Hosszúhétvégéért
Civil Szerveződés által szervezendő rendezvény lebonyolításához.

• 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére az Irinyi János
Általános Iskola és AMI Szülői Munkaközössége által szervezendő
rendezvények lebonyolításához.

• 350 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Balatonfűzfői
Veterán autós és motoros Baráti kör által szervezendő rendezvény
lebonyolításához. 

• 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére a Balatonfűzfői
Nosztalgia Táncklub fellépő ruháinak, tánc- kellékeinek beszerzéséhez.

• 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület részére Balatonfűzfő
Város Vegyes Kara fellépő egyenruháinak beszerzéséhez, működé-
sének támogatásához.

• 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Városvédő és Fürdő Egyesület részére a „Legszebb konyhakert” ver-
seny lebonyolításához.

• 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
részére a Fűzfői körtúra lebonyolításához.

• 350 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére az általa szervezendő rendezvények lebonyolításához. 

• 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére a Balatonfűzfői Balaton nyugdíjasklub közreműködésével
megrendezendő szüreti mulatságok rendezvény lebonyolításához.

• 100 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére a Balatonfűzfői Csebszalto nyugdíjasklub közreműködésé-
vel megrendezésre kerülő szüreti rendezvények lebonyolításához.

• 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub által szervezett rendezvé-
nyek lebonyolításához.

• 50 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére a Jókai Közszíntér Kézműves Klub által szervezett rendezvé-
nyek lebonyolításához.

• 400 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia részére. 

• 200 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít a
Református Egyházközség részére. 

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 
1. a civil támogatásokra rendelkezésre álló kereten belül a sportegyesü-

letek támogatására rendelkezésre álló keretről az egyéb egyesületek,
nonprofit szervezetek támogatására fordítható keretre 140 000 Ft-ot
átcsoportosít, 

2. a civil támogatások felosztását követően az e célra fordítható keret-
ből fennmaradó 210 000 Ft összeget az általános tartalékba helyezi,

3. a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesület
részére a civil alapból 150 000 Ft vissza nem térítendő céljellegű
támogatást biztosít a Balaton Dalkör által szervezett rendezvények
lebonyolításához.

– A testület a Földrajzinév-bizottság véleményének ismeretében úgy
döntött, hogy
– Sallai Imre utca elnevezését Vadkörte utcára
– Fürst Sándor utca elnevezését Vadszeder utcára
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– Kállai Éva utca elnevezését Mikszáth Kálmán utcára
– Kulich Gyula utca elnevezését Munkácsy Mihály utcára
– Ságvári Endre utca elnevezését Bozay Attila utcára
– Úttörő utca elnevezését Ifjúsági utcára
– Jankovics Lajos utca elnevezését Jankovich Ferenc utcára
változtatja át 2015. július 1-i hatállyal.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete pályáza-
tot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mel-
léklet I. 1. pont szerinti lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának
csökkentése céljából a Magyar Államkincstárhoz.
• „BALATONFŰZFŐ DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet ebben

az évben Gyuricza László,

• a „BALATONFŰZFŐÉRT” kitüntető címet pedig M. Mészáros
Éva és Petőhné Stadinger Ilona veheti át az augusztus 20-i ünnepsé-
gen.

A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet jogszabá-
lyi változások miatt módosult. A rendeleteket városuk honlapján
Önkormányzat/Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos ren-
deletei menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés – mivel júliusban ülésezési szünet lesz – 2015.
augusztus 18-án lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT

PG. REFERENS

Az ötvenhetedik hónap a városházán
Indul a nyár. Minden szépségével, minden sokszínűségével, és min-
denkinek sok-sok feladatot adva. A jó idővel megjelentek a téli álmu-
kat alvó ingatlantulajdonosok is. Valamiért azt hiszik, úgy gondolják,
hogy itt „lenn” vidéken az a szokás, hogy az első dolgunk a megérke-
zésünk után, hogy az éj leple alatt kiszórjuk a házunktól jó messze
cipelve a megunt bútorainkat, feleslegessé vált fajanszainkat, matra-
cainkat, és úgy általában mindent, amire már nincs szükségünk.
Jöttükre készülve elszállíttattuk a kitett nyesedékeket, levágott füvet,
sittet.  Legyen rendben a település a nyári szezonra. Aztán megjöttek.
Örültek, hogy újra van helyük a feleslegessé vált holmijaiknak.
Hiszen itt „lenn” biztosan megrekedtek a népek a kultúra olyan
fokán, ahol ez még sikk, és örömmel költenek milliókat azért, hogy a
mocskukat kitakarítsuk. Mert azért a pár tízezer forintos adójukért
minden belefér. Jelentem, nem éppen ez a helyzet. Az csak valakinek
éppen a szerencséje vagy balcsapása, hogy nem itt „lenn” él. Én sze-
rencsének élem meg, hogy élhető településen élek, s nem az a külde-
tésünk, hogy valakiknek a szolgájuk legyünk. Ezért van néhány kéré-
sem. Kérlek, fogadd el, hogy nincsen mindennap lomtalanítás.
Nálatok ott fenn, lehet, hogy van, de itt nincsen. Sőt egyáltalán nin-
csen. Képzeld, nálunk házhoz menő lomtalanítás van, amihez csak
egy telefon kell, s megjelenik a konténer. Hitted volna? Kérlek,
fogadd el, hogy a szelektív gyűjtők oldalára ráírt betűket, képeket
raktak. Ezeket azért, hogy az olvasni tudók, képeket értelmezni
tudók felfogják, hogy ezekbe miket kellene beletenni. És csak azokat.
És bár nincsen tiltás rajta, hogy nem oda való a pelenka, a sitt, a törött
műanyag szék, a törött étkészlet, el nem fogyasztott étel maradéka
stb. Most, kérlek, elmondom, hogy a képek nem azt jelentik, hogy
mit nem szabad beletenni, hanem azokat, amiket kéretik belerakni.
És csak azokat. Mert mi itt „lenn” így értelmezzük. És képzeld, ha
már tele van, akkor nem kellene mellé tenni, mert akkor az ott marad
a következő szállításig, és azt itt „lenn” nehezen viseljük. És ha sike-
rült kicsempészned a levágott ágakat, áthúzkodtad a szomszéd elé,
akkor ne légy kritikus a városvezetés felé, hogy rendetlen az utcád, s
már napok óta ott van a valaki által levágott növényzet. És mikor a
munkatársaim megtekintve a kritikus állapotokat, konstatálják, hogy
az egész utcában csak neked van frissen kopasztott olyan sövényed,
akkor ne nézz bennünket hülyének! Nehezen hisszük el, hogy egy hét
alatt komposztálódott. De talán te sem hiszed. Kérlek, vedd tudomá-
sul, hogy itt „lenn” is emberek élnek, dolgoznak, s nem szívesen sze-
dik ki a konténerekből kisdeded, gyermeked pelenkáit, s semmi nem

oda valót. Vedd tudomásul, hogy büntetünk ezért, ha valakit rajta
kapunk. Örülünk, hogy itt vagy, de ne kergess bennünket minden
évben több milliós költségbe. Örülünk, hogy itt vagy, de kérlek, ne
adj okot arra, hogy még jobban örüljünk, ha  elmégy. Isten hozott.

Csak érintem, hogy végre elindul az önkormányzatiság idejében a leg-
nagyobb önkormányzati beruházás, a parti sétány és kerékpárút épí-
tése. A cikk írása utáni napon kerül átadásra a munkaterület, és azon-
nal megindulnak a munkálatok. Ez a beruházás több fejlesztést fog
majd generálni, erre ráépülni. A tervek megvannak, s lépéseket tet-
tünk a források feltárására, megszerzésére is.

A Fövenyfürdő kétcsillagos, a Tobruki strand egycsillagos Kék
Hullám zászlós minősítést kapott a Balatoni Szövetségtől.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, a „Balaton Régió” évszázadok óta
szerves régiót képez a Balaton körül, amelynek összekötő ereje a tó
maga, illetve az általa meghatározott gazdasági-társadalmi környezet.
A tó hossza 80 km, partszakasz 197 m. Vízfelülete 596 km² (vízgyűj-
tő területe 2552 km²). A Balaton Közép-Európa legnagyobb édes -
vizű tava, hazánk egyik legnagyobb természeti kincse. Vonzerejét
többek között a rendelkezésre álló strandok, kikötők jelentik. A tó
235 km partvonalából mintegy 38 km a strandok hossza, amelyek kb.
200 ha területen fogadják a vendégeket. A balatoni strandok befoga-
dóképessége 250–300 ezer fő. Kikötők létesítése, valamint infra -
strukturális fejlesztése az elmúlt években igen számottevő volt.
A Balatoni Hajózási Zrt. működteti a személyhajó forgalmat
a Balatonon. Az itt közlekedő hajók a társaság kezelésében lévő
22 kikötőben bonyolítják le a rendszeres utasforgalmat. A Tihany-rév
és Szántód-rév kivételével minden kikötő április 1-jétől november
1-jéig 5–10 vendéghajót fogadni képes vitorláskikötőként is műkö-
dik. Jelenleg 73 kikötő üzemel a Balaton partján, mivel a Balatoni
Hajózási Zrt.-n kívül több sportegyesület, intézmény, vállalkozás
működtet kikötőket. A fenti vonzerőkre alapozva a strandok és a
kikötők további fejlesztése érdekében a Balatoni Szövetség 2004-ben
kidolgozta a Kék Hullám Zászló minősítési rendszert. A Kék Hullám
Zászló minősítés célja, hogy a strandokon a fürdőzők ideális körül-
mények között strandolhassanak, a fürdőhelyek a legtisztább partsza-
kasszal rendelkezzenek, a strandlátogatók részére megfelelő infra -
strukturális és higiéniai feltételeket biztosítsanak, valamint kiemelt
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figyelmet fordítsanak a biztonságra. A kikötők esetében is cél a kikö-
tők minőségi fejlesztése, a nemzetközi szintű színvonal biztosítása
minél több helyszínen. A Kék Hullám Zászló minősítésre önkénte-
sen pályázhatnak a strandok és a kikötők is. A minősítés során szigo-
rú követelményrendszernek kell megfelelniük, többek között a Bíráló
Bizottság vizsgálja, hogy milyen a víz minősége, mennyire rendezett
a fürdőhelyek területe, kellő figyelmet fordítanak-e a strandok/kikö-
tők tisztaságára, a hulladékgyűjtésre és a higiénés feltételek megte-
remtésére. A követelmények között kiemelt figyelmet fordítanak a
mozgáskorlátozottakra is, megfelelő illemhely, rámpa tekintetében.
A kikötők esetében is hasonló szigorú feltételeknek kell megfelelni a
pályázóknak. Egyre fontosabb szempont a biztonság (vízi mentés,
elsősegélynyújtás), a tájékoztató anyagok megléte, amelyek többek
között információkat tartalmaznak a sportolási, étkezési és egyéb szó-
rakozási lehetőségekről is.

