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Januárban történt
Újévi köszöntő
Balatonfűzfő 2019. január 4-én tartotta
hagyományos újévi köszöntőjét a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

Vízkereszt ünnepe Balatonfűzfőn
Vízkeresztkor – január 6-án – vasárnap,
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrral mutatottunk be ünnepi szentmisét a balatonfűzfői Jézus Szíve plébániatemplomban.
Ezen a napon a liturgiában a napkeleti bölcsek látogatására emlékezünk. Egy csillagot
követve megtalálták Betlehemben a jászolban fekvő kisdedet, a Megváltót. Az egyház
ezen a napon vízszentelést is tart. Vízkereszt
ünnepe után sok helyen él a házszentelés

Marton Béla polgármester úr elmondta, hogy
minden elért eredmény közös siker, és azt
kívánta idénre is, hogy együttes erővel, ki-ki
a maga tudása szerint tegyen a közösségért.
A köszöntő után ünnepi műsort láthattunk
az Irinyi Fúvószenekar és Balatonfüred Város

Koncert Fúvószenekarának szereplésével, ami
után pezsgős koccintással kívántak egymásnak boldog új esztendőt a rendezvény
résztvevői.

hagyománya is. Balaton-parti település
lévén, immár másodszor áldottuk meg a
Balatont. Az ünnepi szentmise után énekelve
vonultunk a Marina-kikötőbe. Imádkoztunk
mindazokért, akik számára fontos a Balaton,
legyenek helyi lakosok vagy nyaralók
egyaránt. Nem maradhatott el a hálaadás
sem. Megköszöntük a mindenható Istennek,
hogy a „magyar tengert” adta nekünk. Érsek
úr megáldotta a Balatont, majd ezt követően
imádkoztunk azokért is, akik nemcsak
örömüket, de sajnos életük végét is lelték a

Balatonban. Emlékükre virágokat, koszorút
dobtunk a vízbe. Vízkereszti ünnepünk idén
is szeretetvendégséggel zárult, ahol a Balaton
Népdalkör néhány énekkel ajándékozta meg
a hallgatóságot.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármely módon segítettek a szervezésben! Isten áldása legyen mindazokon, akikkel együtt ünnepelhettünk ezen
a napon!

BÓNA VERONIKA

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS
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„Aludjatok néma szent hadak…”
A Jézus Szíve plébániatemplom falán elhelyezett emléktábláknál
különleges keretek között tartották meg az idei megemlékezést a
Donnál elesett hősökre január 13-án. Az eseményt szokatlanná tette,
hogy ebben az esztendőben a Magyar Tartalékosok Szövetsége által
idén először megszervezett Bakony Menetszázad két nap gyaloglást
követően Balatonfűzfőn fejezte be útját, amely január 11-én, pénteken Szigligeten kezdődött.
A szentmise keretében Laposa Norbert plébános kiemelte, hogy a közösség szerepe milyen nagy, úgy is, hogy ennek védelmében a katonák

Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg, annak emlékére,
hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt rendezvényei közé tartozik a Magyar Kultúra Napi ünnepi rendezvény, aminek idén január 22-én adott helyet az intézmény színházterme. Dudás Zsolt, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója köszöntötte az ünneplő
közönséget, majd Teleki Gergő zongoraművész, Bori Réka és Jenővári
Miklós színművészek műsorát láthattuk. Ezt követően Balatonfűzfő
Kultúrájáért elismerő címet vehette át Hegedűs Józsefné, a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportjának vezetője, Molnár

harcokat folytatnak és akár életüket áldozzák, de manapság is, amikor
a helyi közösség emlékezik hősiességükre.
Az ezt követő megemlékezésen az ünnepi beszédet Szabó István honvédelmi államtitkár mondta, melyben megemlékezett az eseményekről és azt mondta, a hazájukért életüket feláldozó katonák nem
születtek hősöknek, ám akaratuk ellenére is azzá váltak.
Az ünnepély katonai tiszteletadás mellett tartott koszorúzással
zárult, amelyet szeretvendégség követett.
TÓTH LAJOS PÉTER

Eszter, a VEGASZ Egyesület elnöke és Király Zsolt, a Raffica Vitorlás
Sportegyesület elnöke.
A Balatonfűzfői Hírlap minden évben meghirdeti a „Város Fotósa –
A Fotós Városa” pályázatot, aminek idén harmadik helyezettje Pintér
István lett. Második helyen Strennerné Simon Veronika végzett, míg
az első helyezést Vas Veronika kapta meg.
A közművelődési pályán eltöltött 25 éves munkájáért Marton Béla
polgármester úr köszöntötte Gróf Tibort, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatóját.
Valamennyi díjazottnak szívből gratulálunk!
Az ünnepség utáni vendégfogadás a ,,Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén” című
EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú projekt keretén belül
valósult meg.
BÓNA VERONIKA

A Magyar Kultúra napja

Fotók: Árvai László

A város fotósa – A fotós városa

