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Békés, Boldog, Szeretetteljes Karácsonyt Balatonfűzfő!

Bár a karácsony, Jézus születése a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, nem csak a vallásos emberek ünneplik.
A karácsony mindenkié. A család, a szeretet az összetartozás ünnepe. Ilyenkor kicsit megpróbálunk jobban odafi-
gyelni egymásra, megbocsájtunk és a feltétel nélküli szeretet vezérli a tetteinket. Az ünnepekre jobb hellyé válik a
világ. Mosoly lesz a szívekben, csodálatos fények az ablakokban és az utcákon. Finom ételek illata száll a levegőben.
De vannak, akik magányosan, betegen, reményvesztetten töltik az ünnepet, vannak, akik segítségre szorulnak. Nem
mindenkinek adatik meg, hogy a szeretteivel töltheti az ünnepet meghitt körülmények között. Kérem Önöket,
hogy mindenki figyeljen a környezetében élő egyedülállókra vagy idősekre, s ha segítségre szorulnak, igyekezzenek
melléjük állni, támogatást nyújtani. Egy kis odafigyeléssel boldogságot és szeretetet csempészhetünk az életükbe. 
Juhász Gyula szavaival kívánok békés, boldog, meghitt ünnepet a képviselő-testület minden tagja nevében. 

„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben”

Minden évben gyermeki izgalommal vá -
rom a karácsonyt. Gyerekként az ajándék
várása és a családi ünneplés jelentett szá-
momra örömet. 
Ma már a családom megajándékozása, az
örömük és az együtt töltött idő jelenti az
ünnepek legfontosabb részét. Ez egy o -
lyan ünnep, amikor tudom, hogy nyuga-
lom, békesség és szeretet tölti be szívün-
ket. Kívánok mindenkinek Kellemes Ün -
nepeket! Békés Boldog Karácsonyt!

Keil Norbert képviselő

Kedves Balatonfűzfőiek! 

Az év legszebb időszaka közeledik, ami -
kor a mindig sietős hétköznapok után jól -
esik kicsit lecsendesedni. Most talán még
fontosabb a család, a mézeskalács és fe -
nyőillatú együtt töltött idő.
Kívánom, hogy szeretetben, örömben és
békességben éljék meg ezeket a pillana-
tokat idén karácsonykor.

Jánka Anikó képviselő

2020 eseménydús, emlékezetes esztendő
Balatonfűzfő életében. A gyökeres válto -
zások, a hit és az összefogás éve. A kará -
cs o nyi vacsora mellett még megidézzük
vidám és meghitt pillanatait, megköny -
nyezzük veszteségeit, hogy aztán lassan
végleg búcsút inthessünk neki. Köszö -
nöm ezt a csodálatos évet a családomnak
és Fűzfőnek. Áldott, békés Ünnepeket kí -
vá nok városunk minden lakosának és
nyaralótulajdonosának! 2021-ben tovább
munkálkodunk együtt Balatonfűzfőért.

Szeli Dóra Réka képviselő

Felgyulladt az első fény a város adventi
koszorúján. Az advent a várakozás a min-
dent átjáró szeretet időszaka ez.

Ebben a nehéz helyzetben is meghitt,
békés karácsonyi készülődést kívánok
minden balatonfűzfői lakosnak! 

Lajkó Frigyes alpolgármester 

Ez az év más volt, mint amit megszok-
tunk. Egy új nehézséggel kellett szem-
benézni és küzdeni a mindennapokban.
Ebben a helyzetben kellett dönteni a
jövőnkről is. Ennek következtében het-
ünk élete megváltozott és azért teszünk
nap, mint nap, hogy mindenkié kicsit
jobb legyen az elkövetkező években.
Áldott, békés, boldog Karácsonyt kí -
vánok Balatonfűzfő!

Kerekes-Bakró Csongor képviselő 

2020 a meglepetés és az egység éve, a vál-
toztatni akarás tanúbizonyságot. Emlé -
kezetes lesz a város életében.Komoly
kérdések, válaszok, választások és kemény
döntések kezdete. Köszönöm a Fűzfői
polgároknak az összefogást és a bizalmat.
Az elkövetkezendő feladat nehéz lesz, de
közösen építjük a jövőt. Így év vége felé
pedig, Karácsony közeledtével kell a
pihenés, a nyugalom és fontos, hogy a
család kerüljön előtérbe.
Békés Boldog Ünnepeket kívánok! 
Gorza István képviselő

Szanyi Szilvia polgármester
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Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy az elmúlt időszak-
ban milyen döntések születtek valamint, hogy milyen feladatokat
végzett el az önkormányzat.

VADKÁR
2020. november 25-én ültünk össze a településünket érintő, régóta
húzódó vad probléma ügyében. Az egyeztetésen részt vettek a rend-
őrség képviseletében az érintett vadásztársaságok képviselői valamint
az önkormányzat képviselői.Minden lehetőséget figyelembe véve az a
döntés született, hogy a Gyártelepen vadbefogó csapdákat helyezünk
ki, melyekkel a rókák szakszerű élve elfogása a cél. Befogásuk után
más élőhelyre szállítják őket. Ezen kívül épül egy magasles, ahol bel-
területen a vaddisznókat kilövik. Bízom benne, hogy ezek az intézke-
dések eredményesek lesznek. Kérem Önöket, hogy közterületen ne
hagyjanak szabadon élelmiszert, macska eledelt, mivel ezek is ide-
vonzzák a vadállatokat.

KORONAVÍRUS ADATOK
A Covid 19 jelenlétéről és településünkön lévő következményeiről
szeretném Önöket tájékoztatni. Tesztelések történtek a dolgozók
körében az óvodákban és az iskolákban egyaránt. Az óvodában nem
volt fertőzött személy. Az iskolában két főnek lett pozitív a tesztje.
Ők karanténba kerültek és a kontakt személyeknek is 10 nap karan-
ténba kellett vonulniuk. A szociális munkatársak körében és idősellá-
tásban dolgozók között sem találtak a tesztek során fertőzött sze-
mélyt. Az idősek otthonában a dolgozók között nem találtak fertő-
zöttet. Az intézményben a hozzátartozók látogatása továbbra sem
megengedett, így két 95 éves születésnapost sem tudtam sajnos sze-
mélyesen köszönteni. A Polgármesteri Hivatalban a járványügyi
helyzet miatt az ügyfélfogadás nem működik, de az ügyintézés
zavartalan. Online módon és telefonon is elérnek bennünket. A
szociális étkezési csekkeket a portán át lehet venni, esetleg igény sze-
rint postázzuk is. A Művelődési Központban és a Közösségi Házban
továbbra sem lehet programokat, foglalkozásokat tartani.  Ezúton is
kérem Önöket, hogy amennyiben segítséget szeretnének vagy kör-
nyezetükben olyan idős személy esetleg karanténban lévő személy él,
aki segítségre szorul, kérem, jelezzék nekünk.

Szekeres Péter járványügyi koordinátornál jelezzék az igényt a
06/20/944-9831 telefonszámon, illetve az alábbi email címen sze-
keres.peter@balatonfuzfo.hu
Család-és Gyermekjóléti Központ
06/20/210-1375, 06-88-451-051
Központi ingyenes információs vonalak
06-80-277-455/ 06-80-277-456

VÉDETT VÁSÁRLÁSI IDŐSÁV
Tisztelt Balatonfűzfői Idősek!
A Kormány hétköznapokra 9-11 óráig, szombatra 8-10 óráig
határozott meg védett idősávot a 65 éven felüliek részére. Kérjük,
hogy elsősorban ezt az időszakot használják fel vásárlásaikra,
mivel a többi órában hirtelen tömegek lephetik el a boltokat, és ezzel
Önök az egészségüket veszélyeztetik.
KÁTYÚZÁS
Az utak kátyúzását elkezdtük. Szakemberek felmérték az úthibákat
az egész város területén és megkezdték a javítási munkálatokat.

2021-ben NEM LESZ HELYI ADÓEMELÉS
Polgármesteri döntésem a képviselőkkel egyetértésben, hogy 2021
évben nem lesz helyi adóemelés és a 65 éven felülieknek garázsa-
dó mentességet adunk.

IRINYI ISKOLA FELÚJÍTÁSA
Az iskola átköltöztetése nagy terhet rótt minden szereplőre. Egyik
oldalról azt látjuk, hogy ebben a vírusos helyzetben előny, hogy
különböző helyeken vannak elszeparálva a gyermekek, másik oldalról
ennek vannak egyéb járulékos többletei, mind anyagiakban, mind
feladatokban. Ezt a közös együttműködés tudta csak megoldani.
Köszönjük az iskola profi szervezését, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár és a városgondnokság segítségét!
Természetesen a tanárok, iskolai dolgozók, szülők, gyermekek, helyi
önkéntesek és civilegyesületek nélkül ez nem valósulhatott volna
meg. Az első osztályok a Sportszálló épületébe, a második, harmadik,
negyedik osztály a Csillagvizsgálóba, a felső tagozat a Művelődési
Központ épületébe került. Az Irinyi iskola épületét átadtuk a kivite-
lezőnek, aki már megkezdte a felújítást. 

KARÁCSONYI DÍSZÍTÉS 
A város díszkivilágítását bővítettük. Új kandeláber motívumokat
vásároltunk ezeknek a költségeihez a képviselő testület minden
tagja hozzájárult. A város karácsonyi díszbe öltöztetéséhez sok civil
is felajánlotta a segítségét. Volt, aki a régi, hibás kandeláber motívu-
mokat újította fel, volt aki fotózkodó helyet kreált és adventi koszo-
rú nélkül sem maradt a településünk. Csodálatos dekorációs elemek
készültek, amelyeket a város több pontján helyeztünk el. A
Mikulásház minden este családokat vonz a Béke térre. Ezúton is
köszönjük szépen a civilek és a vállalkozók segítségét. Jó érzés
végigmenni a városon, és mind a kidíszített közterületekben, illetve a
magáningatlanokban gyönyörködni. Idén is lesz adventi ablakok
játék, melyet Horváthné Karli Szandra szervez. A játék lényege, hogy
számozott, kidekorált ablakokat kell megkeresni december minden-
napján, és azt le kell fényképezni, majd a Balatonfűzfő-Litér
Turisztikai Egyesület facebook oldalára feltenni. Előző este ugyanitt
lesznek térképek, amelyek megmutatják, hogy hol kell keresni a
következő ablakokat. Ez a karácsony és szilveszter más lesz, mint a
megszokottak. Kérem, hogy vigyázzunk egymásra, és fordítsunk
több figyelmet embertársainkra, mert az egészségnél, a szeretettnél
nincs fontosabb! Nem az ajándék nagysága számít, hanem az, hogy
az ajándékozás mögött milyen érzések vannak. Idén próbáljunk kicsit
többet együtt lenni a családdal, de ha ismerünk a környezetünkben
egyedül élő embereket, akkor lepjük meg őket egy aprósággal. Érez-
zék, hogy ők is fontosak számunkra. Tavaly voltak olyan családok,
akik megosztották az ünnepi ebédjüket szegényekkel.
Mivel idén ez az utolsó hírlap, így az alábbi gondolatokkal szeretném
búcsúztatni az idei évet és köszönteni az újesztendőt.
A jövő üres. TE töltöd meg tartalommal: álmokkal, érzésekkel, cseleke-
detekkel, találkozásokkal, gondolatokkal, élményekkel. TE tudod belőle
kihozni a leg jobbat!
Balatonfűzfő város jövőjébe vetett töretlen hittel kívánok minden
fűzfői Polgárnak, Családnak jó egészségben és sikerekben gazdag,
békés, boldog újesztendőt.

SzANyI SzILVIA

POLGÁrMESTEr

Polgármesteri beszámoló



Biztonságos tüzifavásárlás

Az ősz beköszöntével eljött a fűtési szezon, sokan ilyenkor gon-
doskodnak a téli tüzelőről. 
A házaló kereskedők gyakran üzletelnek tűzifával, közöttük
pedig vannak olyanok, akik különböző módszerekkel igyekeznek
megkárosítani a gyanútlan vásárlókat.

A fűtési szezon beköszöntével minden évben érkeznek bejelentések a
rendőrségre tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokról. A rendőrség
ezért ismételten óvatosságra inti a tűzifát vásárlókat. 

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, vagy gyanús körülményt
észlelnek, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a
112-es segélyhívószámon!

A megelőzés lehetőségei: 
- állandó, megbízható helyről történő vásárlás 
- hivatalos telephellyel, stabil elérhetőséggel rendelkező vállalkozások
előnyben részesítése 
- a leszállított áru szigorú leellenőrzése, az ehhez szakértelemmel bíró
személy helyszínre hívása (ehhez kérheti az önkormányzat, vagy a
polgárőrség segítségét) 
- ragaszkodás szabályszerű számla kiállításához, az azon szereplő ada-
tok kontrollálásához 
- fizetésre csak a fa lerakása után kerüljön sor akkor, amikor a szabály-
szerű teljesítés már nem hagy maga után kétséget 

BALATONALMÁDI rENDŐrKAPITÁNySÁG

Kedves Gondozottak!

2020. november 23-tól a területi védőnői ellátás rendje: a tanácsa-
dások először jelentkező gondozott esetében előzetes telefonos idő-
pont egyeztetéssel történik; illetve a már gondozásban lévő gondo-
zottakat szintén időpontra hívom tanácsadásra.
Továbbra is kérem, hogy hőemelkedés, lázas betegség, felső légúti
tünetek, betegség esetén, illetve, ha közvetlen környezetében akut
légúti fertőzésben szenvedő beteg van NE jöjjenek tanácsadásra!!
Családlátogatásnál a távkonzultáció lehetőségét kell felajánlani, DE

újszülöttekhez, illetve probléma eseten kimegyek a családokhoz, vagy
ha a család kéri!

