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Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár
február havi programja

Február 1. 15 óra Természetbarát Szak-
osztály közgyûlése
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Február 2. 16 óra ,,Balaton” Nyugdíjas-
klub farsangi bálja
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Február 5. 15 óra Balatonfûzfõi ,,Balaton”
Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Február 5. 16 óra ,,Csebszalto” Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 8. 19 óra Római katolikus
egyházközségi bál
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Február 12. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és
nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Mûvelõdési Központ kiállítóterem

Február 14. 18 óra Valentin-napi zenés-
táncos mûsor
Közremûködik: Simonyi Krisztina, az
Operett Színház tagja
Kossuth Gergõ, a Csillag születik ifjú sztárja
és a táncosok
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Február 15. 17 órától 24 órás Non-Stop
vetélkedõ
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Február 15. ,,Csebszalto” farsang
– a ,,Csebszalto” Nyugdíjasklub rendezvénye
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 16. 19 óra Hópehely bál
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Február 18. 15 óra Pedagógus Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Mûvelõdési Központ

Február 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselõ-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház

Február 22. 16 óra Sportolók köszöntése
Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterem

Február 25. 16 óra Fûzfõgyártelepi
Nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Mûvelõdési Központ

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

*
Fájdalommal búcsúzunk a 13 elhunyt balatonfûzfõi lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2012. decemberi lapzártától
a 2013. januári lapzártáig

24 órás Non-Stop vetélkedõ a mûvelõdési központban!
2013. február 15-én 17 órától

Vidám programot kínál a Mûvelõdési Központ játékos kedvû látogatóinak február közepén.
Szellemi agytorna, ügyességi vetélkedõk 24 órán keresztül. Éjszaka lazításként egy kis tánc!

Akik szeretik a mókát és egyben a kihívásokat, ott a helyük.  
10–15 fõs csapatokat várunk (baráti társaságokat, munkahelyi kollektívákat) középiskolástól a nyugdíjasokig.

Jelentkezés, bõvebb felvilágosítás február 10-ig a Mûvelõdési Központban (Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 12.)
vagy a 20/924-3038-as telefonon Gróf Tibor igazgatónál.

Tájékoztató
Tisztelt Lakosság!

2012. december 1-jétõl OLTÓPONT mûködik a FÛZFÕ-MED KFT. rendelõintézetében.
Influenza elleni védõoltás:VAXIGRIP ára: 1210 Ft/db, IDFLu ára: 2400 Ft/db

Oltóanyagokat a helyszínen lehet megvásárolni,orvosi vény nem szükséges!
A FÛZFÕ-MED Kft.-vel szerzõdésben lévõ partnereinek (foglalkozás eü. ellátás) az oltás beadása térítésmentes.

Magánszemélyek oltása 1000 Ft térítési díj ellenében történik!
OLTÁSI IDÕPONT: naponta 8–13 óra között
Érdeklõdni a 88/450-388-as telefonszámon lehet.
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete az elõzõ
lapzárta óta 2012.  december 11-én és 17-én tartotta  rendkívüli,
majd december 18-án a soron következõ  rendes ülését. Az üléseken
született döntések a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a köz-
nevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggõ intéz-
mény átadás-átvételrõl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám át-
adásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek,
jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás-terve-
zetet jóváhagyta, egyidejûleg felhatalmazta a polgármestert annak
aláírására.

– A képviselõ-testület a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban költségvetési törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel
kinyilvánította, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai
megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított,
egyszeri, vissza nem térítendõ költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetõvé teszi.
A képviselõ-testület kijelentette, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
A képviselõ-testület a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV.
törvény 286. § alapján hozzájárult, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tõke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezõ-
nek/kölcsönnyújtóknak. 
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében:

a) A hitelezõ/kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tõke
és járulékrészérõl, valamint egyéb költségeirõl kiállított
nyilatkozatot aláírja,

b) a költségvetési törvény szerint, határidõre szolgáltassa a szük-
séges adatokat a Magyar Államkincstárnak és ahhoz csatolja a
szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentu-
mokat,  

c) a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében meghatá-
rozott megállapodást megkösse, amennyiben az államháztar-
tásért felelõs miniszter kezdeményezi.

A képviselõ-testület kijelentette, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, ami
kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik,
illetve annak fedezetére, vagy a teljesítés biztosítékául szolgál.  
Hozzájárultak ahhoz, hogy 76/C § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képezõ, az önkormány-
zatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat
megismerje és kezelje.

– A Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére Gróf
Tibort – 2012. december 19. napjától 2015. december 18. napjáig
– 3 évre nevezte ki.

– Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás
szolgáltatójának kiválasztása tárgyában a Bakony Volán Zrt.

pályázatát fogadták el és a 2013. évi költségvetésében nettó 2 360 eFt
önkormányzati támogatást biztosítanak az üzemeltetéshez.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a
349/2012. (11. 12.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak
szerint módosította: „1. pályázatot nyújt be a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) „Épületenergetikai fejlesztések” tárgyú
pályázatai keretében

• a Városháza (8184 Balatonfûzfõ, Nike körút 1.) és
• a Mûvelõdési Központ (8184 Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás utca 12.)

épületeinek energetikai korszerûsítésére és
• az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény (8184 Balatonfûzfõ, Irinyi János utca 2.)
épülete villamosenergia-igényének kielégítésére megújuló
energiaforrásból, napelemes rendszer telepítésével, melyekhez a
szükséges önrészt biztosítja.”

– A testület a Fûzfõ Motel és Közösségi Ház tárgyában a haszon-
kölcsön szerzõdés megkötését a Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai
Egyesülettel elviekben támogatta. Mûködtetésük feltételeire a
költségvetés tárgyalásakor visszatérnek. 

– Szintén a költségvetés tárgyalásakor lesz a Fûzfõ kártya és Öböl
kártya kérdésének megvitatása.

– A 2013. évi költségvetés készítésekor a Polgármesteri Hivatal
létszámát a testület felülvizsgálja.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy támogatja az 1485/17, 1485/18, 1487/1, 1498/4
hrsz. alatti ingatlanok Településrendezési Tervben való módo-
sításukat gazdasági területté – amennyiben ezt más jogszabályok
nem tiltják – a kérelmezõ R. W. Bautech Hungary Kft. költségére.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Településrendezési
Terv módosításához szükséges szerzõdéseket írja alá és a lehetõ
leggyorsabban kezdeményezze a településrendezési eszközök
módosítását a területet befoglaló tömb, azaz a 71-es út–Nike
körút–Uszodai út–Fürst Sándor utca által határolt területre.

– A civil alapból 100 000 Ft vissza nem térítendõ céljellegû támo-
gatásról döntöttek a Fûzfõi Hagyományõrzõ és Nosztalgia
Táncklub részére. 

– „A balatonfûzfõi Szivárvány Bölcsõde épületének nem garanciális
felújítási munkái” tárgyú projekt kapcsán lefolytatott beszerzési
eljárás eredményes volt. A beszerzési eljárás nyertese – a leg-
alacsonyabb összegû ellenszolgáltatás alapján – Szécsi Gábor építési
vállalkozó. Az ellenszolgáltatás összege bruttó 890 650 Ft, amely
összeget a képviselõ-testület a 2013. évi költségvetésébe betervezi.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete a
közigazgatási területén, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott Öveges József Szakképzõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium intézményben a gyermekek és a tanulók számára – az
iskolai tanítási napokon – biztosítja a déli meleg fõétkezést és két
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további étkezést. A gyermekétkeztetés lebonyolítására megállapo-
dást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.

– A képviselõ-testület úgy döntött, hogy megállapodást köt a
Nitrokémia Zrt. tulajdonában álló úthálózat, valamint közvilágítás
üzemeltetésének hozzájárulási költségeire vonatkozóan.

– A képviselõk támogatták az 1495/241 hrsz.-ú közpark területén lévõ,
földfelszín alatti építmény (21/A és B jelû volt óvóhely) urnatemetkezési
helyre való átalakítását. Ehhez kapcsolódóan a végleges döntés
meghozatalához környezettanulmányt készítenek, amely során a
közvetlen közelben lévõ társasház (Bugyogóforrás u. 17.) lakóinak és az
óvoda (Bugyogóforrás u. 15.) intézményvezetõjének véleményét kikérik,
az új megközelítés kialakításának terveit pedig bekérik a kérelmezõtõl.

– Balatonfûzfõ város önkormányzatának képviselõ-testülete – Marton
Béla polgármester írásos elõterjesztésében foglaltak figyelembe-
vételével – elfogadta BALATONFÛZFÕ VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATÁNAK 2013. I. félévi MUNKATERVÉT az alábbiak szerint:

2013. január 15. 16.00 óra
Napirend: 1. A köztisztviselõkkel szemben támasztott 2013. évi
teljesítmény-követelmények meghatározása.
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. Vegyes ügyek

2013. február 19. 16.00 óra
Napirend: 1. 2013. évi költségvetés tárgyalása
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. Vegyes ügyek

2013. március 19. 16.00 óra
Napirend: 1. Tájékoztatás a folyamatban lévõ pályázati projektek
helyzetérõl
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. Intézményhálózat fûtési rendszerének felülvizsgálata
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
3. Vegyes ügyek

2013. április 16. 16.00 óra
Napirend: 1. Balatonfûzfõ város 2012. évi zárszámadása, egyszerû-
sített beszámolója.
A pénzmaradvány elszámolása
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. Összefoglaló jelentés a 2012. évi FEUVE és belsõ ellenõrzési
tevékenységrõl
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
3. Mûvészetoktatási térítési díjak és a tandíj mértékének felülvizsgálata
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
4. Vegyes ügyek

2013. május 21. 16.00 óra
Napirend: 1. Beszámoló Balatonfûzfõ város 2012. évi gyermek-
védelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
Beterjesztõ: dr. Takács László jegyzõ
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. Vegyes ügyek

2013. június 18. 16.00 óra
Napirend: 1. 2013. II. félévi munkaterv elfogadása
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
2. „Balatonfûzfõ díszpolgára” cím és a „Balatonfûzfõért” kitüntetés
adományozása
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
3. Tájékoztatás a folyamatban lévõ pályázati projektek helyzetérõl
Beterjesztõ: Marton Béla polgármester
Elõterjesztést véleményezi: PTHB
4. Vegyes ügyek

II.

A képviselõ-testület üléseit a városháza Kompolthy-termében (Bala-
tonfûzfõ, Nike körút 1.), vagy elõre egyeztetett helyszínen tartja. 
Az ülések nyilvánosak. Az elfogadott munkatervet az önkormányzat
hirdetõtábláján közhírré kell tenni.

III.

A polgármester minden testületi ülésen tájékoztatást ad a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülést követõen
tett fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl. A jegyzõ minden
képviselõ-testületi ülésen tájékoztatást ad az idõközben megjelent
jogszabályokról, szükség szerint magyarázattal szolgál.

– A SAL-X Kft. Felügyelõ Bizottsága tagjai a 2013. december
31-ig terjedõ idõszakra: 

– Gyuricza László 
– Kázár Ernõné 
– Lublóy Géza 

A testületi ülések részletes jegyzõkönyveit városunk honlapján az
önkormányzat�Jegyzõkönyvek Kt jkvk menüpont alatt, az ön-
kormányzati rendeleteket – melyek közül a Tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló 21/2012. (VI. 22.) önkormányzati
rendeletet helyezték hatályon kívül (mivel az Alkotmánybíróság
jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálata során
megállapította, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
ide vonatkozó pontja alkotmányellenes, ezért ezeket 2012.
november 15-ei hatállyal megsemmisítette) – az Önkormány-
zat�Rendeletek menüpont alatt olvashatják. 

