




2013. december 3. oldal

Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
december havi programja

December 1. 16 óra Adventi gyertyagyújtás I.
Helyszín: Művelődési Központ (Fűzfőgyár telep)

December 3. 15. óra Balatonfűzfői ,,Balaton”
nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Közösségi Ház

December 3. 16 óra ,,Csebszalto” nyugdíjasklub
– klubdélután, Gibicsár Tamás előadása a
város közbiztonsági helyzetéről
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 5. 18.30 óra Mikulásváró musical
– Közreműködik az Öveges iskola Kollégiuma
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

December 8. 16 óra Adventi gyertyagyújtás II.
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 9. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ

December 10. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ, kiállítóterem

December 12. 17 óra ,,Tánclépésben a karácsony”
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub karácsonyi gálaműsora
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

December 13. 16 óra ,,Csebszalto” nyug -
díjas klub
– karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 13. 17 óra Adventi Tárlat megnyitója
– Veszeli Lajos festőművész kiállítása
Megnyitja: dr. Tihanyi László főorvos
Közreműködnek: az Árpád úti Szivárvány
óvoda nagycsoportosai
Helyszín: Művelődési Központ, kiállítóterem

December 15. 16 óra Adventi gyertyagyújtás III.
Helyszín: Szalmássy-telep

December 19. Irinyi Iskola karácsonyi műsora
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem
A kezdési időpontot lásd az iskola honlapján.

December 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Művelődési Központ

December 20. 16.30 óra Városházi karácsony
Közreműködik: Balatonfűzfő Város Vegyes Kara,
Balaton Dalkör, Irinyi Iskola Fúvós zene kara
Helyszín: Polgármesteri Hivatal előcsarnoka

December 21. 15 órától Városi karácsony
– Orsi zenés gyermekműsora, ,,Karácsonyi
varázslat” c. zenés műsor, Balatonfűzfő Város
Vegyes Kara, Balaton Dalkör, ,,Csajox”
Sztárvendég: Karda Beáta táncdalénekes
Helyszín: Közösségi Ház (Fűzfőfürdő)

December 22. 15 óra Fűzfő Big Band ünne-
pi műsora 
16 óra Adventi gyertyagyújtás IV.
16.30 óra Betlehemes
Helyszín: Jézus Szíve plébániatemplom
(Fűzfőfürdő)

December 27. 10 óra ,,Szünidei programok”
– madáretető készítés a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Közösségi Ház

A műsor- és időpontváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Nagy Lénát és Magyari Leventét.
Gratulálunk a családoknak és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 10 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2013. októberi
lapzártától a 2013. novemberi lapzártáig:

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét
egy jótékonysági kezdeményezésre! Szeret -
nénk, ha idén minden gyermeknek emléke-
zetes ünnep lenne a karácsony. Kérjük,
hogy a rászoruló családok gyermekei részé-
re a megunt, nem használt, azonban jó álla-
potban lévő ajándéktárgyakat, ruhákat,
meséskönyveket, amelyet már a saját gyer-
mekeik nem használnak, juttassák el az
alábbi helyekre és időben, hogy minden
gyermeknek örömmel, vidámsággal teljen
az ünnepe Fűzfőn és kapjon ajándékot
karácsonykor!

Az ajándékba szánt tárgyakat az alábbi
pon tokon adhatják le:
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház ( József Attila
utca) Horváth Károlyné Ilikénél (H–P:
17–18 óra között, egyéb időpontban előze-
tes telefonos egyezte tés alapján. Tel.:
20/445-8022)
Fűzfőgyártelep, Polgármesteri Hivatal,
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
irodája (H–Cs: 8–16; P: 8–13).

Kérjük a kedves adományozókat, hogy csoma-
golják be egy cipős dobozba a felajánlott tár-

gyat és írják rá a dobozra, hogy hány éves kor-
osztálynak, illetve fiú vagy lánygyermeknek
szánják az ajándékot! Kérjük, hogy a dobozt
ne zárják le, hogy a felajánlásokról pontos lel-
tárt vezethessünk!

Az ajándékokat december 13-ig várjuk!

Köszönjük!

Jótékonysági felhívás



Harmincnyolcadik hónap a városházán

Az előző hónapban beszámoltam arról, hogy kértem az OTP
Bankot, hogy a lakosság legalább még egy bankautomata működteté-
sét kéri régóta Fűzfőfürdőn is. Sajnos nem kaptam semmiféle vissza-
jelzést a pénzintézettől.  

2011 januárjában úgy döntöttünk, hogy a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének
társfinanszírozására KKK CSOMÓPONT-2010.” című pályázati
konstrukció keretében benyújtandó, „Balatonfűzfő és Balatonalmádi
balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjának átépítése”
című, bruttó 61 544 913 Ft összköltségű fejlesztéshez a pályázat kereté-
ben bruttó 43 081 439 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igé-
nyel és bruttó 18 463 474 Ft saját erőt biztosít a fejlesztési céltartalék
terhére. Ez a tobruki csomópont jelzőlámpás kereszteződés biztonságo-
sabbá tételét szolgálta. A pályázatot megnyertük, de forrás hiányában ez
idáig nem valósulhatott meg.  Nemrégiben két fórumon is szóba hoz-
tam ezt a csomópontot. Az egyiket Balatonfűzfőn szervezte a KKK,
ahol a Budapest–Balaton kerékpárút nyomvonalát egyeztettük, a másik
pedig egy közbiztonsági egyeztető fórum volt.  Mindkettőn felhoztam
a kereszteződés veszélyes voltát. Kértem, hogy biztosítsanak rá forrást.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2013. november 14-én
– elektronikus úton érkezett – a közlekedésbiztonsági pályázat megva-
lósításáról szóló levelében az alábbiakról tájékoztatott. Az Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium az elmaradt közlekedésbiztonsági beavatkozá-
sok egy részének megvalósítására ez év végén, jövő évi felhasználással
forrást biztosít a KKK számára. Amennyiben a szaktárca a forrás fel-
használására vonatkozó projektlistát jóváhagyja, az abban szereplő
projektek e forrás terhére, 2014. I. félévében elkészülhetnek – ameny-
nyiben a közbeszerzési eljárást még 2013-ban elindítjuk. A projektlis-
ta összeállítása során figyelembe vettük a projektek 2014-ben való
megvalósíthatóságát, valamint közlekedésbiztonsági szempontú prio-
rizálását, azonban nem tekinthetünk el az önkormányzatok által vállalt
társfinanszírozástól. A kivitelezési közbeszerzési felhívást csak a
becsült forrás 100%-os rendelkezésre állás esetén jelentetheti meg az
építtetőként eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt., ezért kérik az önkor-
mányzat nyilatkozatát, a szükséges becsült 26 349 222 Ft önkormány-
zati önrész legkésőbb 2014. február 28-i befizetési határidővel rendel-
kezésünkre állásáról, továbbá a társfinanszírozási megállapodás – a csa-
tolt szerződés-tervezet alapján – még ez évben történő megkötéséről.

Fentiek szerint a biztosítani szükséges saját erő összege 2011-ben
18 463 474 Ft volt, ez az összeg 2013-ban a KKK tájékoztatása sze-
rint 7 885 748 Ft-tal, 26 349 222 Ft-ra növekedett, melynek oka a
kiviteli tervek elkészítése, illetve az azóta bekövetkezett áremelkedé-
sek mértéke. 

A képviselő-testület a megnövekedett önrészt biztosította, a megálla-
podást aláírtam, s remélhetőleg minden akadály elhárult már a beru-
házás útjából, s tavasszal átvehetjük a lámpás csomópontot.

A társadalmi vitára bocsátott 2014. január 1-jétől hatályba lépő új tele-
pülési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló rendeletet ismételten a képvi-
selő-testület elé bocsátom elfogadásra a korábban a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal és a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft.-vel

történt egyeztetés után. Sajnos erre előbb nem kerülhetett sor, mert a
szerződésben megnevezett szolgáltatónak nem volt jogosultsága még
szolgáltatni, mert nem alakult át nonprofit szervezetté. Ennek megtör-
ténte után lehetett csak döntést hozni. Az elfogadott rendelet tartalmaz-
za az összes korábbi lakossági felvetést. Így heti egyszeri szállítás lesz köte-
lező (kivéve Fűzfőgyártelepet, ahol törvényi kötelezettség a heti kétsze-
ri), szüneteltetés, választható edényméretek stb. Kérek mindenkit, hogy
a hulladékszállításról szóló tájékoztatót alaposan olvassa el, a benne fog-
laltak szerint járjon el. Fokozottan felhívom a lakóházak közös képvise-
lőinek a figyelmét a teendőikre. Nem zárult még le az a vizsgálat, ami a
Vertikál Zrt. szolgáltatásait vizsgálja. Ennek eredményének ismeretében
teszi meg a szükséges lépéseket a képviselő-testület. Remélem, hogy ezek
után nyugvó pontra jut ez a régóta húzódó probléma, s mindenki a
fogyasztási szokásának megfelelő mértékű kukát választ, melyben elsőd-
leges cél a keletkezett háztartási hulladék elszállítása.

Szólni kell arról, hogy miért kellett megint forrást biztosítani a SAL-X
Kft.-nek. Elkerülhetetlen volt a biztonságos ivóvíz, tűzi víz szolgáltatás
miatt. A közelmúltban reggel, nem sokkal hat óra után csörgött a tele-
fonom. A Sal-X Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy éjjel nem
mentek a szivattyúk áramkimaradás miatt. A medence leürült, húsz
százalékon van, s percenként egy százalékot esik a szint. Tehát alig több
mint negyed óra van arra, hogy beinduljon a szivattyú. Nem részlete-
zem, de egy perccel a kritikus pont elérése előtt beindult a szivattyú, s
nem kellett lajtos kocsival szolgáltatni a vizet a lakosságnak, s nem is
beszélve a vállalkozásoknak.  Duplájára növekedik ezzel a beruházással
a rendelkezésre álló víz mennyisége, több, csak veszteséget okozó veze-
ték kerül kizárásra, s ezzel felszabadítható a Balatoni vízkivételi mű
területe, s a veszteségeink is csökkenhetnek.

Szerencsére több cégvezetővel tárgyaltam, akik jelentős összeggel tá -
mo gatják, hogy a területükre menő vezetékrendszer fejlesztésre ke -
rül jön. 

A képviselő-testület éves szinten mintegy 13 millió Ft-tal támogatja a
Balaton uszodát, jelentős kedvezményt biztosítva a fizetendő vízdíjból.
E döntés meghozatalakor arra utasított a testület, hogy kezdeményez-
zek tárgyalásokat a helyben tanulók kedvezményes uszodai belépője
ügyében. Arra kértem az igazgató urat, hogy számolja ki, mennyi gyer-
mek maradt ki a korábbi úszásoktatásból az iskola állami fenntartásba
kerülése óta, és e tanulók uszodába járása mekkora költség lenne. Ez a
kimutatás elkészült, a belépők mintegy másfél millióba kerülnének. A
tulajdonosi döntés megszületett, ebből az árból 20%-os kedvezményt
kapnának a tanulók. Ebben kérem majd a döntést a képviselőktől.