Elérhetőségeim:
Tel:20/437-5233
email: vedono@balatonfuzfo.hu

TÖLGyES BEÁTA

TErÜLETI VÉDŐNŐ

Ügyfélfogadásirend változás

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Bala -
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
ügyfélfogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul:
Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap: 2020. december
22. (kedd) 8.00–16.00-ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:

december 23. (szerda) 9.00-14.00
december 24. (csütörtök) zÁrVA

december 25. (péntek) zÁrVA – munkaszüneti nap
december 28. (hétfő) 9.00-14.00
december 29. (kedd) 9.00-14.00

december 30. (szerda) 9.00-14.00
december 31.(csütörtök) 9.00-12.00

2021. január 1.(péntek) zÁrVA - munkaszüneti nap

Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 2021. január 04.
(hétfő) 8.00-16.00 óráig. E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el
bennünket: fuzfojolet@gmail.com. Telefonon, a következő elérhető-

ségeken találhatják meg munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatar-
tási időben: 88-451-051. A segítség elérhető az ünnepek alatt is! A
Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által működ-
tetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül krízishelyzet-
ben hívható szám: 06 20-378-9527. Az ünnepek alatt sincs egyedül,
ha magányos, lelki válságba került. „Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat
24 órás ügyelete ingyenesen hívható az ország területén vezetékes és
mobilhálózatból: 116-123 vagy 06/88/422-205. Bántalmazták, vagy
megalázták, családon belüli erőszak áldozatává vált? Ingyenesen hív-
ható segélyvonal 24 órában vezetékes és mobilhálózatról: 06-80/20-
55-20. Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat. Ha
otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, hívja az
Utcai Szociális Segítők egyesületének regionális Diszpécser -
szolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.
Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás reményé-
ben kívánunk mindenkinek Békés, boldog Karácsonyt és örömökben
gazdag Újévet! 

Dr. SAJTOS ILDIKó

INTÉzMÉNyVEzETŐ

4. oldal 2020. december
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Tisztánlátásunk segítésére és lelkünk épülésére áldott lehetőség szá-
munkra a karácsonyi események feletti elmélkedés. Jézus születése
egybeesik az isteni tekintélyű Augustus császár uralkodásának sokat
ígérő időszakával. Népszámlálás a birodalomban. A gazdasági lehető-
ségek felmérése az adók szempontjából. Ki kell építeni a birodalmi
utakat, hogy a légiók könnyedén eljussanak mindenhová. Erős hadse-
regre van szükség, hogy biztonságban élhessenek a polgárok és virá-
gozzon a gazdaság. Az emberek szinte messiási váradalmakat remél-
tek Augustus uralkodásához.

Ne fűzzünk reményeket hamis messiásokhoz. Van éppen elég törté-
nelmi tapasztalatunk. Vegyük észre és adjunk hálát a mi igazi
Messiásunkért, Jézusért, akinek megszületéséről a betlehemi mező-
kön angyalok kara zengett öröméneket. Akinek köszöntésére, a vele
való találkozásért, úttalan utakat vállalva, Perzsia sivatagos területein
át eljöttek a napkeleti bölcsek, mint három királyok. Ők, akik királyt
megillető módon köszöntötték, aranyat, tömjént és mirhát hozva
neki. Igaz, Heródes már a kicsiny gyermekben hatalmi vetélytársat lát
és halálra szánná. Szüleivel együtt Egyiptomba menekülnek. János
apostol bizonyságtétele a legkifejezőbb, amikor így ír: „Az igazi vilá-
gosság eljött a világba, amely megvilágosít minden embert. A világ-
ban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi
közé jőve, és az övéi nem fogadták be őt… Valakik pedig befogadták
őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak,
akik az ő nevében hisznek. /János evangéliuma 1:9-12./ Engedjük őt
szívünkben megszületni, hogy ott növekedve örömet, új és örök élet-
et nyerjünk általa. 
Kegyelemteljes karácsonyt, békességet, szeretetet, jó egészséget és egy
boldogabb új évet kívánok mindenkinek!

KOVÁCS ATTILA

NyUGALMAzOTT rEFOrMÁTUS LELKÉSz

Karácsonyi gondolatok

Isten országát, minden embert tisztelve és szeretve, 
krisztusi szelídséggel építsük

A dunántúli reformátusok nagy családjának püspökeként tizenkét
éve szolgálhatok. Hálás vagyok az Istennek és a dunántúli református
gyülekezeteknek, hogy egyedüli jelöltként, teljes támogatással és fel-
hatalmazással, újabb hat esztendőre megválasztottak erre a tisztségre.
A református egyházban minden tisztséget választással töltenek be,
egyházi törvényeink szerint, tehát nem kinevezéssel. A püspöki tiszt-
séget kivétel nélkül mindenki maximum háromszor hat év időtar-
tamban töltheti be. Ezért számomra ez az utolsó „ciklus”, a záró hat
év. Valóban, amit ez a szolgálat kíván az embertől, az tényleg nem
végezhető tovább, teljes odaadással, 18 esztendőnél.
Minden ilyen választás egy megmérettetés is: miként értékelik a
munkámat azok, akik nekem bizalmat szavaztak. Hálás vagyok az
újabb egyhangú bizalomért, szeretném megszolgálni. Azért imádko-
zom, hogy az Úr adjon még hat esztendőre elég erőt, bölcsességet,
türelmet, valamint örömöt és reménységet, tartson meg egészségben,
kegyelmében. Feladat van bőven. Mindent megteszek, amit tenni
tudok, és bízom abban, hogy az Úr kegyelme segítségemre siet, ahogy
azt eddig is megtapasztaltam. Köszönöm minden hűséges munkatár-
sam segítségét! Köszönöm mindazoknak, akik segítenek, vagy leg-

alább nem gátolnak, akik imádkoznak értem, akik szeretetüket is
kimutatják felém, ami sok erőt ad. A szívem tele van hálával, öröm-
mel. Célom az, hogy Isten országát, minden embert tisztelve és sze-
retve, krisztusi szelídséggel építsük egy folyamatosan változó, ellent-
mondásos és nem könnyű világban. Mi az Isten valódi megoldást
ajándékozó szeretetét hirdetjük, hiszen Isten azt akarja, hogy teljes
életet, boldog életet éljünk, már ebben a földi létben is, amely folyta-
tódik az örök élet teljességében. Nincs ennél nagyobb örömhír. Az
egyház szolgálata mindig az evangéliumról szól, azt munkálja. A
napokban a koronavírusjárvány második hulláma között tesszük a
dolgunkat, gyülekezetekben, közoktatási és szociális intézményeink-
ben, miközben közbenjáró könyörgést mondunk mindenkiért!
Áldott adventi időt és karácsonyi ünneplést kívánok Városunk min-
den lakójának: „Nyilvánvalóvá lett az Isten szeretete, aki Jézus
Krisztus által legyőzte a halál erejét és világosságra hozta az elmúlha-
tatlan életet!” (2Timóteus 2,10)

STEINBACH JózSEF

MAGyArOrSzÁGI rEFOrMÁTUS EGyHÁz DUNÁNTÚLI rEFOrMÁTUS

EGyHÁzKErÜLETÉNEK PÜSPÖKE



6. oldal 2020. december

Tisztelt Olvasó!

Jézus születésének örömhírét elsőként a pásztoroknak mondta el az
Úr angyala: „Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyog-
ta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hoz-
zájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz
majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az
Úr, Dávid városában! (Lk 2,9-11)
Ne féljetek, szól hozzánk is az angyali üzenet! A 2020-as évre sajnos
jellemző a bizonytalanság, esetleg a félelem is. Egy világjárványt
élünk meg, ami nagyban meghatározza mindennapjainkat, az ember-
ekkel való kapcsolattartásunkat. Az a bizonyos másfél-két méteres
távolságtartás - ami egyébként fontos a jelenlegi helyzetben – talán
nem is csak annyi. Komoly kihívást jelent sokak számára a korábban
természetesnek tűnő családi, baráti kapcsolatok fenntartása. És nem
tudjuk, meddig tart még…
Az viszont bizonyos, hogy elérkezik a Szenteste, amikor legalább egy-
szer egy évben leáll ez a rohanó világ, és szeretteinkre tudunk figyel-
ni, legjobb esetben a családok is együtt tudnak lenni. A nagyszülők

unokáik ragyogó arcát látva elfelejtik minden gondjukat, semmi más
nem fontos, csak szeretni, megbecsülni egymást. Megvalósulhatnak
–e idén is ezek a találkozások, vagy másként telik majd az ünnep?
Bárhogy is lesz, az angyal nekünk is hirdeti: ne féljetek! Bíznunk kell
Isten gondviselő szeretetében. Ő oda ajándékozza nekünk Fiát, hogy
általa éljünk. Soha nem vagyunk egyedül, a legnagyobb bajban sem!
Karácsony ünnepének ez az egyik üzenete, midőn beteljesedtek a
Próféta szavai: „Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve.
Ez azt jelenti: Velünk az Isten!” (Mt 1,23).
Talán nem úgy fog elmúlni ez a járvány, hogy közben nem változott
semmit az ember. Talán tanulunk belőle, és az igazi értékekre helyez-
zük a hangsúlyt. Igazi értékekre, melyeket nem lehet megvásárolni: az
őszinte, tiszta Isten és emberi kapcsolatra. 
Szívből kívánok mindenkinek Áldott Karácsonyt, és Isten kegyel-
méből nyugodtabb, félelem nélküli Új Esztendőt! Imádkozzunk
egymásért!

LAPOSA NOrBErT JózSEF

PLÉBÁNOS

Karácsonyhoz közeledve…

„Valóban nagy a kegyesség titka: aki meg jelent testben, igaznak bizo-
nyult lélekben, meg jelent az angyaloknak, hirdették a népek között,
hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” 1Tim 3,16

Karácsony érdekes és titokzatos ünnep. Gyermekek és felnőttek nagy
várakozással várják. Titokzatos, mert éppen a várakozások és elvárá-
sok miatt olyan kikutathatatlan, hogy pontosan milyen is lesz az
ünnep?! Igyekszünk, mindent megtenni annak érdekében, hogy az
ünnep békességes, nyugalmas, szeretetteljes tartalmú és hangulatú
legyen. Várt és talán elvárt, hogy a családban békességben, szeretet-
ben, megértésben legyünk és ünnepeljünk együtt. Várhatóan, a vírus-
helyzet miatt azonban egyáltalán nem lesz olyan az ünnep, mint ami-
lyen eddig volt. Sokan vannak egyedül, vagy éppen betegségben, és
nem lehet együtt a család…
Jézus megszületett, és itt élt, történetileg Augustus és Tiberius császá-
rok uralkodása idején. Sokan megkérdőjelezik, hogy mi lett Jézus
életének hatása, hogy milyen változást hozott egyáltalán a világban.
Sokan úgy gondolják nem változott semmi: azóta sem szeretik job-
ban egymást az emberek, nem szűnt meg a rosszindulat, a gyűlölet, a
kín, a szenvedés, még az ünnep idején sem. Úgy gondolhatjuk, ha job-
ban szeretnénk egymást, ha mindenki mindent megtenne azért, hogy
jobb legyen a világ, akkor szép lenne az ünnepünk! De honnan
vegyük a szeretetet, amikor nekünk sincs elég belőle és a környeze-
tünk sem gazdag benne?
Érdemes elgondolkodnunk, hogy közülünk kihez csöngetett be akár
vártan, akár váratlanul a brit királynő, vagy más magasrangú előkelő-
ség? A világegyetem Ura, a dicsőség Királya, az élet Fejedelme azon-
ban eljött, hozzánk, megjelent testben emberként! Luther így fogal-
mazza meg ezt: koldus és király találkozója ez. A király, az élet Ura
eljött hozzánk koldusokhoz, levetette dicsőségét, rangját, méltóságát

és eljött hozzánk, egyszerű halandókhoz. A végtelen eljött a véges
létűekhez, az örök a múlandóhoz.
Eljött hozzánk, akiket bizony húz és nyomaszt saját létünk nyomorú-
sága, esendősége, igen sokszori szeretethiányunk. És mindezt akkor
vesszük észre, akkor szembetűnő, ha a király megjelenik. A különbség
köztünk és közte óriási, titokzatos és felfoghatatlan.
Hozzánk és miattunk jött, hogy velünk legyen, hogy nekünk adja
mindazt, ami az övé. Azért jött, hogy megtegye helyettünk és értünk,
amit mi nem tudunk. Mi nem tudjuk mindig szeretni Istent és az
embereket – ő mindig szeret minket és mindenkit. Mi nem tudjuk
mindig megérteni Isten cselekedetét, akaratát, és elfogadni azt, és az
embereket sem tudjuk sokszor megérteni és elfogadni – ő azonban
mindig, minden élethelyzetünkben és állapotunkban megért és elfo-
gad minket. Mi képtelenek vagyunk túllátni a halálon és nem tudjuk
azt legyőzni – ő legyőzte azt és életet ad a halál után is. Azt az ígéretet
kaptuk Tőle, hogy új világot teremt, és mi annak a részesei leszünk.
A király eljött, szólt és szól hozzánk: hirdették a népek között –
mondja az apostol. Mi is küldöttei igehirdetésén keresztül hallottunk
róla. És a király szava nyomán, a Lélek erejéből hit indult a szívünk-
ben iránta. Ez, a benne való bizalom tart meg minket mindaddig,
amíg vele együtt leszünk az örök dicsőségben, az ő fényességében, az
örök boldogságban.
Szép és gyönyörű karácsonyunk van és lesz is mindig, ha a Krisztusba
vetett hitünkben rendíthetetlenek maradunk, hisszük és valljuk,
hogy maga Király, a világ ura jött és jön hozzánk, és elkezdi bennünk
a jót: az örökkévaló életet, az ő békességét és mindent átfogó, végte-
len szeretetét adja nekünk. Ámen