A következõ bizottsági ülésre 2013. január 14-én, a soron következõ
testületi ülésre pedig január 22-én került sor 16 órakor. Errõl a
beszámolót a következõ havi Fûzfõi Hírlapban olvashatják.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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A huszonnyolcadik hónap a városházán

Eszembe jutott errõl a havas, zord idõrõl egy régebbi eset, ami a
reggeli futásom közben történt. A szabadi szeméttelephez közeli
erdõben futottam kora reggel, kissé havazott. Az akkurátus
cipõkötés ellenére a víz, a hó kioldotta a cipõfûzõmet, s meg kellett
állnom. Egy ázott televízió doboz mellett matattam a cipõmmel,
amikor kétségbeesett nyávogásra lettem figyelmes. A hang hol
elhalkult, hol erõsödött. Körbenéztem, hol is lehet a hang gazdája.
Mindenhol hiába kerestem. Már éppen indultam volna, amikor a
doboz felõl kaparászásra lettem figyelmes. Belenézve láttam, hogy
az alján kapaszkodott egy fehér, egy vizes, remegõ, csont sovány
szõrpamacs. Egy kismacska volt, aki biztosan nem önszántából
került bele a dobozba, ráadásul nem kilométerekkel a lakott
területtõl. Azonnal kimenekítettem sírjából, akitõl a lelketlen
gazdája így akart megszabadulni. Ahogy hozzám ért, egyszerre
nyaldosta az izzadságtól sós arcomat, fúrta magát a hideg dzsekim
zugaiba, remegett az egész teste. Ott álltam egy síró, halálra fagyott,
éhes jószággal az ölemben. Mitévõ legyek? Ott nem hagyhattam, az
biztos. Vittem magammal. Beérve Vörösberénybe, több városszéli
házból indultak dolgukra az emberek. Megszólítottam õket, hogy
nem ismerõs-e a cica. Ki ezzel, ki azzal a kifogással nem állt szóba
velem. Nagy porta udvarán gépek álltak, és egy idõs asszony éppen
kinn volt az udvaron. Tõle is kérdeztem, hogy nem ismeri-e
véletlenül ezt a jószágot. Nem ismerte, de jókedvûen behívott a
verandára azzal, ahol 20 macskának van helye, akkor egynek még
akad. Ezzel a hûtõbõl elõvett egy tejes dobozt, kitöltött egy tálkába
belõle, s letette a földre. A cicám vadul nekiesett, s mindet szinte
azonnal beszippantotta. Ahogy végzett vele, abban a pillanatban az
oldalára dõlt, és elaludt.

Többször meglátogattam még, szépen fejlõdött, s kölkei is lettek.
Érdekes volt néznem, ahogy futkározott az udvarban, s remélem
elfelejtette azt, ami vele történt. Hogy ezt miért írom le?  Hogy
legyen minden szülõ tudatában annak, ha gyermekének, unokájának
ajándékba vesz egy háziállatot, akkor az felelõsséggel jár. Többször
látok autók után szaladó kutyákat az út szélén, vélhetõen keresi a
gazdáját, aki megunta, s hirtelen fékezés után útjára engedte. Egyre
több a kóbor állat a városban, s ha nem találunk nekik gazdát, akkor
sajnos a sorsuk nagyon bizonytalan. Kutya nélkül lehet élni, de nem
érdemes, valljuk sokan. Kívánom, hogy ezt tapasztalják meg minél
többen, de ha már nem tudnak, vagy nem akarnak gondoskodni
róluk, akkor keressenek meg egy kutyamenhelyet. Soka kutya
elszabadult a szilveszteri petárdázás eredményeként, s kóborolnak
az erdõben, döntik fel a kukákat eleséget keresve. Ha kóborló kutyát
látnak, kérem, ne dobolják meg õket, inkább tegyenek ki nekik
eledelt, s jelenlétüket jelentsék a városgondnokságnak.

Az elõzõ idõszak a nagy átalakulások idõszaka volt. A járási hivatal
megkezdte munkáját Balatonalmádiban. A járási tankerület szintén.
Számos kérdés még tisztázásra vár az iskola mûködtetésével
kapcsolatban. Azon dolgozunk, hogy ezekre úgy szülessenek meg a
válaszok, hogy a diákok, szülõk, pedagógusok a lehetõ legkevesebbet
érezzenek meg belõle. Tisztázandó kérdések között az egyik
legfontosabb, hogy milyen iskolát fog az állam finanszírozni a
következõ tanévtõl. Megtartja-e majd azokat a többlet órákat, amit
eddig az önkormányzat finanszírozott heti ötven valahány órában. Ki

fogja majd fizetni az uszodai belépõket a gyerekeknek, s egyáltalán
majd milyen beleszólása lesz az önkormányzatnak, tulajdonképpen a
helyi embereknek abba, hogy milyen iskolát is akar, milyen
pedagógiai program kerül elfogadásra. Csak remélni tudjuk, hogy a
legtöbb kínálat megmarad majd, s továbbra is vonzza majd az iskolát
választókat. Az iskola technikai dolgozói a városgondnokság
állományába kerültek, bérüket a város fizeti, de az iskolaigazgató adja
majd ki nekik a munkát, továbbra is ugyanazt fogják csinálni, mint
eddig, csak a kinevezési dokumentumokat kellett módosítani.

Aktuális téma, hogy a polgármester pénteken bezáratta a mûvelõdési
házat. Többen kerestek, hogy az adófizetõk pénzén mûködtetett
intézményt miért kellett elzárni egy lakossági megbeszélés elõl. Én
nem zárattam be semmit, csak felhívtam a figyelmet arra, hogy a
könyvtár nyitva tartása utánra összehívott megbeszélésre ott nincsen
mód. Ellenben felajánlottam, hogy a polgármesteri hivatalban
megtarthatják a tanácskozásukat, ha akarják. Nem éltek vele. 

Az óvodánkban több pedagógus megbetegedett, s átmeneti idõszakra
létszámgondokkal küzdött. Ezt megtudva egy korábbi közfog-
lalkoztatott, felajánlotta, hogy akár több napig is ingyen segíti az ottani
munkát, ha erre szükség van. És volt. Megköszönöm az önzetlenségét.

Nyert a parti sétány pályázatunk, de egy jelentõs tétel elvonása
miatt kifogással éltünk a NFÜ jogi fõosztályánál. Neki kétszer
harminc napot biztosít a törvény a döntés meghozatalára.

A strand kivitelezésére beérkeztek az ajánlatok. Az önkormányzati
rész versenypályázatainak bontása 2013. jan. 15-én megtörtént. A
17 leadott pályázat elsõ négy ajánlatában rendkívül kedvezõ az ár.
Vélhetõen még januárban megtörténik az eredményhirdetés, s a
munka elkezdõdhet.

Tobrukban egy lakossági tájékoztatáson elhangzott kérdésként,
hogy városunk miért nem fejlõdik dinamikusan, bezzeg Balaton-
füred, Balatonalmádi milyen látványosan fejlõdik. Elmondtam,
hogy az idegenforgalmi bevételeik lényegesen nagyobbak, mint a
miénk. S minket terhel egy nagy adósság-állomány is, amit úgy
ítéltek meg a döntéshozók, hogy alapos vizsgálat nélkül nem
konszolidálnak teljes egészében.

Egy levélben fordultunk a döntéshozókhoz, amelyben be-
számoltunk a kötvény felhasználásáról. Leírtuk többek között, hogy
a megvásárolt vízi közmû – felszámolási eljárás keretében, kedvezõ
áron történt, melynek során az önkormányzat tulajdonába kerültek
a településen 2000 fõt ellátó ivóvíz, valamint a technológiai víz
vagyonelemei, valamint a szolgáltató jog és kötelezettsége – a
vásárlástól kezdõdõen rendkívül nagy ráfordítást és jelentõs
mértékû beruházást jelentett. Ahhoz, hogy a SAL-X Kft. a
közmûvet mûködtetni tudja és a szükséges beruházásokat
végrehajtsa, 2007. évtõl további 175 802 eFt került átadásra, ami
jelentõs anyagi áldozatot jelentett. A mûködtetéstõl kezdõdõen a
tevékenység minden évben veszteséges volt, 2013. II. félévére válna
rentábilissá, arra az idõpontra, amikor a víziközmû-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján állami cég veszi át a
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szolgáltatást. Ennek megfelelõen az önkormányzat eddigi
beruházásai az állam vagyonát gyarapítják tovább, hangsúlyozva,
hogy az önkormányzatot a vízi közmûvek megvásárlása során olyan
szándékok, gondolatok és célok vezérelték, amelyek a fenti törvény
szellemiségével és alapelveivel mindenben megegyeznek. Erre a
célra fordított összeg tehát 247 802 eFt. Ha csak ezt az összeget
másra sikerült volna fordítani, akkor ez a negyedmilliárd sok
mindenre elég lett volna. Igen sokba került a városnak ez a vásárlás.
Nem mutogatni akarok, csak mindenkiben tudatosítani, hogy mi
miért történik, hogy mi miért nem tud fejlõdni.

Az Árpád utcában a jármûvek, gépjármûvek vezetõi közül néhányan
nem tartják be a sebességkorlátozást. Kérek mindenkit, hogy saját

biztonságunk érdekében közlekedjenek szabályosan, mivel itt
idõközönként sebességellenõrzéssel is találkozhatnak, s a kiszabható
bírságok riasztók. 

Köszönöm minden civil szervezetnek a városért végzett elõzõ évi
munkájukat. Minden tagjuknak kívánok sok sikert, jó egészséget a
következõ évben.

A legközelebbi KT-KV rendezvény helye, idõpontja: Fûzfõfürdõ,
Közösségi Ház, 2013. február 21. 17 óra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Versenytárgyalási felhívások
Balatonfûzfõ város önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a
tulajdonában lévõ alábbi balatonfûzfõi ingatlanok versenytárgyalás
útján történõ értékesítésére:
– Balatonfûzfõi 805/19 hrsz.-ú (Gyári utca) 2013 m2 térmértékû

„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 9.00 óra

– Balatonfûzfõi 805/20 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 9.30 óra

– Balatonfûzfõi 805/21 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 10.00 óra

– Balatonfûzfõi 805/22 hrsz.-ú (Gyári utca) 1006 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 10.30 óra

– Balatonfûzfõi 1519 hrsz.-ú (Kilátó utca 40.) 1332 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 14.30 óra

– Balatonfûzfõi 1524 hrsz.-ú (Szegfû utca) 693 m2 térmértékû
„beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A versenytárgyalás
idõpontja: 2013. február 28. 14.00 óra

A versenytárgyalások helye: Balatonfûzfõ város önkormányzatának
polgármesteri hivatala Kompolthy-terem (8184 Balatonfûzfõ, Nike
krt. 1.).

A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk Balatonfûzfõ város
honlapján a www.balatonfuzfo.hu honlapon.

BALATONFûZFÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati kiírás
A Balatonfûzfõért Alapítvány 2013 elsõ félévére pályázatot ír ki az
Alapító okiratban meghatározott tevékenységek támogatására,
nevezetesen:
– a települési életszínvonal emelését elõsegítõ,
– a környezetvédelem, környezeti állapotok javítását célzó,
– az idegenforgalmi szerepkört erõsítõ,
– a sport és szabadidõs tevékenységet erõsítõ,
– az egészségmegõrzést, betegség megelõzést,
– a kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását,
– a mûemlékvédelmet,
– a település fejlõdését, arculatának megteremtését helytörténeti,

közgazdasági, mûvészeti, szociológiai stb. tanulmányokkal,
alkotásokkal, tevékenységekkel, köztéri alkotások megjelenítését
segítõ kezdeményezéseket.

Egy-egy pályázatra – a kuratórium elbírálása, határozata alapján –
10 000–40 000 Ft vissza nem térítendõ támogatás nyújtható.

A pályázatokat az alapítvány nevére és levelezési címére: 8175
Balatonfûzfõ, Zrínyi u. 60. kell eljuttatni.
A borítékon fel kell tüntetni: ,,PÁLYÁZAT”

A beérkezett pályázatokat a kuratórium a márciusi és júniusi ülésén
bírálja el.
A pályázatokban feltüntetett tevékenység idõpontja után benyújtott
pályázatot a kuratórium nem fogadja el.

BALATONFûZFÕÉRT ALAPÍTVÁNY

KURATÓRIUMA

Nyitott ajtók órája
2013. január 7-tõl minden hétfõn reggel fél 8-tól fél 9-ig nyitott ajtók óráját tartok a polgármesteri hivatalban.
Ebben az idõben érkezõk bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben kereshetnek meg gondjaikkal, problémáikkal.

Ezzel is még több lehetõséget akarok biztosítani a személyes találkozásokra.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Adó 1%
Fûzfõi Atlétikai Klub (FAK)
Tisztelt Sportbarátok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával segítsék
egyesületünket.
Adószám: 19899406-1-19

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát
Szakosztály
Tisztelt Sporttársak!
Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák
szakosztályunk mûködését.
Adószám: 19899406-1-19
Köszönjük!

TÓTH JÁNOS ELNÖK

Városvédõ és Fürdõegyesület
Tisztelt balatonfûzfõi lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
az egyesületet.
Adószám: 18920594-1-19
Köszönjük!

DETRICH TIBOR ELNÖK

Balatonfûzfõi Vállalkozások és Civil
Szervezõdések Egyesülete (VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tün-
tessék ki egyesületünket.
Adószám: 19382058-1-19
Köszönjük!

