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Magyar Kultúra Napja
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Fiatal művészek klubja
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Balatonfűzfő Város. a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2017. február 10-től 2017. március 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Február 10. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Varga Áron előadása Bozay Attila, balatonfűzfői születésű, Kossuth-díjas zeneszerzőről
Február 11. 14 óra Irinyi Iskola
– farsangi bál
Február 11. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 25. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– farsangi jelmezbál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 7. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 27. 16 óra Kártya klub

Március 8. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér kis
épülete

Február 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután, történelmi tájak – filmvetítés
Szegedi József támogatásával

Márciusi előzetes
Február 13. 16 óra Kártya klub
Február 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Február 15. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épülete
Február 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Február 17. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Tobruk, óvoda
Február 20. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, farsangi furfang fánkkal
Február 22. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épülete

Március 1. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épülete
Március 4. 18 óra Balatonfűzfő Vitorlázók
Baráti Társasága
– báli rendezvény
Információ: Abonyi Gábor 06-30/903-4510
Március 6. 14 óra Balatonfűzfő és Térsége
Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Március 6. 17 óra Városvédő és Fürdő
Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Március 6. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Március 9. 17 óra Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi
tanár, a hadtudományok kandidátusának
előadása
– az Összefogással Fűzfőért és a Balatonért
Polgári Egyesület főszervezésében
A belépés díjtalan.
Március 10. 17 óra Városi nőnapi rendezvény
– Fellép: Csonka András énekes, színész
Március 10. 17 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubdélután
– A városi nőnapi rendezvény után köszöntő
a Nike étteremben
Március 11. Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
Március 13. 16 óra Kártya klub
Március 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak

Március 7. 10 óra Pegazus Bábszínház műsora
(belépőjegyes előadás)

A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!

Március 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, nőnap és férfiak napja – főzéssel
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

Február 24. 19 óra Egyházközségi bál
Február 25. 19 óra Irinyi Iskola
– szülők farsangi bálja

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2016. decemberi lapzártától a 2017. januári lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Bodnár Leát, Molnár-Tusnády Örsöt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017. január 16-án rendkívüli, majd január 24-én soron következő testületi
ülést tartott, melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– A testület úgy döntött, hogy a Magyar Kultúra Napján adandó
„Balatonfűzfő Kultúrájáért” címmel Árvai Lászlóné és Papp
Józsefné balatonfűzfői lakost tünteti ki.
– A képviselő-testület a Város és Ház Bt. által összeállított értékelési
anyagban szereplő módosítási igények közül az alábbi esetekben támogatja a jelenleg hatályos településrendezési eszközök módosítását:
22. Bobpálya területének átsorolása közjóléti erdőbe
24. Oldalkert csökkentése a Szarkaláb utcában
25. Fövenystrand melletti zöldterületen építési hely módosítása
26. Orvosi rendelő bővítése miatt a Vt. 4 jelű övezet bővítése
zöldterületből
A fenti esetekben a folyamatban lévő településrendezési eszközök
felülvizsgálatakor a módosításokat a településtervezésnél figyelembe
kell venni és egyben elő kell készíteni azon módosítási igények kérelmezőivel kötendő finanszírozási megállapodást, akik kérésére a tervezett településrendezési eszközök módosítása többlet építési lehetőséggel fog járni.
– A testület – a 2017. március 21-i képviselő-testületi ülést megelőzően – a Balatonfűzfőért Alapítvánnyal, a témában érintett önkormányzati intézményekkel együttműködve civil fórumot szervez a
2009-ben készült civil koncepció felülvizsgálatához és az önkormányzat által a 2017. évi költségvetésében meghatározott civil támogatás
keretösszegének felosztásához kapcsolódó információk szerzése, valamint az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos ter veinek/elképzeléseinek megvitatása érdekében.
– A hivatal – közreműködésüket kérve – megkeresi a Belügyminisztériumot, a Földművelésügyi Minisztériumot, a Balaton Fejlesztési Tanácsot, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét annak érdekében, hogy a Balaton kiemelt üdülőkörzet területén
működő iparterületen folyó ipari tevékenységek kiemelt és fokozott
ellenőrzés alá kerülhessenek akár a kiemelt és fokozott ellenőrzések
elrendelésének a Balaton törvényben vagy a hatósági ellenőrzések
munkatervében történő rögzítésével.