ISó zOLTÁN

EVANGÉLIKUS LELKÉSz

Karácsony titka
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Az ember mindig örömmel megy be a fűzfői horgász, ajándék és
rövidárú boltba, mert Csöndör József és felesége Zsuzsa még a
maszk mögött is mosolyognak, szakértelmükkel próbálnak segí-
teni a vásárlóknak. 
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár kétszer kért tőlük
eddig segítséget idén, támogatás céljából. Az egyik a tavasszal meg-
hirdetett népszerű rajzverseny, melyre a gyerekek beszkennelve küld-
ték el rajzaikat, amelyet szakértő zsűri bírált el. Az első öt helyezett
értékes ajándékokat kapott, melyben voltak filctollak, színesceruzák,
temperák, vízfestékek, ecsetek, noteszek, füzetek, ollók, grafitceru-
zák és tollak, minden olyan szükséges dolog, amellyel a rajztechniká-
jukhoz a későbbiek során is hozzájárulhattak. József, mint mondja, a
válságos időszakban szívesen segítettek, átérezték az intézmény és a

gyerekek nehéz helyzetét. Másodszor pedig a városi ünnepségen szá-
míthatott rájuk a művelődési központ, dekorációk tekintetében,
ezzel hozzájárulva, hogy Balatonfűzfő méltóképpen ünnepelje meg,
hogy 20 éve lett város. 
- Elmondhatom magunkról, hogy az egyik legrégebbi kereskedelmi vál-
lalkozás itt Fűzfőn a miénk. Mint sokan mások én is a Nitrokémiánál
kezdtem dolgozni, mint targoncaszerelő. Feleségem a fodrász szakmát
adta fel a vállalkozás kedvéért.1992-ben videotéka nyitásával indult a
történetünk. A Fűzfő térről nyíló utcából költöztünk ki immár 18 éve,
az akkor még perifériának számító Nike körúti buszmegállóba. Úgy
érzem, hogy ez jó ötletnek tűnt, hiszen több kereskedelmi egység is követ-
te példánkat. Vállalkozásunk az új helyen folyamatosan bővült, és ami-
kor a videotéka az internet miatt hanyatlásnak indult, Balaton-parti
település lévén kézenfekvő volt, hogy a horgászat irányába mozduljunk
el. A horgászboltot ötvöztük később a játék, ajándék, rövidáru bevezeté-
sével. Próbáltuk a magunk módján lefedni azt a keresletet, amik a város
lakói igényei alapján felmerültek. Igy idővel harisnyákkal, kötő és hor-
goló fonalakkal, kreatív hobbi termékekkel bővítettük kínálatunkat.
Rugalmasan reagálva a mostani vírushelyzetben felmerülő nehézségek-
re, üzletünket nem viselték meg annyira ezek a nehéz hónapok. Ez
köszönhető annak az egyre bővülő vevőkörnek, akik főleg Fűzfő és a kör-
nyező településekről járnak hozzánk. Ezúton is szeretném megköszönni,
hogy kitartottak mellettünk ezekben a nehéz időkben is – eleveníti fel a
múltat József, miközben megyünk át a jelenbe. 

SzENDI PÉTEr

Jobb adni, mint kapni – ajándéktárgyakkal és dekorációkkal 
támogatták a rendezvényeket

Novemberi jeles napunkat a megszokottól eltérően ünnepeltük óvo-
dáinkban. November 9-13-ig a heti tevékenységeink a Márton-napi
hagyományokhoz népszokásokhoz kapcsolódott. Minden csoport
délelőtti játékát, ábrázoló tevékenységét, éneket, mesét, a liba,
Márton legenda határozta meg. Készültek lámpások, libák, de sajnos
az idei évben elmaradt az iskolásokkal közös lámpás felvonulás, mely-
nek hagyománya üde színfolt a város életében.
A Balkom Kft rajzpályázatot hirdetett a környező település óvodái-
nak, iskoláinak. A gyerekek rajzaikkal elmesélik a kerti hulladékok
keletkezésének történetét vagy lefestik, a komposztálás fontosságát
esetleg megrajzolják, hogy a zöld körforgásból, hogyan cseperedik
egy facsemete. Elsődleges cél, hogy a felnövekvő generáció számára jó
példát mutassunk a környezettudatos gondolkodás terén. A szelektív,
veszélyes vagy épp a zöld hulladékok megfelelő kezelése a legalapve-

tőbb teendő, melyet a lakosok megtehetnek környezetük védelme
érdekében. A Szivárvány óvoda minden telephelyéről érkeztek
pályázatok, az eredményhirdetésre még várnunk kell. 
Sajnos szigorítanunk kellett a házirendünkön, nem csak a gyerekek,
hanem az intézményben dolgozó felnőttek érdekében is. Most már
csak a gyermekek léphetnek be, kísérő nélkül az intézményekbe.
Igyekszünk maximálisan óvni és védeni gyermekeinket, minden szü-
lőnek köszönet a támogatásért és az együttműködésért.
Az adventi időszakban meghitt és szeretetteljes hangulatot idézünk
elő csoportjainkban, de sajnos elmaradnak most a közös barkács-dél-
utánok, adventi vásárok, melyek összekovácsolták a közösségeket. 
Minden kedves Olvasónak meghitt békés Karácsonyt és boldog új
évet kívánunk!

SzIVÁrVÁNy óVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELŐTESTÜLETE.

Szivárvány Hírek

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy érintett lakossági kez-
deményezésre végzett vizsgálatokat követően hozott 216/2020.
(11.10.) számú KT határozat szerint a Felsővillasor utca 11. és 45. szám
közötti útszakasz (az első két kereszteződés közötti szakaszon) a forgal-
mi irány megváltoztatására, valamint sebesség csökkentési és várako-
zást tiltó korlátozására kerül sor 2020. december 31-étől kezdődően.
A változással közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosok kiértesítése
postai úton történik. Fenti változtatási kezdeményezés és döntés

célja, hogy - az útburkolati felújítást követő felgyorsuló forgalomra is
visszavezethető – a megnövekedett közlekedési-baleseti szituációk és
forgalmat akadályozó parkolások megszűnjenek. Döntés-előkészítés
során figyelembevételre került a Balatonalmádi rendőrkapitányság
Közlekedési Alosztályának szakmai véleményezése is. Ez úton is kérek
minden közlekedőt a vonatkozó KrESz szabályok betartására.

SzANyI SzILVIA POLGÁrMESTEr

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Balatonfűzfő-Fűzfőfürdő Felsővillasor utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról



8. oldal 2020. december

2005-től egy-két év alatt több ingatlan is gazdát cserélt a Szalmássy-
telepen. Mi, viszonylagos tősgyökeresként, sok ismeretlen emberrel
találkoztunk nap mint nap. 2007 karácsonyához közeledve Eszter
gondolata volt, mi lenne, ha advent ürügyén szerveznénk egy beszél-
getős, ismerkedős utcai összejövetelt a Sallai utca közepén álló fenyő-
fánál. Minden postaládába meghívót dobtunk – azóta ez már hagyo-
mány -, amelyet megelégedésünkre sokan elfogadtak.
Ismerkedtünk… Forró, finom teát és forralt bort készítettünk, s
kínáltuk a többiek által hozott házisütikkel együtt. Soltész Feri han-

gulatos, kicsi „tábortüzet” csiholt. A kezdeti sikert az bizonyította a
legjobban, hogy elköszönéskor több irányból is elhangzott, jövőre is
jövünk. Így kezdődött … 
A harmadik évre új ötlet született Pintéréknél. Terjesszük ki ezeket az
alkalmakat városi szintre. Legyen egy nagy adventi koszorú, négy
gyertya, s ezeket gyújtsuk meg a településrészeken vasárnaponként.
Az eredeti cél szerint a karácsonyi hagyományok felszínre hozásával
egy közösségépítő, a városrészeket összehozó, szervezett eseményt
képzeltünk el. A gondolatot tett követte, a VÁCISz támogatta az
elképzelést. Az általunk biztosított vasanyagból - terveim alapján –
elkészült a két méter átmérőjű koszorúváz. Három évig otthonunk-
ban „öltöztettük” örökzöldbe, a gyertyákat a VÁCISz vásárolta.
Később a koszorúkészítés is közösségteremtő hagyománnyá vált, a
nyugdíjasklubok tagjai segítettek a püsnik elkészítésében, Konticsné
Ancsa puncsos teájától doppingoltan. A csokrokat aztán Eszter
kötötte a vázra, a Tárnai zita által felajánlott huzallal. Az utóbbi
években a díszítés Horváth Irén tanárnő keze munkáját dicséri. Azt
gondoltuk, hogy a vasárnapi alkalmakra mindig az előző település-
részről a lakók viszik át a koszorút délután négy órára. Később ez az
„átszállítás” - amiben a tobrukiak példamutatóak voltak -, elmaradt,
de a helyi vendéglátás annál inkább kiteljesedett. Három településré-
szen a nyugdíjasklubok, a Szalmássy-telepen a Pintér házaspár lettek
a vendéglátó „házigazdák”. Az utolsó két évben – mivel ez egy kifor-
rott, város-szerte nagy érdeklődést és részvételt kiváltó eseménnyé
vált -, a Balatonfűzfőért Alapítvány vállalta fel a vendéglátás költsége-
it, a háziak süteményei mellett. Minden helyszínre jellemző volt,
hogy máshonnét is szép számmal érkeztek az alkalmakra, amelyeket a
helyiek versmondással, énekkel még színesebbé tettek. A Balaton
Dalkör jelenlevő tagjai mindig hangadói voltak a karácsonyi dalok
éneklésében. Tobrukban az óvodások több alkalommal is meghatot-
ták műsorukkal a jelenlevőket.
A 2020-as év adventkor is új fejezetet nyitott … A gyetyagyújtásokon
készített fényképeket nézegetve az jár a fejemben, hogy jövőre jó
lenne újra folytatni a hagyományt! reménykedjünk! 

PINTÉr ISTVÁN ÉS ESzTEr

Visszaemlékezés

„Minden emberen van egy jelmez és egy maszk, melyet mohó ambíció-
val és ravasz önvédelemből visel.” Ezzel az idézettel kezdtem az idei év
elején a VEGASz Egyesület sikeres farsangi báljáról szóló beszámo-
lót nem gondolva, hogy 2020-at ténylegesen a kényszerűen viselt
maszk fogja meghatározni, mint ahogy azt sem gondoltuk, hogy
egyesületünk következő rendezvénye a 2021-es farsang lehet. 
Sajnos hiába voltak ötleteink a húsvét megünneplésére, hiába nyer-
tünk nem kevés pályázati forrást a Trianoni emléknapra való méltó
megemlékezéshez, hiába terveztünk Szent Iván napi tűzgyújtást,
hiába ötleteltünk a XIV. Gombócfesztiválra, a vírus minden számítá-
sunkat keresztülhúzta. 
A nyáron még bíztunk abban, hogy év végére már javul annyit a hely-
zet, hogy a Trianon100 – Felvidéki nap címen Nagycéténnyel együtt
tervezett rendezvényt december első szombatján végre megvalósít-

hatjuk, de a járványhelyzet ismét közbeszólt. Próbáltuk áttervezni,
virtuális térbe helyezni, de mindig ugyanoda jutottunk: a gasztronó-
mia nem lehet virtuális, a testvértelepüléssel pedig személyes találko-
zás nélkül nem lehet igazi programot szervezni. 
Így erre az évre maradt tervezés, az álmodozás, az otthoni gombócfő-
zés. Szerencsére az Emberi Erőforrások Minisztériuma is a helyzetnek
megfelelően járt el a 2020-as NEA pályázatok tekintetében is, és a
megvalósítási határidőt 2021. szeptember 30-ára tolta ki. Az elma-
radt rendezvények ellenére próbálunk pozitívak maradni, és bízunk
abban, hogy 2021-ben már csak rossz emlék lesz a csend, és a rendez-
vénytelenség. 

MOLNÁr ESzTEr

VEGASz EGyESÜLET

2020 – a maszkok éve…
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A hagyomány folytatódik

Egyesületünk, a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
2015 óta minden évben díszíti és kivilágítja a ,,Mindenki kará-
csonyfáját” Tobrukban, a Radnóti utca – 71-es út sarkán.

A kezdetekkor az volt a célunk, hogy a 71-es úton, a városon áthala-
dóknak egy szép látványban legyen részük Advent első vasárnapjától
Vízkeresztig. Egyesületünk tagsága és a városvezetés is támogatta
elképzelésünket. Készítettük a díszeket – amit minden évben cserélni
kellett az időjárás okozta károk miatt –, díszítettük a fát a csebszaltó-
sokkal együtt. A világítás megvalósítását, kiépítését Egyesületünk
részben saját költségből, részben a Szerencsejáték Szerviz Nonprofit
Kft. támogatásával valósította meg. Ennek köszönhető, hogy egyre

több fényfüzért tehettünk a fára.
Marton Béla és Szanyi Szilvia polgármesterek pedig engedélyezték,
hogy térítésmentesen ráköthettünk a közvilágításra. Az óvodásokkal
minden évben együtt köszöntöttük a karácsonyt a feldíszített fánál,
de a vírushelyzet miatt ebben az évben ez a köszöntés sajnos elmarad.
Az adventi készülődésre, a karácsonyvárásra és ünnepekre, az új évre
kívánunk minden városlakónak, ide látogatónak jó egészséget, bol-
dog ünnepeket! Vigyázzanak magukra és családjukra, hogy 2021-ben
is gyönyörködhessünk a kivilágított ,,Mindenki karácsonyfájában”!

BÉrES ISTVÁNNÉ

A BALATONFűzFŐI VÁrOSVÉDŐ ÉS FÜrDŐ EGyESÜLET ELNÖKE

A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub 2006 óta viseli
ezt a nevet. Tagjai középiskolások, főiskolai hallgatók és dolgozó
fiatalok, akik vállalták, hogy munkájuk mellett népünk tán-
chagyományát ápolják, és a nagyközönségnek mindezt bemu-
tatják. A csoportot Varga Judit vezeti, vele beszélgettünk. 