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Balatonfûzfõ–Litér Turisztikai Egyesület
(BLTE)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, ajánlják fel adójuk 1%-át egye-
sületünk részére.
Adószám: 19384531-1-19
Köszönjük!

KORONCZAI JÁNOS ELNÖK

Balatonfûzfõi Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, támogassák egyesületünk
munkáját adójuk 1%-ával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!

KONTICS FERENC ELNÖK

Balatonfûzfõ Polgárõr Egyesület
Tisztelt balatonfûzfõi lakosok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
egyesületünket, hogy az Önök által
juttatott minden forinttal hatékonyabban
végezhessük munkánkat.
Adószám: 18917860-1-19
Köszönjük!

MÁRKUS BÉLA ELNÖK

Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület
(VEGASZ)
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák
egyesületünk még hatékonyabb
mûködését.
Adószám: 19384438-1-19
Köszönjük!

DR. VARJÚ LAJOS ELNÖK

Irinyi János Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskoláért Alapítvány
Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával és
támogatásukkal segítsék iskolánkat.
Számlaszám: 11748083-20010630
Adószám: 18915631-1-19
Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

Balatonfûzfõért Alapítvány
Tisztelt balatonfûzfõi lakosok, Balaton-
fûzfõt kedvelõk!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával
támogassák az Alapítványt.
Adószámunk: 18915583-1-19
Köszönjük!

GYURKOVICS ÁGNES KURATÓRIUMI ELNÖK

Rendhagyó önéletrajz
Amikor a decemberi igazgatóválasztáson a
jelen lévõ képviselõk mellettem tették le a
voksukat, két gondolat kavargott a
fejemben. Elõször a köszönet és hála a
korábbi megbízott vezetõ Somogyi
Csabánénak, aki nagyon sokat segített,
hogy ezt a pillanatot megérhettem. Aztán
egybõl apám jutott eszembe, aki édes-
anyámmal együtt több mint hatvan évig
szolgálta a Nitrokémiát. Fájó érzés, hogy
ezt a pillanatot nem érhette meg, pedig
biztos nagy örömet szereztem volna neki. 
Majdnem fél évszázadom alatt hosszú utat
jártam be idáig… Mint oly sok fûzfõi és
almádi diák, én is a balatonfüredi Lóczy
Lajos Gimnázium német tagozatán
érettségiztem 1981-ben. Ha kicsit

szorgalmasabb vagyok, Szombathely felé
sodort volna az élet, ám a fõiskola helyett
jött a kalapács-reszelés a gyártelepi
szakmunkásképzõben. Hogy nem lett
belõlem irányítástechnikai mûszerész, az
nem az oktatókon múlott, idõközben
felvettek a gyõri Tanítóképzõ Fõiskola
népmûvelés szakára. Három boldog év a
Kisalföldön, miközben meg is nõsültem,
1985-ben kislányom született. A
házassággal helyi kötõdésem tovább
erõsödött, hisz apósom sokáig a Balaton
éttermet vezette Fûzfõfürdõn. Menyust
sokan szerették, igazi mestere volt
szakmájának. Elsõ munkahelyem
Balatonalmádiban a Mûvelõdési Ház volt,
és egy 18 hónapos honvédségi kitérõvel 24
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Rendõri feladatok az iskolakerülés ellen
A gyermekvédelmi törvény, amely a 18
éven aluli kiskorúakra vonatkozik, rögzíti,
hogy a gyermekek neveléséért a szülõ, a
törvényes képviselõ, a gyermeket gondozó
személy vagy a gyermeket gondozó intéz-
mény vezetõje a felelõs. A törvény ponto-
san meghatározza, hogy ez a felelõsség a
gyermekek megfelelõ fizikai, egészségi,
szellemi, értelmi, érzelmi és szexuális fej-
lõdésére terjed ki. 
Vagyis a szülõ döntheti el, gyermekét hova,
meddig, kivel engedi el, milyen szabályokat
állít fel a nevelésben, milyen elvárásai
vannak vele szemben. Így a szülõ, nevelõ
felelõssége is, ha a felügyelet nélkül
elengedett fiatal bûncselekményt követ el,
vagy annak áldozatává válik. A törvény
ugyanakkor azt is megfogalmazza, hogy a
gyermek köteles az õt nevelõ felnõttel
együttmûködni, vagyis „szót kell fogadni”.
A jövõ nemzedékeinek nevelése azonban
társadalmi érdek és feladat is, különösen
akkor, ha szülõ nem tesz eleget nevelési
kötelezettségének. 
A gyermekek oktatásán túl nevelésükben is
jelentõs részt vállalnak az oktatási intéz-
mények, az ott dolgozó pedagógusok.

Jogszabály írja elõ az iskolák kötelességeit
is, mint intézkedést iskolán belüli erõszak
észlelése esetén, vagy jelzést a gyermek-
védelmi szolgálatoknak, ha iskolán kívüli,
otthoni bántalmazást, elhanyagolást
észlelnek, vagy a jegyzõnek, ha iskolake-
rüléssel, igazolatlan hiányzással talál-
koznak. 

A célfeladatokat ellátó szervezetek
mellett a rendõrségnek is vannak

feladatai a gyermekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott a
rendõrségnek a gyermekvédelmi feladatok
sorába, amellyel az iskolakerülés, az
oktatásból való igazolatlan távolmaradás
megelõzése a cél.
Ha tanítási napon és idõben a rendõr az
utcán felnõtt felügyelete, kísérete nélkül lát
gyermekkorú, vagyis 14 éven aluli
gyermeket csellengeni, és arra következtet,
vagy információja van arról, hogy a
tanítási óráról vagy kötelezõ foglalkozástól
engedély nélkül maradt távol, arról
engedély nélkül távozott, akkor
intézkednie kell. 

Az intézkedés elsõ lépésben az igazoltatás.
A diákigazolvány vagy az ellenõrzõ
bemutatása mellett ekkor mutathatja be a
tanuló azt az igazolást, amely a távollétét
engedélyezi. Ilyen a kikérõ, orvosi
rendelésen történõ megjelenésrõl szóló
igazolás. A rendõr az ügyeleten keresztül a
gyermek által megnevezett intézményt
megkeresi, valódiak-e az adatok, és
valóban igazoltan maradt távol az
oktatásból a tanuló. Sikertelen
kapcsolatfelvétel esetén, megállapodás
alapján az oktatási hivatal is megkereshetõ
a tanulói jogviszony ellenõrzésére.

A „lógó” tanulót a rendõr igazolatlan
távollét esetében visszaviszi az iskolájába,
és átadja az intézmény vezetõjének.

Úgy gondolom, errõl nemcsak az érintett
gyerekeknek kell tudni, hanem az õket nevelõ,
tanító, nekik magatartásukkal példát mutató
felnõtteknek is.

STANKA MÁRIA

R. ÕRNAGY

évesen igazgatónak választottak. Gyönyörû
része ez életemnek, hisz testközelbõl
érezhettem, hogyan fejlõdik a város kultu-
rális élete és ebben tevékenyen részt ve-
hettem. Igyekeztem Almádi közéletébe is
bekapcsolódni, alapító szerkesztõje voltam
az Új Almádi Újságnak, két ciklusban
képviselõnek is megválasztottak. Hogy a
magam szakmai fejlõdése is biztosított
legyen, 2000-ben kaptam diplomát a Pécsi
Tudományegyetem kulturális menedzser
szakán.
A prosperáló idõszak csúcsa volt a Pannónia
Kulturális Központ megépítése, annak elsõ
igazgatója lehettem. 18 évig tartott ez a
„házasság”, 2004-ben a magánszférába
kerültem. A Számfira Rendezvényszervezõ
iroda vezetõjeként számos országos hírû

program megálmodója és lebonyolítója
voltam. 2007-tõl 3 évig kis kitérõ a
mûvelõdéstõl, a Balatonalmádi Kistérség
Helyi Vidékfejlesztési Irodájának vezetõje
lettem. Számos tapasztalatszerzés a pályá-
zatok világában, amelyet az elkövetkezõ
idõszakban is szeretnék hasznosítani.
2010-tõl vállalkozóként tevékenykedtem,
amelybe belefért a pályázati tanácsadás és
sportpálya üzemeltetés is. 2012 szeptem-
berétõl kinevezésemig a balatonfûzfõi
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
munkatársa lettem. Megismerve az intéz-
mény munkáját, a város hagyományait, az
itt élõ embereket, a döntéshozóknak is
elfogadható pályázatot adhattam be tavaly
novemberben. Persze tisztában vagyok vele,
hogy az írásnál fontosabb a tett, a munka.

Nem ijedek meg a kihívásoktól, pedig tenni
való van elég. Szeretném a hagyományokat
megõrizni, ugyanakkor új elemekkel
bõvíteni Balatonfûzfõ kulturális életét.
Megköszönöm mindenkinek a segítségét,
akinek szívügye a város fejlõdése, s
számítok a fiatalokra is, akiket érthetetlenül
elhanyagoltak az utóbbi pár évben. Egy cél
lebeg a szemem elõtt: Balatonfûzfõt
hamarosan meghatározó tényezõként
emlegessék a térség kulturális életében,
mint annak idején Vágfalvi Ottó majd
Stricz János mûködése alatt. Ha majd
egyszer engem is velük együtt említenek,
akkor leszek elégedett!

GRÓF TIBOR

IGAZGATÓ
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Tisztelt Lakosság, kedves Balatonfûzfõiek!

Egyesületünk januárban elkezdte a TDM pályázat harmadik és
egyben utolsó szakaszának megvalósítását. Ennek megfelelõen
január második vasárnapjától kezdve útnak indítottuk alapfokú
angol nyelvtanfolyamunkat. Az oktatás tagjainknak teljesen
ingyenes, a költségeket teljes mértékben a pályázati forrás fedezi.
Célunk az, hogy a résztvevõk a következõ szezonra már használható
nyelvtudással rendelkezzenek. A tanfolyam vasárnaponként 9 órától
14 óráig tart kisebb szünetekkel, 13 héten át. Az oktatás egy
vizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése után a résztvevõk
oklevelet kapnak.

Már készülünk a tavasszal indítandó marketingkampányra, mely
buszreklámok kihelyezésébõl és egy átfogó rádiókampányból áll
össze.

Tisztelt Lakosság!

Engedjék meg, hogy megismertessük Önöket ez évre vonatkozó
terveinkkel! Mint már említettük, szeretnénk megállapodást kötni
az önkormányzattal a Fûzfõ Motel és a Közösségi Ház
üzemeltetésével kapcsolatban, mely mindkét fél számára elõnyös
lehet. Egyesületünk haszonkölcsön szerzõdés formájában képzelte

el a motel üzemeltetését, mely annyit jelent, hogy szervezetünk
mint üzemeltetõ fedezi a mûködés költségeit, valamint jogosult a
gazdasági tevékenységbõl befolyó haszon beszedésére is.
Természetesen fejlesztésekben is gondolkodunk, elsõsorban a
befolyt bevételekbõl, de magától értetõdõen pályázati forrásokat is
felkutatunk ennek érdekében. Nemcsak a meglévõ épületek
bõvítését, fejlesztését célozzuk meg, hanem kemping kialakításában
is gondolkodunk. Elsõdleges célunk azonban a szezon
meghosszabbítása, melyet az épületek folyamatos temperálásával,
valamint megfelelõ marketingmunkával, hirdetésekkel és
csomagajánlatokkal kívánunk megoldani.
A Közösségi Ház esetében a mûködés fõ vonalát a funkció-
bõvítésben látjuk megvalósulni. Szeretnénk, ha a már most is
aktívan zajló civil életre alapozva egy pezsgõ program központtá és
helyszínné fejlõdhetne, mely a nyár folyamán számos
rendezvénynek adna otthont. Egyik nagy tervünk egy helyi piac
kialakításának kezdeményezése, ahol alkalmat és teret biztosítanánk
a helyi termékeket elõállítók és a hozzánk érkezõ vendégek számára,
hogy a kereslet és a kínálat egymásra találhasson. Elsõként a
kézmûves termékek piacát hoznánk létre, késõbb pedig az
elõírásoknak megfelelve helyi õstermelõk által elõállított
élelmiszerek is helyet kaphatnak. Ezúton kérjük, hogy akinek van az
ismeretségi körében olyan kézmûves, aki szeretné termékeit helyben
értékesíteni a nyár folyamán, jelezze azt elérhetõségeink
valamelyikén!