Kérem a Tisztelet Olvasókat, hogy a település karácsonyi rendezvé-
nyeit látogassák. Ez közelebb hozza az embereket, segít felkészül-
nünk lélekben is az ünnepekre.
Ezúton is kívánok minden olvasónak, balatonfűzfői lakosnak áldott
karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2013. december 19. 17 óra,
Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

4. oldal 2013. december



A Betlehemi történet nem egy szép rege

Aki az óceán felszínén hajózik, nem is tudja, milyen csodálatos élet
van az óceán mélyén. Ám attól, hogy nem vesz róla tudomást, az még
létezik. Sokan az élet óceánjának felszínén hajózva, élve nem is sejtik,
milyen csodálatos terve van kibontakozóban Istennek – s ez a jelen
pillanatban meg is valósul, ha nem is veszünk róla tudomást. Úgy,
ahogy az óceán mélyén is zajlik az élet, ha nem is merülünk alá, hogy
megnézzük. XVI. Benedek pápa amikor meghirdette a Hit évét egy
esztendővel ezelőtt, rámutatott: a Hit kapuja mindenki előtt nyitva
áll, bátorságunktól függ, átlépünk-e ezen a kapun? A Hit éve
Krisztus király vasárnapján befejeződött, de a Hit kapuja továbbra is
nyitva áll.
A II. vatikáni zsinat ötven évvel ezelőtt fogalmazta meg a Lumen
gentium kezdetű, az Egyházról szóló dogmatikai konstitúciójában a
következő gondolatokat:
„Jézus Krisztusban mindnyájan hivatalosak vagyunk az Egyházba, és
ott Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre. Az Egyház azonban
csak a mennyei dicsőségben válik majd tökéletessé, amikor elérkezik
a mindenség megújulásának ideje, amikor az emberiséggel együtt
tökéletesen helyreáll majd Krisztusban a teremtett világ, minthogy
bensőségesen össze van kapcsolva az emberrel, és az ember által éri el
célját.
Krisztus mindenkit magához vonzott, amikor felemelték a földről.
Amikor pedig feltámadt a halálból, elküldte tanítványaira éltető
Lelkét, és általa az üdvösség egyetemes szakramentumává tette saját
testét, ami az Egyház; az Atya jobbján ül, de folytonosan munkálko-
dik a világban, hogy elvezesse az Egyházba az embereket, s általa szo-
rosabban kapcsolja magához, és saját testével-vérével táplálva, része-
sítse őket megdicsőült életében.
A megígért és várt helyreállítás eszerint már el is kezdődött
Krisztusban, útjára indult a Szentlélek elküldésével, és őáltala folyta-
tódik az Egyházban. A hit fényében itt tudjuk meg, mi az értelme

ennek a mi földi életünknek, amelynek folyamán az Atya megbízásá-
ból örök javak reményében ennek a világnak javára fáradozunk, és
munkáljuk üdvösségünket.
Már elérkezett tehát a végső idő, visszavonhatatlanul le vannak rakva
a világ megújításának alapjai. Mindez valamiképpen elővételezve
meg is valósult e világon, hiszen az Egyházat már a földön ékesíti az
igazi, bár még nem tökéletes szentség.
Amíg azonban meg nem lesz az új ég és az új föld, amely az igazságos-
ság hazája, addig a zarándokló Egyház – a jelen világhoz tartozó
szentségeiben és intézményeiben – ennek a világnak mulandó alakját
hordozza, és maga is ott él a teremtmények között, amelyek a világ
végéig sóhajtoznak, vajúdnak, és várják az Isten gyermekeinek meg-
nyilvánulását.” Mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, az
Egyház tagjai vagyunk és így az örök élet „az új ég és az új föld” remé-
nyének birtokosai. A Betlehemi történet nem egy szép rege, melytől
elérzékenyül sok ember karácsony éjszakáján, hanem üdvösségünk
megvalósulásának fontos állomása: Isten emberré lett „és az Ige test-
té lett”, hogy minket felemeljen. Felemelni azt lehet, aki engedi, aki
mer átlépni a Hit kapuján. Az elérzékenyülés kevés, követnünk kell
Jézust a szeretet megélésében, meg kell halnunk önzőségünknek,
tudnunk kell másokért élni életünk minden napján. Ehhez fontos,
hogy a Hit által a felszín alá tudjunk merülni és meglássuk az igazán
fontos dolgokat. Hányan figyeltek fel 2000 évvel ezelőtt Isten fiának
megtestesülésére? A számunkra is igazán lényeges dolgok csendben
történnek, sokszor még a környezetünkben élők sem figyelnek ránk.
Isten azonban mindig velünk van, örökre egyesült velünk, amikor
Jézus Krisztusban emberré lett. 
Ezen gondolatokkal kívánok békés, boldog szent karácsonyt és új eszten-
dőt Balatonfűzfő minden lakosának.      

FERENC ATYA

A Balatonfűzfői Római Katolikus Egyházközség szentmiserendje karácsony nyolcadában

December 24-én: Urunk születése, karácsony főünnepének vigí-
liáján: 
18 óra: szentmise a Szent László templomban, Balatonfűzfő-
Gyártelepen.
24 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
December 25-én: Urunk születése, karácsony főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.   
December 26-án: Szent István vértanú ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

December 28-án: Szent Család ünnepének vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.   
December 29-én: Szent Család ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
December 31-én: Szűz Mária, Isten anyja főünnepének vigíliáján:
18 óra: hálaadás és szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
Január 1-jén: Szűz Mária, Isten anyja (Újév) főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.

Nem szakad meg a hagyomány! A családok adventi délutánját a Jézus
Szíve plébánia újra megrendezi advent 4. vasárnapján, december 22-én

Tervezett programok:
15.00 Fűzfő Big Band koncertje a Fűzfő fürdői
Jézus Szíve pébániatemplomban
16.00 Adventi 4. gyertya meggyújtása a város
adventi koszorúján a Mámai templomromnál

17.00 Betlehemes játékok a Fűzfőfürdői Jézus
Szíve plébániatemplomban

2013. december 5. oldal
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Karácsonyi gondolatok

Gyönyörködtetők a tavirózsák. Eltakarják a
koszosan sötétzöld víz látványát, miközben
a virágzó rózsák üdítő színekben pompáz-
nak a víz mélységei felett, és formásan nagy
levelei fedezik a szigorúan szürke víztükröt.
Ahogy kibújnak a víz felszínére ezek a tavi -
rózsák, többé nem csak a tóra figyelünk,
hanem még inkább a virágokra, amelyek éle -
tet, megújulást, illatot, frissességet ajándé -
koz nak a ki tudja mit rejtő hullám-fod -
roknak. Isten megújulást adó kegyelme így
jelent meg a koszos-mélyzöld, vagy szigorú-
szürke emberélet vizén. Mindezek csak
szim bólumok, hogy szemléltessék az evan -
gé liumot, mindazt, ami karácsonykor tör -
tént; azt, hogy „meg jelent az Isten üdvözítő
kegyelme” (Titusz 2,11)

A karácsonyi evangélium tartalma, hogy
megjelent az Isten, Jézus Krisztusban. Ez a
karácsony lényege. Megjelent, miként a
tavirózsa a vízen, elfedve annak mélységét,
szürkeségét, koszosságát. 
Jézus Krisztusban az Isten kegyelme jelent
meg: nem az ítélete, hanem a kegyelme,
mert Isten minden körülmények között
szereti az embert. Ezért mi sem tehetünk

mást, mint minden körülmények között
szeretjük egymást. Nem hivatkozhatunk
érdekekre, sérelmekre, jogos igazságérzetre
és indulatokra; nem hivatkozhatunk a
„pörgő” világ sokszor embertelen kihívá-
saira, feszültségeinkre és fáradtságunkra.
Isten szereti ezt a világot, ezért mi sem
tehetünk mást, mint minden körülmények
között szeretjük egymást. Ezt vegyük
figyelembe mindenkor. Az egyház pedig
soha nem lehet sem terhe, sem bosszantója,
sem fenyegetője az embereknek, hanem
csakis Isten szeretetének megjelenítője,
amely bennünket is szeretetre hív. Szolgáló
egyházra van szükség, krisztusi egyházra!
Karácsonykor Isten üdvözítő kegyelme
jelent meg. Karácsonykor megjelent az Isten,
a kegyelmes és nem ítélő Isten, aki üdvözítő
kegyelmével szétfeszíti a földi lét kereteit.
Isten kegyelme abban a Jézusban jelent meg,
aki Krisztussá lett, aki önmagát adta érettünk,
és legyőzte a halált; vagyis karácsony csak
nagypéntek és húsvét összefüggésében
érthető meg. Csak akkor lehet ezen a földön
boldog életet élni, ha van örök életbe vetett
hitünk is. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt a
földi életet az örök élet távlataiba helyezze, és

már ezt a földi életet boldogabbá tegye.
Gondoljunk bele, ha van örök élet, akkor már
itt is lehet „lassabban”, értelmesebben, a
másikra is figyelmet szentelve élni. Az örök
élet hite „felfrissíti” ezt a földi életet is.
Pontos a tavirózsás hasonlat, hiszen a
tavirózsa nemcsak elfedezi a tó sötétzöld
mélységeit, hanem virágzásával, illatával fel-
frissíti, megújítja a hullámokat, sőt, a tavacs-
ka lehetőségeit az önmaga számára elér -
hetetlennel ajándékozza meg. Ez karácsony
örömhíre! Vonatkoztassuk magunkra! 
Boldog, áldott karácsonyt minden balaton-
fűzfőinek, igaz szeretettel, a fűzfői reformátu-
sok nevében!

STEINBACH JÓZSEF

Balatonalmádi–Balatonfűzfői reformátusok karácsonyi alkalmai – 2013
„…meg jelent az Isten üdvözítő kegyelme…”

(Titusz 2,11)

Advent

2013. december 1., 8., 15., 22., advent
vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rend-
ben (vasárnaponként, 9.00 órakor Balaton -
fűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban).
Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a
karácsonyi úrvacsoraosztásra (keddenként,
16.30 órakor Balatonfűzfőn, 18.30 órakor
Balatonalmádiban).
2013. december 7., szombat, 10.00 órától,
Balatonalmádiban, adventi baba-mama
kör előadással és játszóházzal.
2013. december 7., szombat, 15.00 órától,
Balatonalmádiban, adventi gyülekezeti
nap: – „Előadások az Isten garázsában” –
Közös vacsora – Gyülekezet filmklub, 19.00
órától: Fábri Zoltán újabb filmje, „Isten
hozta őrnagy úr” című film (1969).
2013. december 17., kedd, a bibliaóra után a
gyülekezeti karácsonyfa közös feldíszítése.

2013. december 21–22., szombat–vasárnap,
15.00 órától, hittanosok hétvégéje a bala-
tonalmádi tetőtérben. 
2013. december 22., vasárnap, advent
negyedik vasárnapján, családi vasárnap,
(9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor
Balatonalmádiban). – Gyermekek karácso -
nyi szolgálata és megajándékozása – A „Bolla
Ferenc Alapítvány” pályázati díj ki osztója.

Karácsony

2013. december 24., kedd, szentestei isten-
tiszteletek, 15.00 órakor Balatonfűzfőn,
16.00 órakor Balatonalmádiban.
2013. december 25., szerda, karácsony első
napján, szokott délelőtti istentiszteleti rend
úrvacsoraosztással (9.00 órakor Balaton -
fűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban).
2013. december 26., csütörtök, karácsony
második napján, szokott délelőtti isten -
tiszte leti rend legátus szolgálatával (9.00
órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor
Balatonalmádiban).

Évforduló

2013. december 29., vasárnap, két ünnep
közötti vasárnap, a szokott istentiszteleti
rend (9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30
órakor Balatonalmádiban).
2013. december 31., kedd, óévi hálaadó
istentisztelet, 15.00 órakor Balatonfűzfőn,
16.00 órakor Balatonalmádiban.
2014. január 1., szerda, újévi istentisztelet
(9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor
Balatonalmádiban).
2014. január 5., vasárnap, istentisztelet az
újesztendő első vasárnapján (9.00 órakor
Bala tonfűzfőn, 10.30 órakor Balaton almá -
diban).
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Sajtóközlemény

Megkezdődhet a napelemes rendszer telepítése az Irinyi János Általános Iskolában a KEOP-4.10.0/a/12-2013-0217 azonosító számú
pályázati projekt keretében.

2013. november 20.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2013. február 25-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázati konst -
rukció keretében a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola villamosenergia-igényének megújuló energiaforrással történő kielégítésére.

„2013. július 26-án megkaptuk ugyan a támogató döntést, de a támogatói okirat aláírására 2013. október 29-én került sor, ami azt jelenti, hogy
az E.ON Hungária Zrt. engedélyének megszerzését követően most már nyugodt szívvel nekiláthatunk a kivitelezési munkálatoknak.”–
tájékoztatott Marton Béla polgármester.

A projekt keretében 34 kW teljesítményű napelemes kiserőmű rendszer telepítése valósul meg. 138 db Hanwha SF 220-30-1P245 típusú
napelem modult telepítenek az épület lapostető-szerkezetére. A napelemek egységteljesítménye: 245 W.

A kivitelezési munkálatok 2013 novemberében kezdődnek meg. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja
2013. december 31.

A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamosenergia nagymértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos-
energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének eredménye az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentése.
Az iskola épületének villamosenergia igényének csökkenését, ezzel együtt jelentős energiaköltség-csökkenést várunk a beruházástól.
A projekt során példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításá-
nak elősegítése.

„A projekt nem titkolt célja, hogy a város polgárai, illetve az épületet látogató emberek számára példát mutassunk a fenntartható energiater-
melés egy formájára.” – mondta Marton Béla polgármester, majd hozzátette, hogy „a projekt összköltsége 37 487 740 Ft, amelyhez az önkor-
mányzat 31 864 579 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást igényel és 5 623 161 Ft saját forrást biztosít a 2014. évi költ-
ségvetéséből.”

Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

2013 novemberében megkezdődnek a napelemes kiserőmű rendszer telepítési munkálatai az Irinyi János Általános Iskolában. Azzal,
hogy 2013. október 29-én hatályba lépett a támogatói okirat, zöld utat kaptunk a projekt fizikai megvalósítására.

100%-os európai uniós támogatás Balatonfűzfő
sport- és ifjúságturisztikai fejlesztésére

A Balatonfűzfőért Alapítvány Balatonfűzfő Város Önkormányzatának közreműködésével 2013. augusztus 16-án európai uniós pályázatot
nyújtott be Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztésére, amelynek eredményeként 29 985 359 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 4-es tengely „az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről”
szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelet keretében 2013-ban a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS által meghirdetett 2. számú
intézkedéshez kapcsolódó pályázatán.

A kivitelező kiválasztására irányuló eredményes közbeszerzési eljárás végeztével kezdhetők meg a kivitelezési munkálatok. A beruházás
végleges műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja 2014. június 30.
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Balatonfűzfő város fejlesztésének kiemelt iránya a sport- és ifjúságturisztikai fejlesztés, az ilyen típusú projektek megvalósítása. Az elmúlt évek-
ben több ilyen beruházás is megvalósult, illetve előkészítés alatt van (csillagvizsgáló, ifjúsági szálláshely, kerékpárút, parti sétány, strandfej -
lesztés).
Jelen projekt a közterületek vonzóbbá tételére irányul oly módon, hogy az mind a helyi igényeknek megfeleljen, mind az ide látogató turisták
kényelmét, a szabadidő hasznos eltöltését szolgálják.

A projekt előkészítésekor gondot fordítottunk arra, hogy Balatonfűzfő mindhárom településrészén valósuljon meg fejlesztés.
Négy egymáshoz és már megvalósult projektekhez is kapcsolódó beruházás valósul meg:

1. Balatonfűzfő Tobruk városrészében a Kölcsey Ferenc utcában játszóteret alakítunk ki, ahol 3 db játszótéri eszközt, asztalt, padokat és szeme-
teseket helyezünk el. A játszótér területét 85 cm magas fakerítéssel határoljuk, három helyen kiskapukkal megnyitva.

2. Balatonfűzfő Tobruk városrészében a Radnóti utca végén megtisztított területen, a Bringakörút közelében egy kerékpáros pihenőpontot
alakítunk ki, ahova asztalt, padokat, szemetest és 4 db szabadtéri fitnesz eszközt helyezünk ki. A pihenőpont utcai vonalát 85 cm magas fa -
kerítéssel határoljuk.

3. Balatonfűzfő Fűzfőfürdő városrészén a Millennium Parkban bővítjük a meglévő játszóteret, ahol asztalt, padokat, szemeteseket és 3 db ját-
szótéri eszközt helyezünk el. A játszótér területét 85 cm magas fakerítéssel határoljuk, két helyen kiskapukkal megnyitva.

4. Balatonfűzfő Fűzfőgyártelep városrészén a helyiek csak ,,Kistenisz” pályának nevezik a szebb időket megélt bitumenes pályát, amely mára
használhatatlanná és balesetveszélyessé vált. Ennek teljes felújítása történik meg, modern gumiborítást kap és multifunkcionális sport-
pályaként (kosárlabda, kézilabda, röplabda és tenisz) fog funkcionálni, kiegészítve a Városi Stadion nyújtotta lehetőségeket.
A palánktartó acélszerkezet helyett egy mobil állványt, valamint hálókat és kézi kaput szereztünk be. A kerítés a meglévő oszlopok felújításá-
val, részbeni pótlásával megépítve két oldalon a meglévő 2 méteres magasságban, míg a pálya két végén oszlopmagasítókkal 4 méteres magas -
ságban. A pálya déli oldalán lesz elhelyezve egy asztal padokkal és egy hulladékgyűjtő.

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként a város mindhárom városrészében eddig nem használt, elhanyagolt területek kerül-
nek újra a település „vérkeringésébe”. A fejlesztésnek köszönhetően minden korosztály számára elérhetővé és biztosítottá válik használatuk. Az
elkészült multifunkcionális sportpálya, a szabadtéri fitneszpálya és a játszóterek biztosítják a helybeliek és a városba látogató turisták szabadide-
jének hasznos és közösségteremtő eltöltését. A fejlesztés hatására pedig javul a város sport- és ifjúságturisztikai infrastruktúrája, amelytől a
város sport-, ifjúsági, egészség- és aktív turizmusának erősödésére számítunk.

Bővebb információ:
Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
Gyurkovics Ágnes elnök, +36-20/319-0171, gyurko50@pr.hu
Nóti Attila városfejlesztési referens, +36-88/596-921, noti.attila@balatonfuzfo.hu

Előadóművészet oktatás
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018

Végzett a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-
0018 kódszámú előadóművészet oktatás
területen a második csoport is. A tan-
folyamot a fűzfői Pinokkió előadása zárta.
Az előadás egy fegyelmezett, kitartó csoport
munkája volt.

A gyerekek 87 órás oktatáson vettek részt.  
Az első harmadban a színházzal, a drámai
műfajokkal, a helyi népszínház-történettel
ismerkedtek.
A második harmadban tréningek, helyzet -
gyakorlatok voltak. Ez az oktatás leg-
fontosabb része szokott lenni. A gyerekek
ekkor fejlődnek a legtöbbet. 

Kevesen tudják, hogy mi mindenre jó, ha az
ember amatőr színházi szereplést vállal,
legyen bármilyen korú a fellépő, s legyen
bárkikből álló is a közönség. A színpadi
játék a leginkább személyiségfejlesztő hatású
s erejű. 

Sokat kell olvasni, írni. Memorizálni kell.
Pillanatok alatt kell helyzetekhez, emberi
reakciókhoz, hangulatokhoz, társakhoz, egy
autokrata vezetőhöz alkalmazkodni. Kell
tudni gazdálkodni az idővel. 

Ki kell és jól kell kihasználni a teret,
koordinálni kell a mozgást. 

Uralkodni kell tudni a saját érzéseken, tudni
kell belebújni egy másik jellem bőrébe.
Ezáltal át lehet élni, illetve újra lehet élni az
életben már tapasztalt helyzeteket.

Mindezek a gyermek lelkében, jellemében
ugrásszerű változást okoznak.

Mindezek eredménye az életben:
Magabiztos fellépés, improvizációs képes -
ség bármilyen szituációban, önálló döntés
képessége pillanatok alatt, önismeret,
önbizalom, empátia, tolerancia, kudarcok,
érzelmek feldolgozása, agressziókezelés
stb. 
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TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár
8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
E-mail: muvkpfuzfo@invitel.hu
www.muvkozpont-balatonfuzfo.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu

Március elején újabb csoport indul.
Szeretettel várunk minden 10–14 év közti
fiatalt, aki szeretne részt venni a
következő, sajnos utolsó előadóművészet
oktatáson. Kérem a szülőket, ne hagyják

ki ezt a páratlan ingyenes lehetőséget,
hiszen az elmúlt 2 tanfolyam eredményei
kétségbevonhatatlanok. 
A fiatalok képesek megfelelni célkitűzé-
seinknek, melyek a helyi hagyományok

felélesztése, ápolása, továbbadása, s olyan
fiatalok nevelése, akik képesek tudatos,
minőségi életvezetésre.

GRÓF TIBOR

Ünnepekre készülődve
Közeleg az év legnagyobb ünnepe, a kará -
csony. Szeretteinkre gondolva járjuk a
bevásárló központokat, üzleteket, kará -
csonyi vásárokat, hogy meglepetést szerez-
zünk nekik. Ezt az időszakot a bűnözők is
kihasználják, hiszen ebben az időszakban
sokszorosára nő a forgalom az üzletekben, a
parkolókban, nagyobb a tömeg, többet
költünk a megszokottnál, és óvatlanabbá
válunk a nézegetés közben.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg
arról, hogy ajándékokra szánt nagyobb
összegekkel útnak indulva a zsúfolt üzletek-
ben, a piacon, a nagy tömegben könnyeb -
ben válhatunk bűncselekmény áldozatává.
Az óvatosság az otthonunkba belépő ide-
genekkel szemben sem árt!

A vásárlásoknál történő odafigyeléssel
megelőzhető a baj, ha 
• olyan helyre teszik pénztárcájukat, ahol

nehezen hozzáférhető, 
• a bankkártya pin-kódját nem írják a

tokra, nem tartják a kártya mellett,  
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak

értékesnek látszó tárgyakat eladni, 
• amikor telefonon ajánlanak kedvező

lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágyne -
mű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati ter-
mékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó
üdülésre, utazásra, azt nem fogadják el,

• a parkolóban nem tévesztik szem elől
értékeiket, a gépkocsi utasterét zárva tart -
ják a csomagtartóba történő pakolás
közben. 

Ősszel találkozunk krumpli, káposzta,
gyümölcs és más termények árusítóival,
ugyanakkor gyakoribb a téli tüzelőt, tűzifát
ajánlók megjelenése is. Ha vásárlási szándé-
ka van, inkább a már ismert eladókat, forgal-
mazókat keresse. Az újságokból, internetről
választott ismeretlen, csak mobil telefonon
utolérhető személyek körében fordul elő
gyakrabban, hogy nem a kialkudott, hanem
nedves vagy jóval kevesebb fát szállítanak,
esetleg a kifizetett előlegre nem is szállítanak
semmit.
A termény-, a fafelvásárlók, -eladók, a háza-
lók köréből is kikerülhetnek a terepszemlét
tartó bűnözők, akik időseket, értékes dolgo-
kat őrző vagy szállásnak használható
lakatlan nyaralókat, eltulajdonítható
fémtárgyakat keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltalanul
nézelődő, sétálgató idegenektől, mit keresnek

az utcánkban, és azonnal értesítsük a
rendőrséget!

A készülődés során, a karácsony önfeledt
napjaiban és utána se feledkezzünk meg
azokról, akiknek ez az időszak nem jár

együtt az örömmel. Ha módunkban áll,
segítsünk a rászorultaknak, mert ettől a mi
ünnepünk is szebb lesz. Jó szándékunkat az
általunk megnevezett szervezet részére
banki befizetéssel, ismert szervezetek
gyűjtéséhez történő csatlakozással tudjuk
kifejezni. Az utcán bennünket leszólító vagy
házaló adománykérőkkel legyünk óvatosak. 

• Legyen elegendő tüzelőanyag a háznál, ne
alkohollal tartsuk melegen magunkat,
mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai
teljesítőképességhez, így könnyen kihűlés -
hez vezethet.

• Ellenőriztessük a fűtésre használt – külö -
nö sen a gázzal működő – eszközök
állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a
tragédiát elkerülhessük.

• Karácsony önfeledt napjaiban se feledkez-
zünk meg a minden évben előforduló
karácsonyfa tüzekről. Ne hagyjuk égve a
gyertyákat hosszan, különösen akkor ne,
ha elmegyünk otthonról, vagy ha már ki -
csit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
állománya nevében kívánok Mindnyájuknak

békés karácsonyi ünnepeket és boldog
újesztendőt!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Idősek Klubjának évvégi nyitva tartása

Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat:

Utolsó nyitvatartási nap: 2013. december
20. péntek 8.00–13.30
Első nyitvatartási nap: 2014. január 6.
hétfő 8.00–16.00

Az ünnepi időszakban három alkalommal
ügyeletet tartunk:

2013. december 23-án, hétfőn 9.00–14.00
2013. december 30-án, hétfő 9.00–14.00
2014. január 3-án, pénteken 9.00–13.00

Amennyiben sürgős problémáik megol dá sá ban
halaszthatatlan segítségre van szüksé gük a
Balatonalmádi Szociális Alap szol gál tatási
Központ, Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
szám alatti épületében személyesen vagy tele-
fonon (06-88/542-551) kaphatnak segítséget.
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Negyedévszázados Gyerkőc program
Elérkezett az idő. Eszter és István, mintegy
25 év után, átadták lelkiismeretes és nagy -
szerű kezdeményezésüket, féltve őrzött
munkájukat fiataloknak, akik tovább viszik
az új gyerekeknek a játékot, a felhőtlen
szórakozást.
A sok felnőtt, akik ezeken a játékokon nőt-
tek fel, akik sokszor keresték ezt a
lehetőséget a városi és a környékbeli prog -

ramokon, akik gyerekeiket is biztatták az
első bátortalan lépésekre a gólyalábakon,
köszönettel búcsúznak a Pintér házaspártól,
nem feledve szeretetüket, felajánlásaikat.
Megőrizzük a jókedvüket, a játszani tudá-
sukat, a közösségért végzett tevé keny -
ségüket. Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

Isten éltesse!
Varga Lászlóné nemrégiben ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból családja
körében köszöntöttem Balatonfűzfőn, a
Zombor utcai házában.
1923. november 10-én született Kislángon,
ahol cselédként sokat dolgozott különböző
birtokokon. Balatonfűzfőn 1959 óta él.
Férje, Varga László előbb gyári munkásként
dolgozott, később kőműves lett. Laci bácsi
sokat tett többek között a régi nyugdí-
jasklub átépítésében.