- Maga volt a varázs, mikor először láttam néptáncosokat táncolni.
Balatonvilágoson, egy falunapon vettem részt anyukámmal és a nagy-
mamámmal, amikor felléptek a Litéri Zöldág gyermektánccsoport tag-
jai. Először láttam nagy szoknyával táncoló, velem egy korosztályú
gyerekeket, ilyen műfajban a színpadon. Csupán hét éves voltam, mikor
éreztem azt a vonzódást, amit a tánc tud adni, és eldöntöttem, hogy én
is szeretnék táncolni – kezdi a beszélgetést Varga Judit, akinek a kezde-
ti lépések nem okoztak nehézséget, az idő, hogy mikor mehet ismét
táncpróbára, annál inkább. Kilenc éves volt, amikor Balatonfűzfőn a
közösségi házban indult egy új csoport, ahol nem néptáncot, hanem
szalontáncokat lehetett tanulni. Szeretett volna más műfajt is
kipróbálni, ezért abba a csoportba is belépett. Judit számára ez sem
volt elég, hiszen akrobatikus rock and roll is indult az általános
iskolában. Számos sikereket, eredményeket ért el mindhárom műfa-
jban, mégis a néptánc és a szalontánc volt az, amelyek meghatározzák
az életét a mai napig. - Még nem voltam 13 éves, mikor felkerültem az
Öveges iskola felnőtt táncosai közé, ahol először csak tanultam, később
meg már tanítottam is őket. Ekkor döbbentem rá, hogy tanítani sokkal

jobban szeretek, látni mikor mások örülnek egy tánclépés megtanulásá-
nak, amikor visszajelzést kapok, ami nem szavakban, hanem a mozdu-
lataikban, a szemükben és a mosolyukban látszik.
2006-ban vette át a csoport vezetését, első feladata a név kiválasztása
volt, ami nem volt egyszerű, mivel nem csak néptáncot, de nyitótán-
cokat is táncolnak. Mindenkinek sok jó ötlete, javaslata volt. Ezeket
összeírták, beletették egy kalapba és kihúztak egyet, ekkor kapta meg
a tánccsoport, a Fűzfő- Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub
nevet. A táncklubjuk teljesen más, mint a környékbeli tánccsopor-
tok, mert ők amatőr szinten, a tánc iránti szeretetből és barátságból
tartanak össze. - Tanítottam már moldvait, rábaközit, kalocsait, szat-
márit és még sok stílust. Fontos számomra az is, hogy ne csak táncolják,
hanem zene, és lépések alapján is felismerjék a táncokat. Lényegesnek
tartom a hagyományok ápolását, életben tartását, így nem csak felnőt-
teknek, hanem a gyerekeknek is át szeretném adni mindazt, amit tudok.
Sok felkérésnek igyekszünk eleget tenni, nemcsak Balatonfűzfőn, hanem
a környékbeli településekről is sokszor kapunk meghívást – folytatja
tovább Judit, miközben olykor elmagyaráz egy-egy tánclépést a
gyerekeknek, a művelődési központ színháztermében. Az elmúlt évek
sikerekben gazdag volt, hiszen Sümegen a nyitótáncverseny
kategóriában háromszor diadalmaskodtak, így övüké lett a vándorku-
pa, amely az Öveges iskola dicsőségvitrinjébe került. Megkapták a
Fűzfő Kultúrájáért kitüntetést is, a Balatonalmádi Ki mit tud-on
pedig számos díjban, érmekben, oklevelekben részesültek.
Hagyományt teremtettek Balatonfűzfőn a táncvilágnapja, népvise-
letnapja megtartásából, valamint egy karácsonyi gálaestből, amit egy
harmadik csoporttal, a yildizlar hastánc csoporttal együtt valósí-
tanak meg. Vezetőként büszke a tánccsoportjára, akik egyben a bará-
tai is. A legbüszkébb mégis arra, amikor a két kislányával közösen
léphet színpadra, ez az érzés számára leírhatatlan. Judit a gyerekekben
látja a jövőt, náluk még tisztán csillog a tánc iránti szeretet. A tánc
akarva, akaratlanul is az élete, melynek köszönheti a családot, a bará-
tokat, sikereket, mostanra meg már nyugalmat és kikapcsolódást is
nyújt. Mit rejthet még a jövő? Teszi fel magának a kérdést. Mindezt
senki sem tudhatja előre. Mint mondja, ők itt lesznek újabb és újabb
táncokkal, igyekeznek mosolyt csalni az emberek arcára, hogy ha
csak egy kis időre is, de érezzék azt a varázslatot, amit a tánc tud adni
és nyújtani. 

SzENDI PÉTEr

Kalapból sorsolták ki a nevüket – tovább őrzik Balatonfűzfőn 
a tánchagyományait



Visszatekintő
Novemberi pillanatok a Támasz Idősek Otthona lakóinak életéből

Bernard Shaw szavait idézve :„Nem azért felejtünk el játszani, mert
megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játsza-
ni.” Ezt az örök igazságot szem előtt tartva, „Játszani, nevetni jó!”
címmel, november első hetetit intézményünkben a játék öröme és
vidámsága töltötte ki.  Sajnos az egyre szürkébb napok és hideg idő
miatt az udvar nyújtotta lehetőségeket, már nem tudtuk kihasználni,
így a járványügyi szabályok betartását figyelembe véve, kis csopor-
tokban az épület közösségi tereiben játszottunk lakónikkal.
Kvízjátékkal fejlesztettük a memóriát, amit totó formájában valósí-
tottunk meg. A helyes megoldások megtalálása  igazán vidám pilla-
natokat nyújtott mindenki számára. 
November hónap első napjai a lelki megnyugvás, a köztünk már nem
lévő szeretteinkre való emlékezés órái voltak. Intézményünk parkjá-
ban a kerti keresztnél gyertyát gyújtottunk és lakóink, kollégáink
által szavalt meghitt versek, gondolatok adtak teret a  megemlékezés
fájdalmas óráinak. Az otthonban már elkezdtük a karácsonyra készü-
lődést. Kézművesfoglalkozás keretében fűzfaágból kopogtatókoszo-
rút kötöttünk, melyet aztán kedvük szerint szalagokkal, apró csen-

gőkkel, karácsonyi figurákkal díszíthettek a lakók.  A szorgos munka
közben karácsonyi dalokat hallgattunk, és felidéztük az elmúlt kará-
csonyok pillanatait, történeteit. A Mikulást várva lakóink alkotni
vágyó csapat, kartonból készült mikulás csizmát díszített.  A piros
kiscsizmákra, apró lyukasztóval készült csillagok, fenyőfák, pelyhek
kerültek, méltán díszítve a folyosók vitrineit, megörvendeztetve ezzel
az arra sétáló lakótársakat, dolgozókat ezzel is fokozva az ünnepre
való ráhangolódást. 
Születésnapos lakóink köszöntése most sem maradhatott el.
Ahogyan az lenni szokott a hónap utolsó hete a köszöntésükkel válik
ünnepivé és örömtelivé. Tizenkét lakónkat köszöntöttük, egyénileg
szobájukban egy-egy szál virággal, csokoládéval és az elmaradhatataln
lakótársak által, kézzel készített képeslappal. Két hölgy lakónk
Marika néni és Kati néni ünnepelték rangidősként 90. születésnapju-
kat a hónapban. Jó egészséget, családjaik hívásait és jókívánságait
továbbítottuk nekik a technika segítségével, nagy örömet és boldog-
ságot hozva ezzel mind az ünnepeltnek, mind az őket köszöntő csa-
ládtagjaiknak egyaránt. Ezúton is jó egészéget és sok boldogságot
kívánunk minden kedves születésnaposunknak!
A nappalok rövidebbek, a csillagok hamarabb gyúlnak az égen, de
advent hetébe érkezve csak azt kívánhatjuk mindenkinek, hogy kitar-
tás! Ha néha úgy érezzük egy nap sosem akar véget éget érni, a maszk
már szorítja az arcunkat, türelmetlenek vagyunk, mert időben haza
kell érni a szabályozások végett, fájdalmas órák nyomják lelkünket a
szertteinkért való aggódás végett, sose feledkezzünk meg arról az
örök igazságról, hogy bármit kapunk az élettől, azáltal épülünk és
erősödünk egy újabb nap kihívásaira. 

MOLNÁr KrISzTINA, SzŐKÉNÉ UrSINyI BEATrIX, 
KALó -zÉMAN DórA

TErÁPIÁS MUNKATÁrSAK
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A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár ismét elkezdte
A könyv házhoz megy szolgáltatást, mely november 23-tól vehető
igénybe. Az első napon már sokan telefonáltak, kérték, hogy a
művelődési központ szállítsa ki nekik a könyveket. 

- Tavasszal már nagy sikere volt ennek a kezdeményezésnek, így a mos-
tani koronavírus járvány második hulláma miatt ismét meghirdettük
ezt a szolgáltatást, mely azt jelenti, hogy hétköznap lehet telefonálni
vagy e-mailt írni a könyvtárba, és így kikölcsönözni könyveket, melyeket
az intézmény katalógusából, interneten keresztül választhatnak ki az
olvasók. Ezután egy munkatársunk minden szerdán szájmaszkban és
kesztyűben kiszállítja a könyveket. A visszahozott köteteket maszkban,
kesztyűben karanténba tesszük, egy elkülönített helyen hét–tíz napig
szellőztetjük. Az olvasók nagy örömmel veszik át a minden biztonsági

intézkedést betartó szállítás során a köteteket, hálásak a könyvekért –
tudtuk meg Kiss Irén könyvtárvezetőtől, aki elmondta, hogy főleg az
idősebb korosztálynál népszerű ez a szolgáltatás. Szerinte azért is
örülnek az emberek ennek az újabb kezdeményezésnek, mert, akik
otthon vannak, nehezen tudnak kimozdulni, azoknak nagyon fon-
tos, hogy a szabadidejüket olvasással töltsék el. 
Nagy hangsúlyt fektetnek ebben az időszakban az online, így otthon-
ról is elérhető, jellemzően ingyenes könyvtári szolgáltatások, adatbá-
zisok, gyűjtőoldalak ajánlására. Igyekeznek minden korosztálynak
tartalmas felületeket megjeleníteni a közösségi oldalukon, illetve fűz-
fői fotósoktól kérnek be képeket, pozitív idézetekkel, versrészletek-
kel, hogy ezzel is biztassák, reményt adjanak az embereknek a mosta-
ni nehéz helyzetben. 

SzENDI PÉTEr

Balatonfűzfőn ismét házhoz megy a könyv
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Gyermekkorom Mikulása
Hogy milyen volt gyermekkorom Mikulása? Varázslatos, azt hiszem
ez a legjobb szó rá. December havába lépve érezni lehetett a Csoda
illatát a levegőben. Esténként Anyukám Télapós meséket olvasott,
napközben pedig az ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakat, ajándéko-
kat készítettünk az óvodába. Apró, szorgos kezeink közült kikerült a
vécépapír gurigából készült Mikulásos ceruzatartó, gipszből öntött
vagy só gyurmából készült karácsonyfadísz, saját készítésű képeslap és
megannyi kreatív a kézügyességünket fejlesztő ajándék. 
A Télapó természetesen megérkezett az óvodába is. Apró kis székein-
ken körbeülve vártuk a fehérszakállút, aki nagy fekete csizmájával és
csengettyűs botjával kopogtatva lassan, a várakozás feszültségét
fokozva közelített, míg egyszer csak felbukkant a csoportszoba ajtajá-
ban. Korábbi halk morajlásunk néma csendé lett és feszült figyelem-
mel vártuk, hogy név szerint szólítson Minket. Előbb persze énekel-
tünk és szavaltunk is Neki, majd megkaptuk kis ajándékcsomagjain-
kat. Délután boldogan szenderültünk álomra, majd hazafele lázasan
meséltük el élményeinket szüleinknek, miközben titkon az igazi
Télapóra gondoltunk. Hogy is volt ez, ma sem értem. Valahol a lel-
künk mélyén tudtuk, hogy az óvodai Télapó az igazi munkatársa.

Egyfajta követ, aki az igazi eljövetele előtt meglep Minket, gyereke-
ket, hogy Nekünk nagyon jó legyen. Ugyan ezért ellátogatott a
Művelődési Házba is, ahol eljövetelét műsor előzte meg. A program
csúcspontja az volt, amikor a színpadról szaloncukrot dobált
Nekünk. 
Otthon aztán december 5- én este vagy 6- án reggel, kinél hogyan,
megérkezett az igazi, a vára várt Mikulás. Sosem láttuk, amikor aján-
dékcsomagjainkat kifényesített csizmáinkba csempészte, pedig sze-
mély szerint Én kitartóan figyeltem. Minden vágyam az volt, hogy
meglessem és talán volt is olyan pillanat, amikor látni véltem. 
Igazából azóta sem tudjuk mi az igazság a Mikulás létezését tekintve.
Legendáját ma is a misztikum varázslata lengi körbe és bár sohasem
láttuk, létezéséről és annak ellenkezőjéről sincs bizonyítékunk. A
csoda és a varázslat élteti. Gyermekek álmodnak róla és titkon a fel-
nőttek is, mert míg a legkisebbek őszintén hisznek, a legnagyobbak
hinni akarnak, hogy a remény könnyű hullámán újra gyermekké
legyenek, könnyűek és álmodóak.