– A képviselő-testület felkéri az utak, járdák, átereszek felülvizsgálatát végző munkacsoportot, hogy vizsgálja meg a nyomvonalas létesítmények állapotát és tegyen javaslatot a következő évre tervezéssel,
árajánlat bekéréssel előkészítendő fejlesztésekre, az új prioritási sorrend felállítására. Munkája során vegye figyelembe az Akácos utca,
Domb utca, Kazinczy utca, Rákóczi utca felújítására beérkezett igényeket is.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy „A balatonfűzfői Sport és Turisztikai Komplexum
(Sport Park Balaton) Fejlesztési Koncepciójának elkészítése” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A beszerzési eljárás nyertese – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján a Kraft & Associates Turisztikai Fejlesztő Kft. (1062
Budapest, Andrássy út 94. földszint 2.). Az ellenszolgáltatás összege
nettó 7 900 000 Ft.
– Az önkormányzat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás keretében támogatási kérelmet
kíván benyújtani az „Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges traktor és munkagépek
beszerzése Balatonfűzfőn” című projektjére. A bruttó 9 756 087 Ft
összköltségű projekthez a pályázat keretében bruttó 7 317 065 Ft
összegű, 75% mértékű vissza nem térítendő támogatást igényel
és bruttó 2 439 022 Ft összegű, 25% mértékű saját forrást biztosít
a 2017. évi költségvetésének terhére.
– A képviselő-testület felkérte az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulást, hogy a
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót egészítse ki a hulladékgazdálkodási rendszer működésével kapcsolatosan felmerült problémákkal, az azokra készített intézkedési tervvel és a megvalósult intézkedésekkel.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2017. február 21-én lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprő ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprő ipari
tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ – mint kéményseprő ipari szerv –, 2017. augusztus 14. és
szeptember 8. közötti időszakra ütemezte Balatonfűzfő közigazgatási területén a kéményseprő ipari sormunka végzését.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági honlapján –
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el.
SZEKERES PÉTER , MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ
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A hetvenhetedik hónap a városházán
Gyermekkorunkban nem volt sok autó,
mondhatni meglehetősen kevés. Többen
hamar megtanultuk a rendszámokat, és be
tudtuk azonosítani az autókat a tulajdonosaival. Mindig örültünk annak, ha valaki olyan
rendszámot vett először észre, aminek két
azonos száma volt. Aki először vette észre és
ki is mondta, akkor azt „lestoppolta”. Ez
annyit tett, hogy más nem mondhatta azt ki
utána. Valójában nem tudtuk, minek örülünk, de így tanultuk meg a többiektől. Csak
később derült ki számunkra, hogy van egy
olyan tudomány, hogy számmisztika, és az
úgynevezett mesterszámoknak vannak jelentései. A hetvenhét jelentése, hogy az energiákat megduplázza. Megerősíti, hogy jó úton
vagyunk, csak folytassuk a munkát. És, mint
tudjuk, az álmok és a számok nem hazudnak.
Ez a hónap a költségvetésünk előkészítésének
az időszaka volt. A pénzügyi bizottság számos egyeztetést már lefolytatott, és fog is még
a költségvetés elfogadásáig. Abban döntés
született, hogy az utak, járdák, átereszek
felülvizsgálatát végző munkacsoport megbízást kapott, hogy vizsgálja meg a nyomvonalas létesítmények állapotát és tegyen javaslatot a következő évre tervezéssel, árajánlat
bekéréssel előkészítendő fejlesztésekre, az új
prioritási sorrend felállítására. Munkája
során vegye figyelembe az Akácos utca,
Domb utca, Kazinczy utca, Rákóczi utca felújítására beérkezett igényeket is. Itt el kell
mondani, hogy az utak fejlesztésére sajnos
nem írtak ki pályázatot, ezért nem várhatunk
központi forrásokat. Azt szeretnénk, hogy
évente elkészítjük pár utca tervét, amit majd
a következő évben, időszakban meg is építünk. Az építést úgy tudjuk gyorsítani, hogy
elsőbbséget élveznek azok az utcák, ahol a
lakóközösségek is hozzá tudnak járulni a kivitelezés költségeihez. A város költségvetését
várhatóan a februári ülésen fogjuk elfogadni.
A polgármester havi illetményét – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján – 2017. január 1-jétől kezdődően 548 400 Ft/hó összegben; havi költségtérítését – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2017. január 1-jétől
kezdődően 82 300 Ft/hó összegben állapította
meg a képviselő-testület. Az alpolgármester és a
képviselők javadalmazása változatlan maradt.