Tisztelt Szállásadóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. december 30-i hatállyal
megváltozott a Széchenyi Pihenõkártyára utalt összegek
felhasználási határideje. 
A Magyar Közlönyben 2012. december 28-án megjelent,
412/2012. (XII. 28.) korm. rendelet módosította a Széchenyi
Pihenõkártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) korm. rendeletet.
A SZÉP kártya utalványokat a kártyabirtokosoknak a juttatás évét
követõ második naptári év május 31-ig kell felhasználni. 
A kormányrendelet módosítás a 2011-ben juttatott SZÉP kártya
egyenlegekre is vonatkozik, így azok felhasználási határideje 2013.
május 31. 
Emlékeztetõül tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a 2011-ben
feltöltött utalványok szálláshely szolgáltatásra és belföldi elõre
összeállított utazási csomagokra használhatók fel.
Kérjük, hogy a nyár folyamán erre ügyelni szíveskedjenek!

VALCZER ÉVA

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

Turisztikai rovat
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A Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpont programajánlója

Nosztalgia, baráti találkozó, zenehallgatás,
lemezbörze
Bakelit Klub  18.00–21.00 óráig
2013. február 2.
2013. március 30.
2013. április 20.    
2013. május 11.    
2013. június 15.     
2013. június 29.  
Részvételi díj: klubtagság esetén 2300 Ft/fõ
félévre, alkalmankénti jegy 2013. elsõ
félévére 500 Ft/fõ.
10 fõ jelentkezõ esetén rendezzük meg.

Játszóház és kézmûves foglalkozás gyer-
mekeknek 10.00–12.00 óráig
2013. február 2.
2013. március 30.
2013. április 20.
2013. május 11.
2013. június 15.
2013. június 29.
10 fõ jelentkezõ esetén lesz megrendezve.
Részvételi díj: 500 Ft/gyermek (kísérõknek
ingyenes). A rendezvények ideje alatt a
Csillagfény kávézó várja kedves vendégeit.
Egyesületünk 10 000 db háromnyelvû
szórólapot készít. Az elõzõ évhez hasonlóan a
helyi vállalkozásoknak megjelenést biztosítunk
a csillagvizsgálóra vonatkozó információkon
kívül. A megjelenés ingyenes, elfogadás a
jelentkezés sorrendjében. Szerkeszthetõ
formában kérjük a logot.
info@csillagvizsgalo.hu és
vacisz@freemail.hu címekre. Jelentkezési
határidõ 2013. február 15.
A Balaton Csillagvizsgáló minden program-
jára elõzetes bejelentkezés szükséges: Király
Anita kulturális menedzser: 06-30/524-8709

Hópehely bál

2013. február 16-án 19 órakor a balaton-
fûzfõi Mûvelõdési Központban
Az est védnöke Marton Béla polgármester

PROGRAM

Megnyitó, köszöntõ
Civilek Balatonfûzfõért és a Csillag-
vizsgálóért erkölcsi elismerések átadása
Lucio Dominquez Carrero kubai énekes:
latin show
A&G Show-illúzió, varázslat, humor
Tálalják a vacsorát – 3 féle menübõl
választhatnak a kedves vendégek
Simonyi Krisztina színésznõ zenés mûsora
Meglepetés tánc Anitával...
Tánc hajnalig a Hawaii Zenekar zenéjére
Az est nagy játéka a tombolasorsolás

Belépõdíj 3500 Ft/fõ
Jelentkezés, információ: 06-30/524-8709

KONTICS FERENCNÉ

Újévi köszöntõ
Talán a hónap közepébe nyúló idõpont volt
az oka, hogy a vártnál kevesebb érdeklõdõ
jelent meg a Mûvelõdési Központban azon
az újévi köszöntõn, ahová hagyományosan
a helyi vállalkozókat, civil szervezeteket,
intézményvezetõket várták a szervezõk.
Marton Béla polgármester ünnepi beszé-
dében köszönetet mondott mindenkinek,
aki hozzájárult az elmúlt évben a város
fejlõdéséhez, kiemelte a vállalkozói szféra
szerepét, az együttmûködés jelentõségét.

A köszöntõ után a Veszprém Senior
Néptáncegyüttes igazán látványos gála-
mûsorán szórakozott a közönség, meg-
érdemelt vastapssal köszönve el a táncosok-
tól és az õket kísérõ Barátok zenekartól.
A rendezvény végén a hagyományokhoz
illõ pezsgõs koccintással kívántak
eredményes, új esztendõt a jelenlévõk.

GRÓF TIBOR

Emlékezés a Don-kanyarban elesettekre
Városunkban már húszéves hagyománya
van, hogy emlékezünk a Don-kanyarban és a
II. világháborúban elesett hõsökre. A Jézus
Szíve plébániatemplom falán elhelyezett
márványtábla elõtt tisztelegnek a katonák és a
térség lakói. A megemlékezés szentmisével
kezdõdött, melyet Szécsi Ferenc plébános,
kisegítõ tábori lelkész celebrált.
Közremûködött a Veszprémi Légierõ Zenekar
Katona János alezredes vezetésével. Az
emlékezés a templomkertben folytatódott az

emléktûz meggyújtásával. Pogátsa József
köszöntõje és Ticz Antal szavalata után a
Balaton Dalkör katonadalokat énekelt.
Az emlékezõ beszédet Sáfár Albert dandár-
tábornok, MH Összhaderõnemi Parancsnok-
ság Légierõ Haderõnem fõnöke mondta.
Beszédében ismertette a doni hadtest
helyzetét, emlékezett hõsi helytállásukra. A
rossz felszereltség, a hiányos kiképzés, az
orosz tél, a sokszoros túlerõ megpecsételte
sorsukat. Közel 150 ezer ember vesztette

életét a harcokban és a menekülés során, hisz
köztudott volt, hogy az oroszok nem akartak
foglyokat ejteni – mondotta beszédében.
A Városi Vegyes Kar emlékezéshez méltó
mûsora után következett a koszorúzás.
A márványtáblánál elhelyezték koszorúikat
a honvédség képviselõi, Balatonfûzfõ város
polgármestere, a térség polgármesterei, a
civil szervezetek és egyesületek képviselõi.
Az est szeretetvendégséggel zárult.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Évnyitó megemlékezés a Jókai Közszíntéren – Balatonfûzfõn, 2013. január 12-én

Mikor a kezemben tartottam a meghívót a
Fûzfõfürdõi Öreg Diákok és Tanárok Baráti
Körének elnökétõl, dr. Makra Ernõné Jutka
nénitõl az évnyitóra és a megemlékezésre a
doni áttörés 70. évfordulójára, vegyes
érzések töltöttek el.
Az öröm, hogy évnyitó lesz a Jókai
Közszíntéren, hogy sikerült tovább
bõvíteni a múzeumi szobát, és büszkeség,
hogy részese lehetek egy ilyen jól mûködõ,
kiválóan dolgozó és kitartó csapatnak, mint
a FÖDTBK.
Azután összeszorult a szívem a szomorú-
ságtól. Don? Én csak a történelembõl isme-
rem. Nagypapámnak nem volt lehetõsége
mesélni róla, mert az õ testvére sem tudta
már elmesélni neki, aki 70 éve veszett oda
több száz katonatársával harcolva a hazáért
a Veszprémi 4/III. zászlóaljban.
De ahogyan dr. Szentváry-Lukács János
mondta elõadásában, nem a szomorkodás
ideje van itt, hanem az megemlékezésé.
Igen, megemlékeztünk képekben, imákban,
egy gyertyalángban és egy doni ütközetet

valamint a haláltábort túlélt 94 éves katona,
Román István tartalékos hadnagy levelébõl,
akinek ez úton is további jó egészséget
kívánunk, és köszönjük, hogy a fronton
készült doni fényképfelvételeit, emlékeit
Tálos Gyula honvéd bajtársa árvájának,
Jutka néninek, s rajta keresztül a FÖDTBK-
nak adományozta. Jutka néni a felvételeket
saját kutatásainak anyagaival kiegészítette,
családjával Budapesten elkészítette a kiállí-
tás tablóit, hogy május végéig gyûjtsük össze
Balatonfûzfõn a még fellelhetõ adatokat,
fotókat, dokumentumokat is!
Megrázó jelenet volt, mikor Purgel József
„öregdiák”-társunk megtalálta édesapja nevét a
Veszprémi 4/III. zlj. egyik veszteségi tablóján.
Béke poraikra, drága halottainknak!
A rendezvényen a Don kanyari kiállítást
áldással Szécsi Ferenc plébános, kisegítõ tábori
lelkész valamint Kovács Attila református
lelkész a megjelentekkel avatták fel.
Szívem kissé megnyugodott, hogy nem
felejtik el katonáinkat, hõseinket. Még a
mai napig folynak kutatások az elesettek és
eltûntek számszerû és név szerinti kimu-
tatására, hogy nevük felkerülhessen az õket
dicsérõ márványtáblára. A tábla elõtt hajt-
sunk fejet, és alatta mindig égjen egy gyer-
tya értük.

Az évnyitó rendezvény kiemelt felvonása
volt a „Balatonfûzfõ Kultúrájáért” címre
való javaslattétel. Ez évben 10 éves a
FÖDTBK, ezért 2 fõt javasolt és szavazott
meg e címre – Horváth Károlyné és Varga

Jánosné személyében. Az õ nevükhöz
fûzõdik 3-3 vitrin értékes berendezése a
kiállításon:
1. Horváth Károlyné hadifogolyságot

idézõ családi gyûjteménye, már a május
9-i hadifogoly napra való kiegészítésének
példa értékû elõhírnöke,

2. Varga Jánosné – aki az IPOSZ-AMKA
budapesti kiállításán már a 3. oklevelet
kapta decemberben – gyönyörû, kézi-
munkáival a „Doni kiállítás” szomorú
hangulatát próbálja oldani finoman
tisztelgõ színekkel. 

A FÖDTBK 2013. jan. 12-i sikeres és nagy
látogatottságú rendezvénye kötetlen
beszélgetéssel zárult.

LÕRINCZ–HORVÁTH VERONIKA

Erdõsi Gábor képviselõ, tanácsnok ünnepi köszöntõje a Magyar Kultúra Napján

Tisztelt Ünneplõ Közönség! Tisztelt Balatonfûzfõiek!
Meg kell vallanom, igen sokat törtem a fejem
azon, mit is mondjak az ünnepi köszöntõmben.
Talán a jól ismert frázisokat ismételjem, hogy
Kölcsey 1823-ban ezen a napon készült el a
Himnusszal? És hogy ez mennyire korszak-
alkotó mû? Nem, azt hiszem, errõl hallottunk
már eleget. Arról azonban talán érdemes szót
ejtenünk, hogy Kölcsey korában miért is volt
olyan fontos a nemzeti kultúra megteremtése,
pontosabban kiteljesítése. Akkor az elsõsorban
külsõ veszéllyel, a Habsburgok hegemón
törekvéseivel volt magyarázható. A magyarság
megmaradásnak egyik legfontosabb záloga a
magyar nyelv ügye volt, tágabb értelemben az

ezen a nyelven mûvelt kultúra és tudomány
ügye. Akkor e külsõ kihívásra a reformkor
nemzedéke a lehetõ legjobb választ adta: elõre
menekült és elképesztõ iramban próbálta a
magyar kulturális életet – a meglévõ értékek
figyelembevételével – európai szintre emelni.
Ma a nemzet megmaradása talán nem ilyen
központi kérdés. De, hogy mekkora esélyünk
van az Európai Unióban a minket megilletõ
hely elnyerésére – talán nem érdektelen téma.
Mint ahogy az sem, hogy milyen kihívások elé
állítja a 21. század a nemzeti kultúrákat,
köztük a sajátunkét is. Úgy gondolom, ez
utóbbi az, amirõl most érdemes lesz beszélni. 