Kati néni Balatonfűzfőn gondját viselte
négy gyermekének, népes családjának.
Születésnapján gyermekein kívül tíz unoká-
ja, tizenegy dédunokája köszöntötte. Öröm-
mel vette át a miniszterelnök úr díszes
oklevelét. Meghatódva mesélte el élete
történetét.
Ezúton is kívánok további  jó egészséget, békés
életet szerettei körében.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

2013. december 31-én, szerdán 9.00–12.00
2014. január 2-án, csütörtökön 9.00–14.00
óra között

Idősek Klubja:

Utolsó nyitvatartási nap: 2013. december
21. szombat 8.00–14.00
Első nyitvatartási nap: 2014. január 6. hétfő

2014-ben, az első nyitvatartási nap január
6., hétfő

Problémáik esetén, kérjük, bátran vegyék
igénybe társszervezeteink 24 órában hívható
segítő szolgáltatásait!

• Ha egyedül van, magányos, lelki válságba
került, a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat
ingyenesen hívható, 24 órás ügyelete:
06-88/422-205

• Bántalmazták vagy családon belüli erőszak
áldozatává vált? Ingyenesen hívható
segély vonal, 24 órában vezetékes és mobil
hálózatról egyaránt: 06-80/20-55-20
Országos Kríziskezelő és Információs
Telefon szolgálat

• Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat 06-88/312-817
• Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát,

aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szo -
ciális Segítők Egyesületének Regio nális
Diszpécserszolgálatát a 06-34/511-028-as,
éjjel-nappal hívható telefonszámon.

Minden Kedves Olvasónak, Balatonfűzfő
aprajának és nagyjának kellemes karácsonyi
ünnepeket, az új esztendőre jó egészséget,
örömteli, derűs évet kívánunk! Köszönjük
támogatóink egész évben nyújtott
nagylelkű segítségét! Köszönjük, hogy
megtiszteltek bennünket bizalmukkal,
örülünk, ha segíthettünk. 

Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk
mindig számíthatnak! 

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Balatonfűzfői Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat illetve az Idősek
Klubjának munkatársai

Luca napi játszóház
2013. december 13-án pénteken 14.00–17.00

Vidám Luca napi bolondozásra várunk minden kicsit és nagyot!

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ  Balatonfűzfői
Gyermekjóléti szolgálata kézműves játszóházat rendez a

Bugyogó-forrás u. 2. szám alatti épületében

Készítünk mécsest, hűtőmágnest, mártogatunk gyertyát. 
A rendezvény minden érdeklődő számára ingyenes!
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Tisztelt lakosság, kedves balatonfűzfőiek!

November 23-án, szombaton délután tar-
tottuk meg – immár második alkalommal –
évértékelő gálánkat, melyen visszatekintet-
tünk az elmúlt évre, illetve értékeltük a
mögöttünk álló 5 évben megvalósított ered-
ményeinket. Természetesen nem maradha-
tott el az sem, hogy megköszönjük part-
nereinknek azt a rengeteg munkát és támo-
gatást, mellyel sikereinkhez hozzájárultak.
Gálánkon két díjat osztottunk ki, az Év
Turisztikai Vállalkozása, illetve az Év
Turisztikai Rendezvénye kategóriákban.
Az Év Turisztikai Vállalkozása idén a
Balaton Paintball Kft. lett, mely 6 éve
működik sikeresen városunkban. 2007-ben
munka közben pár barát beszélgetése indí-
totta el ennek a sikeres vállalkozásnak a
létrehozását. Még ebben az évben saját
területen nyitotta meg kapuját a Balaton
Paintball az Uszoda utcában a hegyen, a
határút mellett. 2008-ban a pálya bőví -
téséhez a Balatoni Bob és Szabadidőparkhoz
tartozó terület egy részét bérelték ki. 
A kalandparkban szinte minden évben a
játéktér területét fejlesztették, az idei évben
viszont a kiszolgáló egységek komfortosab-
bá tétele volt a cél. Terveik között szerepel a
célba lövős pálya bővítése más fegyverekkel,
illetve airsoft puskák beszerzésével, illetve a
küzdőtéren más pályaelemeket felépíteni. 
Júniustól augusztus közepéig inkább csalá-
dok, kisebb baráti társaságok keresik fel a
Paintball pályát, a szezon előtt (márciustól
júniusig) és szezon után (szeptembertől
novemberig) jellemzően csapatépítő
tréning re és osztálykirándulás alkalmával
keresik fel ezt az aktív kikapcsolódási
lehetőséget. Egyre több a legénybúcsús, laza
és barátságos társaság. Egy alkalommal beje-
lentkezett egy ilyen baráti kör, amely a
vőlegényt beöltöztette fehér nyuszi

jelmezbe, a hasán nagy rózsaszín folttal, ami
a „harcosok” közkedvelt célpontja lett.
Kedvelt még az úgynevezett „Zombis játék”,
amelynek a lényege, hogy a zombikat a
fejükön meglőve lehet „likvidálni”. 
Amiken a fűzfői pálya egyedi, hogy a paint-
ballozni vágyók a játék végén egy emléklap-
pal (obsittal) gazdagodnak, ami több nyel-
ven is készül, hogy a külföldi vendégeknek is
meg lehessen örökíteni ezt az élményt. Az
emléklapon szerepel a csapat képe, dátum-
mal van ellátva, patinázott papírból készült
kis nemzeti színű zsinórral, jópofa szöveggel
és névre szól.
A Balaton Paintball honlapján az emléklap,
a képek és sok más érdekesség
megtekinthető, valamint van egy Facebook
profiljuk, melyet a Paintball „gyermekei”
hoztak létre. Ők a Fürge Diákon keresztül
diákmunkában lelkesen és sok ötlettel
gazdagítva dolgoznak a szezonban a
pályákon.
Évente ezt az aktív pihenésre szolgáló
egységet körülbelül 3000–5000 fő látogatja
meg, köztük az MKB kézilabda-csapata és
az ausztriai RTL stábja is.
Kívánjuk, hogy még sokáig sikeresen
működjön, és amit kitűztek célul, megvaló-
sulhasson!

Az Év Turisztikai Rendezvénye a Facebook-
on meghirdetett szavazás alapján a litéri
Mogyorósi Napok elnevezésű rendezvény
lett. A programot idén 13. alkalommal tar-
tották meg, ahol lehetőséget biztosítanak a
helyi szervezeteknek, művészeti
egyesületeknek a bemutatkozásra, egyben az
„Alkotmány” Művelődési Ház és Könyvtár
fennállásának 60. évfordulóját is megünne-
pelték.
A színvonalas rendezvény az évek során
sokat fejlődött, fellépési lehetőséget biz-
tosítva helyi amatőr együtteseknek, az

országos hírű Zöldág és Szárazág
Néptáncegyütteseknek, valamint olyan
sztárvendégeket vonultatott fel az évek
során, mint Charlie vagy Molnár Ferenc
Caramel. A mindig színvonalas rendezvény
méltán lett nyertese szavazásunknak, kíván-
juk, hogy a szervezők még hosszú éveken át
folytassák a program hagyományát.

Gálánkon kisorsoltuk a Fűzfő kártya
nyereményjátékunk két nyertesét is magán-
szállásadó és kereskedelmi szálláshely
kategóriában, nyerteseink: Gelencsér
Lászlóné és Balaton Center Kemping.
Minden díjazottunknak és nyertesünknek
gratulálunk!

Új őrület hódít a mozgás szerelmesei
körében

GRANDUP dance & fitness
Kardió edzés, egyszerű, szórakoztató, inten-
zív, sláger zenékkel. Égesd a kalóriákat vidá-
man! A Lila Sportházban minden
csütörtökön 19.00 órakor! (Balatonfűzfő,
Balaton körút 55.)
Kulics Beáta aerobik edző – grandup oktató
06-30/902-2622
veszprem.grandup@gmail.com,
http://www.facebook.com/GrandupVeszprem
Mindenkit bíztatunk, hogy próbálják ki ezt
a rendkívül szórakoztató mozgást!

Jókívánság

Ezúton szeretnénk minden kedves
tagunknak, segítőnknek, partnereinknek
békés, boldog karácsonyt és ered ményekben
gazdag, sikeres új évet kívánni! 

VALCZER ÉVA

Turisztikai rovat
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Gyógyszertár, rendelőintézet, mentőállomás
Legutóbbi híradás a rendelőintézettel kap -
csolatosan márciusban jelent meg a hírlap
hasábjain. Azóta számtalan fejlemény
történt, melyről szeretném a tisztelt
olvasóközönséget tájékoztatni.

A gyógyszertár

Örvendetes hír, hogy településünkön
november első hete óta ismételten működik
gyógyszertár. A megye egyik legjobban fel-
szerelt, rugalmas nyitvatartási idejű gyógy -
szertára jött létre a rendelőintézet területén.
Több szempontból is szerencsés a helyszín
megválasztása, hiszen itt egy helyben juthat
hozzá a lakosság az egészségügyi szolgáltatá-
sok (üzemorvosi rendelés, járóbeteg-szakel-
látás, fogászat, röntgen, labor) viszonylag
széles köréhez. A korábbi gyógyszertár helyi -
ségeit a hitelező bank elvitte követelésként,
így annak újbóli megnyitására nem volt
lehetőség. Az új gyógyszertár tulajdonosa az
a György-család, mely az almádi György
patikát is üzemelteti. Az újonnan létrehozott
patika számos vonatkozásban a szolgáltatási
színvonal emelkedését biztosítja a korábbi-
akhoz képest: 
– a nyitvatartási idő jobban alkalmazkodik

a lakossági igényekhez, hétköznapokon
reggel 8 órától délután 18 óráig, szom-
baton 8–12 óra között várja látogatóit,

– a korábbinál sokkal szélesebb körű ter-
mékforgalmazást ígérnek,

– az alapgyógyszerekből nagy készlet áll
rendelkezésre, azokra várni nem kell,

– ha valamilyen termék elfogyna, akkor a
reggel 10 óráig leadott rendelés délutánig
megérkezik,

– a speciális gyógyszer igényeket is ki
tudják elégíteni 1–2 napos határidővel,

– gyógyászati segédeszközöket (szorító haris-
nya, tolószék, szuszpenzor) is forgalmaznak,
nem kell emiatt speciális szaküzletbe menni
(a gyógyszertárban van méretvételi lehető -
ség, melyhez a patika szakembert biztosít),

– a gyógyszerészeti ellátás keretében
szűrővizsgálatot (vércukor, vérnyomás,
koleszterinszint-mérést) is tudnak végezni,

– folyamatos akcióik lesznek, melyekről több -
féle csatornán fogják a lakosságot értesíteni.