Ezúton is tájékoztatom a lakosságot, hogy
több magyarországi víziközmű-szolgáltató
mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál. A tervezett
módosítás 2017. év elején valósul meg.
A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint
a szennyvízelvezetés és -tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.
A számlázási rend módosítását követően a
felhasználók továbbra is szabadon nyomon
követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van
előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén az egy összegben fizetendő díjakról.
„Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges traktor
és munkagépek beszerzése Balatonfűzfőn”
című projekt.
A képviselő-testület a bruttó 10 125 518 Ft
összköltségű projekthez a pályázat keretében
bruttó 7 594 139 Ft összegű, 75% mértékű
vissza nem térítendő támogatást igényel és
bruttó 2 531 380 Ft összegű, 25% mértékű
saját forrást biztosít a 2017. évi költségvetésének terhére.
A képviselő-testület vállalta, hogy a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig a
beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási
időszak alatt kizárólag a fenntartási és üzemeltetési tervben foglalt körben, elsősorban
közcélra hasznosítja.
Mintegy tizenötmillió Ft-ból, ötven százalékos pályázati forrásból sikeres pályázat után
megvalósulhat a parti sétány és kerékpárút első
szakaszának a parkosítása. Ezzel ez a frekventált szakasz megújult növényzettel, izgalmas
látvánnyal fogadhatja a szépszámú látogatókat.
Nagy öröm látni a fiatalok jelenlétét a településen. Rengetegen sportolnak, zenélnek, festenek, énekelnek, fotóznak, táncolnak, és
többen kapcsolódnak be a civil szervezetek
életébe. Örömömnek hangot is adtam a
Polgárőr egyesület közgyűlésén, ahol az alapító tagok többségét felváltották a fiatalok,

akik a szintén megfiatalodott vezetés irányításával több ezer óra szolgálatot adtak az előző évben. A fiatal helyi művészek, alkotók
száma már meghaladta a harmincat. Öröm,
hogy a fiatal tehetségek bemutatkozásain a
volt osztálytársak, barátok, ismerősök is megjelennek, és együtt ismerhetjük meg a tehetséges fiatalok gondolatait, motivációikat,
alkotásaik születésének körülményeit. Öröm
hallgatni a fiatalok hitvallását, elkötelezettségüket, és látni, hallani a már-már magas szintű alkotásaikat. Kérem, látogassák a BFMK
(Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja) rendezvényeit a VOMKK-ban (Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár).
A fiatalok közül kiemelkedett Csetényi
Bence és Sashegyi Dániel hősies, bátor cselekedete. Ők kimentettek a jégből egy házaspárt. Az önkormányzat nevében ezúton is
köszönjük a helytállásukat.
Itt a hideg. Köszönöm azokat a jelzéseket,
amikkel tájékoztattak elesett emberekről,
akiknek segítség kellett. Kérek mindenkit,
hogy továbbra is figyeljünk egymásra, segítsük egymást. Az önkormányzati segélyek
rendeletben szabályozottak. Kérek mindenkit, hogy időben jelezze, ha segítség kell,
mert az nehezen kivitelezhető, hogy valakinek reggel elfogyott a tüzelője, és délután
már meg is kaphatja az igényelt tüzelőt.
Többen felvetették, hogy le kellene vágni a
nádat a sétány mellett, mert az milyen jót
tenne a nádnak. Tájékoztatásul elmondom,
hogy ezek a területek állami tulajdonban
vannak, kezelőjük a Vízügyi igazgatóság.
Sem ezeken a területeken, sem máshol nem
lehet engedélyek nélkül nádat vágni, égetni
pedig végképp nem szabad a Balaton jegén,
mint ahogy néhány ötletgazda ezt javasolta.
Mi kértük a vízparti területeket önkormányzati tulajdonba, de a döntés az volt, hogy az
állami tulajdonban tartása indokolt. Így a
tulajdon kezelője majd nyilván gondozni is
fogja ezeket a területeket. A városnak nincsen sem kapacitása, sem joga más tulajdonát
gondozni még akkor sem, ha a tulajdonos azt
eltűrné, és adott esetben engedélyezné is.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017.
február 16. 17 óra, Fűzfőgyártelep, Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Balkom tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Jelen hírlevelünkben tájékoztatjuk a Balatonfűzfőn bevezetésre kerülő házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés menetéről.
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során,
Társaságunk az Ön által összegyűjtött csomagolási papír-, műanyag- és fém hulladékot közvetlenül az Ön ingatlana elől szállítja
el. Kérjük, amennyiben a Társaságunk által biztosított házhoz menő
szelektív csomagolási hulladékgyűjtésre igényt tart, az alábbiakat szíveskedjen figyelembe venni!
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtést bármilyen
átlátszó (nem fekete) zsákkal tudja igénybe venni. Az átlátszó zsák
beszerzése az Ön feladata. Kérjük, az átlátszó zsákokat legkésőbb
reggel 6 óráig helyezze ki az ingatlan elé! A szelektív csomagolási hulladékgyűjtés egész évben havonta egyszer, minden hónap első csütörtökjén történik. Az első szállítási nap: 2016. augusztus 4-e volt.
Kérjük, a házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során
a következő hulladékokat helyezze el az átlátszó zsákokba:
műanyag palackok (üdítő, ásványvíz), italos karton (Tetra-Pak),
reklámzacskók, fóliák, tejfölös, joghurtos poharak, margarinos dobozok, tisztítószeres flakonok, alumínium italos dobozok (sör, üdítő),
konzerves dobozok. Kérjük, a vegyes újságpapír hulladékot kötegelve, dobozolva, a hullámpapír hulladékot lapjára hajtogatva helyezze
ki a zsák mellé! Kérjük, a zsákokba csak konyhai szennyeződéstől
mentes, tisztára mosott hulladékot helyezzen!
A házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtés során az üveghulladékot nem szállítjuk el, azt továbbra is a szelektív szigeteken
tudja elhelyezni!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az átlátszó zsákba más hulladék (pl.: háztartási hulladék) keveredik, úgy azt Társaságunknak
elszállítani nem áll módjában, az illegális hulladéknak minősül és a
2012. évi II. törvény értelmében köztisztasági szabálysértés miatt a
közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.
Ügyfélszolgálat nyitva tartás
október 16-tól
április 14-ig
április 15-től október 15-ig