Ha kihívásokról beszélünk, akkor le kell szögez-
nünk, hogy jelenleg nincs az európai közösség
országaiban egyetlen olyan kultúrnemzet sem,
amelyeknek ne kellene az alábbi problémákkal
szembesülni. 
Az elsõ ilyen jelenség a mindannyiunk által
napmint nap megélt, megtapasztalt globaliz-
mus.  Persze itt még véletlenül sem a kulturális
sokszínûség, vagy a kultúrák közötti párbeszéd
jelenti a problémát, hanem az a mindent
elárasztó és többnyire igénytelen tömegkultúra,
mely jószerivel a privát életünkbe is beszivárog
azáltal, hogy bekapcsoljuk a tévét vagy a
rádiót. Ez köszön vissza a kereskedelmi
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csatornákon, a világhálón, de még a buszon is,
ahol a sofõr gyakran kultúrmissziónak tekinti,
hogy az utazóközönség egésze azt a rádióadást
vagy zenét hallgassa, amit jómaga szeret.
Minden csatornán ömlik a díszcsomagolásban
átnyújtott giccs, a romboló igénytelenség. És ne
higgyük azt, hogy a reklámok és a média
világa által sugallt ízlésminták csak a fiatal
korosztály ízlésvilágát befolyásolják. Hatással
vannak azok bizony ránk is, formálják kultu-
rális szokásainkat. A globális, mindent egybe-
mosó és korlátlanul elérhetõ kulturális hatások
valóságosan fogyasztóvá tesznek bennünket.
Mert persze azt a zenét veszem meg, töltöm le,
amit a rádióban hallok, úgy öltözöm, beszélek,
viselkedem, ahogy azt a tévében látom a trendi
emberektõl. Felmerül a kérdés, vajon jó-e
nekünk e kulturális dömping, vajon jó-e hogy
válogatás nélkül zúdítanak ránk értékes és
értéktelen termékeket egyaránt? Ki tudjuk-e
egyáltalán választani a búzaszemeket a
korpából? 
A másik, még talán ettõl is figyelmeztetõbb
jelensége korunknak a kultúra iránti nagyfokú
érdektelenség, közöny. Ebben a korban, ahol
mindennek az értékmérõje a pénz, a kultúra, a
kulturáltság egy kézlegyintéssel el van intézve
sokak részérõl. Még az is elõfordult egy
alkalommal a szülõi fogadóórámon, hogy egy
szülõ elég nyers modorban az arcomba vágta,
hogy az általam is tanított irodalom az egy
„hülyeség”, teljességgel felesleges dolog. Miért
tömjük ilyennel a gyerek fejét, ahelyett hogy
valami hasznosabbat, pl. üzleti kommuniká-
ciót, meg pénzügyi ismereteket tanítanánk? –
szegezte nekem a kérdést. Azzal együtt, hogy
ezek az ismeretek valóban fontosak, mindjárt
az jutott eszembe, hogy éppen e nézeteket
szoktam a tanítványimtól idõnként vissza-
hallani. Vajon nem az otthonról hozott minta
a legmeghatározóbb a kultúrához való viszo-
nyulásban is? És ha már szóba került az üzlet,
miért hallgatnánk el, hogy a kultúra maga is
árucikké lett? Mégpedig sokszor szinte
megfizethetetlen árucikké. Mindannyian tud-
juk, mekkora tehertételt jelent a családi kassza
számára egy-egy jó könyv, színházi bérlet, vagy
éppen koncertjegy megvásárlása. És persze, ha
a pénzszûkében vagyunk, vajon nem ezek a
tételek azok, melyekrõl azonnal és viszonylag
könnyû szívvel lemondunk? Pedig ez könnyen
oda vezethet, hogy a minõségi kultúra csak az
azt megfizetni képes elitek kiváltsága lesz.
Biztosan kell az a világ nekünk? 
És most nézzük, hogy a felvetett kihívásokra és
az elõbb megfogalmazott kérdésekre milyen
válaszokat adhatunk!

Az elsõ és legfontosabb tudatosítanunk
magunkban: a kultúra érték. De, nehogy azt
gondoljuk, hogy holmi önmagáért való értékrõl
van szó! Nem is azért érték, mert mások,
nálunknál okosabb meg mûveltebb emberek azt
mondják. Gondoljunk csak bele, hová lenne a
világ, ha praktikus okokból számûznénk belõle
a mûveltséget! Az iskoláinkból eltûnne a rajz,
ének-zene oktatása, a gyermekek esztétikai és
morális nevelése. Ez egy olyan utópista vízió,
mely még inkább elszürkítené az amúgy is
szürke világunkat. Mert a kultúra megélése,
megtapasztalása színt visz a mindennap-
jainkba. Kinek egy jó könyv elolvasása, kinek
egy színdarab, egy mûvészfilm megtekintése
vagy éppen egy hanglemez meghallgatása
jelent kikapcsolódást, feltöltõdést egy-egy
nehezebb nap után. Aztán sokunk számára a
kultúra valamely ága az – legyen szó képzõ-
mûvészetrõl, táncról vagy zenérõl –, ahol az
önkifejezés lehetõségét megkapjuk, ahol
megélhetjük önazonosságunkat, kiteljesít-
hetjük magunkat. A kultúra mindezeken túl a
közösséghez tartozás élményével is megaján-
dékoz minket. Ha csak arra gondolunk, hogy a
városi tánccsoportjaink mennyire eggyé forrot-
tak a közös munka során, ha a hamarosan
színpadra lépõ Fûzfõi Big Band örömzenéjének
lehetünk tanúi, akkor számunkra is
nyilvánvalóvá válik a közösség személyiségfor-
máló ereje, és a közösségi lét öröme.  Ugyanezt
tapasztalom otthon is, amikor az óvodás korú
kislányom naponta kérdezgeti, hányat kell még
aludni Anita néni táncos tornájáig. És
pontosan számon tartja azt is, hogy szerda
délután van a néptánc próba. Belsõ igénnyé
lesz gyermekeink, unokáink számára a
kultúrában való megmerítkezés, és miközben
õk mindezt megélik, sok esetben bennünket is
maradandó élményekkel ajándékoznak meg. 
A második lépés, hogy megértsük, a kultúra
megõrzésének felelõssége azoké, akik tisztában
vannak annak értékével. Emiatt példaértékû
számomra, hogy a múlt században Thomas
Mann vagy Márai Sándor az önpusztító,
világháborús korszellemmel dacolva valóságos
értékmentésbe fogtak. Erõs meggyõzõdés haj-
totta õket, mégpedig az, hogy a kultúra segít
az emberségük megõrzésében. Hittek abban,
hogy jön még olyan kor, mely méltóbbnak
bizonyul ezen örökséghez. És van itt még egy
dolog, amit érdemes tõlük eltanulnunk. Nem
elégedhetünk meg azzal, hogy évrõl évre
számba vesszük, hogy az elõdeink milyen
értékteremtõ munkát végeztek. Nem dõlhetünk
kényelmesen hátra, hogy hát igen, a magyar-
ság piciny nemzet létére óriási dolgokkal járult

hozzá az egyetemes kultúra gazdagításához.
Nem szeretném, ha az ünnepség után ki-ki
úgy menne haza, hogy õ ezzel eleget áldozott a
kultúra oltárán. A munka csak ezután
kezdõdik. A nagy elõdök örökségét nem akkor
becsüljük igazán, ha pusztán megemlékezünk
róluk, hanem azzal, hogy követjük példájukat.
Babits Mihály vagy Thomas Mann sem
elégedett meg a leletmentéssel csupán. Õk
azáltal, hogy mûfordítást készítettek, vagy
hogy bizonyos emberi mítoszokat újraterem-
tettek, maguk is újabb értékekkel gazdagí-
tották a világirodalmat. 
A kultúra nem egy múzeumi tárgy, hanem egy
folytonosan változó, élõ organizmus. Azáltal
válik élõvé, hogy sokan mûködtetjük.
Mûködtetni lehet úgy, hogy magunk is részt
vállalunk egy-egy mûvészeti csoport, együttes,
kézmûves szakkör életében. De mûködtetni
lehet azáltal is, hogy otthon mit és hogyan
teszünk. A kultúra választás eredménye, mely
megkövetel tõlünk egyfajta tudatosságot is.
Amikor egyre többet hallunk környezet-
tudatosságról, meg vásárlói tudatosságról,
akkor érdemes lenne ezt a fajta igényességet a
kultúra „termékeire” is kiterjesztenünk. Mert
igenis lehet értékalapon mesélni gyermekeinek,
unokáinknak Benedek Elek, Móra Ferenc,
vagy az újabbak közül Csukás István, Lázár
Ervin vagy éppen Marék Veronika történeteit.
Ha már minden háztartásban ott van a
számítógép, és a világháló adta lehetõség, akkor
miért ne nézhetne a gyermek inkább magyar
animációs rajzfilmeket a televíziós rajzfilm-
csatornák igencsak vegyes értékû kínálata
helyett? Gyermekeinkre éppolyan lenyûgözõ
hatást gyakorolnak Jankovics Marcell
népmeséi, vagy Dargay Attila Vukja, Szaffija,
mint annak idején ránk. Ha mozgáskultúra,
akkor miért nem adunk lehetõséget a
gyermekünknek, hogy a sokféle mozgás mellett
a magyar néptánccal is megismerkedhessen?
Ezáltal mozgáskultúrát, népismeretet, zenei
hallást és ízlésvilágot és nem utolsósorban
közösséget nyerhetne. Vagy miért kell nekünk
divatos külföldi üdülõhelyeket felkeresnünk,
ahelyett hogy a hazai táj értékeit fedeznénk fel?
Nem kívánom a sort folytatni, csupán csak
szerettem volna felmutatni, hogy annak eldön-
tése, mit örökítünk át, mi által gazdagodunk
alapvetõen a saját döntésünkön is múlik. 

Engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig
beszéljek az elõttünk álló feladatokról is!
Fûzfõ kulturális életének vitathatatlanul
legmeghatározóbb szereplõje, mondhatni
koordinátora a Mûvelõdési ház és kis csapata.
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Itt, a nyilvánosság elõtt is szeretném kifejezni
megbecsülésemet a dolgozóinak, mert az elmúlt
féléves átmeneti idõszakban, a létszámgondok
ellenére nagyon szépen helytálltak, az év elején
eltervezett programok különösebb zökkenõk
nélkül valósulhattak meg. És mivel minden
változás, így egy új vezetõ kinevezése is a
lehetõségek tárházát jelentheti, így remélem,
hogy a folytonosan szûkülõ pénzügyi lehetõségek
dacára a mûvelõdési központ továbbra is a

településünk kulturális életének katalizátora
lesz. Remélem, hogy a mûvelõdési központ
amellett, hogy megõrzi a befogadó intézményi
minõségét, helyet adva a civilek rendezvényei-
nek, klubfoglalkozásainak, egyben a fûzfõi
kulturális élet újabb területeit nyitja meg a
széles közönség elõtt és sikerül olyan rendezvé-
nyeket szervezniük, melyek a helyi társadalom
még szélesebb rétegeit tudják megszólítani és
becsalogatni e falak közé. A civil szervezõ-

déseket pedig arra bíztatom, hogy továbbra is
vegyék ki részüket a honi kultúra ápolásából,
szervezzenek színvonalas programokat,
legyenek partnerei a mûvelõdési központnak
abban, hogy mindannyiunkat maradandó
kulturális élményekkel gazdagítanak.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
Jó szórakozást kívánok a most következõ

programokhoz!

Lapzártánk után történt
A Magyar Kultúra Napján – a hagyomá-
nyokhoz híven – átadták a ,,Balatonfûzfõ
kultúrájáért” elismerõ címet.
A képviselõ-testület a beérkezett javaslatok
alapján öt fõt részesített elismerésben:

Horváth Irén tanárnõt, Horváth Károlyné
gondnokot, Király Anita táncpedagógust,
Milos József fotómûvészt és Varga Jánosné
kézmûvest.
A kitüntetetteknek gratulálunk!

(Kedves Olvasóink a következõ lapszámunkban
megismerkedhetnek munkásságukkal.)

SZERKESZTÕSÉG

A város fotósa – a fotós városa díj©

A Balatonfûzfõi Hírlap Szerkesztõbizott-
sága 2011. december 12-én alapította meg
„A város fotósa – a fotós városa díj©”-at.
Célunk az volt, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és
épített környezetérõl, valamint a városban
zajló életrõl. Megszólítottunk lapunkon,
szórólapokon keresztül minden fotózni
szeretõ embert – a városban és a kistér-
ségben – arra ösztönözve, hogy minél
változatosabb egyéni látásmódban örökítse
meg a vissza nem térõ fûzfõi pillanatokat. 
Bemutattuk az impozáns díjat, melyen
feltüntettük a díj, a díjazott és a városunk
nevét, valamint a dátumot. Az elsõ díj
átadására 2013. január 22-én, a városi
Magyar Kultúra napi ünnepségen kerül sor,
s õszinte boldogsággal tesszük közzé, hogy
a díj életében, a történelmi pillanat részese
Groszvald Attila fûzfõi polgár lett.
Ismerkedjünk meg Balatonfûzfõ város
fotósdíjának elsõ tulajdonosával, itt, a
lapunk hasábjain keresztül!