KOVÁCS – ÁrVAI ÁGNES

Az idei évre nagy terveink voltak, még év elején. A 2019-es év kará-
csonyi jól sikerült tánc gálája után január elején már bele is vetettük
magunkat a tervezésbe, mi az, amit még nem tudunk, s új kihívást
jelent. Ez pedig az ujjcin, mint hangszer alkalmazása a tánc közben.
Nem egy könnyű műfaj, hiszen évekig tanultuk, hogy a csípő mozgá-
sa gyors, a kéz lassabb, most még a kézben egy hangszer is, monda-
nom se kell, újra tanultunk járni! 
Márciusig gyakoroltunk, majd jött a „Maradj Otthon”, igy mi is ott-
hon maradtunk, online lehetőségeken keresztül próbáltunk próbálni,
nem sok sikerrel. Az otthon töltött időben kinyílt az online tanulá-
sok lehetősége, én különösen élveztem, hogy végre eljuthatok olyan
tanárok óráira is akikhez régóta vágytam és mégsem kell ehhez több
száz kilométert utazni. Így kerültem Stuber Gyöngyi óráira is, akit
felkértem, hogy amikor már lehet fizikailag is találkozni, tanítson,
fejlesszen minket. S amikor júniusban már lehetett menni táncolni a
Művelődési Házba, mi azonnal ott voltunk heti szinten. 
A nyáron két felkérés érkezett hozzánk, mindegyik augusztusban.
Végre magunkra ölthettük a ruhát és a sminket, örömmel roptuk első
ízben itthon Balatonfűzfőn a Horgásztanyán, majd hó végén a Duna
Televízió Balatoni Nyár című műsorába. Életünkben először a tavalyi
évben szerepeltünk élő adásban, mindannyian nagyon izgultunk,
hiszen nem mindennap adatik meg egy ilyen lehetőség. Idén kicsit
könnyebb lélekkel indultunk neki az újabb kihívásnak, s bár az időjá-
rás nem volt olyan meleg és barátságos, mint tavaly, azért minket ez

nem tántorított el a jókedvtől és a parton való fotózkodástól.
Délelőtt tíz órára kellett odaérni révfülöpre a mólóhoz.
Asszisztensek sokasága fut ilyenkor mindenfelé, mindenkinek meg-
van a szerepe, feladata. Minket egy fiatal ember fogadott és beavatott
az aznapi forgatókönyvbe. Előző napokban küldtem magunkról egy
bemutatkozó anyagot, ebből állították össze a nekünk szánt kérdése-
iket. A forgatókönyv áttekintése után átbeszéltük a válaszok lehető-
ségeit. Idén a riportban Brasch renáta táncosom, tanítványom vett
részt. Ezt követően a sminknél álltunk sorban, ahol egy profi segítsé-
gével került az arcunkra a festék, ami számunkra is új színeket, ötlete-
ket adott a jövőre nézve. Amikor mi következtünk az időjárás úgy
döntött, hogy kicsit megöntöz bennünket, ne legyen olyan mele-
günk. Kedvenc dobszólónkkal kezdtük hárman, majd amikor az
befejeződött, reni kilépett és átsétált a riport helyszínére, míg én
Humpók Fannival folytattam a táncot a háttérben. A mi blokkunk
hamar véget ért, reni öt perc leforgása alatt rengeteg információval
árasztotta el kérdezőit, Forró Bencét és Somossy Barbarát, akik oly-
kor még a mi táncunkba is belefeledtkeztek egy-egy válasz alatt. Aki
kíváncsi, hogy miről is mesélt reni a műsorban, az megtekintheti a
www.mediaklikk.hu/balatoninyar weboldalon.
Október közepétől ismét csak az online térben találkozunk, de nem
csüggedünk, gyakorolunk, fejlődünk, nevetünk, szeretünk. Vírusok
jönnek, mennek, mi nem adjuk fel táncolunk!

PAPP JUDIT

Csillagok évértékelése
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Két régen, az 1960-as évek elején készült
fénykép kapcsán szeretném leírni emlékei-
met, illetve ismereteimet a felvételekről, s
megosztani, mint eddig is tettem, ezek
kapcsán néhány gondolatomat a Tisztelt
Olvasóval!

Elsőként a téli felvételről: készítője a kép
hátuljára a következő szöveget írta: „Kul -
túrház – buszpályaudvar közti út a Gagarin
út felett, 60-as évek eleje.” Mi, akik itt nőt-
tünk fel, itt gyerekeskedtünk, tudjuk, hogy
ez a volt „Almafasor”. Az a hely, amit, többek
között, tiltottak a szüleink: „Meg ne tudjam,
hogy az almafasorban játszottál!” szólt a tila-
lom, aminek két oka is volt: az út mentén a
gyári elit egy része lakott a szépen megépített

villákban, zajos játékaink zavaró lett volna.
Még nagyobb bűn volt az almafák megdézs-
málása, szigorú büntetés volt az eredménye,
ha rajtakaptak. Számos, egyéb tilalom is pró-
bált bennünket megzabolázni: „Meg ne tud-
jam, hogy fára másztál!”, vagy, „hogy a bun-
kerekben játszottál”, vagy, „hogy a gőzcsöve-
ken mászkáltál”, vagy: „meg ne tudjam, hogy
kimásztál a kerítésen!” Mindezekről később,
bővebben is szeretnék írni! Az utca neve ma
Nike krt., amit, más gyártelepi utca és közte-
rület elnevezésekkel együtt, érdemes lenne
újragondolni. E témában, ugyancsak a ké -
sőbbiekben, indokolásokkal alátámasztott
vitaindító cikket szeretnék írni, annak remé-
nyében, hogy a felmerült lehetséges javasla-
tokat és véleményeket széleskörű megvitatás

után a döntéshozók elé terjeszthessük. A téli
témájú felvételek készítését szeretett iskola-
igazgatónk, Puszta Károly ismertette meg
velünk: ő volt az iskolai fotószakkör vezetője
is: Fed2 és zorkij típusú gépeinkkel dolgoz-
tunk, ő tanította meg nekünk a fényképezés
fogásait: a mélységélesség, a blende és záridő
összefüggései, a fény jelentősége, mind-mind
akkor ívódott belénk! De megtanította a film
és papírhívó készítés, a filmhívás és képnagyí-
tás fogásait, az alul és túlexponálás korrigálá-
sát a megfelelő fotópapír megválasztásával,
valamint a nagyító helyes használatával.
Olyannyira, hogy a nyolcadikos tablónk
képeit is mi, magunk készítettük! Őszintén
megvallva, nem éppen műtermi minőségben!
A másik felvétel a Gagarin utca felső, buszpá-
lya udvar felőli bejáratát ábrázolja. A balol-
dali épületek voltak az úgynevezett „festék-
gyári lakások”, ezek az első, kerítésen kívül
épült munkás tömbházak, s elsősorban a fes-
tékgyári alkalmazottak kaptak itt lakást.
Építésük, emlékeim szerint, az 1950-es évek
elején kezdődött, az úgynevezett „Bika -
szálló” létrehozásával. Népi elnevezését azért
kapta, mert elsősorban egyedülálló, férfi épí-
tőmunkások lakták. Az alsó sor a már elké-
szült Gagarin utcai épülettömböket ábrázo-
lja: Andrássy Antal „Évek-emberek” c. köny-
vében két fotót is bemutat e témában: az
egyiken serény munkavégzés látható, a mási-
kon pedig számos katonai sátor utcasorba
rendezve, a bejárat felett felirattal: „Korvin
Ottó Önkéntes Ifjúsági Építőtábor”. /And -
rássy Antal: Évek-emberek, 168.oldal/ A
Ga garin utcai építkezések egyúttal a gyári
kerítés végét is jelentették: a lakótelep
tovább terjeszkedett, a „Tízemeletes”, vala-
mint a „Lordok háza” két épülettömbjével, s
az alattuk létesült kereskedelmi és kiszolgáló
épületekkel. Az 1980-as évek legvégén, de
már tanácsi beruházásban, jelentős Nitro -
kémiás segítséggel, terület és teljes közműcsat-
lakozások biztosítása révén épült meg az évti-
zedek óta várt új általános iskola, az „Irinyi”,
amelyet aztán az önkormányzat jelentősem
bővített, így téve lehetővé, hogy egyetlen
helyszínen folyhasson az oktatás. A lakótelep
Balaton irányába történt további „nyújtózko-
dását” a Fűz utcai építkezések megkezdése
jelentette, így jutva egy lépéssel közelebb
Balatonfűzfő fizikai egységesüléséhez.

Dr. VArJÚ LAJOS

Feketén-fehéren
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A túrázásnak – legyen szó könnyedebb vagy komoly testmozgásról –
több pozitív hatása van testre és lélekre, mint gondolnánk. Használd
ki a kellemes, napsütötte hétvégéket és ragadj meg minden alkalmat,
hogy szabadidődet hasznosan, aktívan töltsd el. Számtalan lehetőség
kínálkozik arra, hogy kiszabadulj a lakásból és végre kirándulj egy
nagyot! Meglátod, pozitív hatással lesz rád a hétvégi kimozdulás!
Kikapcsol. Ma már legtöbbünk a városban, folyamatos zajban és
rohanásban él. Mindenképp fontos bizonyos időközönként, lehető-
leg minél gyakrabban, kiszakadni ebből a közegből. Kimenni az erdő-
be, járni a természetben segít lecsendesíteni a rohanó gondolatainkat,
lelassulni és megállni. A stressz-levezetésben is rengeteget tud segíte-
ni az erdei környezet.
Feltölt. A kirándulás pozitív hatással van a fizikumra is. A friss leve-
gő nemcsak az elmét és tisztítja meg, hanem a tüdőt, feltölti az szer-
vezet oxigénellátását. Egészséges szervezet könnyebben legyűri az
esetleges Covid-19 fertőzést is. Erdőben kirándulni az a mozgásfajta,
ami minden izmodat átmozgatni, cardio-jellegű, így a szívműködés-
re, a keringési rendszerre és az állóképességre is remek hatással van.

Mindemellett pedig úgy mozoghatsz, hogy közben teljesen megfe-
ledkezel a fizikai fáradtságról. 
Elkápráztat. Ezernyi szín, rengeteg állat és csend. Az erdő minden
része elkápráztató és gyönyörű. A fák élénk zöld színe, vagy ősszel a
színpompás lombok látványa, a madarak csicsergése segítségedre
lesznek, hogy az egész héten összegyűjtött stresszt magad mögött
hagyd. A kirándulás során közelebb kerülsz a természethez, megta-
nulod tisztelni, szeretni a környezetedet és jobban megérted miért
fontos a fák, növények, állatok védelme. Megtanuljuk értékelni
mindazt, ami körülvesz minket és vigyázni az apró kincseire. A kirán-
dulás egyéni és közösségi szempontból nagy hatással van az emberre.
Akik sűrűn járnak erdei kirándulásokra, sokáig megőrzik fittségüket,
aktivitásukat még idős korukban is. A kirándulásainkra hozhatod
családtagjaidat, barátaidat, négylábú kedvenceidet, de akár egyedül is
jöhetsz, itt új barátságokra is szert tehetsz

HOrVÁTH ISTVÁN

FűzFŐI TErMÉSzETBArÁT SzAKOSzTÁLy

SzAKOSzTÁLy VEzETŐ

A természetben lenni minden évszakban csodálatos

„Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, tarlott bokrai közt sárga
levél zörög” - írja Berzsenyi Dániel: A közelítő tél című versében.
Valóban itt az ősz vége, a meteorológiai tél és beköszöntött.

Itt a rablóhalas horgászat ideje, már szinte csak elvétve fogható keszeg
és ponty, ezek is leginkább csak az őszi telepítésből jelentkező példá-
nyok. Volt szerencsém néhány alkalommal részt venni a Balatoni
Halgazdálkodás Irmapusztai telepén történt lehalászásnak, több
Balatonon történő telepítésnek. Hibátlan, egészséges, többnyire
azonnal visszafogható (méretes) pontyok kerültek a Balatonba,
ugyanúgy ahogy szeptember 28-án a Balatonfűzfői Horgász -
egyesület kikötőjébe is. Nekünk, horgászoknak örömhír, hogy
november első harmadáig a telepítési kötelezettségük több mint 80
%-át teljesítették a halgazdálkodók, lesz ponty bőven jövőre is.
„Semmi sem állandó, csak a változás maga”, fordították le Hé -
rakleitoszt. Ez a horgászatban is igaz. A 2018-ban bevezetett magyar
horgászkártyához, az ahhoz kapcsolódó HOrINFó programhoz
újabb funkciók kapcsolódnak 2020. decemberében, 2021. januárjá-
ban. Ez érinti a horgász adat nyilvántartást, a horgászvizsgáztatás
rendjét, a halőrzést. A korábbiakhoz képest a horgászkártyához kap-
csolódóan újabb és újabb adatokat képes majd a rendszer tárolni,

megjeleníteni, a MOHOSz kezelésében lévő vízterületekről, a hor-
gászati lehetőségekről, de arra is van lehetőség, hogy a horgász saját
profilját is kialakíthassa rendszeren belül. E funkciók segítségével tör-
ténik várhatóan a halőrzés is. Ne lepődjön meg horgásztársam, ha
januártól a halászati őr kártyánkat elkérve, okos telefonjához emelve
a Qr kód leolvasásával ellenőrzi horgászati jogosultságunkat. A lehe-
tőségek pedig határtalanok, erős túlzással hamarosan testhőmérsék-
letünket és vérnyomásunkat is jelzi majd a rendszer. 
Ugyanígy a HOrINFó rendszer segítségével jelentkezhetünk majd
horgászvizsgára. Saját profilunkból lehet majd kezdeményezni a vizs-
gát a megadott időpontokra. Sajnos ennek egyik része jóval személy-
telenebb lesz januártól, az eddigi papír alapú vizsgáztatást januártól
ONLINE vizsga váltja fel. Hasonlóan a KrESz vizsgákhoz tableten,
laptopon, vagy akár saját okos mobilunkon vizsgázhatunk. Megadott
időintervallum alatt 45 kérdésből legalább 30-ra helyes választ kell
adnia a vizsgázónak, csak ez után van lehetőség a halfelismerési fel-
adat megoldására. Jó hír azonban, hogy ugyanezen alkalmazásban
lehetőségünk van gyakorlásra, felkészülésre. A 45 kérdést az általunk
ismert 600 kérdésből véletlen kiválasztással generálja a rendszer.
Most, amikor ezen sorok íródnak a járványveszély miatt kijárási kor-
látozáshoz kapcsolódóan reggel 5 és este 7 óra között van lehetőség
horgászni. Vizi járművön csak egy háztartásban lévő személyek tar-
tózkodhatnak. A döntéshozó bizonyára alapos megfontolás alapján
hozta meg korlátozó rendelkezéseit. Kérem, tartsuk azokat be, hogy
remélhetőleg december 10-re azokat enyhíthessék és annak is legyen
lehetősége megfogni karácsonyi tepsibe való süllőjét, akinek eddig
nem sikerült még.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Balatoni Hor -
gászegyesületek közel 22 ezer fős tagsága nevében kívánjak
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket, eredményes (főleg COVID
mentes) nagyon boldog 2021-es esztendőt. Horgásztársaimnak
pedig jövőre is azt, hogy GÖrBÜLJÖN!