Az idén 27 balatoni strand és egy velencei-tavi strand kapott ilyen
kitüntetést. Örülök a díjnak, a zászlókat ki fogjuk tűzni, s a követke-
ző szezonra célul tűzzük ki a csillagok számának a növelését.
A strandjaink kotrása, homokozása több millió forintos ráfordítással

megvalósult, a zavaró vízi növények eltávolításra kerültek. A lehető-
ségekhez képest virágok jelentek meg a közterületeken. 

Többen segítettek a Millenniumi Parkban a játszótér rendbe tételé-
ben, a Sirály sétányon a padok felújításában. Így csatlakoztak a nyug-
díjasok és egyéb civil szervezetek már megszokott akcióikhoz.
A közösségünkért végzett munkáját mindenkinek köszönöm. 

Büszkén köszöntöttem a FAK labdarúgóit, akik a megyei első osz-
tályban ezüstérmesek lettek.  Jövőre a bajnoki arany a cél! Hajrá
FAK!

Mindenkinek kellemes nyarat, jó időtöltést kívánok városunkban.
Kérem, kövessék a programjainkat, rendezvényeinket.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény  a nyári szabadság miatt
a megszokottnál egy héttel később lesz  Fűzfőfürdőn, a Közösségi
Házban. 2015. július 23., 17 óra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a ,,Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Város -
gondnoksága igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott
időre, 2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Szállás utca 8. 
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban
2016. január 1-jétől tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Béla
polgármester nyújt a 06-20/924-1483-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 1/61/2015., valamint a beosztás megnevezését: igazgató. 
– Személyesen: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30. 
A részletes pályázati felhívás megtekinthető Balatonfűzfő Város hon-
lapján www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a ,,Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő, igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott
időre, 2015. december 19-től 2020. december 18-ig szól.
A munkavégzés helye: 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás utca 12.
Művelődési Központ és Könyvtár
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban
2015. december 19-től tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Béla
polgármester nyújt a 06-20/924-1483-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Balatonfűzfő Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: 1-64 /2015., valamint a beosztás megnevezését: köz-
művelődési szakember. 
– Személyesen: Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 22.
A részletes pályázati felhívás megtekinthető Balatonfűzfő Város hon-
lapján www.balatonfuzfo.hu

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Tanúkat keres a rendőrség
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság eljá-
rást folytat a 19080/195/2015. bü. szá-
mon ismeretlen tettes ellen rongálás vét-
ség megalapozott gyanúja miatt.
2015. május 9-én 0:00 és 9 óra között a
Balatonalmádi Járási Hivatal Balatonfűzfő,
Nike körút 1. szám alatti Balatonfűzfői

kirendeltsége kormányablak két hátsó, vala-
mint egy első ablakát (a kormányablak bejá-
rata mellett) kővel bedobta, az épület előtt a
kukát kiborította.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság kéri,
hogy aki a bűncselekménnyel, illetve annak
elkövetőjével kapcsolatban érdemi infor-

mációval rendelkezik, jelentkezzen
Gibicsár Tamás r. törzszászlós körzeti
megbízott 30/630-8106 mobil számán, a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
88/438-711 számán vagy a 107, 112 köz-
ponti segélyhívó számok valamelyikén a
bűnügyi számra hivatkozva.

Már készülünk a nyárra!
Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyer-
mekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken.
A megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére
valójában sok lehetősége van az ifjúságnak, de
ezek nagy része anyagi feltételekhez kötött.
Az utcán, a közterületeken, a strandon, a fesz-
tiválokon a fiatalokra sok veszély leselkedik. 
A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni
a „hangulatjavító” szerek fogyasztását, hiszen
a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatkozó
fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi
idő ben a már jól ismert tudatmódosító szerek
mellett – és ide tartozik az alkohol is – egyre
inkább az úgynevezett „dizájner-”, „diszkó-”,
„party drogok” kerültek előtérbe. Ennek oka
részben, hogy olcsóbban szerezhető be, más-
részt az internetes vásárlás nehezebben nyo-
mon követhető. A veszélye viszont óriási,
mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísér-
letezett gyógyszerekről van szó! A ’régi dro-
gokkal’ kapcsolatban az orvosok, az egészség-
ügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot
arra vonatkozóan, hogyan hat az emberi szer-
vezetre, és hogyan lehet, kell kezelni a maga-
tehetetlen vagy önveszélyes állapotban

kórházba kerülő embereket. Az ’új szerek’
szervezetre gyakorolt hatása viszont teljesen
ismeretlen! Arról nem is beszélve, hogy már
százas nagyságrendű a szám, sokféle anyag
található a „piacon”. A fogyasztó sohasem
tudhatja, milyen szert/szereket, milyen
mennyiségben összekeverve kapott a pénzé-
ért, abból mennyit vegyen be a hatásért, és az
hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jel-
lemző, hogy az ugyanabból a forrásból szár-
mazó agyag összetétele is mindig más, a
hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. 
A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése,
törődése a gyerekekkel, fiata lokkal, a beszélgetés
velük, a figyelmük felhívása a veszélyekre nem
egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan
szükség van, ha eredményt akarunk elérni. Már
– a „csak egy élet” megmentése – is eredmény!
Nem illegális, de nagyobb mennyiségben
elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy felpör-
gethetik a szervezetet, mint a drogok, vagy
az alkohol, és a vezetőre kifejtett szokatlan
hatása lehet közlekedési baleset oka.
A pihenésre vágyó vendégek mellett az ide-
genforgalmi idényben megnő az idegenek, az

ismeretlen gépkocsival közlekedők száma is.
Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, a
forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasznál-
va bűncselekmény-elkövetési szándékkal
érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös
tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a
gépkocsik feltörői, „elkötői”.
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a
bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szo-
katlan dolgokra kérdezgető, nézelődő
emberek jelenlétére a rendőrség értesítésével
hívják fel a figyelmet. A rendőrkapitányság
minden elérhetősége és ügyfélfogadási rend-
je a www.police.hu oldalon megtalálható! 
Balatonalmádi, Hadak útja 4–6. 
e-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@
veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920

Kellemetlen eseményektől mentes pihenést
kíván Önöknek a Balatonalmádi Rendőr -
kapitányság állománya!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Pedagógusnap
Magyarországon 1952. június 7–8-án ünne-
pelték először ezt a napot, s ez alkalomból
adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket,
később egyes kitüntetéseket az ország leg-
jobb pedagógusainak. 
2013-tól ismét e napon adják át az oktatás-
sal, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat
úgy, mint a Szent-Györgyi Albert-díjat, az
Apáczai Csere János-díjat, a Németh László-
díjat.
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében megjelent peda-
gógusokat június 5-én Marton Béla polgár-
mester köszöntötte, majd a díjakat Salamon
Tamásné óvodavezető és Polyák István isko-

laigazgató adta át. A méltatások kitértek a
több évtizedes lelkiismeretes pedagógiai
munkákra és azok eredményeire. Az okleve-
lek átadása után Kövi Szabolcs fuvolista,

zeneszerző meditációs zenéjével varázsolta el
a közönséget.

BÓNA VERONIKA



2015. július 9. oldal

Pedagógusnapi kitüntetettek
Keresztes Csabáné
30 éves Törzsgárda tagsága alkalmából

1979-ben középiskolai tanulmányait befe-
jezve, majd 1985 óta dolgozik a Szivárvány
óvoda és Bölcsödében, 2008 óta a tagintéz-
mény szakmai vezetője. Csendes nyugodt-
sággal, maximális teherbírással, előrelátó
gondoskodással járul hozzá a gyermekek fej-
lődéséhez, a bölcsőde kiváló szakmai munká-
jához.

Ticzné Borsos Gabriella
25 éves jubileumi jutalom

1985-ben kezdett el dolgozni, majd 1996-
ban a Szivárvány Óvoda és Bölcsödében
folytatta munkáját, élelmezésvezetőként,
dajkaként, pedagógiai asszisztensként s júli-
ustól óvodapedagógusként. Megbízható,
precíz, gyermekszeretete és lelkes munkája
példaértékű.

Ács Ildikó
30 éves pedagógiai munkája elismeréseként

1985-ben kezdett el tanítani, majd munka
mellett végezte el a tanítói szakot. Minden
tanévben becsületesen végzi feladatát, a rábí-
zott gyermekekre nagy figyelmet fordít,
türelemmel neveli -oktatja őket, táncpedagó-
gusként sokan neki köszönhetik a tánctu-
dást, a táncolás örömét.