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a házhoz menő szelektív csomagolási hulladékgyűjtési szolgáltatást kizárólag a családi házzal rendelkező Ügyfeleink tudják igénybe venni.
A Társasházak a jövőben is az alábbi helyeken található szelektív
szigeteken helyezhetik el a keletkezett szelektív csomagolási
(papír, műanyag, fém, üveg) hulladékukat:
Széchenyi tér, Irinyi u., Hóvirág u.–Kilátó u. kereszteződése, Munkás
tér, Fűzfő tér, Hegyalja u., Aradi u.–Vasút köz kereszteződése, Zrínyi
u. bolt, Sirály u., Bugyogóforrás u. 23.
További, részletes tájékoztatás érdekében, kérjük, keresse fel Ügyfélszolgálatunkat vagy honlapunkat (www.balkom.hu).
Ügyfélszolgálat: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43., Telefon:
88/438-688, Fax: 88/438-843, E-mail: titkarsag@balkom.hu
TISZTELETTEL :
BALATONALMÁDI KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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Felhívás Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre
A Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap meghirdeti ,,A virágos Balatonfűzfőért” versenyt.
Célunk, hogy tegyük szebbé városunkat, bíztassunk mindenkit, hogy
virágokkal díszítsék kertjeiket, erkélyeiket, ablakaikat, közterületeinket.
A verseny tavasztól őszig tart.
Várjuk a helyi lakosok, közösségek, társasházak, intézmények, vállalkozások jelentkezését. Szívesen fogadjuk az üdülőtulajdonosok
jelentkezését is.
A pályázók a nevezésük leadása után folyamatosan küldhetik a virágokról készült fotóikat a fuzfohirlap@gmail.com email címre.
Nevezési határidő: 2017. március 31. Az üdülőtulajdonosoktól
áprilisban is elfogadjuk a jelentkezést.

Nevezni lehet a mellékelt nevezési lappal személyesen, telefonon, levélben
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőségében (Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, Bugyogóforrás u. 12. I. emelet, 06-20/925-4515).
Az eredményhirdetés és díjátadás októberben, az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozat keretében lesz.
Külön díjazzuk a legszínesebb kertet, a legszebb rózsákat, a szépen
gondozott sövényeket.
A zsűri: Dankó Tünde, Némethné Tárnai Zita, Kontics Ferencné, Bíró
Ibolya, Horváth Irén.
Várjuk jelentkezésüket, hogy közösen szépíthessük városunkat!
A SZERVEZŐK NEVÉBEN: BÉRES ISTVÁNNÉ

2017. február

7. oldal

JELENTKEZÉSI LAP
Balatonfűzfő legszebb virágoskertje versenyre
Név:

Cím:

kert, előkert

erkély, balkon

Telefon:

ablak
E-mail:

Dátum:
aláírás
Beküldendő 2017. március 31-ig, Balatonfűzfői Hírlap, 8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Felhívás Költészet Napi szavalóversenyre
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár a költészet napja tiszteletére az
elmúlt évek hagyományának megfelelően
idén is meghirdeti a városi szintű szavalóversenyt. A megmérettetésre nevezni egy szabadon választott magyar költő versével lehet.

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével
lehet, szervezetten a Szivárvány óvodában,
az Irinyi iskolában, az Öveges középiskolában és egyénileg a Művelődési Központ és
Könyvtárban. A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményekben vagy letölthetők a
honlapunkról (www.mkkfuzfo.hu).

Jelentkezési határidő: 2017. március 17.
A szavalóverseny menetrendje:
A szavalóverseny kategóriái korcsoportok
szerint:
• óvodás kategória
• kisiskolás kategória
• felső tagozatos kategória
• középiskolás kategória
• felnőtt kategória

ELŐDÖNTŐ I.
március 21. (kedd)
9 óra Óvodás kategória
13 óra Kisiskolás kategória
16 óra Felnőtt kategória
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár, pódiumterem

ELŐDÖNTŐ II.
március 22. (szerda)
13 óra Felső tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár, pódiumterem
DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR
április 11. (kedd) 17 óra
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár, színházterem

Részletes információ: 06-88/451-056
vagy 06-20/319-0975-ös telefonszámon
vagy személyesen a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárban.