BALOGH TIBOr ELNÖK

BALATONI HOrGÁSz EGyESÜLETEK SzÖVETSÉGE

Horgász sorok
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November 16-án az iskola, mint munkaterület átadásra került, elkez-
dődtek a munkálatok. Amikor írom a cikket a napelemeket már sze-
dik le a tetőről, persze óvatosan, mert vissza is fog kerülni. Mire elju-
tottunk idáig, hosszú és gyakran nehéz utat kellett bejárnunk. Az
iskola kiköltöztetésének feladatát már májusban elkezdtük a pakolás-
sal. Olyan hihetetlennek tűnt! Más helyszíneken az egész iskola egy
évig? Hogyan? Nagy szervezőmunka, egyeztetések, kompromisszu-
mok árán úgy tűnik sikerült! Persze számos nehézség van, volt és lesz
is. Ki így, ki úgy reagálja le. De menni kell tovább! Polgármester,
Képviselők, Veszprémi Tankerület, a szülők és természetesen a kollé-
gáim áldozatos munkája, segítsége nélkül nem ment volna. De gyor-
san el fog telni ez az egy év. Milyen jó lesz visszaköltözni és visszaad-
ni a lefoglalt helyszíneket, és mesélni egymásnak a sztorikat az elmúlt
egy évről.
A két első osztály a Sportszálló területén, a többi alsós osztály pedig

a Csillagvizsgálóban került elhelyezésre. Ott az étkeztetés mostanra
megoldott lett, az Internet még akadozik. Dolgozunk rajta. A legna-
gyobb veszély a parkolóból a gyalogátkelőn való átjutás jelent! Mi is
mindent megteszünk a biztonságért, de kérem Önöket, mint szülő-
ket, és kérek minden autóvezetőt a fokozott figyelemre és a lassításra
a gyalogátkelőnél. Köszönet a rendőröknek, polgárőröknek is,
amennyit tudnak, segítenek!
A felső tagozat hét osztálya a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárban, valamint a NIKE étterem egyik termében talált ott-
honra. A pandémia miatt a teljes létesítményt megkaptuk. A könyv-
tár nem teljesen zár be, szolgáltatását, miszerint a „A könyv házhoz
megy” pedig jó ötletnek tartom. A tantermek kialakítása, megköze-
líthetősége nem szokványos, mindenkinek furcsa. A szaktantermi
rendszert fel kellett adni teremhiány miatt, de már a számítástechni-
ka terem kialakítás alatt van. A tanítás minősége miatt sok kompro-

Nagyobb, szebb és modernebb lesz az Irinyi

„Ha emberek vesznek körül, még nem élünk közösségben. A
közösséget mi magunk alakítjuk”- hangzik a balatonfűzfői Báró
Wesselényi Miklós Alapítványi iskola egyik mottója, aminek üze-
netét alapul véve különleges módon emlékeztünk meg az 1956.
október 23-i forradalom és szabadságharcról. 

A délelőtti órákban három helyszínen zajlottak pedagógiai irányítás
mellett a foglalkozások. Az interaktív szerepjátékokat „’56-os váltó-
láz” foglalkozásnak neveztük el, míg a kreativitás másik vonalán a
„Szabad vers a szabad népért” címet kapta. A harmadik helyszínen a
9. és 12. osztályos tanulók versekből, népdalokból összeállított meg-
emlékező műsort adtak elő, aminek során felcsendült a Himnusz és a
Szózat is. A gondosan összeállított program igyekezett valamennyi
tagozat számára lehetőséget biztosítani a tartalmas és ismeretanyag-
ban gazdag, ugyanakkor a méltó módon történő megemlékezésre.
Mindemellett a városi rendezvényen számos intézménnyel és civil
szervezettel együtt, a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola is
képviseltette magát.
„János bácsi! Kérjük szépen, írja nekünk ezt alá!” Valahogy így kez-
dődött az a kezdeményezés, amit az iskola diákjai indítottak útjára,
egy saját kézzel írt petíció formájában. Már maga a kérés hivatali útja

is elérzékenyíti a szakma képviselőit, de talán annak a témája még job-
ban. De mégis! Miről van szó? Sikerült szabad időpontot találnunk,
ahhoz, hogy a gyerekekkel beszélgethessünk, akik kipirult arccal,
izgatottan meséltek az elképzelésükről. Elmondták a tapasztalataikat
arról, hogy néha előfordul, hogy diáktársaik játék közben elfeledkez-
nek magukról, és akaratlanul erőteljesebbek a kelleténél. Azért sze-
retnének megalakulni, hogy a nyugodt, és kiegyensúlyozott iskolai
légkört megőrizzék, segítsenek abban, hogyha mégis előfordulnak
nehézségek, figyelmeztessék társaikat a helyes viselkedésre. A konf-
liktusokat saját maguk szeretnék először kezelni. A kérés örömmel
lett engedélyezve, a munka megkezdődhetett. A beszélgetés közben
megfigyelhető volt, hogy a gyermekek teljesen nyitottak a megoldá-
sokra, amiket az elejétől kezdve pedagógus figyel és gondoz, meder-
be terel, ugyanakkor szabadon hagy. A gyerekek megértik és elfogad-
ják, hogy nem elegendőek a félmegoldások, hogy a félreértések a hiá-
nyos kommunikáció következményei, és a megoldásokat demokrati-
kus keretek között, együtt, meg fogják találni. Ezért a hivatalos alaku-
ló ülés időpontját már keresik, amit izgatottan várunk! A további ese-
ményekről folyamatosan tudósítjuk önöket! Ahhoz, hogy diákjaink
továbbtanulás előtt a legjobb döntést tudják majd meghozni, fontos,
hogy megismerjék a különböző foglalkozásokat, szakmákat, így
örömmel csatlakoztunk az Online Pályaválasztó Fesztiválhoz, ami
november 2.-6. között zajlott. Pedagógusaink igyekeztek segítségül
lenni abban, hogy diákjaink a választási lehetőségek mérlegelésével
párhuzamosan figyelembe vegyék önmagukat, saját képességeiket és
adottságaikat. A november 2-án kezdődő iskolai héten, a 8. és 12.
évfolyamos diákokkal több tájékoztatót néztek végig közösen, amire
három osztályfőnöki órán keresztül volt lehetőségük. Valamennyi
döntés előtt álló diákunknak kívánjuk, hogy sikerüljön megtalálni a
számukra legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőséget!

BÁrDI- FArKAS JÁNOS

BANONA 
ALAPÍTó TÁrSELNÖK

„A közösséget, mi magunk alakítjuk”
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misszumot kellett kötni, és elfogadni a helyzetet nekem is, és a kollég-
áknak is. Továbbra is mindent megteszünk, hogy ne kelljen a tanter-
men kívüli digitális oktatásra áttérnünk, hiszen tanulóink közvetlen
kontakt oktatása többet ér ilyen megváltozott körülmények között is,
mint bármilyen online. Amennyiben szükségessé válik, akkor azon-
nal megtesszük. Így minden helyszínen a legkomolyabb megelőzésre
vonatkozó utasítások betartása kötelező! Ilyen szempontból talán
még szerencsés is, hogy négy különböző helyszínen tanítunk és az
alsós tanulók és tanáraik, kevésbé keverednek a felsősökkel. A gyere-
kek gyorsan alkalmazkodtak, de csak lassan szokták meg az új szabá-

lyokat. Nekik talán ez egy kaland. Kérem, arra vigyázzunk közösen,
hogy ez ne menjen a tanulás rovására. Önök is figyelmeztessék őket!
Mi megtesszük nap, mint nap! Ugyan úgy kell tanulni itt is, vagy
talán még jobban, és akkor is, ha helyettesítették az órát. Sajnos a
pandémia miatt az iskolai rendezvényeink elmaradnak!  Az iskola
életéről, az építkezés menetéről folyamatosan beszámolok az újság
hasábjain is. 
Kívánom, töltsék egészségben, békében az ünnepeket!

DUDÁS zSOLT IGAzGATó

2020 novembere az oktatást új feladatok elé állította. Alig múlt el az
őszi szünet csendje újra online oktatásra kellett áttérni a középiskolák-
nak a korona vírus járvány miatt. Az Övegesben is nagy lendülettel
szerveztük az első napot. A tanév során felkészültünk a váltásra, így
tudtuk, hogy hány tanuló és tanár szűkölködik eszközökben, vagy sáv-
szélességben. A közben felmerült igényeket is igyekeztünk megoldani.
Egységesítettük az online platformot, hogy mindenki könnyebben
tudjon dolgozni. Tömbösítettük a gyakorlati oktatást, de így is csak
pár tanuló jár be 1-1 napra. Megszerveztük az első online fogadóórán-
kat, ahol csekély szülői érdeklődés mellett teltek a percek.
Új helyzetként online szerveztük a pályaválasztási napunkat, ahol
inkább csak konzultálni tudtunk az érdeklődőkkel, de szakmát

bemutatni alig, kipróbálni pedig egyáltalán nem volt lehetőség. Az
érdeklődők megfogalmazták, hogy szerettek volna személyesen is
eljönni az intézménybe. Tartunk tőle, hogy az általános iskolákba
nem jut el minden információ a nyolcadik osztályosokhoz. Pedig
továbbra is indítjuk informatikai, elektronikai, kereskedelmi techni-
kus képzéseinek, a villanyszerelő, a központifűtésszerelő és a műsze-
rész szakmákat.
A következő tanévben több újdonsággal is jelentkezünk. régi-új
szakmaként indul az épületgépész technikus képzés. Ebben korábban
olyan diákjaink végeztek, akik részt vettek például a veszprémi Aréna
burkolásában, vagy épp most a mellette épülő uszoda építésén veze-
tik a kivitelezés egyes lépéseit. Nagyon dolgozunk azon, hogy bein-
duljon a kishajóépítő képzés. Ebben már a vitorlás szövetség támoga-
tását is élvezzük és sorban jelentkeznek az érdeklődő cégek, amelyek
között olyannal is találkoztunk, amely a gyakorlati képzést vállalja.
Több cikk is megjelent ebben a témában. Amint az egyik riportban
felmerült, a hajóépítés magyar „szilícium völgye” Balatonfűzfő térsé-
gében található. Már csak a diákokra várunk! Indulhatunk?
A képernyőről készült képkivágáson az egyik érdeklődő tanuló kér-
dez a képzésről a Webex rendszeren tartott nyílt napon. A képen a
szervező, Tóth Lajos Péter, igazgató

TóTH LAJOS PÉTEr

IGAzGATó

Online oktatás az új kihívás!

Lajkó Frigyes évtizedek óta sikeres vállalkozó, a közéletben is
évek óta aktív szerepet vállal. Nemrégiben egyhangúlag a város
alpolgármesterévé választották. Segítőkészsége, munkabírása
példaértékű.

- Zircen születtem. Elég korán kapcsolatba kerültem a kereskedelemmel,
hetedikes voltam, amikor az általános iskolában iskolatejet és kiflit árul-
tam az órák közötti szünetben. Több mint 10 évig vívtam a Zirci
Spartacusban. Köszönetemet szeretném kifejezni a sportban eltöltött
évekért az edzőimnek, többek között Böszörményi Árpádnak és
Rottenbücher Zsuzsának. A vendéglátással lévő kapcsolatom is ebből az

Évtizedek óta sikeres vállalkozó – Lajkó Frigyes lett 
Balatonfűzfő alpolgármestere
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időből ered. Az edzőm édesanyjának én vittem haza az ebédet hétfőtől-
péntekig a Patkó étteremből. A feketenadrágos, fehéringes, csokornyak-
kendős felszolgálók, mindig udvarias, segítőkész hozzáállása nagyon
megtetszett, ekkor döntöttem el, hogy én is ilyen akarok lenni. A hetve-
nes években a fiatalok 14 évesen dolgozhattak, 1977-ben már napi 10
órát dolgoztam önszántamból a Cuha étteremben. Jelentkezésemet a
vendéglátó ipari szakiskolába a mai napig nem bántam meg – tekint
vissza a múltba Lajkó Frigyes, miközben kávéval kínál. Az alapoktól
kezdte a nyolcvanas évek elején, még az NDK-ban is dolgozott,
amelyre a mai napig szívesen emlékszik vissza. A Balaton-partra
1982–ben került, legelőször a csopaki Víg Molnár csárdába, később
jött az Aranyhíd söröző Balatonalmádiban, majd a fűzfői Balaton
étterem. Szakmai példaképeinek, Tar Istvánt, Szeli Sándort, Tóth
Sándort és Krózser Menyhértet tekinti, a mai napig hálás, hogy a
szakma igazi szépségét és a vendégszeretetet eltanulhatta tőlük. 1987-
ben indította el saját vállalkozását, kezdetben egy élelmiszerboltot
üzemeltetett, de mindig tudta, hogy neki a vendéglátásban van a
jövője. Mindezt pedig a Susogó étterem átvételével 1989-ben megva-
lósította, később 2002-től pedig a művelődési központ melletti Nike
étterem is az ő nevéhez fűződik. 2016-tól a szakma mestere.
Hitvallása, hogy a vendég kedvében kell járni és a vendégnek mindig
van igaza, a problémákat nem kikerülni, hanem megoldani kell.
2006 óta önkormányzati képviselő Balatonfűzfőn, több civil szerve-
zet tagja, a helyi rendezvények és polgári kezdeményezések jól ismert
alakja. – Tizennégy év alatt sok minden történt a helyi politikában. Úgy
érzem, hogy az emberek azért szavaztak bizalmat eddig, mert igyekez-

tem a többséggel megtalálni a közös hangot. Azért nem mondom, hogy
mindenkivel, mert ez lehetetlen. Akik eddig hozzám fordultak bizalom-
mal, igyekeztem rajtuk segíteni, ami részemről nem nagy dolog, de szo-
morúan tapasztalom, hogy ez egyre inkább kihalófélben van, jelenleg
inkább a jótett helyében jót ne várj a jellemző, de én nem adom fel,
hiszem, hogy az emberek alapjában véve jók – folytatja tovább a
beszélgetést Lajkó Frigyes, aki tagja a Kelet-balatoni Borrendnek,
alelnöke a Balatonfűzfői Vendégváró Gasztronómiai Egyesületnek, a
Balaton Nyugdíjas Klubnak pedig az elnöke. Mint mondja, ahhoz
hogy ezeket megfelelően ellássa, kell egy nyugodt, biztos családi hát-
tér, amiért köszönetet mond a családjának. Aktívan részt vállal az
általa kiemelten fontosnak tartott kulturális rendezvényeken, úgy
mint a Gombócfesztivál és a Városi Szilveszter. Sajnos idén a korona-
vírus járvány mindezeket felülírja, de bizakodó a jövőt illetően. 
- 2008-tól vagyok a Fidesz tag ja. 2010 óta vezetem a balatonfűzfői
Fidesz csoportot. Mindig is konzervatív, keresztény értékeket képvisel-
tem. Sajnos a magyar ellenzék nem konstruktív, ezt most is megmutat-
ja, amikor képtelenek együtt dolgozni a kormányzattal, holott a korona-
vírus járvány második hullámában erre nagy szükség lenne – vallja
Lajkó Frigyes, aki hálás azért, hogy az új fűzfői önkormányzat egy-
hangúlag alpolgármesteré választotta. Vallja, hogy a Nap ugyanúgy
kel fel, mint korábban. Az, hogy ő lett most Balatonfűzfő alpolgár-
mestere nagy megtiszteltetés számára, és ha lehet, még nagyobb elán-
nal végzi a dolgát, mint ahogy eddig tette. 