Dietel Zsófia
30 éves pedagógiai munkája elismeréseként

1985 óta magyar–történelem szakos tanár,
majd könyvtáros. Tanítványai megalapozott
tudással kerülnek ki az iskolából, jó szervező-
készségével rendezett, színvonalas ünnepi
megemlékezései az iskola kulturális életét
gazdagítják.  

Veleginé Gáspár Julianna
Pedagógusi munkája elismeréseként, nyugdíj-
ba vonulása alkalmából

1977-ben szerezte tanítói diplomáját, az
Irinyi Iskola nevelőtestületének 1985 óta
tagja. Évek óta lelkiismeretesen tanítja az
1–2. osztályosokat, magas színvonalon, kivá-
ló szakmai tudással, a gyermekek mindenek
feletti tiszteletével, szeretetével.

Zanathyné Lenkefi Éva
25 éves pedagógiai munkája elismeréseként

1990-ben kapta meg első főiskolai diplomá-
ját magyar-történelem szakos általános isko-
lai tanárként, s megvalósítva az élethosszig
tartó tanulást, azóta folyamatosan képezi
önmagát: középiskolai történelem és magyar
szak elvégzése egyetemi szinten, igazga tás-
szer vezői diploma, közoktatás-szervezői
szakvizsga, az idei tanévtől mesterpedagó-
gus, köznevelési szakértő, történelemből
szaktanácsadó. Munkáját a precizitás jellem-
zi, mind a tanításban, mind osztályfőnök-
ként, mind igazgatóhelyettesként.

Búcsúzóul
Június 11-én vettünk végső búcsút
Erzsitől, Farkas Sándornétól, kedves nyug-
díjas társunktól. Elvesztése mérhetetlen
fájdalom mindannyiunk számára.
A Balaton nyugdíjasklub, a Balaton
Dalkör aktív, biztos pontja, akire mindig,
mindenben számíthattunk. 
Elmentél! Váratlan távozásod mindenkit
megdöbbentett. Elmentél azon az úton,
ahonnan már nincs visszatérés.
Pótolhatatlan veszteség, ami ért bennün-
ket. Soha nem felejtünk el, drága Erzsike,
nyugodj békében! 

Itt állunk, szívünkben mérhetetlen
fájdalommal,
döbbenten, érthetetlenül.

Azt mondják, nem hal meg, akit szeretnek
Téged a világon mindenki szeretett,
mégis elmentél, mert menned kellett.
A kegyetlen sors így rendelkezett.
Itt hagytad a családod, és minden jóbarátot,
mi  összeköt bennünket el nem tépi senki,
hiányod nem pótolhatja semmi.
Itt maradt az űr, az örült fájdalom,
a veszteség szóval el nem mondható,
Nem hisszük, hogy mindez igaz és való.
Búcsúzni kell, csak hullatjuk könnyeinket,
Feledni sosem fogunk, de tudjuk,
még találkozunk.

M. MÉSZÁROS ÉVA
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VÁCISZ hírek
A Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület éves
taggyűlésén elfogadták a 2014. évi beszá-
molókat és a közhasznúsági mellékletet.
A közgyűlésen adták át az egyesület által ala -
pított elismeréseket is az alábbiak szerint:

1. Az egyik legaktívabb civil vezető. Tagja a
Balaton Dalkörnek, lelkes kézimunkázó,
évek óta sikeresen vezeti a Balaton nyugdíjas-
klubot. Ha kell, környezetet takarít, virágosít,
főzőversenyt szervez és főz. A Gombóc -
fesztivál lelkes aktivistája. Egyesületünk büsz-
ke arra, hogy tagjaink között köszönthetjük.
A „CIVILEK Balatonfűzfőért”elismerést
Baranyainé Csomai Katalin kapta.
Átadta: Gergely Tamás, az egyesület elnök-
helyettese.

2. A Balaton Csillagvizsgáló LEADER
Kultúrközpontra nagyon sokan büszkék
vagyunk, azonban még sok a javítani való a
kupolán. Szerencsére vannak olyan lelkes,
önzetlen csillagászok, akik nem sajnálják
anyagi forrásaikat, szabadidejüket, hogy
javítsák az előforduló hiányosságokat.
Köszönet érte!

A „Balaton Csillagvizsgálóért” elismerést
Kauker Zoltán és Komáromi Tamás kapták. 
Átadta: Gergely Tamás, az egyesület elnök-
helyettese.

3. Vállalkozását 1995-ben alapította kollé -
gái val. Mostanra irodája van Balatonfűzfőn,
Győrben és Budapesten. Több mint 20 em -
bernek ad munkát. 
Lelkes támogatója az iskoláknak, a civil szer-
vezeteknek Fűzfőn és a megyében is. 
Az ÉV VÁLLALKOZÓJA 2014. évben a
Nitroterv Kft. ügyvezetője, Kovács Zoltán.
Az elismerést átadta Marton Béla polgármester.

4. A „Szépkorúak számítógépes tanfolyama”
rendezvényen való közreműködésért az Öve-
ges Iskola diákjai a teljesített közösségi szol-
gálat-igazolásokat vehették át. Beregi Péter
tanár úrnak egy VÁCISZ plakett   el és aján-
dékkal mondtunk köszönetet. A diákok egy
ÖVEGES ÖNKÉNTESEK  feliratú graví-
rozott lakatot tehettek fel a lakatfára.
Az igazolásokat és az ajándékot Kontics
Monika, az egyesület kommunikációs veze-
tője adta át.

– 2015. július 31-én 9 órától a „Balatonfűzfő
Város 15 éves” rendezvénysorozat keretében
Utazó Planetárium, mesél az ég, karnyújtás-
nyira az univerzum bemutató a Városi Sta -
dionban, a kosárpályán felállított sátorban. 
Ugyanitt bemutatkozik a küngösi Szent
Kinga termelőiskola és a vendéglátásról a
Fűzfa vendéglő gondoskodik.
Helyi termékkóstolóval egybekötött
vásárlás!

– Július 1-jétől a Csillagvizsgáló naponta
nyitva van.
„Családi programok” keretében 9.30-tól
12.30-ig, 15.30-tól 17.30-ig különféle társas-
játékok, csocsó, xbox áll rendelkezésre.
Belépődíj 3 éves kortól 500 Ft/fő. 
Előzetes jelentkezés minden látogatás
esetén szükséges! 06-30/524-8709
Bővebb információ
a www.balatoncsillagvizsgalo.hu oldalon

KONTICS FERENCNÉ

Kedves balatonfűzfői lakosok, nyaralósok,
szállásadók, a Turisztikai Egyesület part-
nerei, vendégei!

2015 júniusa folyamán egy sokrétű, de na -
gyon szép „stafétabotot” vettem át elődöm -
től, Valczer Évától, a Turisztikai Egyesület
idegenforgalmi menedzseri posztján.  
Ilyen formátumú munkatárs nyomaiba lépni
nehéz feladat, nagy kihívás, de egyben
megtisztelő is. Bár nem vagyok ennek az
egyre népszerűbb Balaton-parti üdülőváros-
nak a szülötte, de családi kötődésem révén itt
lakom és fordulok meg az egyes település-
részek különféle pontjain.
A nevem Koszorusné Schildmayer Etelka,
föld rajzilag is és szakmailag is „a közelből”
kerültem az egyesület kötelékébe, almádi
lányként és idegenforgalmi szakemberként.
Anyanyelvi szinten beszélek lengyelül,
középfokon angolul, és társalgási szinten
németül.  Eddig turista információval,
idegen vezetéssel, tolmácsolással foglalkoz-
tam, mostantól a szállásadás és helyi áru-
alapok kiajánlásának rejtelmeibe is bele -

vetem magam, folytatva a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesü lettel (Balaton -
kenese) megkezdett projektek, pályázatok
lebonyolítását, a három város értékeinek,
kínálatának bővítését.
Két új munkatársammal találkozhatnak még
irodánkban. Antal Anettel, aki fűzfői lakos,
angol középfokú nyelvvizsgával és orosz,
olasz nyelvismerettel rendelkezik és Bökő
Anett gyakornokunkkal, aki most írja tu -
risztikai diplomáját. 
Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a tu -
risztika nem egyéni műfaj, a BLTE tevé -
kenysége pedig kifejezetten az együtt -
működésről, az összefogásról szól. Ezt kérem
Önöktől a továbbiakban is, segítsék egymást
és az egyesületi munkánkat, valamint az én
személyes beilleszkedésemet, hogy minél
hatékonyabban, eredményesebben dolgoz -
hassak a közös sikereink érdekében!

Mik is ezek a közös sikerek? 
Városunk boldogulása, jó hírének erősítése,
továbbvitele, vagyis minél több elégedett tu -
rista és az ő szájpropagandájuk alapján újabb

és újabb látogatók Balatonfűzfőre csábítása,
akik visszatérő vendégként szívesen keresik a
szolgáltatásainkat. Vagyis, akik örömmel
keresik a szállásadókat, szolgáltatókat, mert
itt jól érzik magukat, szíves vendéglátásban
van részük, megfelelőnek tartják az ár/érték
arányt és mindezt megfizetik. Ezért dolgo-
zunk. Önök is, egyesületünk is.
A mai kor embere élményelemeket, kényelmi
szolgáltatásokat kíván. Balatonfűzfőn
nyaralva ezeket meg is kapja, nevezetesen a
befizetett adójáért kedvezményesen
étkezhet, szórakozhat, a legfőbb vonzerőt, a
Balatont pedig ingyenesen élvezheti a
Fövenyfürdőn és a Tobruki strandon.
Közös feladatunk a vendégeknek ezt
felkínálni, biztosítani.
Hogyan juthat az ingyenes strand-
használathoz a városunkban nyaraló,
pihenő vendég?
Ha szállásadónál szál meg...
Önnek ingyen jár a Fűzfő kártya, amit a
szállásadójától kaphat!
Ha balatonfűzfői ingatlan ismerőse, barát-
jaként száll meg...