A rendelőintézet

A közeljövőben végső szakaszába lép a ren-
delőintézet értékesítése. Ennek kezde -
ménye zője az épület jelenlegi bérlője, a Fűzfő

Med Kft. volt, mely több lépcsőben kívánja
fejleszteni az ingatlant. Ennek folyo má -
nyaként egy emelt szintű egészségügyi szol-
gáltatást valósítanának meg telepü lésünkön.
A fejlesztéseket külső források (szak mai
pályázatok, illetve szakmai befektetők)
bevonásával képzelik el, ehhez azonban meg
kellene szerezniük az ingatlan tulajdonjogát.
Az önkormányzat azonban nem is emiatt,
hanem azért szánta rá magát az értékesítésre,
mert még a szükséges karbantartási munkák
milliós költségeire sincs forrása, nemhogy az
épület felújítására, fejlesztésére. Aki
mostanában megfordult az intézményben, az
tudja, miről beszélek. Megújulásra szorulna a
teljes elektromos hálózat, az épületgépészet,
gond van a tetőzettel a beázások miatt,
elhasználódtak illetve nem gazdaságosak a
nyílászárók, az akadálymentes közlekedés
sem biztosított, hogy a vizesblokkok
állapotáról ne is beszéljek. Az épület tehát
jelenlegi állapotában nem igazán felel meg az
ott folyó szakmai munka elvárásainak. 
Mivel különböző szóbeszédekre ad okot az
eladás, ezért szükségesnek tartom leírni az
értékesítés menetét. Az önkormányzat
igazságügyi szakértőkkel értékbecslést készít-
tetett az épületre. Az általuk megállapított 47
milliós forgalmi értéken – törvényi előírás-
nak megfelelően – meghirdetésre került az
ingatlan a Magyar Közlöny, Cégközlöny
nevezetű kiadványában. A kétszeri pályáz-
tatás ellenére az épületre nem volt érdeklődő.
Ebben nyilván szerepet játszhatott az is, hogy
az ingatlanban speciális egészségügyi ellátás
folyik, és az önkormányzat annak fenn -
tartásában érdekelt a jövőben is. Jelentkező
hiányában az a döntés született, hogy az
épületet az igazságügyi szakértő által megál-
lapított csökkentett értéken, azaz 21,5 millió
forinton próbáljuk meg értékesíteni. Az
épület harmadszori meghirdetésénél azon-
ban már kikötés volt, hogy az épületnek meg
kell tartania a jelenlegi profilját, azaz
egészségügyi szolgáltató funkcióját. Zártkörű
versenytárgyalás következett, ahová három,
egészségügyi járóbeteg szakellátást végző cég
kapott meghívást. A tárgyalás nyertese a
jelenlegi bérlő és szolgáltató Fűzfő Med Kft.
lett, mivel a másik két meghívott nem tett
ajánlatot az épületre, mivel sokallta a beke -
rülési összeget.  A nyertes cég – ismerve az
épület paramétereit – vállalta azt, hogy a járó-
beteg-szakellátás megtartása mellett fejlesz -
teni fogja az épületet. Az épület moderni -
zálását alapvetően eszköz- illetve telephely-

fejlesztési, valamint energetikai pályázatok
útján képzelik el. A testület a decemberi
ülésén fogadhatja el az adásvételi szerződést,
mely ezután kerülne aláírásra. Az adásvételi
szerződéssel egy időben egy ún. egészségügyi
ellátási szerződést is kötünk a kft.-vel, mely-
ben a cég vállalja a járóbeteg-szakellátás fenn -
tartását, míg azt a közfinanszírozás lehetővé
teszi. Egy további garancia is beépítésre kerül,
mely arról szól, hogyha a cég önhibájából
nem teljesíti a szerződésben vállaltakat, az
önkormányzat az ingatlant visszavásárolhat-
ja. Fontos kikötés az is, hogy az épületben
lévő bérlők bérlői szerződései jogfolytonosak,
azaz mind a fogászati ellátás, mind a gyógy -
szertár maradni fog az épületben. 
A rendelőintézetben jelenleg a foglalkozatás
egészségügyi ellátáson túl többféle szakel-
látás folyik. Az idei esztendőtől indultak a
jelenleg még nem tb-finanszírozott uroló-
giai és bőrgyógyászati szakrendelések heti
néhány órában. A vállalkozás vezetői ter-
vezik egy krónikus sebellátó létesítését is,
mely szakrendelésre jelenleg csak a megyei
kórházban nyílik lehetőség. A különböző és
nehezen gyógyuló fekélyek, felfekvések
szakszerű ellátására nyílna itt lehetőség a
megyei kórház nővéreinek közremű kö -
désével. Ez a szakrendelés ráadásul a tár-
sadalombiztosító által finanszírozott, tehát
ingyenes szakellátást jelentene. A cég
képviseletében dr. Bujdosó László arról a
tervéről is beszélt, hogy a jelenleg működő
gyógytorna-gyógymasszázs, illetve fiziko -
terápia mellett az ízületgyógyászat szakágat
ortopédiai szakrendeléssel is kibővítenék.
Mindezek mellett vállalják a beteg -
irányítást, magyarán a szakellátás keretében
segítséget szeretnének nyújtani a megfelelő
orvos kiválasztásban, megszerveznék a beteg
útját a megfelelő kezelésekre. 

A mentőállomás

Kiss Attila mentőtiszt megkeresésemre
megerősítette, hogy a balatonfűzfői men-
tőállomás a közeljövőben sajnos valóban
meg fog szűnni. Az állomást a nyár során
már egyszer elköltöztették Balaton -
akarattyára, de az ottani működési viszo -
nyok akkor még nem kedveztek a végleges
megtelepedésnek, így az ellátás visszakerült
Fűzfőre. A közelmúltban azonban
megkezdték Akarattyán egy korszerű
állomás kialakítását, mely munkálatokkal
legkésőbb a jövő év tavaszára el is fognak
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Eddig… eddig… eddig… – Esztergályos Cecília nagysikerű előadóestje

Jászai Mari díj, Érdemes és Kiváló művész,
elismerések a teljesség igénye nélkül, s
Erzsébet napja óta pontosan tudhatjuk,
mindezek miért! Életkorát véletlenül sem
sejtető külső, személyiségéből áradó humor
és önirónia, s nem utolsósorban kiváló
színészi teljesítmény… Esztergályos Cecília
vendégeskedett a Művelődési Központban
novemberben, s ha már erre járt, hozott
ajándékot jócskán a szépszámú közön-

ségnek. A színpadra már előre kikészített
korábbi jelmezeiben előadott irodalmi
művek, versek és egypercesek, fülbemászó
betétdalok, színészi pályafutását végig -
követő diafelvételei, s azok kommentjei
egyéni stílusában, egyáltalán az a több mint
másfél órás tömény jókedv és derű, amivel
elárasztotta a nézőteret, azt hiszem, sokáig
emlékezetes marad a jelenlévőknek.
Léteznek napjainkban olyan humoristák,

akik ha a fejük tetejére állnak, sem ragadják
magukkal a közönséget. Nos Esztergályos
Cecília a feje tetejére  állt, s e furcsa pózban
is elénekelte kedvenc dalát. Természetesen a
ritmust a nézők vastapsa adta. Szemlátomást
egy igazi közönség kedvencet sikerült a
Művelődési Központba csalni. Aki ott volt,
tanúsítja.

GRÓF TIBOR

Civil fórum

A hagyományoknak megfelelően november-
ben a Művelődési Központban tartották azt
a fórumot, amelyre a városban működő civil
szervezetek kaptak meghívót. A szervezők
célja nem más, mint, hogy a résztvevők
megismerjék az önkormányzat terveit,
törekvéseit, illetve a különböző szervezetek
is bepillantást adjanak saját munkájukba.
Ennek megfelelően Marton Béla pol-
gármester tájékoztatta a hallgatóságot a

legaktuálisabb feladatokról, majd a – közös
együttgondolkodás jegyében – résztvevők
felvetéseit vitatták meg a jelenlévők. Kiemelt
helyen szerepelt a városközpont kérdése és a
leendő parti sétány problémái, de az új városi
honlap kritikái is gyakran elhangzottak. A
városvezető ígéretet tett arra, hogy a felvetett
anomáliákat napirenden tartja és a
megoldandó feladatokat a képviselő-testület-
nek továbbítja.

A fórum második felében Gróf Tibor, a
Művelődési Központ igazgatója ismertette
az intézmény jövő évi programtervét, majd a
közeljövőben megrendezendő események
időpontjait hangolták össze a jelenlévők. Az
intézmény vezetőjének ígérete szerint a
városi rendezvénytár is hamarosan az érdek-
lődők rendelkezésére áll.

GRÓF TIBOR

készülni. A költözés az OMSZ döntése volt,
mert településünk az ellátási körzet szélén
helyezkedik el, így Csajág térségének elérése
nehézkes volt az előírt maximum 15 perces
vonulási idő tekintetében. Emellett a
költözésben nyilván szerepet játszott az is,
hogy a fűzfői állomás épületei elhasználód-
tak, a garázs életveszélyes állapotú (emiatt

parkol az utcán a mentőautó), felújítására
pedig az Országos Mentőszolgálat nem
kívánt forrást biztosítani. Arra a kérdésemre,
hogy a költözés mennyiben befolyásolja
Fűzfő térségének ellátását, az illetékes
elmondta, hogy a menetidő kismértékű
hosszabbodásával kell számolni. Telepü -
lésünk a közlekedési forgalomtól illetve

időjárási viszonytól függően Akarattya felől
6–8 perc, Veszprém felől pedig 10–12 perc
alatt érhető el mentőautóval, mely még így is
bőven az előírt 15 perces vonulási időn belül
marad. 

ERDŐSI GÁBOR

KÉPVISELŐ

Balatonfűzfő hívja, várja Önt! 

Ezzel a szlogennel lett kiadva a
Balatonfűzfői Hírlap gondozásában megje-
lenő 2014-es hagyományos városi nap-
tárunk.
A naptárunk az alkotók – festők, fotósok –
szemével mutatja meg a Kedves Közön -
ségnek, Önöknek a Balatont, a balatoni táj
szépségét, varázsát.

Tizennégy varázs, tizennégy érzés –
Karácsony Julianna és Vágfalvi Ottó festők
ecsetvonásai, Beke G. László, Márton
Gergely, Milos József és Sárosi Zoltán fotói
egy-egy olyan vissza nem térő, illó pillanatot
örökítenek meg, amely méltán kápráztatja el
szemünket, gyönyörködteti lelkünket. 
És valóban. Ezek a természet tündöklő szép-

ségét megjelenítő alkotások hívják, várják
Önt Balatonfűzfőre!
Fogadják szeretettel, lapozgassák élvezettel!
(A naptár megvásárolható a balatonfűzfői
könyvtárban, a Közösségi Házban és a hírlap
szerkesztőségében, nyitvatartási időben.)  

SZERKESZTŐSÉG

Kézműves klub – Jókai Közszíntér 
December 2-án 18 órai kezdéssel zártkörű foglalkozást tartunk kézműves tag jainknak.

December 7-én 13 órai kezdéssel karácsonyi ajtó- és ablakdíszek készítése Ficsór Mónika virágdekoratőr irányításával.
Erre a foglalkozásra mindenkit nagy szeretettel várunk! 
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Közszíntér a művészetért és a tehetségekért
Fűzfő ilyet még nem látott!
2013 szeptemberében egy maréknyi csapat
megalakította a Jókai Közszíntér kézműves
klubot. A tagok elnöküknek Csuka Péternét
választották. A megalakulást követően meg-
tartották a klub ünnepélyes felavatását,
melyen Marton Béla, Balatonfűzfő város pol-
gármestere és Gróf Tibor, a Balatonfűzfői
Művelődési Központ igazgatója is részt vett.
Polgármester úr egy kis helyiség átadásával
támogatta az induló szerveződést, ahol a
tagok minden hónap első hétfőjén összegyűl-
nek, és megbeszélik feladataikat, teendőiket. 

A klub célul tűzte ki, hogy összefogja a város
tehetséges „művészeit”, és felkutassák
azokat, akik még nem hallattak magukról.
Az alapítók számára fontos, hogy ne kallód-
janak el az értékek és a művészi tehetség. 
Szeretnék felvenni a kapcsolatot a környékbe-
li városok művésztelepeivel és egyéb,
művészeti körben tevékenykedő csopor-
tokkal, hogy közösen összefogva szervez -
hessenek színes, változatos, mindenki érdek-
lődésére számot tartó kulturális eseményeket.
A Közszíntér tagjai már megalakulásuk
előtt is szerveztek kiállításokat, országos
pályázatokon is részt vettek, ahol szép sike -
reket értek el. 
A klub mindenki számára elérhető, akár
támogatni, akár tanulni szeretne. A láto-
gatók, nyílt napokon betekinthetnek a
kézműves munkákba és az alkotások folya-
mataiba. 
Itt egy olyan értékért dolgozhat együtt a
közösség, amellyel többek lehetünk és töb-
bet adhatunk. A művészet szeretete soha

nem megy ki a divatból. A művészetet
élvezni, érteni, szeretni kell. 
Csatlakozzon Hozzánk Ön is! Ne csak
otthonában, szeretteinek alkosson, mutassa
meg tehetségét, elérhetővé téve ezzel a
művészetet mások számára is. Tegyünk
együtt a művészetért, a kultúráért, az
önmegvalósításért!     
Erre érdemes odafigyelni!
Az alapító tagok:
Csernáné Csiker Ibolya (hímzés), Csuka
Péterné (zsinórcsipke), Csuka Ramóna
(gyöngyfűzés), Karácsony Julianna
(tájképfestő), Kenczeri Józsefné (hímző),
Rutterschmidné Tüzes Éva (festő), Velez
Sarolta (festő), Osváth András (festő,
fafaragó), Tóth Roland (festő).