SzENDI PÉTEr

1988 óta a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére hivatalosan is
november 27.-e a Véradók Napja lett. Ezen a napon sokszoros vér-
adókat, úgynevezett „Csendes Hősöket” köszöntik, akik önzetlen
segítségükkel hozzájárultak emberi életek megmentéséhez. 1954-ben
tüntettek ki először valakit e fajta segítségnyújtásért. Mára már vér-
adóbarát munkahelyeket teremtve, a munkáltatónak nem kell tarta-
nia attól, hogy a munkavállaló hiányozni fog. A Magyar Vöröskereszt
1939 óta vesz részt véradásszervezésben. Éves szinten mintegy 13
ezer véradóeseményt szerveznek. Naponta 1800 véradót kell tobo-
rozni ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műté-
tekre, baleseti sérülésekre, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló
betegek kezelésére.
Véradások szervezése mellett, véradók megbecsülése, lakosság vér-
adásra buzdítása, véradás ügyének népszerűsítése is a mi feladatunk.
2020. Veszprém megyei terve 16.800 fő, ebből a „Fűzfői Véradók”
szervezésében 4 alkalommal 150 fő tervvel, 175 fő nyújtotta karját
segítségre, ebből 157 főtől le is tudták venni a vért. Ha viszek bele egy
kis matematikát, akkor a képlet a következő:157 főtől vettek le 4,5 dl
vért, az akárhogy is számolom, az kicsit több mint 70 liter vér. Örök
szlogen alapján „Adj vért és megmentesz 3 életet”, így ebben az évben
471 ember életét mentették meg.
Covid 19 világjárvány ideje alatt a véradók és a vért kapó betegek
egészségének érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző
intézkedéseket léptetett életbe. Ezeket szigorúan figyelembe véve és
betartva is teljesíteni tudtuk az éves tervet. Bár megoszlanak a véle-

mények, tudomásul vettük azoknak az embereknek a félelmét, akik
ebben az időszakban mellőzik a vér leadását, de nem kell félni, hisz a
Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei szervezet dolgozói teljeskörű,
tudásuk, nyugalmat, s bizalmat árasztva, profi szinten kezelik a hely-
zetet. A Covid 19 nem mindig kegyes. Brutális fordulatot véve sajnos
sok áldozatot követel. Ezért kérik a segíteni vágyókat, hogy jelentkez-
zenek a Plazma Centerbe. Vérplazmát 90 százalékban víz, 10 száza-
lékban pedig zsír, fehérjék, véralvadás faktorok, hormonok alkotják,
melyek létfontosságú gyógyszer alapanyagként szolgálnak, melyek
szintetikus úton nem állíthatók elő.
Szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának, hogy a megszorítások ellenére is rendelkezé-
sünkre bocsátotta a helyszínt, köszönöm a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár dolgozói egész éves segítségét. Köszönetet
mondok továbbá véradóinknak, akik önzetlenül tettek meg mindent
annak érdekében, hogy ne mondjunk „csődöt”. Köszönök mindent
koordinátoromnak, Balatonfüred területi vezetőjének Libisch Évá-
nak, aki sok szabadidőt áldozva, segített nekem mindenben!
Szeretném megemlíteni édesapámat Pongrácz Istvánt, aki bízott ben-
nem és mellettem állt a „betanulási” időszakban is. Most már büsz-
kén mondhatja, hogy gratulálok, nagyon szép teljesítmény! Boldog
Békés Ünnepeket kívánok mindenkinek! Következő véradás idő-
pontja: január 29.

PONGrÁCz ÁGNES

„Adj vért és megmentesz 3 életet”
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A 2019/2020-as szezonban 10 bajnokság-
ban indultunk, először volt külön lánycsapa-
tunk. Hivatalos végeredmények nem voltak,
mert a covid miatt márciusban félbeszakadt
az összes bajnokság. Az akkori állásokat
tudom leírni.
OB2 felnőtt 17-26. helyért játszottunk vol -
na, Dunántúl ifi 3. hely, Országos serdülő B

csoport 3. hely, Dunántúl serdülő 2.hely, Or -
szágos gyermek B csoport 1. hely, Dunántúl
gyermek I. 1.hely, Dunántúl gyermek II. (lá -
nyok) 4. hely, Dunántúl gyermek III. 1. hely,
Dunántúl gyermek IV. 2. hely, Dunántúl
baby (itt nincsen eredmény a meccseken).
A 2020/2021 es szezonban nagyjából min-
denhol lement az alapszakasz, itt 11 bajnok-

ságban indultunk, ebből kettő lány. Az OB2
felnőttből még két forduló van az alapsza-
kaszból, a csoport 5. helyén állunk. A
Dunántúl ifi bajnokságból 3 forduló van
még a bajnokságból, jelenleg a 2. helyen
állunk. Az Országos serdülő B csoportban 1.
helyen állunk 100 %-os mérleggel. A Du -
nántúl serdülő fiúcsapatunk megnyeri a cso-
portot és felsőházas lesz, lánycsapatunk 4.
helyen végez és alsóházas lesz tavasszal. Az
Országos gyermek B csoport bajnokságban
1. helyen állunk 100 %-os mérleggel, a
Dunántúl gyermek I. fiúcsapatunk megnyeri
a csoportot és felsőházas lesz, lánycsapatunk
3. helyen áll és alsóházas lesz. A Dunántúl
gyermek III. bajnokságban jelenleg 1. helyen
állunk, itt még van két forduló az alapsza-
kaszból. A Dunántúl gyermek IV.-ben meg-
nyertük a csoportot, tavasszal felsőház lesz.
Dunántúl baby nincsenek eredmények.

KErEKES CSONGOr ELNÖK

BALATON VÍzILABDAKLUB

Tavasszal a vírus félbeszakította a bajnokságot, 
de ősszel eredményesen szerepelt a Balaton Vízilabdaklub

Az idei évet valószínűleg a COVID-19 pandémia éveként fogjuk emle-
getni. 2020. január első napjaiban senki nem gondolt arra, hogy hama-
rosan gyökerestől megváltozik az életünk, hogy a COVID-19 járvány
a magyar társadalom, a magyar embe rek mindennapjaira nagyon nagy
hatással lesz, és ezáltal a védőnők munkáját is befolyásolja. A védőnők
azok, akik kifejezetten a prevenciós tevékenységre képzett, az egészség-
ügy és a szociális ellátás határán dolgozó szakemberek. A védőnők
azok, akik a családok otthonába, a generációk életébe is bepillantást
nyerhetnek, ahol a beavatkozás a legközelebbi, a legszemélyesebb.
Éppen ezért, amikor márciusban kihirdették a járványügyi vészhely-
zetet, és ezáltal a személyes találkozások lehetőségét is „megszűntet-
ték”, illetve minimálisra csökkentették, nagy kihívás elé állított. Hiszen át
kellet állni a távkonzultációs munkára (látogatás, tanácsadás), mindezt
úgy, hogy gyakorlatilag magunkra voltunk utalva, hogyan oldjuk meg. (a
védőnők még nem csatlakoztak a „felhőbe”, az E-rendszerbe). De ezt az
akadályt is leküzdöttük, megoldottuk, bár nem volt meg ugyanaz a köz-
vetlen kapcsolat, mint a személyes találkozások alkalmával.

Nehéz volt, hogy semmiféle rendezvényt, klubot nem tarthattunk.
Bíztam abban, hogy augusztusra javul a helyzet és személyesen
köszönthetem ismét a szoptató édesanyákat a „Szoptatás Világnapja”
alkalmából, hogy szeptemberben újra indulhat a Baba klub, ahol a
picik és nagyobbak önfeledten szaladgáltak, játszottak, ahol az anyu-
kák megoszthatták élményeiket, érzéseiket, tapasztalataikat. Bíztam
abban, hogy októberben személyesen köszönthetjük a VÁCISz szer-
vezésében az újszülötteket, de sajnos a járvány újbóli fellángolása pil-
lanatok alatt szétoszlatta ezt a reményt, és ismét korlátozva lettünk a
mindennapjainkban. De továbbra is bizakodó vagyok, és hiszem,
hogy felül fogunk kerekedni a járványon!

„Minden veszély, amely megvalósul, lehetőséget ad arra, hogy
fejlődjünk és változzunk.”
(richard Templar)

TÖLGYES BEÁTA

TErÜLETI VÉDŐNŐ

Visszatekintés
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A balatonfűzfői programokhoz szükséges eszközök beszerzése

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. szeptem-
ber 30-án támogatást igényelt a balatonfűzfői prog-
ramokhoz szükséges eszközök beszerzésére, amely-
nek eredményeként 500.000 Ft összegű vissza nem

térítendő, 100%-os támogatási intenzitású támogatást nyert a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettől.
A projekt célja a Balatonfűzfőn megrendezett programok színvona-
lának emelése és a rendezvények gördülékenyebb lebonyolítása. A
veszélyhelyzet miatt rendezvények megtartására nem tudjuk fordíta-
ni a támogatást, ezért olyan eszközöket vásároltunk, amelyek nagy-

ban hozzájárulnak a majdan megrendezésre kerülő rendezvények
színvonalas megvalósításához. A támogatásból vásárolt eszközök a
következők:
1 darab többfunkciós molnárkocsi, amely nagy könnyebbséget
jelent a rendezvényhelyszín berendezésében és az eszközök helyszí-
nen történő mozgatásában.
2 darab 3x4,5 méteres pavilonsátor, amelyre rendkívül nagy szükség
van a szabadtéri nyári és hűvös időben tartott rendezvényekhez, mert
kiváló védelmet biztosítanak a résztvevők számára.
4 darab teraszhősugárzó (fűtőgomba), amelyek jól szolgálják a

Sajtóközlemény

Megújult a Közösségi Ház földszinti épületrésze Balatonfűzfőn 
2020/11/12

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADEr szellemiségű fejlesztésére 9,54 millió Ft összegű vissza nem térí-
tendő, 100%-os támogatási intenzitású európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP) „Helyi identitást és közösségi együtt-
működést segítő fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú pályázatán. A Fűzfőfürdő városrészen található Közösségi Ház
földszinti épületrészének felújítása és akadálymentesítése befejeződött.

A projekt közvetlen célja Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Közösségi Ház
földszinti épületrészének felújítása volt, amely magában foglalta a
szélfogók, az előcsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes mosdó
kialakítását és a felújítandó épületrész teljes körű (fizikai és infokom-
munikációs) akadálymentesítését a közösségi tevékenységek, a helyi
fejlesztési igények támogatása és elsősorban a 12-26 éves korosztály
részére szervezhető közösségfejlesztő programok színvonalasabb
megvalósítása érdekében.
A vizesblokk állapota kifogásolható volt, a mai kor követelményeinek
nem felelt meg, az akadálymentesítés az épületen belül nem volt meg-
oldott.
A felújítással érintett helyiségek a szélfogók, az előcsarnok, a női és
férfi vizesblokk és a jelenlegi konyha helyiség, összesen 103,24 m2,
amelyekben új, csúszásmentes, káprázás- és csillogásmentes kivitelű
padlóburkolat készült és a falburkolatokon diszperziós festés történt.
Az épületben kialakításra került egy akadálymentes illemhely és a
használathoz szükséges akadálymentes útvonalak az előírtaknak
megfelelően és az együttműködő partnerekkel egyeztetett módon. A
helyiségben felhajtható pelenkázó is elhelyezésre került. A mosdóban
hangjelzéssel egyszerre működő riasztót szereltek fel. Az akadály-
mentes mosdónál Braille-feliratú tájékoztató tábla készült.
Az intézményben 8 civil szervezet, illetve öntevékeny csoport tartja
foglalkozásait heti rendszerességgel, közülük 2 civil szervezettel, a

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete – Balatonfűzfő és
Térségének Mozgássérültek Csoportjával és a Balatonfűzfői
Vendégváró és Gasztronómiai Egyesülettel történt együttműködés.
Mindkét szervezet rendszeres használója az intézménynek, a legjelen-
tősebb városi fesztivál lebonyolításában – önkéntes alapon – aktívan
részt vesznek. A megvalósított projektelemek zömében az ő igényei-
ket tükrözik, de az 50 éve kialakított belső tér és berendezéseinek fel-
újítása valamennyi látogató megelégedésére szolgál. Az akadálymen-
tesítés pedig a fenntartó törvényi kötelezettsége.
A projekt megvalósításával – nem titkoltan – más célcsoportok aktí-
vabb közösségi életét is várjuk. A 12-26 évesek között végzett felmé-
rések azt mutatják, hogy a közösségi terek komfortosabbá tételével
aktivizálható a kulturális rendezvényeken való részvétel, de idegen-
forgalmi szezonban a Balatonfűzfőn nyaraló vendégek is szívesebben
látogatják a megújult környezetben szervezett programokat. Mindez
szervesen kapcsolódik a helyi kulturális fejlesztési stratégiához, hisz a
nyári időszakban lényegesen frekventáltabb területen található intéz-
ményi telephelyet szeretnénk a város kulturális és szabadidős alköz-
pontjaként kialakítani.
A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkor-
mányzat/Projektek oldalon olvashatnak.