A mi városunk
A Balatonfűzfői Hírlap alkotói pályázatot hirdet a balatonfűzfői városlakók körében mindazon szívesen rajzoló, festő,
ragasztó, domborművet készítő, hímző,
varró stb., bármilyen technikával alkotni
szerető gyermek és felnőtt részére, aki
munkájával megmutatja a városhoz való
kötődését, felidézi kedves élményét és megosztja a többiekkel.
A pályázatot négy kategóriában írjuk ki,
eredményhirdetés és díjátadás a 2017-es
városi gyermeknapi rendezvényen lesz.

1. Felnőtt kategória
2. Középiskolás kategória
3. Általános iskolás kategória
4. Óvodás kategória
Várjuk a színes alkotásokat rövid magyarázattal, versikével, írással a szerkesztőségbe!
Az elkészített műhöz kérjük mellékelni a
készítő nevét, elérhetőségét, a választott
kategóriát.
Beküldési határidő: 2017. május 1.

Cím: Szerkesztőség, Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár, I. emelet
A kiíró fenntartja a jogot az alkotások közzétételére, felhasználására, majd az alkotókhoz történő visszajuttatásra.
Munkára fel! Induljon az alkotás, a szeretetünk, emlékeink, érzelmeink áradása kezünk nyomán! Mutassuk meg, mit jelent
nekünk Balatonfűzfő!
SZERKESZTŐSÉG
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Magyar Kultúra Napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár január 20-án tartotta meg ünnepi
rendezvényét, melynek során Szép szerelmem Magyarország címmel nagyszabású

Árvai Lászlóné Karácsony Julianna a
Hajdú-Bihar megyében lévő mezővárosban,
Derecskén született 1956-ban. Jelenleg
Balatonfűzfőn él, gyermekkorát Balatonakarattyán töltötte. Első, talán egyik legmeghatározóbb szakkörét Jákfalvi József tanár
úrnak köszönheti. Az ő javaslatára a Thuri
György rajzszakos gimnáziumba felvételizett, ahova fel is vették. Akkori tanárai:
Újhelyi Gábor és Vágfalvi Ottó festőművész
volt. Később családi okok miatt iskolát kellett váltania. Középiskolai tanulmányait
Balatonfüreden, illetve Veszprémben folytatta, majd a Veszprémi Egyetemen műszaki rajzot tanult. Ezt követően logisztikusként
helyezkedett el. Időközben férjhez ment,
született két gyermeke, élte az anyák, feleségek életét. Álmát azonban soha nem adta fel,
folyamatosan rajzolt és festett.
Egy ideig Csopakra járt Kádár Tibor festőművész alkotói csoportjába. Kiállításait családja segítségével szervezi. Mindenkinek
meg van a saját „feladata”: a párja fotózik, a
fia készíti és tartja karban a honlapját, a lánya
pedig a kiállításokat szervezi.

Papp Józsefné Hantó Judit 1952. december
13-án Veszprémben született.
Az általános iskolai oktatás során szerette
meg a kézimunkát. Már hobbijává vált a horgolás, a hímzés, majd gimnáziumi évei után
óvónői képesítést szerzett.
Tihanyban kezdett dolgozni óvónőként,
majd később Balatonfűzfőn, az Árpád utcai
Szivárvány tagóvodából ment nyugdíjba,
amelynek vezetője volt.
Több képesítés mellett megszerezte a kismesterségek szakoktatója másoddiplomát.
Óvónői tevékenysége során az egyéb fejlesz-

pódiumműsort adott Nemcsák Károly,
Jászai-díjas, Érdemes művész, valamint
Tolcsvay Béla, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző. Elhangoztak Csokonai Vitéz Mihály,
Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula,
József Attila, Wass Albert, Reményik Sándor
és Szép Ernő szebbnél szebb léleknemesítő
költeményei, valamint megzenésített versek
és népdalok.
A műsor és Czuczor Sándor jószolgálati
nagykövet ünnepi beszéde után került sor a
Balatonfűzfő Kultúrájáért elismerő címek
átadására, melyet minden évben Balaton-