Staféta
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A Béke téri Információs irodában kaphat
Fűzfő kártyát!

Ezzel a kártyával egy felnőtt és egy 14 év alat-
ti gyermek ingyen mehet be mindkét strand -
ra, emellett több étteremben, üzletben,
élményparkban, fövenystrandi masszázs sza-
lonban, Csillagvizsgálóban, veszprémi Állat -
kertben kap kedvezményeket.

Bővebb információt irodánkban kaphat!

Elérhetőségink:
Email cím: info@balatonfuzfoinfo.hu
tel: 00-36-20/341-5504
www.balatonfuzfoinfo.hu

Irodánk nyitva tartása:
Fűzfőfürdőn, a Béke téren (szeptember 13-ig)

hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat–vasárnap: 14.00–18.00

KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA

TDM MENEDZSER

Sikeres volt a 16. Fűzfő körtúra!
„Aki nem járta, Fűzfőt nem látta”.
Tradícióinknak megfelelően ezzel a jelmon-
dattal hívtuk folyó év június 6-án (szomba-
ton) településünk apraját-nagyját a címben
sze replő városi rendezvényre, melyet
Balatonfűzfő várossá válása 15. éves évfordu-
lójának jegyében rendeztünk meg.
Gyülekező, indító és beérkező helyként,
funkciójából adódóan a turista bázispont
szolgált.
A kezdést nyolc órakor hívózene jelezte.
Üdvözlő megnyitót mondott Erdősi Gábor,
városunk alpolgármestere.
Kiemelte a bakancsos túrázás közösségépítő
szerepét, méltatta a rendezvény városi és
azon túlmutató jelentőségét. Szólt a bázis-
pont jól megválasztott helyéről, ami az ifjú-
ság körében is gyorsan népszerűvé vált.
Ezt követően Mag Éva, a Veszprém Megyei
Természetjárók Szövetségének elnöke for-
dult a túrázókhoz. Elmondta, hogy ilyen, a
település természeti és művi környezetét egy-

befogó turista útvonal nincs a megyében.
Büszkék lehetünk az elsőségre.
Egy pezsgős koccintás után elindult a menet
a 10 km távú, zöld sávval jelzett útvonal
megtételére.
Megvolt és végigkísért bennünket a kellően
jó hangulat, az együttjárás öröme. 
A helybeliek között is voltak olyanok, akik
ilyen kitárulkozásban és nagytérbe helyezet-
ten először vették szemügyre városunkat. A
más településekről érkezők pedig álmélkod-
tak, csodálkozva mondogatták, nem is tud-
ták, hogy Balatonfűzfő ilyen gyönyörű táji
beágyazottsággal bír.
Természetesen örömmel vettük ezeket a
megjegyzéseket, mert azokban visszaigazol-
va láttuk lokálpatrióta törekvéseink céljait.
A nagy melegtől (30 °C) kissé eltikkadva,
elnyúlt csoportosulásokban érkeztek be a kiin-
dulási helyre az amúgy igen vidám túrázók.
Ki-ki kedve szerint frissíthette magát egy jó
hideg sörrel.

A beérkezők alkalmi pecséttel ellátott borí-
tékban névre szóló emléklapot, körtúra emb-
lémás kitűzőt kaptak. Zárásként vásárolt
tombolajegyekre, a nyertesek kinyilvánított
nagy örömére, kisorsoltunk 10 db márkás
anyagú körtúra emblémás pólót. 
A túrán 101 fő vett részt. Ez rekordnak szá-
mít (2008., 84 fő). 
A részvételért köszönetet mondunk a több
mint 20 fő ajkai és a közel 20 fő veszprémi
turistatársunknak és minden helybéli részt-
vevőnek.
Hálásak vagyunk mindazoknak, akik szemé-
lyes pénzadományaikkal járultak hozzá a
túra sikeres megszervezéséhez. Köszönet ille-
ti a Nike éttermet a szervizért, a stáb tagjait,
akik lelkesen és önkéntes munkával látták el
feladataikat.

A 16. Fűzfő Körtúra rendezői: VÁCISZ, FAK
Természetbarát Szakosztály, Városi
Művelődési Központ.

Hívunk és szeretettel várunk mindenkit, a
2015. augusztus 22-én (szombaton) megren-
dezendő 6. Fűzfő csillagfény éjszakai körtú-
rára (FÉK-6).

„Mozdulj, túrázz, magadért, családodért,
egymásért!”

LEJEGYEZTE:
GYURICZA LÁSZLÓ
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Ajkai résztvevők a Fűzfő körtúrán
Nagyszámú résztvevővel zajlott a XVI. Fűzfő körtúra, amely a város-
sá válás 15 éves ünnepségeihez kapcsolódott. A helyi civil szervezete-
ken, diákságon, lakosságon kívül részt vett 21 fővel az ajkai Bánki
Donát Természetbarát Egyesület Káldi Géza elnök vezetésével.
A 2003-ban alakult egyesületnek jelenleg 264 tagja van. 32 túraveze-
tő, 100 diák, 100 nyugdíjas tag, a többiek még aktív dolgozók.

Elnök úr örömmel újságolta, hogy a 2014. évi értékelésen első helyen
végeztek a megyében.

Gratulálunk a szép sikerhez, és további jó túrázást kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG

Teljesítménytúra Balatonfűzfőn
Kellemes meleg, kora nyári időre ébredtünk 2015. június 13-án
Balatonfűzfőn. A reggel még nyugodtan, pihenéssel, van akinek mun-
kával telik, de elérünk a déli ebédhez és már izzanak a balatonfűzfői
polgárőrök telefonjai, mivel este következik az újabb feladat, amelyet
magas színvonalon ismételten teljesíteni kell. Ez nem más, mint az
egyesületünk által szervezett Jáde 15 és 25 elnevezésű gyalogos telje-
sítménytúra.  A névválasztás, aki ismer, az tudja, hogy honnan ered és
miért éppen most rendezzük meg harmadik alkalommal. A túrán késő
délutántól kora estig lehetett indulni, a rajtnál a kedves segítőim:
Horváthné Ilike, Horváth Petra és az én családom, Lőrincz–Horváth
Veronika és Lőrincz Jáde Veronika sok kedves szó és mosoly társaságá-
ban kívántak jó utat és sok sikert a részvételhez, majd mindezek mel-
lett átadtak a túrázóknak egy részletes itinert, valamint a hozzá tarto-
zó térképet. A túra során a résztvevők, miután elhagyták a város belső
területét, kiértek a természet idilli környezetébe, ahol a madárcsicser-
gés, tücsökciripelés mellett, ha csendben közlekedtek, még őzikével is
találkozhattak. A résztvevőknek a leírás alapján több ellenőrző pontot
is érinteniük kellett, ahol volt olyan, hogy önellenőrzés képen egy
kódot kellett felírni, volt olyan, ahol innivaló járt az érintésért, és volt,
ahol egy kis energiaszelet. Ha a leírás alapján a túrázok elnavigálták
magukat a rajt és cél helyéül szolgáló Jókai Közszíntér épületéhez,
akkor elmondhatták magukról, hogy teljesítették a túrát és büszkén
tűzhették fel az egyedi kitűzőket, és rakhatták el a hozzá tartozó

emléklapot. Ezek után jöhetett az ilyenkor szokásos zsíros kenyér
ásványvízzel meg a pihenés, amit tapasztalatból tudok, hogy jól esik
ilyenkor. E rövid írásom végén szeretném megköszönni a túra lebo-
nyolításában résztvevő barátaimnak, támogatóknak a segítségét:
Johanidesz Viktória, Johanideszné Fürdős Edit, Blága Sándor és nem
utolsósorban Vas Sándor, valamint támogatónknak, a Joker ABC-nek.
Remélem, a cikkem felkeltette a Balatonfűzfőn élő túratársak érdeklő-
dést, és ha nem is ezen a túrán, de egy másikon találkozni fogunk!

LŐRINCZ GÁBOR

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály július havi túraterve

• Július 11. Aszófő–Nyereg-hegy–Csúcs-hegy–Belső-tó–Aranyház–
Tihany 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 8 km
Túravezető: Király István
• Július 18. Zánka, MÁV áll.–Belátó-hegy–Tar-hegy–
Monoszló–Balatonhenye–Gyertyános–Kopasz-hegy–Kapolcs am.
Találkozás: Balatonfűzfő, MÁV áll., indulás: 8.15 óra Táv: 15 km
Szintkülönbség: 510 m
Túravezető: Horváth István
• Július 25. Balatonfüred–Papsoka-templomrom–Bocsár-
hegy–Notory-forrás–Tő-hegy–Balatonszőllős 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.30 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
• Augusztus 1. Pétfürdő–Péti-dombok–Peremartoni-erdő–Vilonyai
dombok–Séd völgye–Királyszentistván–Mogyorós-hegy–Litér
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., indulás: 8.30 óra Táv: 14,5 km
Szintkülönbség: 210 m
Túravezető: Horváth István

• Augusztus 8. (munkanap) Zirc–Pintér-hegy–Fiatalító-forrás–Imre-
kút–Szent-kút–Borzavár 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.20 óra Táv: Táv: 9–10 km
Túravezető: Görbicz Lajosné

Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
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Labdarúgás: Férfi – az utolsó forduló eredménye:
Csetény SE–FAK 2:2 (2:1) • Góllövő: Nyári Dániel (2) • Ifjúsági: Csetény SE–FAK 3:3 (2:1)

Fűzfői Atlétikai Klub női csapat, évzárás
Az utolsó két fordulóban a hozzánk hasonló játékerőt képviselő
Devecsertől és Gyulafirátóttól is egyaránt 2:1-es vereséget szenved-
tünk, így a 9. helyen zártuk az idényt. Mindkét mérkőzés igazi ki-ki
meccs volt, sajnos mi jöttünk ki rosszabbul belőlük. Jövőre az egyik
legnagyobb feladat az lesz, hogy a lányok, akik egész évben keményen
és szorgalmasan dolgoztak – és ezért dicséret illeti őket –, megtanul-
janak nyerni. A fiú labdarúgókkal közösen tartott nagyon jó hangu-

latú évzáró banketten méltóképpen le is zártuk az évet abban a
reményben, hogy jövőre jobb eredményt érünk el. Legközelebb a júli-
us 18-án, Zánkán megrendezendő kispályás tornán veszünk részt,
ahol már remélhetőleg új igazolásokkal megerősödve kezdhetjük a
következő szezonra való felkészülést.

