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alkotás kérdéskörén.  Joga van-e a nézőnek,
aki üljön bár a televízió előtt, vagy járjon az
utcán és vessen egy pillantást a hajléktalanra,
esetleg nevezze magát jó hallgatóságnak egy
baráti körben... stb. véleményt alkotnia
mások életéről? A viselkedési norma, amit
a társadalom határoz meg számunkra és szo -
ci a  lizációnk során sajátítunk el, minden
körülmények között helyes? Mindent és
min denkit „bele lehet illeszteni a kockába” és
egyáltalán bele kell illeszteni?
A mozifilm komoly kérdéseket feszeget és
Coco Chanel élete példát mutat. Dönté sei -

nek helyességét meg lehet kérdőjelezni, de ha
hajlandók vagyunk egy másik oldalról vizs-
gálni a dolgokat, akkor be kell látnunk, hogy
Coco kiaknázta lehetőségeit és megteremtet-
te magának a jövőjét, mely életén is túlmutat.
Megteremtette a modern nőt még mielőtt ez
a fogalom egyáltalán megszületett. Leg fon -
tosabb azonban az, hogy mindeközben olyan
ember maradt, akinek volt értékrendje, ami-
hez egész életében ragaszkodott.
A film mindenkinek mást üzen, de fő mon-
danivalója lehetne az is, hogy ha az ember
képes kitartóan keresni az útját, meglelheti

azt. Klisé lenne? Talán igen, de mint minden
ilyen, ez is rendelkezik valóságtartalommal.
Elgondolkodni mindenesetre érdemes rajta.
A Mi, Nők filmklub 2019-ben is vár min-
denkit vetítéseire. Az új év első alkalma janu-
ár 16-án, szerdán 17 órakor lesz, amikor
Frida Kahlo mexikói festőművész életéről
szóló filmdrámát nézzük meg Salma Hayek
főszereplésével.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„A karácsony akár akarjuk, akár nem, feléb-
reszti vágyunkat a csodák után, melyek nem
vehetők birtokba, nem mondhatjuk őket
magunkénak, és mégis jelen vannak, mint
megannyi ajándék.”

(Nicolas Barreau)

Ismét közeledik az év vége, szeretett ünne-
pünk, a karácsony. Ilyenkor szokás, hogy
együtt legyenek a város nyugdíjasklubjainak
tagjai, barátok, társak, akik egész évben lel-
kesen végzik feladatukat, jóban, rosszban
kitartanak egymás mellett. Ezek az idősödő
„fiúk, lányok” lelkes csapattagok, akikre
mindig lehet számítani. Balatonfűzfőn há -
rom jól működő nyugdíjasklub van. A Cseb -
szalto nyugdíjasklub Németh Gábor vezeté-
sével, a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub lelkes
„ifjú” vezetője Csala József és a Balaton nyug-
díjasklub Lajkó Frigyes vezetésével működik.
Sajnálattal a Pedagógus nyugdíjasklub halál -
esetek miatt megszűnt. Az ünnepségnek a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár adott otthont. Az esti programo-
kat Bóna Veronika ismertette a jelenlevőkkel. 
Először a három klubvezető egy-egy szál
virággal jutalmazta meg az aktív tagokat,
majd egyperces néma felállással emlékeztek
meg az elhunyt tagokról.

Erdősi Gábor alpolgármester úr mondott
ünnepi köszöntőt. Beszédében az idős szü-
lőkre, nagyszülőkre tért ki, akik felneveltek
bennünket, azt a sok bölcsességet, szeretetet,
amit tőlük kaptunk, visszük magunkkal és
próbáljuk mi is átadni gyermekeinknek és
unokáinknak, a jövő embereinek.  Alpol gár -
mester úr elmondta, hogy amikor még kezdő
képviselő volt Fűzfőn, és részt vett az első
nyugdíjasklubok karácsonyi ünnepén és erre
a szép pillanatra azóta is emlékszik. Most így
40 felé jött rá, hogy milyen sokat jelentenek
az idősek a család, a közösség életében.
Mindig lehet számítani a korosodó emberek-
re. Váratlan események esetén mindig ké -
szen létben állnak és mennek segíteni, meg-
könnyíteni az életet. 
Kedves szóval említette meg Édesanyját, hogy
milyen sok segítséget kapnak tőle és a három
kisgyermekük is rajongásig szereti a nagyit.
Évek során arra lett figyelmes, hogy az idő-
sek mindig ott vannak a városi rendezvénye-
ken és aktív részesei ezeknek. Kihang sú -
lyozta, hogy a ma fiataljai olyan felelősségér-
zettel nem rendelkeznek, mint az a korosz-
tály, akire fel kell nézni. Fájón tapasztalja,
hogy az idősek egyre fogynak, és olyankor
mindig elszorul a szíve. Azon lesz Balaton -
fűz fő vezetése, hogy legalább egy kicsit meg-