Júlia igazi amatőr festő, akinek nem fogta
senki sem a kezét, mindent autodidakta
módon sajátított el. Több önálló, illetve
közös kiállításon vett részt a megyében, több
ízben Budapesten, a Vajdahunyad várában és
Budakeszin is bemutatkozott. Festményei
világszerte megtalálhatók, vásárlói Amerikától Ausztráliáig viszik alkotásait. Részt
vesz fesztiválokon, és ha lehetősége adódik,
alkotótáborba is elmegy.
Általában „magányos farkasként” fest. Életfilozófiáját, hogy csak az életút a fontos, igyek-

fűzfő Város Önkormányzatának képviselőtestülete adományoz, és foglal határozatba.
A 2017. évi döntések alapján Árvai Lászlóné
Karácsony Julianna autodidakta festő, és
Papp Józsefné Hantó Judit nyugalmazott
óvónő, kismesterségek oktatója kapták.
A szintén minden évben pályázat útján meghirdetett Városunk fényei díjat Bakos Martin
nyerte el.
Szívből gratulálunk!
BÓNA VERONIKA

szik műveibe is átvinni. Festményei témáját
meghatározza a hely, ahol él, a Balaton.
Számtalan arcát ismeri és megörökíti: a tavaszt,
amikor a barkák a tóparton virágoznak, a nyarat, amelyről a balatoni naplemente jut az eszébe, az őszi színvilágot, amit csak csodálni lehet,
és végül a telet, amikor a tó hófehérbe öltözik.
Balatonfűzfő külön helyet foglal el a szívében.
Az öböl nyugalma, különleges hangulata, a lankás part mindig megihleti. Alkotásai közel állnak a realizmushoz, az impresszionizmushoz.
Osváth Andrással közös alkotásában a
Fűzfő, a Balaton keleti kapuja című festményben is megfigyelhető ez a látásmód.
Júliát idézve: „Úgy érzem, az általam alkotott festményekben tükröződik a Balaton
iránt érzett tiszteletem, szeretetem. A lenyug vó Nap fényébe burkolózó Balatont
csodálni, miközben bárányfelhők kúsznak az
égen, számomra ez a megnyugvás.”
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a 3/2017. sz. határozatával úgy döntött, hogy a Magyar Kultúra
Napján adandó „Balatonfűzfő Kultúrájáért” címmel Árvai Lászlónét tünteti ki.

tő foglalkozások mellett nagy hangsúlyt
helyezett a gyermekek kézügyességének fejlesztésére. Az óvodai foglalkozásokon túl
gyakran szervezett kolléganőivel és a szülőkkel közös munkanapokat. Itt a szülők, nagyszülők a kisgyermekekkel együtt készítettek
alkotásokat a legkülönfélébb természetes
anyagok felhasználásával. Elsajátították a
fazekasság, a szövés, a fonás, a tojásfestés,
a csuhé figurák készítésének és egyéb kézműves mesterségeknek az alapjait.
Jutka óvó néni kezei közül kikerülő gyerekek
kézügyessége átlagon felüli módon fejlődött.
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Kevés szabadidejét az aktív munka szakaszában a horgolás,a kötés, a hímzés, a szövés,
továbbá az utóbbi évtizedekben nálunk is
meghonosodott patchwork, a foltvarrás töltötte ki.
A 90-es években a város művelődési házában
önálló kiállításon mutatta be munkáit.
Nyugdíjazása után a felszabadult időt, az éjszakák megrövidítésével hosszabbította meg, és
belemerülhetett hobbija gyakorlásába.

Több helyi közösségben folytatja és tanítja a
kézműves tevékenységeket. Az elmúlt 3–4
évben több országos kiállításon szerepeltek
alkotásai, öregbítve ezzel a város jó hírét.
A fővárosban a Néprajzi Múzeum és a Magyarság Háza is bemutatta több kiállításán
Judit munkáit. A Magyar Kézművességért
Alapítvány által rendezett 2016. évi 23.
Betlehemi Jászol kiállításon alkotásaival
díjat nyert, ennek kapcsán Veszprém Megye

Önkormányzata is elismerésben részesítette.
Köszönjük, hogy munkásságával öregbíti
településünk hírnevét, s reméljük, alkotásaiban sokáig gyönyörködhetünk!
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2/2017. sz. határozatával
úgy döntött, hogy a Magyar Kultúra Napján
adandó „Balatonfűzfő Kultúrájáért” címmel Papp Józsefnét tünteti ki.

Mire figyeljen, amikor télen útnak indul?
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak
és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell. Útra kelés előtt
a gépjármű műszaki állapotának felülvizsgálata mellett a felszerelés
kiegészítése is szükséges lehet.
Műszaki állapot felülvizsgálata:
• fékberendezés, világítás, akkumulátor, ablaktörlő állapotának ellenőrzése,
• téli gumiabroncs felhelyezése, állapota, fagyálló ablakmosó betöltése,
• szélvédő és világítótestek búrájának tisztántartása.
Hosszabb út előtt célszerű elhelyezni a gépkocsiban:
• fagymentesítő zárolajozót, jégkaparót, hólapátot, hóláncot, rugalmas vontató kötelet,
• takarót, téli ruhadarabokat, elegendő élelmiszert és innivalót.
A biztonságos közlekedés emberi tényezője a vezetéstechnikára való
nagyobb odafigyelést jelenti:
• sebesség út- és látási viszonyoknak megfelelő megválasztása,
• nagyobb követési távolság,
• lassúbb manőverezés,
• kiemelt figyelem a gyalogosokra,
• elegendő üzemanyag biztosítása, gépkocsi teletankolása.
A hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó, a konvojban közlekedő járművek előzése TILOS és balesetveszélyes!
Tanácsos a napi, de különösen hosszabb út előtt a közlekedési
helyzetre vonatkozó információk beszerzése a helyi és országos
médiából, Útinformtól.