RADNAI GÁBOR

Megyei U–14, Keleti csoport, II. hely
A Fűzfői Atlétikai Klub labdarúgó-szakosztályában közel 80 gyer-
mek rúgja a bőrt. A hétévesektől kezdve egészen a 19 évesekig külön-
böző bajnokságokban szerepelnek. Közülük is az egyik legjobb ered-
ményt a 14 év alattiak csapata érte el. Az őszi-tavaszi rendszerű sze-
zonban 16 hétvégét töltöttek focival a fiúk, melyben sokszor parádés
teljesítményt nyújtottak. Ezen mérkőzések alatt egy döntetlen mel-
lett mindössze két vereséget szenvedtek el, az összes többit megnyer-
ték, többnyire többgólos sikert arattak! Elsősorban nem az eredmény
számít ebben a korban a játékosoknál, ilyenkor tanulják meg a külön-
böző játékrendszereket, technikákat, szereznek állóképességet.
Szerencsére olyan korosztály ez, amely szívesen végzi az edzéseket,
ezáltal meglett a munka gyümölcse. Az még plusz pozitívum, hogy a
fiatalabbak is élni tudtak a lehetőséggel, több játékos is sikeresen
épült be a csapatba! Reméljük, jövőre is folytatódik a megkezdett
munka, a lelkesedés nem marad el és akkor mi, edzők már boldogok
lehetünk! Gratulálunk, Gyerekek!
Csapattagok: Pálinkás Arnold, Felber Gábor, Varga Bence, Bollók
Dominik, Zics Erik, Bendicsek Bálint, Grzybovsky Ádám, Molnár

Raul, Menyhárt Ákos, Menyhárt Bence, Varga Bálint, Szijjártó Ármin,
Goór Richárd, Andó Richárd, Tamás Adrián, Halmos Ábel, Nagy
Soma, Csajka Márk, Csivincsik Olivér, Nagy-Zsugya Gellért.
Edzők: Csarmasz Gyula, Vati Gergő 

VATI GERGŐ

Gombócból nem árt meg a sok!
Ez így gömbölyű – mondjuk –, ha valamit teljesnek érzünk.
Balatonfűzfőn nem múlhat el nyár gombócok nélkül – mi így érez-
zük teljesnek a nyarat. Nem hiába választotta magának a gombóc a

gömbölyű, kerek formát. Már a neve hallatán is jókedvre derülünk,
pláne, hogy minden változatában finom. Szinte a világon mindenhol
ismerik, eszik sósan, édesen egyaránt, készítik ezerféleképpen. Ha
körbegurítanánk a jó öreg óriás gombócunkon, a földtekén kerekded
finomságunkat, azt látnánk, hányféle különleges változatos ízzel kel-
leti magát a levesektől, az előételeken és  köreteken át az egytálételig
és végül a desszertekig. Gombócot mindenki készít, és mindenkinek
megvan a tökéletes gombóc receptje.
Na de ki lesz idén az Aranygombóc-díj büszke tulajdonosa és kerül az
eddigi díjazottak közé? Kit írhatunk fel a legízletesebb gombóckészí-
tők közé immáron ötödik alkalommal? Még van pár nap, még lehet
receptet keresni, az egyébként kiváló receptet még tovább tökéletesí-
teni, különleges ízvilágokat próbálgatni! 
Augusztus 1-jén (szombaton) délelőtt 9.00 órától várjuk a legalább
50 gombóccal érkezőket, hogy még aznap délután átadhassuk az
Aranygombóc-díj serlegét és a díszkötényt. 

DR. HORVÁTH MÓNIKA, ALAPÍTÓ
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Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi Könyvhét a magyar könyv legje-
lesebb ünnepe, amelyet idén 86. alkalommal
rendeztek meg országszerte. A rendezvény-
sorozat keretében mi is igyekeztünk minden
korosztály számára színvonalas és színes kul-
turális programokat kínálni. 
Az első napon a nagy mesemondó, az írófeje-
delem Jókai Mór születésének 190. évforduló-
járól emlékeztünk meg. Pintér István helyi
bélyeggyűjtő, a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetségének tagja a magyar bélye-
gek tárlatán keresztül mutatta be Jókai életét
és korát. Érdeklődéssel hallgattuk a bemuta-
tott bélyegekhez fűződő történeteket. Míg
István mesélt, felesége Eszter bemutatta a szó-
ban forgó bélyegeket, amiket az előadás végén
óvatosan körbeadogattunk egymásnak. 

Szerdán az Irinyi Iskola alsó tagozatos tanu-
lóit hívtuk egy rendhagyó irodalomórára,
ahol vendégünk volt Tamás Zsuzsa, a kortárs
magyar gyerekirodalom egyik meghatározó
alakja, aki 2013-ban az első gyerekeknek
szóló Macskakirálylány című mesekönyvével
elnyerte az Év gyermekkönyve díjat.  Zsuzsa
mesélt az életéről, a műveiről, majd mese-
könyvéből olvasott fel részleteket, teljesen
lenyűgözve ezzel a hallgatóságát. A találkozó
során azt is megtudtuk, hogyan lesz egy
ötletből könyv, ki és mi minden szükséges
ahhoz, hogy egy kötet a kezünkbe kerüljön.
Másnap délután kézműves játszóházba vár-
tuk az alkotni szerető olvasóinkat, kicsiket és
nagyokat egyaránt, ahol Zsapka Jánosné
(Adél néni) népi iparművész vezetésével

megismerkedhettek a gyöngyfűzés és ékszer-
készítés csodálatos világával. A kézműves
asztalokat teli kíváncsisággal és alkotni
vágyással ülték körül a gyerekek és a szülők
egyaránt. A nap végén mindenki örömmel
vitte haza a saját kezűleg készített karkötő-
ket, nyakláncokat kulcstartókat…
Mivel városunkban nincs könyvesbolt, a
Szalay Könyvkiadó segítségével könyvvá-
sárt szerveztünk, ahol az olvasók egész
héten kedvezményesen válogathattak a
kiadó kínálatából. Reméljük, hogy akik
ellátogattak rendezvényeinkre, jól érezték
magukat, és a jövőben rendszeres látogató-
ink lesznek!

KISS IRÉN

Élménybeszámoló
Az osztállyal és a harmadikosokkal ellátogat-
tunk a balatonfűzfői Városi Könyvtárba,
ahol rendhagyó rendezvényt tartottak.
Tamás Zsuzsa költő és gyermekkönyv író
olvasta fel egyik ismert könyvét, a Macska
királylányt, ami 2013 egyik legizgalmasabb
gyermekirodalmi alkotása volt.
Nagyon tetszett mindenkinek, ennek
köszönhetően sokan el is szeretnék olvasni a
könyvet.
Megkérdeztük pár osztálytársunkat, hogy
tetszett-e neki az előadás. Minden nagyon jó
volt, de természetesen mindenkinek más tet-
szett; volt, akinek az olvasás, és volt, akinek
az, amikor arról beszélt, hogy milyen módon
születik egy történet vagy egy mese.
Az előadás végén megmutatta másik könyvét
is, aminek címe Mesék a teljességhez, amely
2014-ben a Naphegy Kiadónál jelent meg.

MÉSZÁROS VIKTÓRIA ANNA,
PAHOLA ESZTER 4. OSZTÁLY
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Jó tanulónk, jó sportolónk

Júliusi lapszámunkban egy kedves, halk
szavú, szőke, tizenegy éves tanulót mutatok
be a Kedves Olvasóknak. Ő Mészáros
Viktória Anna, az Irinyi János Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola leendő
ötödik osztályos tanulója.
Viki három éves volt, amikor elkezdte az
úszást a balatonfűzfői uszodában, azóta szin-
te mindennap lelkesen gyakorolja is, kitartó
szorgalommal, elhivatottsággal. Nagy álma,
hogy egyszer ő is híres úszó legyen.
Példaképe: Kapás Boglárka, akit nem kell
bemutatni az olvasóknak.
Hetente négy alaklommal, két-két órában jár
edzésre Kenyeres Tibor edzőhöz. Kedvenc
úszásneme a mellúszás, legbüszkébb az ötven
méteres mellúszó idejére. Nagyon szívesen
emlékszik a szép eredmények közül az
Országos Delfinbajnokságon elért helyezé-
sére, a szintidő teljesítésére. Évente átlagban
tizenöt versenyen méretteti meg tehetségét.
Viki kitűnő tanuló, a sok jeles szépen sorako-
zik a bizonyítványában. Mindig törekszik a
maximumra, naponta rendszeresen tanul a
kemény edzések mellett is, általában egy

órát. Szerencsére könnyen megjegyzi a hal-
lottakat, így játszva kerülnek az új ismeretek,
gondolatok a helyükre. Kedvenc tantárgyai:
a matematika és a technika, életvitel és gya-
korlat. Szabadidejében kerékpározik, fut,
amelyek jól segítik az általános erőnlétet. A
játék sem maradhat el, kis húgával sokszor
belefeledkeznek a nagy játékba. Az olvasás is
a kedvenc tevékenységei közé tartozik, a leg-
utóbb Hosszú Katinka könyvét olvasta,
melyből erőt és példát is tud meríteni. Sok
kis állata van: Puszedli, a süni, Bodza, a
kutyus és a kedves Nyuszi. Szívesen foglalko-
zik velük, ha teheti, mindennap.
Nagyon fontos számára, hogy a sport által
egészséges legyen, mert szerinte bárkiből
lehet nagy úszó, akinek megvan a tehetsége,
a szorgalma, a kitartása.
Hajrá, Viki! Drukkolunk Neked!