Elérhetőség, információ: Művelődési
Központ és Könyvtár, Telefon: 88/451-056
e-mail: muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu

ÁRVAINÉ KARÁCSONY JULIANNA

,,Céhládától az adatbázisig”

A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre szervezte konferencia a Jókai Közszíntéren
résztvevőkben mély nyomot hagyott. A téma és
az előadók személye biztosíték volt a sikerre.
Dr. Tölgyesi József egyetemi tanár előadása a
Szakmunkás-képzés – tisztes ipar – téma -
körében zajlott. Az előadó feltette a kérdést:
Mit tehet a szakma, a politika, a közvélemény,
a társadalom ennek érdekében?
Dr. Szulovszky János történész, etnográfus Mi
a kézművesség? című előadása érdekes
kérdéseket feszegetett. Véleménye és megál-
lapítása, hogy a mesterember nem egyenlő a
szakmunkással! Előadásának egyes fejezetei
csak címszavakban: A kézműves-iparos lét:
életmodell. Kézműves értékek. Mi a kézműves
kulturális örökség? Egyéni tudás – nemzeti
tudásbázis. Sorolhatnánk tovább, és az
előadása végén feltette a kérdést: Mit lehetne

(kellene) tenni? Forráshiány megszüntetése,
Művességek iskolája, Mesterségtár, Kéz mű -
vesek öröksége, Technológiai Tudás Tár,
Szakmatörténeti Alap – és a válasza
meghökkentő volt: nincsen és!
Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros –
Veszprém Megyei Levéltár – Ipartörténeti
források a Veszprém Megyei Levéltárban
című előadásában bemutatta azt a sok-sok
dokumentumot, iratanyagot, régi céhes ira-
tokat, ipartestületi iratokat, iparos családok
iratait, például a pápai Kluge-család
1848–1970 közötti iratait, vagy a Herendi
Porcelán Manufaktúra teljes iratanyagát. Be -
szélt a kézművesipari történeti kutatásokról.
Elmondta, hogy a Levéltár mindenki számára
nyitott, várják a kutatókat, érdeklődőket.
Szűcs György az IPOSZ volt elnöke
előadásának második részében bemutatta a

Dorogi Ipartestületet, annak megalakulását,
fejlődését. Elmondta, hogy 19 község iparo-
sait tömöríti.
A kérdések, a hozzászólások is mind a
kézműves értékek megőrzését hangsúlyozták.
Azt hiszem, hogy igen érdekes és értékes
délutánt töltöttünk el a Jókai Közszíntéren.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Eredményes év a fűzfői véradóknál
A Nitrokémia Véradó Egyesület a vállalt kötelezettségének
megfelelően október 11-én rendezte idei utolsó kiszállásos véradását.
Ezzel együtt a 2013-as évben 224 főt – közülük 27 első véradót –
regisztrálhattunk. Ez évi négy alkalmat jelentett.

Pongrácz István egyesületi elnök elmondása szerint elégedett volt
úgy a létszámot, min a szervezettséget illetően.
Viszont külön foglalkozott azzal a nega tívum mal, ami a magasabb
létszámot megakadályozta.
Tudni illik, a donor utánpótlás egyik legfőbb bázisa a helyi Öveges
Gimnázium és Szakképző iskola tanulóiból adódik. Mindig büszkén
említettük az elmúlt évek hozzáállását úgy az intézet vezetője, mint
a tanulók részéről.
Az iskola élén történt vezetőváltás nagymértékben befolyásolta az
utánpótlás terén kitűzött céljaink megvalósítását.
Az új igazgató ugyanis egyszerűen ,,megtiltotta”, hogy a tanulók isko-
lai előadások alatt véradásra járjanak.
(Sőt, Pongrácz István ,,toborzó” látogatásakor az átadott plakátokat
ígérete ellenére sem tetette ki a megfelelő helyekre.)
Nem tudom, az Igazgató úr tisztában van-e azzal, hogy minden csepp
vér mennyit jelent az arra rászorulóknak.
Mindemellett egy egészséges fiatalembernek, ill. hölgynek nem okoz
nagy ,,veszteséget” az alkalmanként leadott vérmennyiség. Szeret -
nénk elérni a jövőben az illetékes pozitív  hozzáállását e nemes ügy
érdekében.

Ez azért is fontos lenne, mert ,,régi” idősebb véradóink koruknál,
vagy egészségi állapotuknál fogva kikerülnek az aktív donorok
sorából.
A véradások mellett az egyesület egyéb más módon is igyekszik meg-
becsülni tagjait. Példa erre az évi két alkalommal szervezett, úgyne -
vezett ,,regeneráló” kirándulás vala melyik közeli meleg vizes fürdőbe,
mely osztatlan sikerre talál tagjaink körében.
Rendszeresen részt vettünk a VÁCISZ által szervezett különféle
megemlékezéseken, rendezvényeken.
Kötelességünk megemlíteni azokat a külső dolgokat, amelyek nélkül
egyesületünk működése nem lenne zavartalan. Ők a mindenkori
állandó és alkalmi támogatóink. Illik megnevezni őket, hiszen támo-
gatásukra a jövőben is számítunk.
Tehát a kiszállásos véradások támogatói: a gyártelepi Művelődési Központ
(Gróf Tibor), a helyszín biztosításáért, Orosz Péter, Lajkó Frigyes, Gáspár
Attila, Hegedűs Gyuláné, Simon Csaba, Gondán Sándor.
Köszönjük továbbá alkalmi támogatóink segítségét is.
A következő véradás 2014 januárjában lesz.

Végezetül ezúton kívánunk minden kedves tagunknak boldog kará -
csonyt, eredményekben gazdag újévet, a rászorulóknak sikeres felépülést,
jó egészséget!

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve
• December 7. Vinye–Kőpince-forrás–Zörög-tető–László-kút–Károly -
háza–Porva-Csesznek, vá.
Találkozás: Veszprém, MÁV pu., 8.00 óra
Túravezető: Király István
• December 21. Hársas-völgy–Vadkörtefa–Romkúti-völgy–Fűzfő -
gyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 9.00 óra
Szalmássy-telep, 9.20 óra
Túravezető: Lipták Pál
• December 28. Hárskút–Augusztin-tanya–Herend
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 17 km
Túravezető: Risányi Mária

2014. évi Évzáró-Évnyitó összejövetelünket 2014. február 7-én
15.00 órakor tartjuk a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban,
amelyre szeretettel meghívjuk a Szakosztály minden tagját!

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

FAK hírek

Labdarúgó eredmények

Öskü–FAK 4 : 0 (2 : 0) Öskü
Béday András: A hazaiak minden helyzetüket kihasználták.
Gyulafirátót–FAK 1 : 0 (0 : 0) Gyulafirátót
Béday András: Nem volt szerencsénk, az utolsó percben kapott góllal
vesztettünk.
FAK–Ajka Kristály 3 : 0 (2 : 0) Ajka
Góllövők: Humli, László, Pavelka
Béday András: A két csapat között ennél nagyobb különbség volt, az
eredmény a hazaiakra nézve hízelgő.

Alsóörs–FAK 1 : 0 (0 : 0) Balatonfűzfő
Béday András: Magunkat vertük meg!
FAK–Pét 2 : 2 (1 : 1)
Béday András: Igazságos döntetlen, egyik csapat sem érdemelt győzelmet.

Labdarúgóink utolsó két hazai mérkőzésükön szerzett 1 ponttal
,,feledtetni tudták” szurkolóikkal a jó őszi szereplésüket és öt hellyel
estek vissza a tabellán. A csapat ennek ellenére a bajnoki táblázat első
felében várhatja a tavaszi folytatást.

TÓTH JÁNOS
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„Add tovább”
A Magyar Kosárlabda Szövetség által életre hívott sportfejlesztési
program keretében egy megyei jamboreen vehettek részt az Irinyi
János Általános Iskola harmadik és negyedik osztályos kosarasai. Az
„új” játék, amit ezen játszottak a gyerekek, az „Add tovább” elneve-
zést kapta. A játék a kosárlabda pálya egyik felén zajlik, ahol két csa-
pat 5–5 fővel kerül szembe egymással. Az időtartam a  normál kosár-
labdához hasonlóan négy negyed, viszont itt nem kosarat kellett sze-
rezni, hanem minél több passzt. 

A tornán, melyet Ajkán rendeztek november 17-én vasárnap, hét
iskola vett részt. A délutánba nyúló „mérkőzések” látványosak és
érdekesek voltak mind a nézők és természetesen a résztvevő gyere-
keknek is. Kellemesen elfáradva, de annál nagyobb élménnyel gazda-
godva tértünk haza. 

CSALA MÁRTON

Kosárlabda Országos Bajnokság U–14
A Fűzfői Atlétikai Klub (FAK)  Kosárlabda  Szakosztálya egy új, még
ismeretlen megpróbáltatás elé nézett 2013 októberében. Az
Országos Bajnokság résztvevőjévé váltunk azzal, hogy beneveztünk
a 2013–2014-es U–14-es bajnokságra. 
A benevezett csapatokat régiónként csoportokba sorsolták össze. A
FAK U–14-es csapata a közép-nyugati csoportba került. Az ellenfe-
lek a következők: Pápa KC, Alba Fehérvár-ARSC-DKKA ,,C”,
GYŐR-SZOL Győri KC ,,A”, OSE Oroszlánok, Veszprémi UKE.
Az alapszakaszban hetente megrendezett fordulók során minden
csapat kétszer játszik egymással. 
Az eddig lejátszott nyolc mérkőzésből 3 győzelemmel és 5 vereséggel
állunk a csoport ötödik helyén. Nagyon sok van még vissza a bajnok-
ságból, keményen kell dolgozni a hátralévő időben. A megfelelő
munka meg is hozza majd az eredményét. Ehhez viszont kell a szur-
kolók buzdítása is. 
Köszönjük az eddig segítségekért a szülőknek és az Irinyi János Álta-
lános Iskola vezetőjének, Polyák István igazgató úrnak, hogy az edzé-
sek helyszínét biztosítja a szakosztály részére. 

CSALA MÁRTON

Nyitott szemmel…
Merre tovább?

Nyílt nap Balatonfűzfőn, az Övegesben

Iskolánkban 2013. november 11-én, hétfőn délelőtt – bár a rendes
tanítási órák elkezdődtek – nagy volt a nyüzsgés az aulában. Sok ven-
dég érkezett hozzánk: a nyolcadikos diákok és szüleik.
Kíváncsiak voltak iskolánkra, kollégiumunkra. Több megyében zajló
pályaválasztási rendezvények keretében, saját környezetünkben is
meg szerettük volna mutatni az Övegest.
A program 9 órakor kezdődött a látogatható órákra történő regiszt-
rálással. Ezt követően az iskola vezetése bemutatta az intézményt, az
itt folyó munkát, céljainkat. Tudjuk, hogy a gyermekek 14 évesen

olyan választás előtt állnak, ami talán egész további életüket megha-
tározhatja. Ebben a döntésben szerettünk volna segíteni a családok-
nak a látogatható órákkal, információkkal, amik tanároktól, diákok-
tól is rendelkezésre álltak ezen a napon.
A személyes benyomások hétköznapjainkról és az „Öveges hangulat”
reméljük, hozzásegíti a jó döntéshez a diákokat. Az általános intéz-
ményvezető-helyettes, Végi József tájékoztatása részletesen bemutatta
az iskola képzési profilját, az itt tanulók lehetőségeit, az osztályok
közötti átjárhatóságokat. Elsősorban az újdonságokra, változásokra

Álló sor balról jobbra: Parrag Rómeó, Berdó Kristóf, Szijjártó Ármin, Pintér
Roland, Glück Emilián, Pintér István, Szabó Áron, Hári Balázs, Kiss Dávid
Guggolnak: Kovács Dzsenifer, Di Croce Dávid, Rapatyi Glória,
Testnevelő/edző: Csala Márton

Hátsó sor: Ambrus Márton, Vasas Márk, Koós Kolos, Nyírő Bence, Kozma
Botond, Ticz Balázs, Ormai Bendegúz
Első sor: Kovács Dávid, Baksai Dávid, Németh Mátyás, Menyhárt Ákos,
Grzybovsky Ádám, Buda Bence, Gáspár Áron
Edzők: Busch Péter, Csala Márton
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Szent Imre napi kórustalálkozó
A kóruséneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok
között, akik „ketten vagy hárman összejönnek” (vö. Mt 18,20) és
összedalolnak (Kodály). 