Groszvald Attila 1971-ben született Veszprém-
ben. Gyermekkorát a királynék városában
töltötte, ide járt általános iskolába, majd az
akkori Táncsics Mihály Szakközépiskola és
Szakmunkásképzõben elvégezte az autófényezõ
szakot.
Öt éves korától az egyik legnagyobb szenve-
délye: a repülés szeretete. Gyermeki csodálattal
nézte a veszprémi Gulyadombról az ejtõ-
ernyõsök versenyét, arról álmodozva, hogy

egyszer õ is ejtõernyõs lesz. Az álom teljesült. 16
éves korában sikerült az ejtõernyõsök táborát
gazdagítania, s ezt a szenvedélyt a sorkatona-
ság ideje alatt is folytathatta. 
A másik kedvenc idõtöltése: a nagyszülõkrõl,
szülõkrõl, ismerõsökrõl készült régi fotók nézege-
tése volt. Megragadta õt a múlt tanulmányo-
zása, a fényképekhez kötõdõ sztorik szépsége, az
ismert és ismeretlen emberek múltja, életüknek
egy-egy szelete. Úgy érezte, hogy képeik, tör-
téneteik révén a múltjuk egy részévé vált önmaga
is. A fényképezés különösen nem érdekelte.
Édesapjának, akit sajnos korán elvesztett, volt egy
fényképezõgépe, készített vele képeket a családról,
de nem használta rendszeresen.
Megszerzett képesítését elhagyva, sokféle szak-
mában dolgozott: volt porcelánfestõ a herendi
porcelángyárban, népi játékkészítõ, vásározó,
építõmunkás, de foglalkozott áruszállítással is,
keresztül kasul járva Magyarországot. 
Dolgozott külföldön is, Izraelben, Bulgáriá-
ban. Elég késõn, 28 évesen vásárolta meg

magának elsõ komoly fényképezõgépét, mint-
hogy megörökítse izraeli munkája során
élményeit, az ország kultúráját, a mindennapi
emberek életét. Ahová az élet vetette, az az
élettér érdekelte. Úgy érezte és érzi a mai napig
is, hogy le kell fényképeznie a városokat,
országokat, a közvetlen környezetét. S akit
egyszer a repülés izgalma utolért, az nem tud
szabadulni tõle. Így van ezzel Attila is. A
városok mellett a repülõk, a repterek, a repülés
fényképezése a mai napig is a témák között a
legnagyobb kihívás. Nagyon sokat foglalkozik
vele. Ha munkája során, vagy nyaraláskor
lehetõsége adódik, azonnal elõveszi a mindig
magánál hordott gépét, s már is kattintgatja a
repülõket. De nemcsak lentrõl, hanem fentrõl
is, vagy éppen a repülõ ejtõernyõsöket, 4000
méter magasan egy géphez kikötözve.  Az
interneten egy honlap szerkesztésében is részt
vesz, s társai és saját munkája révén sikerült
katalogizálniuk Magyarország szinte összes
repülõgépét a háború elõttrõl napjainkig. A
fényképezés mellett veteránoktól is gyûjt felvé-
teleket. A legrégebbi gyûjtött képe 1937-bõl
származik, amivel internetes körökben versenyt
is nyert. 
De fentrõl a városokat is fényképezi, készített
légifotókat Veszprémrõl, Szombathelyrõl, a
Balatonról. Nagy vágya, hogy Fûzfõrõl és
környékérõl is készíthessen a levegõbõl képeket.
2012-ben több száz fotóval ajándékozta meg
Veszprém városát, s a 2013 áprilisában, Veszprém-
ben megrendezendõ Expo városi reklámfotói is
az õ nevéhez fûzõdnek.
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Himnusz Fûzfõnek
A tavalyi évben szerkesztõségünk meg-
hirdette a „Fûzfõ himnuszok és indulók”
pályázatot, amelyre szép számban érkeztek
jobbnál jobb alkotások. 
A 2012-es szeptemberi lapszámunkban
közzétettük a szerkesztõségbe érkezett
költeményeket. Városunk lakói szavaztak a
nekik legjobban tetszõ írásokra. A legtöbb
szavazatot Gerendás Lajos: Himnusz
Fûzfõnek címû verse kapta.

Gerendás Lajos: Himnusz Fûzfõnek

Balatonfûzfõnek
Kies oldalába,

Nõtt egy gyöngyvirágszál,
Egyedül magába.

A Fûzfõi öblöt
Hegyek oltalmában

A jó Isten biztos
Jó kedvvel csinálta.

A mámai templom
Õseink szelleme.

Romként vigyáz reánk
Ezer esztendeje.

A Balaton csúcsán
Jó nekünk itt lakni,
Nem is fogjuk soha
E helyt odahagyni.

Felépítjük újra
Ami rommá vállott,
Megforgatjuk együtt

Ezt a bús világot!

Tettel, nem szavakkal
Hozunk létre újat.
Ha az Isten velünk,
Ki húz velünk ujjat?

Szerkesztõségünk e felemelõ pillanat emlé-
kére emlékplakettel kívánta megköszönni a
Magyar Kultúra napi városi ünnepségen a
sikeres munkát. 

Gerendás Lajost jól ismeri minden fûzfõi
polgár. Lapunknak fõszerkesztõje volt egy
ideig, s számos gasztronómiai és hon-
ismereti írással lepte meg az olvasókat.
Fáradhatatlanul alkot, kutat, s az igen
alapos Honismereti Füzetek megírása is az
õ nevéhez fûzõdik. 

Köszönjük munkáját, s a szerkesztõségünk
nevében gratulálunk az indulóhoz, sok
sikert, jó egészséget kívánva további
munkájához.

HORVÁTH IRÉN

1995-tõl él családjával Balatonfûzfõn, s azóta
sok fotót készített. Megragadja egy-egy utca,
egy ház, egy omladozó fal vagy éppen a Balaton
vihar elõtti haragja és vihar utáni csendje is. A
város természeti szépségeit is örömmel örökíti
meg. Élete egyik legnagyobb élménye és öröme
kisfia születése volt, s gyermeke pillanatait több
ezer képben jeleníti meg a mai napig is, s
boldog idõtöltés számára a családi fotók közös
nézegetése. 

A Balatonfûzfõi Hírlap 2013-as falinaptára
elsõsorban az õ panoráma képeibõl készült,

mely újszerû látásmóddal, a színek és fények
meseszerû játékával tükrözte városunkat, a
múlt és a jelen összekapcsolódását. Ezen felül
több száz képét adományozta a Hírlapnak
további felhasználásra, amit ezúton is
köszönünk. Hitvallása szerint õ nem fotós,
hanem amatõr fényképész, aki mások, és saját
örömére készíti fényképeit és teszi közzé azokat. 
Õszinte örömmel gratulálunk Groszvald
Attilának, hogy a díjat elsõ ízben átvette
Balatonfûzfõn, további munkájához sok
sikert, kitartást, izgalmas és felejthetetlen
pillanatokat kívánunk. 

Kedves fotósok!

A díjunkat ezúton meghirdetjük a 2013-as
évre! Ragadják meg a kedvezõ lehetõséget,
s töltsék továbbra is szabadidejüket a
fotózással! Örökítsék meg az eltûnõ jelent!
Várjuk egész évben folyamatosan a
nagyfelbontású, bátor alkotásokat! Osszák
meg velünk egyéni látásmódjukat, hogy
mi, városlakók örüljünk a szebbnél szebb
alkotásoknak!

HORVÁTH IRÉN

Felhívás, kérés
mindenkihez,
aki szereti és tiszteli

Vágfalvi Ottó mûvészetét!

Vágfalvi Ottó alkotások után kutatok,
keresem képei tulajdonosait, gyûjtöm

az alkotások adatait, fotóit. Próbálom a
magánkézben, közintézményekben

található festményeit megtalálni, a fotóit
elmenteni mérettel, címmel, technikával

(farost, vászon, papír; olaj, akvarell
stb.), esetleg a készítés dátumával,
vagy azzal az idõponttal, amikor

magánkézbe került.
Várom az e-mail címemre

(vagfalvikata@gmail.com) édesapám
mûveinek fotóit a lehetõ legtöbb

adattal, információval.
Meghívás esetén szívesen házhoz

megyek egy baráti beszélgetésre, vagy
ha gondot jelent a fotózás, esetleg az

e-mail, elkészítem a fotókat.
Kérem, aki tud, segítsen, hogy minél több

képet összeszedhessek a világban ,,szétszórt”
mûvekbõl.

Akinek újságcikk, videó vagy bármely
dokumentum van a tulajdonában, ami
édesapámmal kapcsolatos, az is érdekel.

Elõre is köszönöm a segítséget!

Vágfalvi Kata
06-20/542-9491 vagy 88/451-243

(A szerkesztõ megjegyzése: a Balatonfûzfõi
Hírlap 24. oldalán néhány Vágfalvi

festmény látható.)
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Visszatekintés a 2012-es évre – „Csebszalto” Nyugdíjasklub

A tavalyi esztendõ programjait meghatározta az a tervezet, amelyet
az év elején fogalmaztunk meg. Most visszatekintve elmondhatjuk:
a kitûzött célokat megvalósítottuk. A feladatok meghatározásánál
elsõdleges cél volt a klubtagjaink kapcsolatainak javítása, a közösség
összekovácsolása, de nem hiányzott a közös munka, a szórakozás, a
kikapcsolódás sem. Az anyagi hátteret a befizetett tagdíjon felül az
önkormányzat segítsége, az egyéni vállalkozók felajánlásai, és a két
alkalommal gyûjtött hulladék vas ellenértéke biztosította. A múlt
évben sikerült a klubhelyiségünk nyílászáróinak festését elvégezni, a
függönyeinket pedig az óvoda vezetése lecserélte. A falakat a
VEGASZ-tól és az önkormányzattól kapott képekkel díszítettük.
Így szebb környezetben tudjuk foglalkozásainkat megtartani.
Az események a gyártelepen mûködõ családsegítõ klubtagok
találkozásával kezdõdtek. Régen a gyárakban dolgozó munkások
találkozása volt. A farsangot saját klubunkban és a Balaton nyug-
díjasklubbal is megünnepeltük. Nem maradhatott el a nõnap és a
férfinap köszöntése sem. Mindkét eseményre a férfiak és a nõk is
külön tánccal köszöntötték a másik nemet, emelték az ünnep
hangulatát. Nagy eseményünk a szeptember elsõ szombatján
megrendezett szüreti felvonulás és bál volt. A 14. alkalommal

szervezett eseményünket a helyieken kívül Fûzfõgyártelep, Fûzfõ-
fürdõ lakossága, valamint az üdülõvendégek is meglátogatták.
A klubban több alkalommal hallgathattunk különbözõ témákban
elõadásokat. Így terítékre került a közlekedésbiztonság, a köz-
biztonság, az egészség megõrzésére vonatkozó lehetõségek,
valamint a területen mûködõ idõsügyi szolgálat munkavégzése.
Az „Életet az Éveknek” megyei szervezetének programjaihoz is
csatlakoztunk. Részt vettünk az Eplényben megrendezett kereszt-
rejtvény-fejtõ versenyen, ahol az elsõ helyet, soduku számban a
második, harmadik helyezést hoztuk el. A Balaton uszodában
rendezett dunántúli úszóversenyen különbözõ úszásnemben elsõ,
második, harmadik helyezéseket értünk el. A megyei majálison nagy
sikerrel bemutattuk a Balaton nyugdíjasklub férfitagjaival közösen a
nõnapra betanult tiroli sörtáncot.

Erre az évre is reálisan megvalósítható programokat tervezünk, a
mottónk így hangzik:  ,,Csalódás ha valami nem sikerül, de teljes a
kudarc, ha meg sem próbáljuk.” (Beverly Sills)

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETÕ

Az Életenergia klub tevékenységérõl
A Családsegítõ keretein belül mûködik az Életenergia klub. Nemrég,
családi környezetben ünnepeltük fennállásunk 10. évfordulóját.
Célunk az egészség megõrzése a természet adta lehetõségekkel. Ez azt
jelenti, hogy figyelembe vesszük az anyatermészet adta lehetõségeket
korrigálva a saját természetünket is úgy, mint pozitív gondolkodás és
egészséges táplálkozás. Széles tárháza van az életenergiánk
karbantartásának.

Havonta egyszer, mindig a második hétfõn délelõtt 10 órai
kezdettel gyûlünk össze, és egy pohár gyógytea mellett nagyon
érdekes témákról beszélgetünk.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt Balatonfûzfõn, az idõsek
klubja helyiségében.