HORVÁTH IRÉN

A 2014/2015-ös tanévet bezárom
Hangzott el a várva várt mondat július 20-án
a ballagási és tanévzáró ünnepélyen az Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában. Milyen tanévet is zár-
tak a gyermekek, a szülők, a pedagógusok?
Az iskola tanulmányi átlaga: 4,09 – 24 kitű-
nő (színtiszta 5-ös osztályzat), 51 jeles (egy
vagy két négyes érdemjegy, a többi ötös)
tanulóval, 96 tantárgyi dicsérettel. A sikerte-

lenül teljesítők száma felére csökkent, öt
tanuló javítóvizsgát tehet augusztusban,
három tanuló osztályt ismétel.
A továbbtanulási mutatók nagyon szépek:
12 fő gimnáziumban, 20 fő érettségit adó
szakközépiskolában, 8 fő hároméves, szakmát
adó iskolában folytatja tanulmányait.
A kompetenciamérésen a hatodik és nyolca-
dik évfolyamos gyermekek hozták a kisváro-

si iskolák átlagát mind matematikából, mind
szövegértelmezésből. 
A tanév folyamán a tehetséggondozásban a
maximumot igyekezett kihozni a tanítvá-
nyokból az iskola: több mint félszáz tanul-
mányi, sport és művészeti versenyen vettek
részt a diákok a lelkiismeretes tanárok felké-
szítésével, így számos országos, megyei, terü-
leti dobogós helyezéssel öregbítették iskolá-
juk hírnevét az irinyisek (részletek:
www.fuzfosuli.hu).
Gratulálunk a szép eredményekhez, jó pihe-
nést a pedagógusoknak, tartalmas vakációt a
tanulóknak!

HORVÁTH IRÉN
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Zenés színházi évadzáró Dankó Pistával
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár június 11-én zárta „Új színházi
évad” elnevezésű előadássorozatát a Magyar
Zenés Színház „Szögény Dankó Pista” című
zenés játékával.
A színpadon megelevenedett Dankó Pista
regényes élete, ami feladta a leckét életrajz -
íróinknak: élete és halála szinte megírhatat-
lan. Igazi kalandokon, fordulatokon át úgy
szövődött élete, hogy talán Jókai vagy

Mikszáth tollára való lehetett volna. Igazi
géniusz volt: rövid élete alatt több mint
ötszáz dalt, nótát írt. Csak ötvenet a vörös
rózsáról, ami neki mindig is a nagy szerelmet
jelentette, Joó Ilonkát, akit harmadjára sike-
rült csak megszöktetnie. De akkor örökre.
Habár sokáig szegénységben élt és tüdőbajá-
val egész életében küzdött, nagy hatással volt
a kortársakra. Olyannyira, hogy legnagyobb
költőink írtak életében és halálában hozzá.

A Magyar Zenés Színház az este folyamán
visszaadta a nagyszerű zenész korának han-
gulatát, életének főbb állomásait, melyet
több alkalommal fűszereztek kedves humor-
ral, mozgalmas színpadi elemekkel.
Őszintén reméljük, hogy a programsoroza-
tunk ősszel tovább folytatódhat egy újabb
színházi évad keretén belül.

BÓNA VERONIKA

A család nem gond, hanem megoldás 
Témahét az ÖVEGESBEN a TÁMOP C.1. C.4. pályázat keretében

A projekt(hét) célja az volt, hogy a benne
résztvevő diákokat gondolkodásra serkentse
saját életútjuk kialakításában, családi helyze-
tük átgondolásában. 
Ez egyaránt szolgálja a diák (és szülő -
jének/gondviselőjének), valamint az iskola/
kollégium érdekét, hiszen a családi gondok –
amennyiben kezeletlenek – tartósan kihat-
nak a tanulási morálra és teljesítményre, a
tanuló viselkedésére.
A jobb hatásfok elérésének céljából a prog-

ramsorozat nyílt volt, minden iskolánkban
tanuló diák számára igénybe vehető, így a
résztvevők tekintetében nem szűkült le a –
pályázatban – megjelölt szakiskolások köré-
re. (integráció)
Tekintettel arra, hogy a célcsoportban a kol-
légiumi elhelyezésben részesülő SNI-s diá-

kok száma jelentős, a programok megrende-
zésében – az iskolai tanórai keretek mellett –
a kollégiumi környezetet is bemutattuk.
Az előadások főbb területei az előadó szemé-
lyének megjelölésével: 
Kissné Bocskay Zsuzsa tanárnő a család
történelmi szerepére és fontosságára, vala-
mint a régi és új családmodellek funkcióira
mutatott rá szerepjátékok keretében.
Gondán Anita tanárnő a családi költ-
ségvetés, gazdálkodás bemutatására töreke-
dett valós szituációs gyakorlatokon keresz-
tül.
Kövécsné Törzsök Dóra tanárnő – mind a
gyermek, mind a szülő szemszögéből – a
párkapcsolati/családi válságok lehetséges
megoldásait igyekezett a diákok aktív közre-
működésével szemléltetni.

Az egyházi vonatkozása a témának, a
„Legyetek jók, ha tudtok” című film levetíté-
sével és megbeszélésével lett bemutatva (Néri
Szent) Fülöp névnapján, május 26-án, László
Gergely tanár úr szíves közreműködésével.
Saját foglalkozásaim keretében röviden
ismertettem a családok életszakaszainak
körforgását a bölcsőtől a koporsóig.
Munkatársaimmal, a projekthét végén úgy
éreztük magunkat, mint a mesebeli király,
kinek egyik szeme sír, a másik meg nevet.
Örömmel tapasztaltuk, hogy diákjaink
mennyire érdeklődők a témakör iránt,
viszont gyakran elszomorodtunk egy-egy
tragikus élettörténet megismerése után.

HÓDY TIBOR

NEVELŐTANÁR

Meghívó
Nyáresti áhítat zenés utazással az egyházi énektől a jazzig

2015. július 11., szombat 18.00 óra
Fűzfőgyártelep, Támasz Idősek Otthona – ökumenikus kápolna

Fűzfőgyártelep, Gagarin u. 22. II. emelet)
Igeszolgálat: Czirják László református lelkipásztor

Közreműködnek: Várszegi Júlia szaxofon, Horváth Eszter klarinét, Sipos Csaba harmónium
Bővebb felvilágosítás: Varga Áron, 06-20/292-6926, vargaaron357@gmail.com
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Országos sportsikert ért el a Csebszalto csapata
A hónap eseményeit sportos találkozók és túraverseny tette színessé.
Az Életet az Éveknek Megyei Egyesülete június 4-én a Veszprém
Stadion területén második alkalommal rendezte meg az Észak-dunán-
túli tízpróba játékos, ügyességi vetélkedőt. A Csebszalto nyugdíjas-
klub csapatát Bogdán Benő, Marton László, Portik Sándor, Szabó Lajos
és Vágfalvi Kata képviselte. A verseny különböző labdajátékokból
(tenisz, futball, petang, ping-pong, kosár-, kézi-, röplabda) és darts
célba dobásból állt. A pontok összeszámolásakor láttuk, hogy az elért
eredmény csak a második helyre volt elég. A csapat ezüstéremmel tért
haza. Egyéniben Szabó Lajos a harmadik lett. Ez a helyezés lehetősé-
get adott, hogy az országos versenyen is megmérettessük magunkat.
Az Országos Szövetség június 18-ára hívta össze a nevezett csapatokat
a Rákoskeresztúri Sporttelep pályáira, ahol természetesen részt vet-
tünk. A csapat összeállításán nem változtattunk, nem volt szükség. Az
itthoni gyakorlások, a felkészülés után utaztunk Budapestre. A megyei
verseny első helyezettjei (Ajka, Padragkút) nem jelentek meg.
Gyönyörű, jó időben, napsütésben végeztük a vetélkedő minden gya-
korlatát annak tudatában, hogy nemcsak klubunkat, hanem
Balatonfűzfőt és Veszprém megyét is képviseltük. Minden verseny-
szám befejezése után pihentünk a fák árnyékában, és közben izgulva
figyeltük az elért eredményeket. A sajátunkat a versenylap leadása
előtt összeszámoltuk, ennek tudatában már dobogós helyről beszél-

tünk. Végre elérkezett az eredményhirdetés. Egy vidéki és egy buda-
pesti csapat neve után hirdették ki a Csebszalto nevet, amely az első
helyet szerezte meg. Megvédtük első helyünket, ugyanis egy évvel
ezelőtt is hasonlóan végeztünk. Egyéni első helyezett Marton László
lett, női legjobb helyezettnek járó oklevelet pedig Vágfalvi Kata kapta.
Az Életet az Éveknek Megyei Egyesülete a körzeti túraversenyt júni-
us 11-én, Noszlopon tartotta. Erre a megmérettetésre is neveztünk. A
csapat öt fővel, Balázs Lászlóné, Marton László, Portik Sándor, Szabó
Lajos és Vágfalvi Kata indult. A versenyt 5800 méteres terepen, 25
méteres szintkülönbséggel kijelölt pályán kellett végrehajtani.
Időeredményünk alapján a legjobbak között értünk a célba. Ezután
következett az elméleti tudás. Noszlop történetéből, természeti kin-
cseikről, vallástörténetről, a községről elszármazott hírességekről
összeállított huszonöt kérdésből kiállított tesztlapon sajnos hat hibát
vétettünk, így az összesített pontszámunk csak a nyolcadik helyezés-
re volt elég. Nem bánkódtunk, mivel a kérdésekre nem lehetett felké-
szülni, mivel helyi ismeretekre volt szükség, a község honlapján a
válaszok nem találhatók. Az eredmény ellenére egy kellemes napot
töltöttünk Noszlopon, a polgármester és a Lucullus fogadó kitett
magáért, vendéglátásból jelesre vizsgáztak.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