Már hagyománnyá vált, hogy minden évben Balatonfűzfőn, a Jézus
Szíve plébániatemplomban rendezik meg a Szent Imre napi kórusta-
lálkozót.
A résztvevőket – Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Veszprém, Bocskai István Református Általá-
nos Iskola, Papkeszi, Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, Balatonfűzfő, Csajági Református Általános Iskola és Balaton -
főkajári tagozata, Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános
Iskola, Várpalota – Szécsi Ferenc plébános köszöntötte.

A kórusok színvonalas, változatos műsorát – népdal, operett, egyhá-
zi ének – érdeklődéssel hallgatták a kóruséneklést kedvelők. Egy-egy
műsorszám végén méltán csattant fel a taps.
A szeretetvendégséget és a rövid értékelést igeliturgia követte, melyet
dr. Bohus Péter főegyházmegyei főzeneigazgató tartott.
A szertartás után a résztvevők kivonultak a Szent Imre szoborhoz,
ahol a Himnusz eléneklését követően meghallgathatták Kozma
László: Szent Imre himnusz című versét Tóth Eszter előadásában.

A koszorúzás következett, majd a Szózat hangjaival ért véget a talál-
kozó.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Hajrá egyik, ne hagyd magad másik!
Minden kollégium életéhez szervesen kapcsolódnak az egységesen
kialakult sok évtizedes vagy annál is régebbi hagyományok, ilyenek a
tanár-diák mérkőzések. Ezek az események segítik a kollégiumi közös-
ségek alakulását, a kollégiumi élet színesítését, sőt elősegítik a diákság
egészséges életre nevelését is. Az október hónapban megtartott
Egészségnapon meghirdettük a nevelők és diákok közötti mérkőzése-
ket, de erre a sűrű program miatt nem került sor. Most novemberben
külön napot szántunk a diákok által különösen kedvelt három csapat-
játéknak. Röplabdában a diákok évek óta készülnek a szerda esti edzé-
seken, melyek Kövessy Nóra kollégista tanuló szakmai vezetésével zaj-
lanak. A tanárok csak alkalmanként űzik e játékot. A kosárlabdában
két helyen is képezik a jövő reménységeit.  Az iskolai körön Soós Imre,
a fűzfői szakosztályánál Busch Péter és Csala Márton tanítja a gyereke-
ket. A tanárok csapatát gyorsaságban és magasságban is megerősítet-
tük Petivel és Marcival. Meghívott vendégként sportolt velünk Király
Anita is. Labdarúgásban keddenként a tanárok is együtt sportolnak –
fociznak – a diákokkal. A tanár-diák mérkőzések lényege az egymás
tudásának, élettapasztalatának, ügyességének frissességének bemutatá-
sa. A barátságos hangulat, a szép megoldások ünneplése, a mókás jele-
netek tették felejthetetlenné a találkozókat. Hamarosan folytatjuk. 

GÖNDÖR JÓZSEF, NEVELŐTANÁR

hívta fel a figyelmet. Hiszen négyéves, érettségivel záródó szakközép-
iskolai osztályainkban a villamosipari és elektronikai, a kereskedelmi,
az informatikai (nem nyelvi előkészítő) mellett új lehetőségként meg-
jelent az épületgépészeti ágazat is. A felvételinél az általános iskolai
eredményeket vesszük figyelembe, nem kell felvételi vizsgát tenni!
A diszlexiás gimnáziumi kifutó képzésünk miatt minden ágazatot,
mindegyik szakközépiskolai képzésünket meghirdettük „diszes”
gyermekek részére is. Hagyományainknak megfelelően a nálunk
érettségizettek azonos szakmacsoportban egy év, más szakmacso-
portban két év alatt technikusi végzettséget tudnak szerezni: elektro-
nikai, informatikai rendszergazda, CAD-CAM és szociális asszisz-
tensi képzésekben.
A szakképzés területén két hiányszakmát, a központi fűtés- és gázhá-
lózat rendszerszerelő, valamint a villanyszerelő OKJ-s képzéseket

tudunk kínálni leendő diákjainknak. E képzések résztvevői tanulmá-
nyi ösztöndíjban is részesülhetnek. A szakképzés duális jellegű, így a
képzési idő 2/3 részét gyakorlati képzőhelyeken töltik a tanulók. 
A programon képzésünk minden területére, közismereti, diszlexiás
kiscsoportos, tanműhelyben zajló gyakorlati órákra is bepillanthat-
tak vendégeink.

Továbbra is sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, minden leendő
öve ges diákot nyílt napjainkra: 2013. december 13-án és 2014.
január 10-én délután.

AZ ÖVEGES NEVELŐTESTÜLETE ÉS DIÁKJAI

MÉZES JÓZSEF

INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Sulimustra

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évtize-
dek óta kitüntetett figyelemmel fordul a
városi óvódások nagycsoportosai felé.
Ennek keretében öt éve bevezettük a
„Sulimustra” nevű programunkat. 
2013. november 4-én rendeztük meg az
iskolában a hagyományos Tanítók – Óvó-
nők találkozóját, ahol megvitattuk a közös
programok megvalósulását, megbeszéltük
örömeinket, bánatainkat a mindennapi
nevelési feladatok során.
2013. november 5–7. között meglátogattuk
az óvodás szülőket, megmutattuk, milyen
fejlődést értünk el pedagógiai munkánkkal

egy év alatt tanítványainkkal, és a technika
segítségével bemutattuk az iskolánkat.
2013. november 12-én a nagycsoportos
óvodások látogatták meg az iskolát, s egy
élményekkel teli, interaktív BÁBOVI fog-

lalkozáson vettek részt. A délelőtt során
készítettek bábokat, majd fontos szereplők-
ké váltak a Placsni mesterkedése, avagy
miért fontos a kézmosás? című bábelőadá-
son, melyet a Cukorfelhő bábcsoport adott
elő. Itt tartottuk a „Kedvenc járművem”
alkotói pályázat díjátadását, ahol emlékeze-
tes jutalmakat vettek át a nyertesek. A szép
és igényes pályamunkák az iskola aulájában
lévő faliújságon megtekinthetők.
Gratulálunk a nyerteseknek, s várjuk a szü-
lőket és a gyermekeiket az iskolánkban ren-
dezendő további programjainkra.

HORVÁTH IRÉN

Tök jó buli és Márton nap
Az Irinyi Iskola őszi hagyományai közé tar-
tozik a Halloween és  a Szent Márton nap
megünneplése. Így volt ez ebben a hónap-
ban is.
Október 25-én tartottuk a „Tök jó buli”
elnevezésű halloweeni programot. Az isko-
lát ellepték az ijesztő jelmezbe öltözött
jókedvű diákok, akik mindent megtettek,
hogy elűzzék a rossz szellemeket. A délután
jó lehetőséget adott az angol és a német
nyelvet tanulóknak, illetve a Cukorfelhő
bábcsoportnak, hogy bemutassa produkció-
it, óriási sikerrel. Volt lehetőségük a „rémsé-
geknek” kézműves foglalkozásra, testfestés-
re, kiállítás megtekintésére, könnyed buli-
zásra a vidám partin.  Az iskolában meghir-
detett ÉLŐ TÖKKÉPEK kreatív pályázat
eredményhirdetését óriási izgalom előzte

meg, hiszen a Szülői Munkaközösség anya-
gilag is szponzorálta a nyerteseket. A szigorú
zsűri végül a 2. a osztály Boszorkány és a
manók kreációját ítélte a legjobbnak, máso-
dik az Indiántábor, míg a harmadik helye-
zett a Nagy család, Vízilabdázók élőképe
lett. Gratulálunk a nyerteseknek! 
November 11-én az iskola elől indult a lel-
kes, alsó tagozatos, lámpás menet: diákok,
szülők, óvodások, nagyszülők, pedagógusok
Fűzfőfürdő felé. Az izgatott menet bátor
lépteit, melyhez egyre többen csatlakoztak,
a város polgárőrei és a rendőrök vigyázták.
Ezúton is köszönjük segítségüket. A
Közösségi Ház előtt mintegy százötven
résztvevő gyújtotta meg a mécseseket, lám-
pákat, s mire a romtemplomhoz értek, már
szépen besötétedett. A 2. a osztály színvona-

las műsora szórakoztatta a nagyérdeműt,
majd a libás meseillusztráció pályázat nyer-
tesei kapták meg jutalmaikat. Ezután lázas
libakeresés indult be, ahol minden liba egy
finomságot eredményezett. Volt is nagy sür-
gés, forgás, libavadászat! Végül a délután
fénypontja a Szülői Munkaközösség szere-
tetvendégsége, ahol mindenki kedvére ehe-
tett a finom sütikből és hozzá forró teát
kortyol hatott.

Köszönjük a segítséget minden elégedett
résztvevő nevében a szervező pedagógusok-
nak, a szülőknek, akik munkájukkal hozzá-
járultak a programok sikeréhez! A hagyo-
mányok jövőre is folytatódnak.

HORVÁTH IRÉN

Egész tanévben gazdagodott az ÖKOISKOLA
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012
júniusában elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKO -
ISKOLA címet, melyet a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisz -
térium adományozott. A cím elnyerése óta
még nagyobb intenzitással dolgoznak a diá-
kok, a tanárok, a szülők a környezetvédele-
mért, a fenntarthatóságért.
A kitartó fáradozás meghozta a gyümölcsét,
szponzorok jelentkeztek a munka támogatá-
sára. Köztük kiemelt támogatónk az ENVI-
SIO Környezetvédelmi Kft., mely a 2013-as
naptári évben jelentős anyagi segítséggel

támogatja az ökoiskolai munkát. A támoga-
tásból madáreleséget tudtunk vásárolni,
hogy a Madárbarát Iskola projektünket zök-
kenőmentesen tudjuk folytatni. Az iskolai
akvárium részére egy évre elegendő halele-
dellel segítettük az élőhely gondozását. A
ZÖLDÖK-ös (Zöld Diákönkormányzat)
tanulók részére tanulmányi kirándulást szer-
veztünk a Balaton-felvidéki Nemzeti
Parkba, ahol geológiai tudásukat gyarapít-
hatták. Végül sikerült iskolánk részére egy
elegáns Örökös Ökoiskola táblát készíttetni,
amely méltón hirdeti ezt a példaértékű
pedagógiai munkát. Köszönjük a támoga-

tást iskolánk nevében a Kft.-nek, mely nagy-
mértékben elősegítette és elismerte a min-
dennapok lendületes erőfeszítéseit.

HORVÁTH IRÉN
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„Tucat esemény” lett az Öveges kosárgála

Idén tizenkettedik alkalommal rendezték meg
az Öveges kosárgálát. A gálán megjelent hat
fiú és hat lány egység – némi szerkesztői túlzás-
sal élve – a szomszédos középiskolák közül
került ki. A rendezvényen képviseltette magát
a zirci III. Béla Gimnázium, a veszprémi
Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskola
és az Ipari Szakközépiskola és Gimnázium,
eljött az almádi Magyar–Angol Tannyelvű
Gimnázium lánycsapata, Várpalotáról a Faller
Jenő Szakképző Iskola és az Öveges, mint házi -
gazda nemcsak jelenlegi diákjaival, hanem a
korábbi években végzettekből verbuválódott
retro válogatottal is pályára lépett. 

Soós Imre edző évtizedes fáradhatatlan mun-
kája és lankadatlan lelkesedése nyomán mára
hagyománnyá vált az Öveges kosárgála. 
A mérkőzések street-ball rendszerűen, egy
palánkra zajlottak, így mindenkinek elegen-
dő lehetőség és játékidő jutott a bizonyítás-
ra, és bizonyíthatott az „utánpótlás” is, mert
a szurkolótáborban megjelent „óvodás-
méretű” apróságok is dobálhattak a baba -
palánkra.
Elengedhetetlen kellékként a verseny kaba-
laállata, az óriási Haribo maci idén is jelen
volt. A programpontok közül pedig nem
maradhattak ki olyan egyéni összecsapások

sem, mint a hárompontos dobóverseny,
melynek első helyezettje a zirci színekben
játszó Huszár Eszter lett, a széken ülve dobó
verseny, amit a padányis Sinka Péter nyert
meg, és a félpályáról dobóverseny, melyben
saját neveltünk, Nagy Barbara jeleskedett. 
Ezúton szeretnénk gratulálni a torna két
győztes csapatának: a Padányi lánycsapatá-
nak és az Ipari fiainak, és köszönetet mon-
dani a szervezésben résztvevő diákoknak,
valamint Soós Imre edzőnek.