ZDRAVICS ILDIKÓ

Közös tárlat Fûzfõn
A Balaton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont ez év március 31-én ünnepli egyéves születésnapját. Ebbõl az alkalomból

a VÁCISZ a rendezvények sorában egy viszonylag szokatlan és sajátos kiállítást szeretne rendezni – a város lakóinak segítségével.
Vágfalvi Ottó helyi festõmûvész alkotásaiból fûzfõi magángyûjteményes tárlatot tervezünk az évfordulót követõ napokban.

Ehhez kérjük a településen lakók felajánlásait a birtokukban lévõ festmények rendelkezésre bocsátásával (kb. 1 hónapra).
Jelentkezésüket 2013. február 28-ig várjuk.

Jelentkezés és további információ: Pintér István (tel.: 06-20/353-5029, e-mail: gyerkoc@invitel.hu).
A VÁCISZ ELNÖKSÉGE NEVÉBEN: PINTÉR ISTVÁN



2013. február 17. oldal

Fûzfõi Atlétikai Klub Természetbarát
Szakosztály február havi túraterve

Február 1. Természetbarátok évzáró-évnyitó értekezlete
Fûzfõgyártelep, Mûvelõdési Központ, 15.00 óra

Február 2. Mencshely–Kopasz-csemfa–Szt. György-hegy–Lencse-
hegy–Szt. Balázs templomrom
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 9 km
Túravezetõ: Risányi Mária

Február 9. Eplény–Álmos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Király István

Február 16. Balatonkenese–Soós-hegy–Bögre-hegy–Máma-tetõ–
Balatonfûzfõ
Találkozás: Fûzfõgyártelep, Volán pu., indulás: 7.50 óra Táv: 7 km
Túravezetõ: Gyuricza László

Február 23. Felsõörs–Király-kúti-völgy–Király-kút–Malom-völgy–Lovas
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.15 óra Táv: 8 km
Túravezetõ: Polgár Benjamin

Március 2. Városlõd–Üveg-hegy–Csollányos-völgy–Csárda-tetõ–Úrkút
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 12 km
Túravezetõ: Lipták Pál

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

Mi is fogyasztók vagyunk
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, a Fogyasztóvédõk
Országos Egyesülete és a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi
Egyesület pályázatot hirdetett meg Magyarország általános és
középfokú oktatási intézményei, valamint tanulóik és pedagógusaik
részére „Fogyasztók hete” kampány megvalósítására. 
Az Irinyi János Általános Iskola és Apafokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanárai és tanulói óriási lelkesedéssel csatlakoztak a
pályázathoz, s 2013. január 14–18-ig tartotta saját kampányát.
Fogyasztói társadalmunkban már az egészen apró gyermek
gyûjthet zsebpénzt, s ha már sikerül megismernie a pénz fogalmát,
értékét, akkor bizony valamely cél érdekében zsebpénzt is gyûjt.
Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél korábban
megismerkedhessenek a fogyasztók jogaival, lehetõségeivel, az
esetleges minõségi kifogás kezelésével. 
A gyerekek vetítõs foglalkozások keretében megismerkedtek az
esetekkel, eljárásokkal, fogalmakkal, majd minden felsõ tagozatos
tanuló fogyasztóvédelmi vetélkedõn vett részt. A harmadiktól az
ötödik osztályosig rajzpályázatot készítettek a diákok, míg az iskola
környezetvédõ szakkörösei a „Kis fogyasztók” pályázaton dolgoztak.
A hét lezárásaként a résztvevõ tanulók egy beszámolót készítettek a
programokból, amelynek sikeres elkészülte után az Országos
Fogyasztóvédelmi Sulitáborban történõ díjmentes részvételre van
lehetõség. Mindenki nagyon várja, hogy vajon sikerül-e a mi iskolánk
pályázata. A gyerekek és tanáruk lelkesen dolgozott a példás feladaton.

HORVÁTH IRÉN

Elsõ véradás az új évben…

Egyesületünk, a Nitrokémia Véradó Egyesület megkezdte hagyo-
mányos éves ,,menetelését” a véradások terén. Ugyan év eleje van,
mégis folytatódik a tanítási nagyüzem, miáltal Pongrácz István
elnökünk toborzó látogatásának köszönhetõen ezúttal is szép számmal
jelentek meg az Öveges Gimnázium és Szakképzõ iskola tanulói.
Mindemellett régi és új véradóink is képviseltették magukat. Ennek
köszönhetõen mintegy 64 fõ nyújtotta karját a nemes cél érdekében,
közülük 37 fõ volt a tanuló és 19 elsõ véradót is köszönthettünk.
Minden alkalommal elmondjuk és ezúttal is ki kell emelnünk, hogy
az ilyen kiszállásos véradások elõkészítése, szervezése nem kis
munka. (Itt jegyezném meg, hogy a veszprémi Napló egy héttel
késõbbre ,,tette” a véradást. D. P.) A véradás idejérõl, helyszínérõl
tudósító falragaszok, plakátok elkészítése, kellõ helyeken való
elhelyezése már jó elõre igénybe veszi a szervezõk idejét. Nem
beszélve a kalóriapótló ételek, italok megvételérõl, esetleges kisebb
ajándéktárgyak beszerzésérõl.
Ehhez van szükségünk olyan támogatókra, akik anyagi

hozzájárulásukkal segítik a program sikeres végrehajtását. Örömmel
jelenthetjük ki, hogy eddig minden alkalommal akadtak odaadó
szponzorok, akiknek segítségét ezúton is megköszönjük, és a
továbbiakban is számítunk rájuk.
A januári véradást támogatták: a Mûvelõdési Központ és Könyvtár a
helyszín biztosításával, Lajkó Frigyes, Orosz Péter, Gazsi Attila
vállalkozók, valamint a gyártelepi CBA bolt Hegedûsné Klári.
Itt jegyezném meg, hogy tavaly, december 7-én 2 fõvel (Pongrácz
István és Diósi Péter) részt vettünk a ,,Véradók napja” alkalmából
szervezett megyei ünnepségen. (Errõl és a tavalyi év munkájáról az
újság következõ havi számában számolunk be.)

Következõ véradásunk ideje április 12-e, amikor is úgynevezett
,,retro” véradást szervezünk, melyre mindenkit szeretettel várunk.

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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Kiállítás diákszemmel

Hasznosan töltöttük a kedd délutánt. A kiállításra a kollégiumból
19 tanuló ment el, Szabó Beáta és Király Tamás nevelõtanárok
kíséretében. A kiállítás címe Karácsonyi tárlat volt, és három
festõmûvész munkáit, illetve sorozatképeit tekinthettük meg. Vizer
Júlia, aki igencsak elismert, valamint fia, Hunyady Gábor és férje,
Hunyady István festményeit volt alkalmunk megnézni. A
festmények mindannyiunk tetszését elnyerték. A három
festõmûvész nagyon tehetséges, reálisan ábrázolnak és vegyes
technikát alkalmaznak. A képek színei élénkek, a formák néhol
finomak, néhol pedig erõteljesebben vannak ábrázolva. Láthattunk
múltba merengõ tájképeket és finom nõiességgel készített

csendéleteket is. A különbözõ stílusú képek elgondolkodtatják az
embert, emellett gyönyörködtetnek is. Diákszemmel és kevés
hozzáértéssel csak annyit mondhatok, hogy a festõmûvészek
türelemmel, odaadással és alázattal készítik a festményeket, valami
maradandót alkotva a jövõ nemzedékének. Örülök, hogy részt
vehettem a tárlaton, és megnézhettem a gyönyörû, sokatmondó
festményeket. Már várjuk, hogy a következõ festménykiállítást is
megnézhessük.

GRUNNER NELLI

KOLLÉGISTA, 11. G

A legügyesebb makett-készítõk az Irinyiben
A Nagy Fal Magyar–Kínai Barátság Egyesület alkotói pályázatot
hirdet „Az 5000 éves Kína” címmel. Habár napjainkban Kínát a
világ egyik legnagyobb gazdaságaként, legnépesebb államaként
emlegetjük – 1,3 milliárd lakosával –, nem szabad elfelejtenünk,
hogy Kína egyben a világ egyik legõsibb civilizációja is, a maga
páratlan történelmével, egyedülálló hagyományával, különleges
nyelvével és mûvészetével, de említhetnénk akár a nem mindennapi
konyháját is. Ha azt mondjuk Kína: sokaknak az ókorból ismert
találmányok: a papír, az iránytû, a nyomtatás, a puskapor, a
porcelán vagy a selyem jut eszébe, mások viszont a tiltott várossal,
a Nagy Fallal, a Sárga-heggyel (Huang-san), a pagodákkal, az
akupunktúrával, a Kung Fu-val, a teafõzés mûvészetével azonosítják
az országot. Kínában egyesül a múlt és a jövõ. 
A pályázat megihlette a fûzfõi általános iskola legjobb makett-
készítõit, akik hatórás kemény munkával elkészítették a kínai Nagy
Fal makettjét. A mintegy 164 cm hosszú, négy részbõl álló makett
12 bástyát, 12 pagodát is tartalmaz. Az elkészítéshez hat kilogramm
levegõre száradó gyurmát használtak fel. Az alkotás eddig az iskola
történetében készült legnagyobb makett.
Az „ÉPÍTÕK” csapat erre a pályázatra szervezõdött, céljuk az volt,
hogy megörökítsék azok számára is a Kínai Nagy Falat, akik még
nem jártak ott, és esetleg nem fognak eljutni és végigsétálni az ódon
falak között, és nem fogják megcsodálni az ókori építmények közül
a legnagyobbat. A makett nem méretarányos. Viszont bemutatja a

fellelt képek alapján az erõdrendszer építési stílusát, a vonalát,
mintha a felhõk fölött repülnénk és letekintenénk a csodálatos
építményre.  
A csapat tagjai: Bertalan Boglárka 5. a, Huzsvár Flórián 6. b, Szijjártó
Aliz 6. b, Ticz Balázs 5. b és Ticz Péter 3. a osztályos tanulók. 
Rendkívüli kitartással, lelkesedéssel dolgoztak a tanulók,
munkájukat õszinte dicséret illeti. Reméljük, a zsûri tetszését is
elnyeri a fantasztikus pályamunka.

HORVÁTH IRÉN

Tanulni játékosan a jót, a hasznosat!
Ezzel a szlogennel tûztük ki célul, hogy az Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói tanulmányi
kirándulásokon hasznos ismeretekre tegyenek szert.
Az elsõ kirándulásunk októberben volt, a Zamárdi Kalandparkba
mentünk. Itt a vasúttal ismerkedtünk.
Második kirándulásunkra november utolsó napján kerekedett fel
mintegy 47 tanuló Gyõrbe, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központba.
Európában is egyedülálló, tematikus tudományos játszóházat vettünk
birtokba, amely a Széchenyi István Egyetem mögött kerekedõ
épületben található, a Wankel-motor dugattyújára emlékeztet. A
mobilis elsõdlegesen a jármûvekre és a közlekedésre, tágabb értelemben
pedig a mozgásra, a mobilitásra koncentrál úgy, hogy testközelbe hozza
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a természet- és mûszaki tudományokat és azoknak érdekes oldalát tárta
elénk. Két igen látványos interaktív kísérleten vettünk részt, ahol ködöt,
felhõt, tûzhurrikánt, villámokat s számos természeti jelenséget
„varázsoltak” elénk. A különleges intézmény gondolkodásra ösztönözte
diákjainkat, felébresztette a kíváncsiságukat és a kreativitásukat. 
Kipróbáltuk, mekkora hely van egy Forma 1-es versenyautóban,
teszteltük reflexeinket a közlekedési lámpáknál, terveztünk
magunknak saját autót és személyre szabott mûszerfalat,
megismertük a jármûvek mûködésének minden fortélyát. 74

interaktív játékot próbáltunk ki a délután folyamán, amely
lenyûgözõ élményt jelentett a gyerekeknek, az egyik tanítványom
örömmel kiáltott fel: „Inci néni, ez itt a mennyország! S valóban,
aki ezt a délutánt velünk töltötte, annak egy kis idõre ezt jelentette. 
A kapcsolat nem szakad meg, hiszen sort került egy megállapodásra
is, mely szerint iskolánk a Mobilis partner intézményei közé került,
így máskor, különbözõ programokon is részt fogunk venni.

HORVÁTH IRÉN

Miért dadog a gyerekem?
Munkám során gyakran fordulnak hozzám elkeseredett,
elbizonytalanodott szülõk, akiknek egészségesen fejlõdõ, már
ügyesen beszélõ gyermekük egyszer csak a szavak elsõ szótagját
vagy elsõ hangját ismételgetni kezdi. Úgy érzik, hogy igyekeztek
legjobb tudásuk szerint gondoskodni gyermekükrõl, odafigyeltek a
pici minden rezdülésére, és mégis… Valamit elrontottak és
szeretnék helyrehozni. Keresik a magyarázatot, a „felelõst”.