Nyári gyakorlat az Öveges Iskolában
Június 15-e után megkezdődtek az Öveges
József Szakképző Iskola tanulói számára a
nyári gyakorlatok. Az iskolai képzéseknek
megfelelően különböző gyakorlati tapaszta-
latot szerezhettek diákjaink, akik az utolsó
tanítási napot követően két-, illetve három-
hetes szakmai oktatásban részesültek. A
tanórák reggel 8 órától 15 óráig tartottak,
majd kollégistáink igyekeztek hasznosan
eltölteni délutáni szabadidejüket. Tanulóink
az alábbi tapasztalatokkal gazdagodtak:
„A nyári gyakorlat első napjaiban elektroni-
kai gyakorlatot tartottak. A tantárgy kere-
tén belül forrasztottunk és műszerismeretet
oktattak, ezáltal megtanultunk kezelni pár
fontos eszközt a szakmánkban. A hét továb-
bi részében műszaki informatika órák foly-
tak, ahol több oktató segítségével megismer-

kedtünk a Microsoft Office Word, Excel,
PowerPoint és Access használatával.
Tanárainktól sok hasznos ismeretet sajátí-
tottunk el, sokszor mindezt játékos formá-
ban. A kollégiumban is több program közül
választhattunk, melyek élvezetesek és tanító
célzatúak is voltak. Ha jó idő volt, lemehet-
tünk a Balaton partra, rossz idő esetén pedig
darts és csocsóversenyt tartottak a klubban.
Nevelőtanárainkkal pedig önismereti és
életvitellel kapcsolatos beszélgetéseket foly-
tattunk.”

NÉMETH TAMÁS 10. F OSZTÁLYOS TANULÓ

„A két hét gyakorlat számomra úgy telt el,
hogy egyik nap csak elmélet, másik nap
pedig szakmai gyakorlat volt az iskolában.
Egy hét jutott tehát mind a két képzési for-

mára. Az elméleti órákon átvettük az egész
éves anyagot, kezdve a mértékegység átvál-
tástól a csőhajlításig. Szakmai gyakorlaton
megismerkedtük a hegesztőgép használatá-
val, majd fatartó pilléreket hajlítottunk és
festettünk. Szabadidőmben pihentem vagy
a Balatonnál voltam, így viszonylag hamar
eltelt a nyári gyakorlat.”

M. DÁVID 9. D OSZTÁLYOS TANULÓ

Kollégistáink közül néhányan a nyári zseb-
pénzre valót is elkezdték gyűjtögetni, hiszen
lehetőség nyílt számukra, hogy a tanórák
után a fűzfői papírgyárnál diákmunkát vál-
laljanak. Bár a délutáni műszak után sokszor
fáradtan és kimerülten tértek vissza, szorgal-
muk és kitartásuk kifogyhatatlan.

LÉGRÁDI CSILLA, NEVELŐTANÁR
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Vidám napok a kollégiumban
A diákok számára az utolsó tanítási napok
igen mozgalmasan teltek, akadt olyan, aki
még lázasan tanult, mert javítani szeretett
volna valamiből, a végzősök pedig életük első
megmérettetésére készültek. Ez alatt a kollé-
giumban már elkezdődött a szobák rendbeté-
tele, elpakolás, takarítás. De, a nyár olyan hir-
telen robbant be a harminc fokos melegével,
és a közelgő szünet már oly hívogatón kacsin-
tott felénk, hogy az utolsó kollégiumi progra-
mokkal igyekeztünk mindehhez igazodni.

Sütöttünk palacsintát „nagyüzemben”, mert
azt mindenki szereti és a nutellás változatá-
nak senki nem tud ellenállni. Míg a finomsá-
gok készültek, jókat beszélgettünk, előkerül-
tek az év során született sztorik, történetek.
Többször mentünk strandra, ahol önfeledt
jókedv áradt a csapatból, fürödtek, játszottak,
beszélgettek, tervezték a nyári szünetüket. A
délutánok eltöltésére több lehetőség is kínál-
kozott. Voltak, akik az öbölbe mentek a kör-
nyezetet takarítani, és még kihasználták a

lehetőséget, hogy a közösségi szolgálathoz
pontokat gyűjtsenek. Sport és játékos vetél-
kedőkön vehettek részt vagy kisfilmet forgat-
tak az éppen meghirdetett iskolai felhívásra.
Bármelyik programot is választották, látható-
an jól érezték magukat, és ami a legfonto-
sabb, jól összekovácsolódott közösségről
tudunk beszélni, ha az Öveges Iskola
Kollégiumának diákjait emlegetjük!

HORVÁTH LILLA, NEVELŐTANÁR

Staféta-tábor az Övegesben
Villányi Györgyné Jutka, a Magyar
Pedagógiai Társaság elnökségi tagja keresett
meg azzal a kéréssel, hogy az idei,
Balatonfűzfőn megrendezendő Staféta-tábor
keretén belül szeretnének megismerkedni az
iskolánk történetével. Nagy örömmel fogad-
tam a 125 éves fennállását ünneplő társaság
iskolánk iránti érdeklődését. Az iskolatörté-
neti bemutató elkészítését Erdősi István és
Jáger Ferenc által készített írásos anyag alap-
ján készítettem el. A 2015. június 26-án
megtartott előadáson rengeteg régi idők

emlékét idéző fénykép és eredeti iratot
mutattunk be. A jelenlévőket Marton Béla
polgármester úr köszöntötte. Az előadás
után a tábor vendégei megnézték az aulában
található „Iskolatörténet képekben” című
kiállításunkat is, majd egy rövid kötetlen
beszélgetés után folytatták esti programju-
kat!
Köszönöm, hogy érdeklődésükkel megtisztelték
iskolánkat!

MÉZES JÓZSEF

85 év az 85 év szolgálatban
,,Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál
jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúr-
fokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője”. (Klebelsberg
Kunó)

2015. június első szombatján rendkívüli pedagógusnapot ünnepeltek
Balatonfűzfőn, immár XII. alkalommal a hajdani Klebels berg-
iskolában.
A Fűzfői Öregdiákok csapata értékes és érdekes előadásra invitálta
meg Fűzfő lakóit, dr. Makra Ernőné köszöntötte az egybegyűlteket.
A meghívott vendégek között volt Bándi László tanár, a Veszprém
Megyei Honisme reti Egyesület elnöke, Tölgyesi József tanár, a
Magyar Tudományos Akadémia VEAB Neveléstörténeti megbízott

tagja, Szűcs György, a Dorogi Ipartestület és az Országos Fémipari
Egyesület elnöke, Vér Lászlóné tanítónő Balatonkeneséről és egyben
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagja.
Az Irinyi János Általános Iskola fúvószenekara a Himnusszal köszön-
tötte a vendégeket.
Bándi László tanár a „85 évesek a klebelsbergi 5000-es népiskola-
program iskolái”címmel megtartott előadásában bemutatta Klebels -
berg Kunó életútját, munkásságát.
A FÖDTBK tevékenységét méltó szavakkal mutatta be az előadó.
2003-ban indította az Öregdiákok Köre a rendkívüli pedagógusna-
pot, amelyet az idén a XII. alkalommal rendeztek meg. Emlék táblát
helyeztek az épület falára, melyet minden évben megkoszorúznak,
ezzel tisztelegve az elhunyt pedagógusok és diáktársak emléke előtt.
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Jutalomkirándulás
Az Irinyi Iskola szülői munkaközössége immár hagyományosan évek
óta jutalmazza egy kirándulással az általános iskola legjobb tanulóit.
Ebben a tanévben tízpróbát kellett teljesíteni a tanulóknak, öt tanul-
mányi+öt sportbeli megmérettetést. Így több mint negyven diáknak
sikerült a legjobb teljesítményt elérni, egytől nyolcadik évfolyamig. 
2015. június 8-án ezek a kiváló tanulók egy egész napos  jutalom
kiránduláson vettek részt Sümeg várában, a szülői munkaközösség
finanszírozásával. Élményekkel tele, vidáman érkeztek haza a gyere-
kek, köszönjük a szülőknek a szervezést, a kiváló együttműködést!

HORVÁTH IRÉN

Nagyon örültem, hogy elmehettem erre a sümegi várjátékokkal kap-
csolatos kirándulásra. Kitűnően érezte magát mindenki. Először egy
lovag (idegenvezető) körbe vezetett minket a várban, és elmondta a
vár küzdelmes múltját és izgalmas érdekességeit. Szívesen maradtunk
volna még, miután kezünkbe vehettünk a lovag kardját. 
Ezután a földalatti nagy lovagteremben egy igazi, lovagi tornát néz-
tünk meg, nekem ez tetszett a legjobban. Végig a „mi lovagunknak”
drukkoltunk, akit Krisztiánnak hívtak. A lovagi torna után egy

középkori lakomán vettünk részt, ahol középkori ételeket ettünk, s
ahol nem volt más evőeszköz, csak egy kanál, no meg a két kezünk.
Nekem ízlett az étel, nagyon finom volt. Az evés után egy picit meg-
pihentünk a játszótéren, majd fagyiztunk, meg üdítő jégkását
fogyasztottunk a nagy melegben. 
Nagyon jó nap volt, örülök, hogy részem volt benne. Köszönöm.