könnyítse az itt élők életét. Megköszönte a
lelkes klubtagoknak, hogy 2018-ban a kará-
csonyi ünnepek előtt itt lehetett és ő köszönt-
hette a vendégeket. Végezetül Juhász Gyula
Öregségről című ver sét mondta el. „Az ember
sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Hadd
szépüljek meg én is!”
Az ünnepi köszöntő után Kossuth Gergő éne-
kes lendületes, pergő műsorával hamar bevon-
ta a közönséget az éneklésbe. Bakonyvári-Duó
– Bakonyvári Sándor és Szente Szabolcs – pör-
gős számokat játszott, remek aláfestése volt a
vacsorának, melyet a NIKE étterem készített.
A tombolasorsolás után a zene és a tánc tette
felejthetetlenné ezt a szép estét.
Köszönet érte a szervezőknek!

HEGYI ILONA

Nyugdíjas klubok közös ünnepe 2018-ban Fűzfőn
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A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár is nagy izgalommal
készült a télapó érkezésére. December 5-én
vidám gyermekhangok töltötték meg a szín-
háztermet és előcsarnokát, ahol már kora
délután jó hangulatú kézműves foglalkozást
tartott Varga Judit. A színes és dekoratív
díszeket nagy örömmel készítették kicsik és

nagyok egyaránt. A Pesti Kisszínház előadá-
sa közben a télapó is megérkezett és egy-egy
szép vers, vagy dalocska után apró édességgel
jutalmazta a bátor ki szereplőket. Búcsú -
zásakor megígérte, hogy jövőre ismét elláto-
gat hozzánk. Mi várni fogjuk.

BÓNA VERONIKA

Megérkezett a Mikulás

2018. december 8-án második alkalommal
rendezte meg egyesületünk a Városi
Disznóvágást, melynek nevével ellentétben
egyik célja az volt, hogy a régi falusi disznó-
vágások hagyományait bemutassa a város és a
környék érdeklődő lakosságának. A másik
célunk ezzel a programmal is – mint egyesü-
letünk minden rendezvényének – az volt,

hogy összehozza a város lakóit, ebben most is
a gasztronómiai volt segítségünkre. Öröm
volt látni, hogy fiatalok és idősebbek nézték
a feldolgozást, ültek közös asztalhoz, nyúj-
tották együtt a rétest, részt vettek a délutáni
vetélkedőn, élvezték a kísérő programokat.
Idén a nagycétényi küldöttség mellett a szat-
mári Sonkád település delegációja is részt
vett az eseményen.

Elsőként a gyerekek – és az örök fiatalok –
játszhatták el Czoma-Szegedi Nóra erre az
alkalomra született meséjét, majd a Pannó -
nia Citerazenekar fergeteges műsora követ-
kezett. Ezután együtt nótázhattunk Szeles
Józseffel és Szeredy Krisztinával, akiket Pató
Bálint követett operett slágerekkel. Mint
tavaly, idén is „színpadra” lépett a nagycété-
nyi Kadarka Éneklőegyüttes néhány tagjával
kibővült Balaton Dalkör, majd a Fűzfő

Hagyományőrző és Nosztalgia Tánc klub mel-
lett bemutatkozott az idén ősszel alakult
kezdő felnőtt néptánccsoport. Esti program-
ként Csocsesz szórakoztatta a közönséget,
majd, aki még mindig bírta szusszal, Nádasi
Elemér harmonikamuzsikája kíséretében
nótázhatott. 

Hála a fáradhatatlan segítőknek, egész nap
bővében voltunk az enni- és innivalóknak.
Fölsorolni is nehéz volna, hogy mennyi
finomság közül lehetett válogatni. 