NóTI ATTILA

VÁrOSFEJLESzTÉSI rEFErENS
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Az Idősek Otthona kedves lakóját köszöntötte a polgármester asszony 
novemberben egy virágcsokorral és egy levéllel. Mivel a személyes találkozásra

nincs mód az otthon munkatársai adták át Farkas Jánosné, 
Kati néninek az ajándékot. Kati néni 1930. november 24-én született
Lajoskomáromban. Gyermekkorát ott töltötte, majd 1977-ben jöttek

Veszprémbe lakni. 15 évig titkárnőként dolgozott, utána három évig könyvtáros
volt, majd egy óvodában élelmezésvezető 2 évig. A férje csábítására váltott, 

és 10 évig a balatonfűzfői Nitrokémiában dolgozott, mint szakmunkás, innen
ment rokkantnyugdíjba, a megromlott egészségi állapota miatt. A döntését nem
bánta meg, elmondása szerint szeretett ott dolgozni. Kati néni két lány gyermek-
nek adott életet, jelenleg 5 unokája, és 6 szép dédunokája van. Kedves és pozitív

életszemléletű néni, másfél éve részese az otthon mindennapjainak.

MOLNÁr KrISzTINA

IDŐSEK OTTHONA

A 90 éves Kati nénit köszöntötték

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2020. novemberi lapzártától a 2020.
decemberi lapzártáig:

Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjeit, Slezák Eszter Helkát, aki november 15-én született, édesanyja neve: Slezák Eszter. 
Pad Emíliát, aki szintén november 15-én született, édesanyja neve: Kelemen Renáta. Továbbá Marton Benjamin Szvent, 

aki november 23-án született, édesanyja neve: Csizmadia Rozina. Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk!

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt hét balatonfűzfői lakosoktól. részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Marton Benjamin Szven Slezák Eszter Helka

főszezonon kívül megrendezésre kerülő rendezvényeket.
A megvásárolt eszközöket a nemrégiben felújított Közösségi Házban
kívánjuk elhelyezni és az ott megrendezésre kerülő programokhoz
felhasználni. Jelen projekt szervesen kapcsolódik a Vidékfejlesztési
Program (VP) „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő
fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi

felhívás keretében megvalósult, „A balatonfűzfői Közösségi Ház
LEADER szellemiségű fejlesztése” című projekthez, amelyben a
Közösségi Ház földszinti épületrésze került felújításra és akadálymen-
tes mosdó létesült.

NóTI ATTILA

VÁrOSFEJLESzTÉSI rEFErENS



December a latin őskalendáriumban a 10. hónap volt, a neve is azt jelenti:
„tizedik”. Tehát láthatjuk, hogy volt idő, amikor nem ezzel a hónappal zárult
be az év, sőt az egyházi naptárban egyenesen az év kezdete a november végére
vagy december elejére első adventi vasárnap. A népi kalendáriumokban
különféle neveit találhatjuk meg: Karácsony Hava, Álom Hava, Télelő Hava. 
A hónap első jeles napja december 4-e, Borbála napja. Borbála a bányászok,
tüzérek, várak védőszentje. Nem meglepő, hogy a hajadon leányok is párt-
fogójuknak tekintették, mert házasságot jósolt, ha a Borbála napján levágott
cseresznye- vagy orgonaág karácsonyra kivirágzott. Asszonyi dologtiltó nap
volt, e napon nem szabadott fonni, varrni, seperni, tüzet rakni, sőt – ahogy az
egész téli ünnepkör alatt – a női vendég sem hozott szerencsét a házra. Az
egyre növekvő sötétséggel a boszorkányok is egyre szorgosabbá váltak: ezen a
napon igyekeztek elcsenni a rontáshoz szükséges ruhadarabokat is. 
A következő jeles nap december 13., Luca napja, melyhez rengeteg hiedelem,
babona és népszokás kapcsolódik, ami köszönhető annak, hogy a naptár-
reform bevezetése előtt ez a nap volt az év legrövidebb napja. December 13-
án kezdték faragni a Luca-széket, melyre az éjféli misén felállva megláthatták
a boszorkányokat, ekkor ültették el a Luca-búzát, melyből a következő évi ter-
mést jósolták meg, és nem utolsósorban a karácsonyi asztal egyik kelléke is
volt. Szokás még – elsősorban a Dunántúlon – Lucatököt is készíteni: szem-,
orr- és szájnyílást csináltak a tökön, belülről gyertyával kivilágítják és az
ablakhoz teszik, hogy a házban lévőket megijesszék. Nagy szerepe volt
ilyenkor a fokhagymának is, mellyel azon kívül, hogy megették, az állatok
fejét, a kapufélfát, vagy az ólajtót is bedörzsölték, hogy távol tartsák a rontást.
Sok helyütt sütöttek e napon Luca pogácsát, amibe tollat, pénzt rejtettek el.
De nem maradhatott el a férjjósló „varázslat” sem: gombócokat főztek a
lányok, melyekben egy-egy cetlire írt férfinevet rejtettek, s amelyik elsőnek
jött a víz tetejére, az lett az illető férjének neve.
A karácsony december 24-ével, karácsony előestéjével kezdődik, ez a nap böjti
nap, ebédre bablevest és mákosgubát, vacsorára jellemzően halat ettek. Estére
szertartásosan terítették meg a karácsonyi asztalt, mely vízkeresztig a ház dísze

maradt. Az asztalra és a közelébe helyezett tárgyak, eszközök különleges erőv-
el ruházódtak fel. Maga a karácsonyi abrosz volt az egyik, melyet egyetlen
ünnepi alkalommal használtak, majd vetőabroszként és gyógyító lepelként
folytatta „pályafutását”. Az asztalra diót, almát, kenyeret tettek, az asztal alá
szénát, melyet később az állatok alá tettek, hogy egészségesek maradjanak a
következő évben. Mágikus ereje volt a karácsonyi abroszon maradt morzsának
is, ezt az állatok elé szórták, szintén egészségük, termékenységük
megőrzéséért. A néphagyomány szerint december 25-én következett a karác-
sonyi ebéd, vagy vacsora. Összegyűlt a család, olykor a távolabbi rokonság is,
hogy együtt fogyasszák el a gazdasszony által az asztalra helyezett ételeket. 
December 27-e, János napja volt az ünnep utáni első nap, amikor kimozdul-
tak otthonról, ilyenkor volt szokás kimenni a pincékbe, megszentelni az
újbort. Az óév búcsúztatása és az újév köszöntése köré szintén olyan szokások
fonódtak, melyekkel a rontást próbálták elhárítani. Mind a szokásokban,
mind pedig az ételekben megjelennek ezek a szerencsehozó, rontáshárító
hagyományok. A szilveszteri vacsorából – melyben a szerencsét kitúró disznó
hoz szerencsét – maradékot kell hagyni, hogy ne nélkülözzünk az új évben.
Szerencsét hoz, ha megtöltjük a kávétartót, cukortartót, sótartót, borstartót,
lisztes edényt, így nem szenvedünk szükséget ezekben a dolgokban. Szokás
volt a lencsét éjfél előtt elkezdeni főzni, és „átfőzni” a szerencsét az új évbe.
Szerencsét hozott minden aprószemű (lencse, bab, mák) étel. Szilveszter
éjjelén minél nagyobb zajt kell csapni, hogy elűzzük az ártó szellemeket vagy
a betegségeket. Pontban éjfélkor szokás volt kinyitni minden ajtót, ablakot,
hogy el tudjon távozni az óév, és helye legyen az újnak. Újév napja szintén
dologtiltó nap volt, nem volt szabad mosni, teregetni, kölcsönadni, szemetet
kivinni, viszont kötelező hideg vízben mosakodni, hogy egészségesek marad-
junk. A karácsonynak a január 6-i Vízkereszt vetett véget, mellyel
megkezdődött a téli ünnepkör utolsó időszaka, a farsang.

MOLNÁr ESzTEr

Decemberi jeles napok

Hozzávalók (kb. 30 db):
150 g búzaliszt, 
1 teáskanál sütőpor,
2 evőkanál kakaópor,
250 g porcukor,
1 tasak vaníliás cukor,
1 csipet só,
3 tojás,
50 ml forralt bor,
100 ml olaj,
meggybefőtt lecsöpögtetve,
50 g darabolt dió,
díszítés: 1 tasak étbevonó csokoládé, dekortoll.

Elkészítése:

A sütőt előmelegítjük. Egy kb. 20x30-as tepsit kibélelünk sütőpapír-
ral. A dió és a meggy kivételével minden hozzávalót keverőedénybe
teszünk és rövid ideig (3-5 perc) robotgéppel összedolgozzuk, majd
finoman hozzátesszük a diót és a meggyet. A masszát a tepsibe önt-
jük, kb. 40 percig sütjük. A süti tésztáját hagyjuk kihűlni, majd koc-
kákra vágjuk. A tortabevonót csomagolásán lévő utasításnak megfe-
lelően felolvasztjuk. A süti kockákat bevonjuk vele, majd ha megszi-
lárdult a csokimáz, a cukormázas dekortollal díszítjük.

LŐrINCz-HOrVÁTH VErONIKA

Fűzfő ízei fazékban, sütőben üstben

20. oldal 2020. december

„Szerintem, ahol sok hölgy dolgozik egy folyosón, nincs az a péntek, hogy el ne hangozzék délben a következő kérdés, a háziasszonyok örök
dilemmája: „Mit főztök a hétvégén?” Így ismertem meg a Verebélyi galuskát. Finom, kiadós, laktató egytálétel, akár egyfogásos ebédnek, akár
egy könnyed leves után második fogásnak.”

Hozzávalók: ha 250 g túróval dolgozunk, akkor 250 g liszt, 2 tojás, csipet só, 2 vöröshagyma, tetszés szerint sajt és szalonna (helyettesíthető
sonkával, virslivel), tejföl.

Elkészítése: A túrót, lisztet, sót, tojást összekeverjük és kanállal forró, sós vízbe szaggatjuk. Ha kifőtt, leszűrjük, kevés olajba forgatjuk. A hagy-
mát kevés olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a felkockázott szalonnát. Egy hőálló edénybe a galuskát és a szalonnát rétegezve belerakjuk, majd
tejföllel gazdagon meglocsoljuk és reszelt sajttal a tetejét megszórjuk. Sütőben kb. 30 percig sütjük.

Karácsonyra hangolódva: Csokis csomagocskák:

Verebélyi galuska, ahogyan a kolleganőmtől tanultam
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Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy face-
bookon +36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása hőszi-

getelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
– Fa nyílászárók, bútorok gyártása egyedi

méretben is
Cím:

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 10.00–16.00 óra
SZ: 9.00–12.00 óra

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés, vírusirtás,

helyszínre történő kiszállással. 
(06-30/262-2103)

Egész évben papíráru, tanszerek, 
rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható

Fűzfőgyártelepen,
a buszmegállónál lévő

Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

Nyitva tartás: 
H–Sz: 8.00–17.00
V: 8.00–13.00

ISMERŐS VAGY FŰZFŐGYÁRTELEPEN?
Most mutasd meg mit tudsz! Izgalmas logikai szójáték!

Háromfordulós kvíz játékot indítunk négy városrészünk (Fűzfőgyártelep, Fűzfőfűrdő, Tobruk-Szalmássy-telep összevontan) játékos formában
történő megismerésére vagy az ismeretek kiegészítésére. A három legjobb eredményt elért beküldőt értékes ajándékkal jutalmazzuk! Több teli-
találat esetén sorsolással dől el a jutalmazottak személye. Figyelem, nem csak a tökéletes megoldás a jó, a részmegoldások is számítanak!
Beküldési határidő: 2020. december 30. Beküldési cím: gyerkoc@invitel.hu. Az eredményeket a Balatonfűzfői Hírlap januári számában tesz-
szük közzé.

„Észforgatás felsőfokon"

1/  nemzet hazája + lobogó
2/  mértani idom + egy hosszú betűt
3/  félt és nem ide
4/  utca, vajszerű a vége
5/  gyufa
6/  kiindulás + írásjel
7/ parkoló + legegyszerűbb emelőgép + horgászhely „t” nélkül
8/  ránehezedik + orosz igen
9/  bogárban az első betűt cseréljük, a végétől visszafelé nem jó
10/ megkímélő terület
11/ nem nagy + nem én, nem ő + … , vagy: nem nagy labda
12/ a terület közepén egy fajta étkezési alkalom
13/ sok lapú + múlt idő jele + cipész szerszám
14/ vesszője kosár anyaga

15/ botot fog + egy betű tüzet szüntet
16/ egy gép, de „p”-vel kezdve
17/ kenyérke
18/ általában sokablakos hatkerekű + kézi-, kosár-, foci is lehet +
elkerített rész
19/ nagy település épülete
20/ professzor
21/ alsóneműs közterület
22/ csak egy vonallal hideg + üzlet
23/ nagy üzem + nem üres + parkoló jele
24/ sokszínű hely
+ 1
25/ régi elnevezéssel épület, a vége 18  
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Óriás manók a Gyártelepen a Művelődési Központ előtt

Mikulás ház, Fűzfőfürdő, Béke térKépviselő testület, Fűzfőfürdő, Béke tér, fotópont

Tobruk karácsonyfája

Tobruk Harangláb esti fényében A Mikulás postaládája

Adventi koszorú a gyártelepen