GRZYBOVSKY ÁDÁM 7. B

M. Mészáros Éva Tisztelgés című versét szavalta el mély átérzéssel.
Szűcs György a szakmaiság és az élet végéig tartó tanulás fontosságát hang-
súlyozta. Az értékeket nem elég összegyűjteni, azokat meg is kell becsülni. 
Vér Lászlóné Irénke ezeket a gondolatokat csak megerősítette. 
Somogyvári Béláné, az iskola egykori tanára örömmel és lelkesen
mesélt iskolai élményeiről, tanítványairól, akik közül nagyon sok
rendkívüli emberré vált. Köszönte a sorsnak, hogy itt dolgozhatott és
tudását átadhatta tanítványinak.
Bogdán László 1954-ben végzett itt a Jókai Általános Iskolában, az
élet elsodorta Fűzfő ről, sokat köszönhet Werner Ottóné tanító néni-
nek, az alapokat ő tanította meg az akkori kisdiákoknak.

Soós Árpád erősáramú technikus 1960-ban végzett Fűzfőn. Örömmel
adta a hallgatóság tudtára, hogy mára már egy magániskolája van, és
társaival ott képezik a jövő számára a jó szakembereket.
A beszédek után következett az ünnepélyes koszorúzás, az egykori
diákok és tanáraik tiszteletére állított emléktábláknál.
A termekben a kiállított anyagokat tekinthették meg a kíváncsi
érdeklődők. Érdekesebbnél érdekesebb információkkal gazdagodva
mehettünk haza és vihettük, adhattuk tovább a látottakat, hallotta-
kat.

HEGYI ILONA

VI. „CRIMEBOX” Ifjúsági Honvédelmi-Rendvédelmi Járőrverseny 
2015. június 6-án, rendezte meg a Crimebox Bűnmegelőzési
Országos Egyesület és Lövészklub ezt az országos versenyt, közép- és
általános iskolai kategóriában Balatonalmádi – Káptalanfüreden. Az
Irinyi Iskola csapata szépen helyt állt, a 8 kilométeres, hét akadályok-
kal tűzdelt, időre végrehajtott versenyen.
Az összetett versenyben gránátdobásból, időfutamból, tárgyfelisme-
résből az országos 3. helyen, míg a komplex versenyben a negyedik
helyen végzett a csapat: Kovács Levente István 8. b, Grzybovsky
Ádám 7. b, Ticz Balázs 7. b osztályos tanulók.
Gratulálunk a szép eredményhez!

HORVÁTH IRÉN

Anyagtorlódás miatt kimaradt cikkeink
A felújított üdülő átadása Borgátán • 100 éves a védőnői szolgálat • Hősök vasárnapja • MINI-KRESZ, Pindúr-Pandúr Ki-Mit-Tud • A város
fotósa – a fotós városa© felhívás • Kis Ákos versek 2015
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7�16  Szo: 7�12 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

Múltunk
I. évfolyam júliusi szám

Gyermekének van mit pótolnia
szeptemberig?

Általános iskolások korrepetálása,
pótvizsgára felkészítése

matematikából, angol nyelvből.
Kérésre házhoz megyek.
Tel: 06-70/615-2855

Közös képviselőt keres egy
12 lakásos társasház

2015. augusztus 1-jével.
Érdeklődni a 06-30/922-9232

telefonszámon. 

Szezonindítás Balatonfűzfőn a FRISSON zenekarral
Este 19 óra, a Frisson Zenekar időben kezd-
te a zenés estét, a székek még üresen várták a
közönséget.
Ismert régi, új számok felcsendülése vidám-
ságot, énekkedvet csalt az emberek szájára.
Egyre több szék gazdára talált és tapsviharral

bíztatták az előadókat, és együtt fújták az
ismert dallamokat.
A lányok fáradhatatlanul énekeltek, énekel-
tek szünet nélkül, látszott, hogy szívből jön
minden egyes hang. Ahogy kezdett sötéted-
ni, a lányok-fiúk, ifjak s „öregek” egyre bát-

rabbak lettek és a placcon táncra perdültek.
Autósok, motorosok meg-megálltak az út
szélén, és sokáig hallgatták az ismert dallamo-
kat, egy-egy dudaszóval jelezték tetszésüket.
Hamar 22 óra lett, az utcabálnak vége, de a
szűnni nem akaró tapsvihar ráadásra kény-
szerítette a zenekart, és záró dalként egy
Edda számmal búcsúztak. A szervezők me -
gint kitettek magukért, és Fűzfő lakói, nyara-
lói várják a folytatást.
Műsorokból, programokból nem lesz hiány,
mindenki válogathat a jobbnál-jobb esemé-
nyekből.

HEGYI ILONA
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IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)

Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet

Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén-Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4. 
Felelős vezető: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

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

Könyvet nyert: Gaál Attiláné és Wolframné
V. Piroska balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Július havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2015. július 28. 

A meg fejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy „rejt-
vény”.

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

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

Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©
Ezzel a beszédes címmel alkotói pályázatot hirdet Balatonfűzfő város 15. évfordulójára a  Balatonfűzfői Hírlap és az Öböl Tv közösen.
A pályázatot három kategóriában írjuk ki, az értékes díjak átadása a 2015. augusztus 20-i ünnepi sorozat keretén belül lesz.
1. Felnőtt kategória: Fotó (legalább 2 MB), vagy PowerPoint bemutató városunkról
2. Középiskolás kategória: Maximum három perces kreatív film városunkról (CD-én, vagy DVD-én), készülhet bármely technikával, zenei

aláfestéssel vagy szövegalámondással
3. Általános iskolás kategória: alkotás (rajz A4, A3-as méret, bármely technikával vagy makett) városunkról

Beküldési határidő: 2015. augusztus 10.
A beküldött pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A jeligés pályázatok mellé zárt borítékban kérjük a pályázó nevét, címét, elérhetőségét
feltüntetni. Cím: Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőség, Művelődési Központ, I. emelet (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
fuzfohirlap@gmail.com
A kiírók fenntartják a jogot, az alkotások közzétételére, felhasználására.
Örökítsük meg a pillanatot, tegyük emlékezetessé városunk ünnepét! Munkára fel! Induljon az alkotás, a méltó örökség állítása!

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE ÖBÖL TV SZERKESZTŐSÉGE
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ BALÁZS GYULA ÜGYVEZETŐ
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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

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: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

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

SÜRGŐSEN ELADÓ!
Tobruki városrészhez közeli 42 m2-es

társasházi lakás. Fűtés gázcirkó. Teljes
berendezéssel azonnal beköltözhető!

Irányár: 8 millió Ft
Érd.: 06-30/360-9287

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő

kiszállással.
(06-30/262-2103)

A 15 éves Balaton Dalkör köszöntése
írta Stern Ilona olaszfalui olvasónk

Balatonfűzfőn történt ez az eset,
Mit ide én levetek.
Kopárul csikordul a januári hideg,
Kemény jégpáncél minden felett.

15 éve hogy megalakultak,
S hang jukkal mindenkit elkápráztatnak.
Száll a dal ringó dallamán,
Citera hang ja aláfesti önmagát.

Elérve ezüst fényű csillogást,
S majd munkájukra felkerültek a koronák.
Arany fokozatban száll a dallam,
Mindenki szívét átkarolva.

Bár merre viszi a sors útjukat,
Mindenhol szeretet az otthona.
Ringó dallam pattogása,
Sikerüknek vallomása. 
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Még az idei évben megvalósul
a parti sétány és kerékpárút projekt

Végre elérkezett az idő, hogy beszámolhatunk a projekt állásáról,
ugyanis eddig a 2014. november 17-től 2015. június 15-ig tartó köz-
beszerzési eljárás ezt nem tette lehetővé.

Mára azonban sikerült kiválasztani a kivitelezőket. Az eljárás azért
húzódott el, mert a projekt 300 millió forint feletti és emiatt ex-ante
(előzetes) ellenőrzés alá esett, amit a Miniszterelnökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) végzett. Ez azt jelentette,
hogy addig, amíg az eljárással kapcsolatos összes dokumentumot
KFF előzetesen nem ellenőrizte, a Képviselő-testület nem hozhatott
döntést a nyertes ajánlattevőkről. Ezek az ellenőrzések hónapokig
húzódtak, veszélyeztetve ezzel a projekt megvalósítását.

Az eljárást lezáró döntést – a KFF elhúzódó ex-ante (előzetes) szabá-
lyossági ellenőrzése miatt – Képviselő-testület 2015. június 15-én
fogadta el, ami után megtörtént az eredményhirdetés.
A vállalkozási szerződések megkötésére 2015. június 26-án került sor
és 2015. június 29-én a munkaterület átadás-átvétellel megindultak a
kivitelezési munkálatok.

A kivitelezőknek 120 napjuk van az építésre, tehát a beruházás terve-
zett műszaki átadás-átvételének időpontja 2015. október 26.

A nyertes kivitelezők: 

1. rész: Kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint parti
sétány kialakítása: DIBU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2. rész: Napelemes térvilágítási rendszer kialakítása: Kuti és Fia Kft.
3. rész: Egyedi játszótér és kerékpáros turisztikai létesítmények kiala-
kítása: Ilona-malom Műhely Bt.

A pályázati projekt részleteiről a http://www.balatonfuzfo.hu/
Önkormányzat/Projektek oldalon tájékozódhat.

A projekttel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az alábbi elérhetősé-
geken teheti meg: noti.attila@balatonfuzfo.hu, +36-20/478-3889.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS