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki mun-
káját, idejét ezen a decemberi szombaton
arra áldozta, hogy ez a rendezvény ismét
sikeresen létrejöhessen. 

MOLNÁR ESZTER – VENDÉGVÁRÓ ÉS

GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

II. Városi disznóvágás
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Házi rétes készítés – a II. Városi disznóvágás kísérőrendezvénye
A II. Városi disznóvágás eseményei közül külön érdekesség vola a házi rétes készítése. Ügyeskezű asszonyok munkája nyomán készültek a túrós,
mákos-almás rétesek.
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A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub a Yildizlar Hastánccsoporttal
együtt immár ötödik éve rendezte meg a
karácsonyi gálaestet.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden
kedves nézőnknek, hogy megtiszteltek ben-
nünket a jelenlétükkel. Valamint minden
segítőnek, akik közreműködtek a gála szín-
vonalához: Németh Imrének a fénytech-
nikáért, Kondrik Istvánnak a hangosításért,
Hatás Andrea színművésznőnek a szép kon-
ferálásért, Lajkó Frigyesnek a szíves ven -
déglátásért, Hódi Tibornak és az Öveges

tanu lóinak a fényképek, videók és háttér-
munkák segítéséért.
Az est folyamán felléptek még velünk
Hegedűs Istvánné által vezetett Senior
Örömtánc csoport, a szeptemberben alakult
Senior néptánccsoport Molnár Eszter
vezetésével. Csoportunk legkisebb tagjai, a
Fűzfői Csipet Csapat gyermekcsoport
ismételten új, eddig nem látott koreográ-
fiákat mutatott be. Együtt – közösen a
Balaton Dalkörrel – egy csapatként
készültünk most is, mint ahogy már sokszor
színesítettünk más rendezvényeket is.

A 2018-as gálánk színvonalát emelte egy
szívszorító levéllel Gróf Tibor, a Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója, aki távol-
létében sem feledkezett meg a gálánkról,
rólunk. Az üzenetét és az ajándék virágcsok -
rát Hatás Andrea és Kiss Irén közvetítette.
A 2019-es gálánkra már most nagy szeretettel
hívunk, várunk mindenkit!
Az új esztendőben kívánunk jó egészséget, sok
sikert mindannyiuknak!

PAPP JUDIT / YILDIZLAR ÉS VARGA JUDIT /
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS CSIPET CSAPAT

Táncgála

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. decem-
ber 20-án tartotta hagyományos karácsonyi
koncertjét az iskola diákjainak, tanárainak,
a kedves szülőknek, érdeklődőknek, a meg -
hívott vendégeknek. A programon örömmel
vett részt Marton Béla, Balatonfűzfő város
polgármestere is.
Az iskola karácsonyváró programjai nagyon
népszerűek: az adventi sikeres fellépések, az
iskolai karácsonyfa állítása, a karácsonyi
ajándékozással egybekötött osztálybulik,
a dicsérő karácsonyi iskolagyűlés, a sikeres
karácsonyi vásár. 
A lelkes fellépők csodaszép karácsonyi
műsorral lepték meg a közönséget a szeretet,

az elfogadás, a tisztelet, a békesség jegyében,
lezárva a 2018-as év történéseit és boldog -
sággal várva a 2019-es évet.
Az Irinyi Fúvószenekar elementáris, magával
ragadó erővel játszotta az ismert, szép

Ünneplés gyönyörű dallamokkal
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számokat Hégely Ákos tanár úr vezetésével.
A Csengettyűs együttes igazi karácsonyi
egyveleggel, míg az Irinyi Kórus nemzetközi
karácsonyi dalokkal lepte meg az ünneplőket
Mészáros Márta tanárnő igazgatásával.
Ratter Roland és Harta Bettina a Balaton-
parti Zeneiskolák Kamaraversenyén kiemelt
arany minősítést és nívódíjat kapott
TicoTico című számukért, s ezt kiegészítve
tubával és ütőhangszerrel adták elő fer-
geteges sikerrel. 
Váczi Violetta és Ódor Laura szólóénekükkel
kápráztatták el a nézőket, majd Huzsvár

Gerda, Fenyvesi Zóra Klaudia, Kiss Rebeka,
Magyar Lídia és Ódor Laura Szürkepatás
című kamara produkciója kapott óriási tap-
sot Hégelyné Kórodi Mónika tanárnő fel ké -
szítésével. Végül az Irinyi Fúvószenekar
kíséretével közös, örömteli énekléssel zárta
az Irinyi Iskola közössége a Karácsonyi kon-
certet. 
A meghitt pillanatok nem jöhettek volna lét re
a felkészítő tanárok aktív, hatékony mun kája,
s a kedves szülők segítsége nélkül. Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

Városi karácsony 
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár komoly feladatának
tekinti, hogy rendezvényeivel valamennyi
településrészen jelen legyen, különösen a ka -
rá csonyvárás időszakában.
Így történt ez idén is, hiszen az adventi gyer-
tyagyújtások szép számú érdeklődőt vonzot-
tak, a városi karácsony helyszíne pedig a tava-
lyi Kö zösségi Ház után december 15-én

a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyv tár volt. 
Izgalmas programnak bizonyult mézeskalács
díszítő játszóházunk, aminek levezetéséért
köszönettel tartozunk Papp Józsefné Jutká -
nak. Ezt követően a gyermekeket és felnőtte-
ket is egyaránt Hatás Andrea színművésznő
vidám zenés fellépése szórakoztatta, akinek
műsorában szerepelt közös éneklés és tánc is,

ami nagyszerűen megalapozta a további
műsorok alaphangulatát.
Köszönjük, hogy ka rácsonyi műsorunk
részeként fellépőink sorában köszönthettük
a Conestoga Country Linedance csoportot és
a szintén nagy népszerűségnek örvendő
Varnyú Country zenekart.

BÓNA VERONIKA

Városházi karácsony
A negyedik adventi gyertyagyújtás előtt
a hagyományokhoz híven Marton Béla pol-
gármester úr a Városháza előcsarnokában
tar tandó karácsonyi koncertre hívta Ba la -
ton fűzfő lakosságát.
A szépen feldíszített karácsonyfa, melyet
a Kéz műves Klub tagjai által készített díszek

ékesítettek, méltó keretet adott a hangver-
senynek.
Polgármester úr köszöntője után a Balaton
Dalkör karácsonyi dalokból összeállított
műsora következett. Káplán György ének-
művész 18. századbeli német dalokkal káp-
ráztatta el a hallgatóságot. Hajas Szilárd

fuvolaművész és fia, Gellért marimbán és egy
különleges hangszeren előadott szép dalla-
mokkal tették emlékezetessé ezt az estét.
A hangverseny végén a finom kalácsok és süte-
mények – K&A Pékség – elfogyasztása után
még sokáig beszélgettek az egybegyűltek.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Adventi ablakok Balatonfűzfőn
Horváthné Karli Szandra keresett meg azzal
a felvetéssel, hogy kapcsolódjunk a solymári
Adventi Ablakok ünnepi játékhoz.
A játék egy olyan adventi naptárról szólt,
ami a település ablakaiból állt össze.
Mindennap más-más helyen került 1–24-ig
egy-egy szám a kidíszített ablakokba.
Ezeket az ablakokat kellett megkeresni. Az
aznapi ablak helyének a meghatározásáról
felkerült egy térkép a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület internetes oldalára, és
oda kellett feltölteni a fényképeket is, melye-
ket meg találtak az „ablakvadászok”.
Köszönjük szépen az adventra készülődés
résztvevőinek az Adventi ablakokat!
Balatonfűzfőn 59 ablakra került adventi

szám, ebből 47 család, 3 közintézmény
(Irinyi iskola, gyártelepi bölcsőde, fűzfőfür-
dői óvoda), 2 templom és 7 vállalkozás abla-
kába.
Litéren 41 ablakba került szám, melyet 34
család, 2 templom, 5 közintézmény díszített
fel. Litéren az Önkormányzat szervezte az
eseményt és az ottani közösségi élet ezekben
a napokban még erősebb volt. Le a kalappal
előttük!
Köszönet a ,,vadászoknak” és beszámolóik-
nak, melyektől áldottabbak és vidámabbak
lettek a napjaink!
Köszönet azoknak, akik segítettek a szerve-
zésben és azoknak is, akik az utolsó pillana-
tokban is bekapcsolódtak, hogy minden
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Városi karácsony

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