Kialakul a dadogás

A dadogás leggyakrabban az összefüggõ beszéd kialakulásának
idején, kb. két és fél – négyéves kor táján lép fel, attól függõen, hogy
mikor kezd el a gyermek néhány szavas mondatokban beszélni.
Ebben az idõszakban számtalan dolog történhet egy kisgyermek
életében: közösségbe kerülés vagy váltás, költözés, testvérszületés,
kórházi élmény stb.
Egy-egy esemény még nem zavarná meg a gyerek fejlõdését, de ha
több dolog is történik egyszerre, vagy viszonylag rövid idõn belül,
akkor bizonytalanná válhat, nyugtalan lehet, miközben egyre
gazdagodó gondolatainak kifejezéséhez még nincs megfelelõ
mennyiségû szókincse, a beszédhez szükséges artikulációs
mozgások kivitelezése pedig még nem elég ügyes. Idõre van
szüksége, ezért eleinte az utolsó szót vagy a szavak elsõ szótagját
ismételgetni kezdi.
A gyereket a megakadások eleinte nem zavarják, ezért sokat és
szívesen beszél. A szülõ aggódó tekintete, visszajelzése a rossz
beszédrõl azonban megijeszthetik, ettõl romolhat a beszéd, esetleg
egyre kevesebbet fog beszélni, és leginkább a szavak elsõ hangjánál
következik be a megakadás.

Mit vehetünk észre?

A legjobb az lenne, ha a szülõ egyáltalán nem figyelne a tünetekre,
nem törõdne a dadogással, hiszen így biztosan nem segítené elõ a
beszédhiba rögzülését. Sajnos tudom, hogy ez lehetetlen. Jól
megfigyelhetõ, hogy azokban a helyzetekben, amikor a gyermek
másnak a szerepébe bújik – pl. bábozás, szerepjáték –, vagy verset
mond, énekel, akkor nem dadog.
Vannak napok, amikor folyamatos a beszéd, nincs megakadás,
máskor viszont napokig nagyon rosszul beszél a gyerek. Ilyenkor
nem ajánlott az okot keresni, mert úgysem lehet pontosan
meghatározni, hiszen több dolog egyidejû ráhatásának
következménye. Ezek a ciklusok folyamatosan váltogatják egymást,
egyre hosszabb ”jól beszélõ” idõszakot egyre rövidebb „rosszul

beszélõ” idõszak követi, míg végül megszûnik a beszédhiba –
kialakulásától számítva kb. másfél év múlva.

Mit tehet a szülõ?

• A szülõ nyújtson nyugodt, halk, dallamos beszédpéldát!
• Amikor a gyerek megakad beszéd közben, nyugtalan, ismételjük

meg természetes, kissé megváltoztatott formában, megkönnyítve
a gyerek mondatait! Így idõt nyerhet a gondolkodásra, válaszra.

• Ha a kicsi fáradt, beszéltessük kevesebbet!
• Ha a gyermek nyugtalan, sír, kiabál, nyugtassuk kedves

türelemmel. Engedjük, hogy a gyerekben az izgalom „lefusson”!
• Énekeljünk, meséljünk, játsszunk közösen!
• Igyekezzünk a gyereket minden feszültséget keltõ, félelmet,

bûntudatot kiváltó hatástól távol tartani.
• Növeljük az önbizalmát gyakori elismeréssel, dicsérettel!
• Ha a gyerek szenved a beszédhibájától – pl. kétségbeesetten mondja,

hogy „nem tudom kimondani” –, akkor igyekezzünk megnyugtatni,
hogy ezek a nehézségek majd lassan megszûnnek, és bármiként
legyen is, éppen olyan nagyon szeretjük, és nem haragszunk rá.

• Ne mondjuk a gyereknek, hogy dadog! Még akkor se tegyünk
ilyen megjegyzést, amikor a kicsi látszólag nem figyel oda!

• Az akadozva, ismételgetve kiejtett szavakat, mondatot ne
ismételtessük!

• Ne szakítsuk félbe a beszélõ gyereket!
• Ne legyen a kicsi türelmetlen, hangos, ideges jelenetnek szem- és

fültanúja!
• Ne siettessük a gyermeket, ne érezze azt, hogy gyorsan kell

beszélnie, cselekednie!
• Ne fárasszuk túl sem szellemileg, sem fizikailag!

Mikor forduljunk szakemberhez?

Mindenképpen érdemes logopédust felkeresni, ha a dadogás jellege
megváltozik: pl. mozgásokat végez hozzá a gyermek, nagyon
elhúzza az elsõ szótagot, vagy egyre kevesebbet beszél. Nem
érdemes várni, ha a családban van olyan személy, aki szintén dadog
vagy dadogott korábban, vagy ha a család életében váratlan
események történnek, pl. válás, elhalálozás. Akkor is segíthet egy
szakember, ha a szülõ bizonytalan abban, mit tegyen, hogyan
segítse gyermeke beszédfejlõdését.
(Gleviczky Marianna)

TÖLGYES BEÁTA VÉDÕNÕ
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Balatonfûzfõ fõbb idõjárási jellemzõi 2012. évben
Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.

t. max. °C 11,8 -15,1 23,1 31,2 32,2 36,2 38,0 38,9 33,2 25,1 19,9 11,4 –

t. min. °C -9,6 -14,5 -8,1 -4,4 3,6 9,3 10,9 9,9 5,1 -2,2 -0,6 -10,1 –

Fagyos nap 11 8 8 1 – – – – – – 2 16 46

Téli nap 2 13 – – – – – – – – – 2 17

Nyári nap – – – 2 9 11 9 12 11 1 – – 55

Hõségnap – – – 2 2 9 17 17 4 – – – 51

Csapadék mm 20 22 3 22 60 59 52 11 33 64 39 53 438

Csap. nap 5 6 1 5 7 6 9 4 3 6 6 6 64

Hótak. táj nap – 15 – – – – – – – – – 1 16

Fagyos nap: t. min. <0 °C, Téli nap: t. max. <0 °C, Nyári nap: t. max. >25 °C, Hõségnap: t. max. >30 °C

Éves összehasonlító adatok

Év t. max. °C t. min. °C Fagyos nap Téli nap Nyári nap Hõségnap Csapadék,
mm Csap. nap Hótak.táj,

nap

2010 36,2 -15,4 64 22 48 26 998 90 53

2011 36,4 -8,7 75 17 70 35 325 49 –

2012 38,9 -14,5 46 17 55 51 438 64 16

Fagyos nap: t. min. <0 °C, Téli nap: t. max. <0 °C, Nyári nap: t. max. >25 °C, Hõségnap: t. max. >30 °C 

AZ ADATOKAT MÉRTE ÉS A TÁBLÁZATOKAT KÉSZÍTETTE: GYURICZA LÁSZLÓ

Antik ajándékbolt nyílt Fûzfõgyártelepen,
a buszpályaudvarnál.

Antik és új ajándéktárgyak, bútorok, porcelánok,

órák széles választékban.

Nyitva: hétfõtõl péntekig 8–16 óráig, szombaton 8–12 óráig

Telefon: 06-30/719-4544
Általános

iskolások

korrepetálását

vállalom angol

nyelvbõl.

Kérésre házhoz

megyek.

Telefon:

06-20/452-2572

A balatonfûzfõi
Idõsek Klubja
adományként

szívesen fogadna
egy mûködõképes

televíziót.
Köszönjük!
Elérhetõség:

06-20/924-2617

Sebestyén
Autójavító  Kft.

Balatonfûzfõn,
a Mandula u. 28-ban.

TTeelleeffoonn::
0066--3300//330077--11886677
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Februári rejtvény
A januári keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Havas téli ég alatt,
vendégeim a madarak.
Tordon Ákos: Madárszálló

Könyvet nyert:
Fodor Gyuláné balatonfûzfõi és Eõsze Józsefné
balatonalmádi olvasónk Gratulálunk!

Február havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidõ: 2013. február 20.

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

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

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

IIMMPPRREESSSSZZUUMM
Balatonfûzfõ önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfûzfõ Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)

Felelõs kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztõség: Mûvelõdési Központ, I. emelet

Fõszerkesztõ: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztõk: Demeter Zsuzsanna, Horváth Irén • Külsõ munkatársak: Sebestyén-Tóth Orsolya, Lukácsi Tibor

Lapzárta: minden hónap 20-a
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Elõkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfûzfõ, Szállás u. 4. 
Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

ISSN: 1587-2483

Hirdessen Ön is a Balatonfûzfõi Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com vagy

telefonon: 06-20/925-4515

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 2012. augusztus 1-jétõl

07–18 óra között a közvilágítás hibájának bejelentése a

06-70/408-6908 telefonszámon lehetséges.

A városgondnokság e-mail címén is megtehetik bejelentésüket: bfvg@upcmail.hu
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hõszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hõszigetelt üvegezésûre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

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

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

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

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

ha nem bírja cérnával… Varrással és szabással kapcsolatos
munkák, ruhajavítás és méretre igazítás

Ne feledje, Valentin napja, február 14.!
Ha szerelmét, szerettét egyedi ajándékkal szeretné meglepni, és nem éri be a
tömegtermelés által kínált giccses ajándékkal, akkor találjon ki valami
egyedit, használhatót! Idén plüssfigura helyett ajándékozzon inkább egy
saját felirattal és hímzett mintával ellátott fürdõlepedõt, köntöst, esetleg szív
vagy bármilyen alakú díszpárnát!
Gépi hímzés, egyedi és kész minták: Törölközõre, pólóra, szoknyára, nadrágra   

– Nadrág felvarrás: 600–1000 Ft-ig
– Szoknya felvarrás: 800–1200 Ft-ig
– Cipzár csere: nadrág, szoknya: 800–1100 Ft-ig, pulóver, mellény, blúz:

900–1100 Ft-ig
– Kabát cipzár csere: baba, gyermek kabátok, overálok: 1200–1500 Ft-ig,

bélelt kabátok: 1600–1800 Ft-ig
– Átalakítás, méretre igazítás egyéni árajánlattal
– Lakástextil, függöny dekoráció és egyéb, más anyag méretre varrása

180 Ft/méter, jelölés és megbeszélés szerint.

A fenti árak az anyag minõségétõl, a megrendelõ kívánságától, a szabás-var-
rás bonyolultságától függõen eltérhetnek. Az árak a kellékek és alapanyagok
nélküli munkadíjat tartalmazzák. A kellékeket kedvezõ áron, jó minõségben
én is be tudom szerezni. 

Rendelés és árajánlat telefonon és a  www.varromuhely.hu-n.

Hétfõ 12–18 Kedd 10–16 Szerda 12–18
Csütörtök 10–16 Péntek 10–16

SSzzaabboollccssnnéé  MMeeiilliinnggeerrKKaattaalliinn  ((++3366--3300//551111--66558822))
Balatonfûzfõ, Bercsényi u. 45.

Megúszná az áremelést?

Nálunk megállt az idõ, viszont hamarosan sajnos
kénytelenek leszünk árakat emelni…

De ha magával hozza ezt a kupont fogászati
kezelésére, GARANTÁLJUK, hogy 2013. február
28-ig mindenképpen a 2010-es áraink kerülnek

Önnek kiszámlázásra! Jól látta, a 2010-es!
Azaz, a három évvel ezelõtti!

Ráadásul egy praktikus asztali naptárral is
megajándékozzuk!

Ne késlekedjen idõpontot kérni
a 06-88/574-865 számon!

Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes
kezelések, minden, ami fogászat egy helyen!

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

www.globedental.hu
www.facebook.com/GlobeDental

A kupon egyszeri felhasználásra jogosít.

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

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

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

Számítógépek teljes körû
karbantartása, adatmentés,

vírusirtás, helyszínre történõ
kiszállással.

(06-30/262-2103)

Dugulás elhárítás, 
Kamerás állapotfelmérés, 
Víz-, gáz-, fûtésszerelés,

Kéménybélelés.
06-30/238-7948
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Újévi köszöntõ

A város fotósa – a fotós városa© kiállítási képeibõl

Fotók: Lukácsi Tibor

Lukácsi Tibor: Tobruki juniális

Groszvald Attila: Téli éjszaka Groszvald Attila: Kacsák

Groszvald Attila: Repülés

Szekeres Péter: Ködös idõ

Gyuricza László: Madarak



Vágfalvi Ottó

Fotók: Vágfalvi Kata
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