Már írtam arról, hogy a téli hidegben jobban figyeljünk egymásra. És
nemcsak a közlekedés során. Kemény hideg napokat élünk, és bizony
szép számmal akadnak olyanok, akiknek nem jut biztonságos, meleg
otthon. Nemcsak a fedél nélküliekre gondolok.
Az időben érkező segítség a kihűlt otthonban is életet menthet!
Szilveszter éjszakáján a szolgálatot teljesítő balatonalmádi polgárőrök a már jól ismert helyeket is felkeresték. Így akadtak nyomára egy
64 éves férfinek, akit a rendőrséggel együttműködve a várpalotai szálláson helyeztek biztonságba. A szolgálatot teljesítő Nagy Róbert polgárőr kiváló példáját adta az emberi hozzáállásnak mások megsegítésére Balogh Csabával együtt.
A polgárőrség és rendőrség együttműködésének szép példája volt a
csajági mentés is. Állampolgári bejelentés érkezett a helyi körzeti megbízotthoz, hogy magatehetetlen ember fekszik az utcán. Kajdi Tamás
helyi polgárőr segítségével juttatták haza, fűtött otthonába a férfit.
De mentettünk Szilveszterkor megriadt és elmenekült kutyát is
Balatonalmádiban állampolgári segítséggel.
Hiszem, hogy minden ember lelkében ott lakik az a szeretet, amely mások
megítélése, elítélése nélkül is a segítő kéz nyújtására sarkall bennünket!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Az élet szép! – NE kockáztass, fékezz!
„Az Élet túl szép és túl rövid ahhoz, hogy azt meggondolatlanul kockára tegyük!”
Ez a mottója az új, éves kampányunknak, amelyhez várjuk a csatlakozókat! Az Életben számtalan olyan pillanat van, amelyet soha nem
felejtünk, amely boldoggá tesz és örömet okoz. Az Élet túl rövid ahhoz, hogy átszáguldjunk rajta. Néha meg kell állni és élvezni az adott
pillanatot. A közúti közlekedési balesetek egy-egy adott szabály megszegéséből, a száguldásból, a felelőtlen magatartásból,
meggondolatlanságból származnak. Olyan fotókat várunk, amelyek Önök számára fontosak, privát életbeli pillanatot örökítenek meg.
Amely megmutatja, mit jelent az Életben a boldogság, az öröm Önöknek. Nincs témabeli kötöttség. Lehet gyermek-, lehet állat, lehet
intim pillanat, lehet esküvői, lehet nyaraláson készült kép, lehet bármilyen téma. Csak egyet kérünk, hogy a beküldött képre
(alulra, felülre, bárhova, de a kép teljes szélességében) szerkesszék rá a fenti mottót: AZ ÉLET SZÉP! NE kockáztass, fékezz!
Kérjük, hogy a jeligével ellátott képeket az alábbi e-mail címre küldjék be – bankom@veszprem.police.hu – minden hónap 20-ig,
legelőször február 20-ig. A fotókat az MRFK-MBB facebook oldalán – Az Élet szép, ne kockáztass – megtekinthetik.
Az adott hónap képeit szavazásra bocsátjuk, és a legtöbb like-t kapó egy-egy baleset-megelőzési ajándékcsomagot kap az MRFK-MBB-től.
Az év végén pedig a 12 hónap legjobb fotóit bocsátjuk újra szavazásra és a nyertes értékes fényképezőgéppel lesz gazdagabb.
A fotókat később kiállítjuk és felhasználjuk baleset-megelőzési propaganda célból, ezt kérjük a beküldéskor figyelembe venni.
A BALESETEK ELKERÜLHETŐK, MEGELŐZHETŐK TÜRELEMMEL, KÖRÜLTEKINTÉSSEL!
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Közösen emlékeztek a hősökre
Emlékmisével és koszorúzással emlékeztek a doni áttörés 74. évfordulójára a helyiek és a Magyar Honvédség katonái január 12-én csütörtökön Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve Plébániatemplomban.
„Hetvennégy éve a Don-kanyarnál, az urivi hídfőnél elkezdődött
a 2. magyar hadsereg kálváriája. Ahogy a szemtanúk elmondták, az
orosz támadást 1943. január 12-én reggel 9 óra 45 perckor tüzérségi
előkészítés vezette be, ami megrázta az egész földet, iszonyatos pokol
következett ezután. S aki túlélte, annak szembe kellett néznie a végeláthatatlan hómezővel és a meneküléssel haza. Itthon sem találtak
részvétet, hanem a hallgatás volt az ő sorsuk évtizedeken keresztül” –
idézte fel az egykori eseményeket az áttörés évfordulóján megtartott
szentmisén a balatonfűzfői Jézus Szíve Plébániatemplomban Szécsi
Ferenc plébános, kisegítő tábori lelkész. Prédikációjában VI. Pál és
XVI. Benedek pápák békére felhívó szavait idézte. Hangsúlyozta:
„mindannyian megtapasztaltuk, hogy az erőszak erőszakot szül.
Az erőszak láncolatát meg kell szakítani, és ezt úgy tudjuk megtenni,
hogy még több szeretetet, még több jóságot viszünk a világba.