HAJDÚ GABRIELLA, TESTNEVELŐ TANÁR

MÉZES JÓZSEF, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Koleszos Halloween
Az őszi szünet előtti héten kitaláltuk a nevelő-
tanárokkal együtt, hogy Halloween estet ren-
dezünk a kollégiumban. Akik szívesen beöl-
töztek, kisminkelték magukat és volt kedvük
fáklyákkal körbevonulni a Gyártelepen, azok
részt vehettek az estén. Jó ötlet volt, mert
20-nál is többen voltunk. Nagyban folyt a
készülődés a lánykollégiumban, készültek a

fényképek és néha meg is ijedtünk egymástól,
olyan élethűek lettek a sminkek. Mikor min-
denki elkészült, elindultunk, hogy megmutas-
suk magunkat, milyen „haláli” jól nézünk ki.
Bementünk a boltba, elmentünk a tűzoltóság
előtt, megnéztük a táncosok próbáját a
Művelődési Központban és ők még táncoltak
is nekünk. Végül betértünk a fiúkollégiumba,

ahol végig kísértettük az összes szobát. A sok
készülődés nem volt hiába, ugyanis a nap
végén még édességet is kaptunk a kollégium-
vezető irodájában, ahonnan jó kedvvel men-
tünk vissza a lánykollégiumba.

MÁRKUS ALEXA

9. C OSZTÁLYOS KOLLÉGISTA TANULÓ

Versenyek, pályázatok az Irinyiben

Hírlapunk hasábjain rendszeresen tájékoz-
tatjuk Kedves Olvasóinkat a város általános
iskolájában történt versenyekről, pályáza-
tokról. 
November hónapban Ticz Péter 4. b osztá-
lyos tanulónk ötcsillagos kreatív alkotást
készített a Műhold és én címmel az „Astra
Tehetség” pályázatra. Az ASTRA Tehetség
résztvevői alkotásukkal segítenek egy jó cél
támogatásában, ugyanis minden beadott
pályamű után 1 euró adományt jelent az
Orvosok Határok Nélkül szervezet részére. 

Iskolánk alsó tagozatosai az Arcadia Reklám
Kft. által meghirdetett „Feltárul a nagy
VITAMIN KÓDEX titka” című játékos
pályázaton vettek részt, melynek során a
tanulók játékosan megismerték a vitaminok
szerepét. A pályázaton mintegy 120 kisisko-
lás vett részt.
A Henkel cég, Pritt Kreatív Klubja által meg-
hirdetett alkotói pályázatán kedvenc állatu -
kat kellett bemutatni a diákoknak, hulladé-
kokból elkészítve. Huzsvár Janka, Papp
Krisztina, Gibicsár Zsófia és Ticz Péter 4. b

osztályos tanulók nagyon színvonalas mun-
kákkal várják a kedvező eredményhirdetést.
2013. november 21-én került sor
Veszprémben a XIII. Megyei Energita karé -
kossági Versenyre, ahol nagyon szoros küz-
delemben, tisztességes helytállással a hete-
dik helyen végzett az Irinyi Iskola csapata:
Péteri Kornél 8. b, Huzsvár Flórián 7. b és
Szijjártó Aliz 7. b osztályos tanulók a
Szolártechnika témakörben. Gratulálunk!

HORVÁTH IRÉN

A mozgás a nátha ellenszere?

Az ősz sok változást hoz az életünkben. A
rövidülő nappalok, borúsabb, hűvös, nyir-
kos időjárás nemcsak a hangulatunkra van
hatással, de kedvező feltételeket teremt bizo-
nyos kórokozók megjelenéséhez is. Ősszel-
télen több időt töltünk zárt térben, illetve a
közösségbe járó gyermekek is könnyen haza-
vihetik a fertőzéseket. Étkezési szokásaink is
megváltoznak: a szezonális, friss zöldségek

és gyümölcsök helyét más típusú élelmisze-
rek váltják fel.
Egyre hidegebbek a nappalok, reménytele-
nül haladunk a téli időszakba.
Akármennyire is igyekszünk védekezni, saj-
nos bármikor elkaphat bennünket egy meg-
hűlés, megfázás.
Teljesen normális, ha egy-egy fertőzésen
átesünk, ez az őszi-téli időszak velejárója.

Azonban ha úgy érezzük, hogy a legenyhébb
betegség is hosszú időre ágyba kényszerít és
a fertőzések szinte egymást követően ismét-
lődnek, érdemes életmódunkat megnézni,
mert könnyen lehet, hogy a gyakori beteges-
kedések oka itt keresendő.

A legtöbben ott rontjuk el, hogy a hűvösebb
idő beköszöntével azonnal szögre akasztjuk
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Magyar Pedagógiai
Társaság (MPT)

November 9-én Balatonfűzfőn újjáalakult
az MPT Veszprém megyei tagozata.
A Magyar Pedagógiai Társaság a pedagógiai
elmélet és gyakorlat művelőinek, az oktatás-
ügy szakembereinek szakmai-tudományos
egyesülése azzal a céllal, hogy társadalmi
úton, aktívan szolgálja a nevelés elméletének
és gyakorlatának fejlesztését, a hazai nevelés
progresszív hagyományainak, maradandó
értékeinek őrzését és ápolását, a pedagógia
új eredményeinek közkinccsé tételét, a neve-
lés kiemelkedő szerepének társadalmi elis-
merését. A tagozat elnöke Pál Lajosné,
Marton Bélát a Szakmai Kollégiumba dele-
gálták, küldöttek: Törzsök Károlyné, Tolnai
Andrásné, Györe Géza és Frisch Gyula.

Munkájukhoz sok sikert kíván a
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a túrabakancsot, vagy a futócipőt, téli leál-
lásra készítjük fel magunkat. Fejben összeál-
lítjuk a hétvégenként, esténként megnézen-
dő filmek listáját, közben pedig jókat nasso-
lunk. 
Nemcsak a plusz kilók, de a betegségek
megelőzésének egyik leghatásosabb esz-
köze is a mozgás.

A fizikai aktivitás hatására tisztulnak a kis
légutak is, a szövetek keringése javul, hiszen
ezáltal tápanyagot kapnak, a salakanyag
elszállításra kerül, emelkedik az antioxidáns
szint, javul a fehérvérsejtek működése.
Intenzív mozgás során tehát a fokozott
igénybevétel tisztítja a tüdőt. Persze ez is
csak akkor érvényes, ha az intenzív tevé-
kenységet nem szennyezett levegőjű környe-
zetben végezzük. Rossz idő esetén se csüg-
gedjünk, az edzőtermek kínálatában ma már
mindenki találhat korosztályának, alkatá-

nak, temperamentumának megfelelő moz-
gásformát. 

Az étkezésben tartsunk mértéket! 
A szervezet ellenálló-képességét csökkenti
minden, ami nem egészséges. Ezért kerülen-
dő a túl sok zsírt, illetve szénhidrátot tartal-
mazó ételek fogyasztása. Az egészség megőr-
zésének érdekében törekednünk kell a mér-
tékletességre, ellenkező esetben könnyen fel-
boríthatjuk a szervezet egyensúlyát. 

Ásványi anyagok és vitaminok – miből
mennyit? 
A rendszeres mozgás és a megfelelő étrend
mellett a szervezet ellenálló képességét
támogathatjuk még bizonyos ásványi anya-
gok és vitaminok segítségével is. A szervezet
védekezőképességét közismerten fokozó C-
vitamin mellett az utóbbi években több
vizsgálat is igazolta a D-vitamin szerepét a

téli időszakban gyakori légúti betegségek meg-
előzésében. Ezzel együtt több vizsgálat is fel-
hívja a figyelmet arra, miszerint világszerte
gyakori jelenség a D-vitamin hiány, melynek
kezelése egyénenként eltérő adagolást igényel-
het. A pontos mennyiség vérvizsgálat segítségé-
vel határozható meg!
Az influenzajárványok esetében megfigyel-
ték, hogy azokban az országokban volt
különösen nagymértékű, ahol alacsony sze-
lén szint a jellemző. A szelén nagyobb kon-
centrációban toxikus hatású, ezért a személyre
szabott mennyiség meghatározását javasolt
szakemberre bízni! A fertőzésekkel szembeni
ellenálló-képesség csökkenéséhez vezethet
még a cink- és vashiány is, a megelőzés érdeké-
ben érdemes ezek pótlásáról is gondoskodni.

( forrás: HáziPatika)

TÖLGYES BEÁTA TERÜLETI VÉDŐNŐ

Egész évben papíráru, tanszerek,
rövidáru, ajándék, horgász -

felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegál-

lónál lévő Horgász- és
Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás:

H–Szo: 8.00–18.00 óráig,
V: 10.00–18.00

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

Általános iskolások
korrepetálását vállalom nagy

gyakorlattal, akár angol
nyelvbõl is.

Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06-20/452-2572

MINŐSÉGI
BOR

Tisztelt eddigi és
leendő vásárlóim!

Szakképzett borásztól termelői bor
eladó Balatonfűzfőn,

az Irinyi János u. 7. szám
alatti családi háznál.

Kiváló minőségű, saját termelésű
borokkal állok rendelkezésükre.

(Pl.: Csopaki olaszrizling
380 Ft/liter.)

Az értékesítés 3–5 literes kiszerelésű
kannákban történik.

Az első vásárláskor kifizetett kannát a
későbbiekben cserélem.

Nyitva tartás változó:
Általában hétfő–péntek 15–19 óráig

szombat de. 9–12 óráig, de más
időpontban is. Kérem érdeklődjön!

Értékesítő borász:
Nagy Zsolt – 06-30/484-3590

88/784-419

Hirdessen
Ön is a

Balatonfűzfői
Hírlapban!
Részletes tájékoztatást

kérhet e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon:
06-20/925-4515
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Devemberi rejtvény
A novemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Eljött már november didergő hónapja
(Csokonai Vitéz Mihály: November)

Könyvet nyert: Wolframné V. Piroska és
Albert Istvánné balatonfűzfői olvasónk
Gratulálunk!

December havi rejtvényünk egy versidé-
zet.

Beküldési határidő: 2013. december 19. 

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

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

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

A város fotósa – A fotós városa díj®

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

Elérhetőségeink:
Levélcím: Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.
Szerkesztőség: Balatonfűzfő, Nike krt. 12. I. emelet – a Művelődési Központ épületében
Telefon: 06-20/925-4515
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com
Minden információval szívesen állunk rendelkezésükre.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom mel-
lett, a festékbolt udvarában!)

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

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

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

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

Csodaszép HÓFEHÉR mosoly a fa alatt!
Karácsonyi exkluzív ajánlataink:
1. Fogfehérítés extrákkal
2. Prémium fogfehérítés a legtartósabb eredményért
3. Teljes porcelán koronák ajándék wellness hétvégével Önnek és párjának!

Lepje meg szeretteit ragyogó mosollyal, amelyre mindig vágyott!

A fogfehérítés ajánlatok kuponra is megvásárolhatók!
További információért látogassa meg honlapunkat:
www.globedental.hu/extra-kedvezmenyek
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6. � Tel.: 06 88 574 865
www.facebook.com/GlobeDental

Az ajánlat igénybevételéhez mindenképp hozza magával ezt a kupont!

Érvényesség: 2013. dec. 20.

DECEMBER 1-TŐL 18 ÓRÁIG
TARTUNK NYITVA
A FŰZFŐGYÁRTELEPI 100 FORINTOS BOLTBAN

AJÁNDÉKTÁRGYAK, JÁTÉKOK, HÁZTARTÁSI
ESZKÖZÖK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
TOVÁBBRA IS VÁSÁRLÓINKAT!

A MOBIL
HASZNÁLT

GYEREKRUHA
Balatonfűzfőn
decemberben!

2013. 12. 12-én csütörtökön
14:00-tól 18:00-ig

a Művelődési Központban.
Várok szeretettel
minden szülőt és
nagyszülőt, aki 

jó minőségű gyerekruhát
szeretne olcsón vásárolni .

Nyitva tartás:
hétfő–péntek: 8.00–18.00

szombat: 8.00–11.00
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Az 56-os balatonfűzfői áldozatokra emlékeztünk

Eltérő Társulat – Pinokkió

Kézműves klub

Fotók: Szekeres Péter



Céhládától az adatbázisig

Szent Imre napi kórustalálkozó és koszorúzás

Esztergályos Cecília

Fotók: Béres Istvánné

Kaleidoszkóp

Fotók: Árvai László