Ez mindannyiunk feladata, hívőké és nem hívőké egyaránt, hogy
a magyarságnak ne kelljen még egy ilyen tragédiát átélnie. Ezért fontos, hogy a szentmisében, ahol őértük imádkozunk, imádkozzunk
saját magunkért is, hogy az Úristen segítsen bennünket, hogy a mi
szívünkben ne az erőszak győzzön, hanem a béke útján jussunk el
a békesség honába: Isten országába” – emelte ki a plébános. A szentmisén az egyházközség tagjai mellett részt vettek a térség katonai
szervezeteinek vezetői is. Ezt követően a templom falán elhelyezett
emléktáblánál katonai tiszteletadás mellett folytatódott a megemlékezés, ahol Szűcs Pál ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnokság légierő haderőnem mb. főnöke elevenítette fel a Donkanyarban történteket. A megemlékezés végén a katonai alakulatok
vezetői, a környező települések polgármesterei, valamint az egyházközség képviselői helyeztek el koszorúkat az emléktáblánál.
SINGER ÉVA
HADNAGY

Művészi fotók és fuvolaszó – ismét gyarapodott a fiatal művészek létszáma
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja (BFMK) 2015 januárjában
szerveződött és indult el azon az úton, melynek során most már közel
harminc tagot számláló, rendkívül aktív és közösségteremtő klubként
működhet a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.
Ez idő alatt bemutatkozási lehetőséget kaptak ifjú irodalom-, zene-,
tánc-, képzőművészet kedvelők is, akik igen magas szinten művelik az
olykor nemcsak szabadidős tevékenységeket. A fiatalok túlnyomó
többsége igyekszik képességeiket intézményesített keretek között is
tovább fejleszteni, valamint többen közülük jövőbeli hivatásuknak
tekintik jelenlegi „hobbijukat”.
Varga Áron, a klub mozgatórugója a bemutatkozások ütemezésében
és megszervezésében is hatalmas segítséget nyújt, valamint nem mellesleg BFMK tag, aki jelenleg a zeneművészeti akadémián tanul. Ő
volt a moderátora a január 27-én sorra került beszélgetésnek, amikor
Unghváry Eliza fuvolával, Kovács Attila pedig fotóival mutatkozott
be.
Eliza zenetanulmányait a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában
kezdte, majd a szintén veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti
Szakközépiskolában folytatta. Jelenleg a Szombathelyi Művészeti
Szakgimnáziumban tanul, tervei szerint 2018-ban a budapesti Liszt

Ferenc Zeneművészeti Egyetemre fog felvételizni, ahol fuvolaművésznek szeretne tanulni. A tehetséges fiatal hölgyet édesanyja indította el a művészi pálya irányába, egészen kisgyermek korában, majd
fokozatosan vált élete részévé a zenélés. A közönséget egy számára is
kedves stílust, a romantikát képviselő Debussy darabbal örvendeztette meg, amelyhez tökéletesen illett Eliza lágy, kifinomult megjelenése és előadásmódja.
Kovács Attila 1995 óta lakik Balatonfűzfőn. Az Öveges József
Szakképző Iskolában érettségizett, majd természetvédelmi mérnöknek tanult a keszthelyi Georgikonon. Ekkor kezdett ismerkedni a
fotózással, amely egyre jobban magával ragadta és szinte a szenvedélyévé vált. Mentorának nővérét nevezi meg, aki mindenben támogatja, és sokat asszisztál fotózásai során. Attila elvégzett egy féléves fotós
képzést a budapesti FotoArt fotós iskolában, ahol kiváló minősítésű
eredménnyel vizsgázott, de ezen felül célja elvégezni egy kifejezetten
esküvői workshopot, hogy ebbe az irányba is bővíthesse ismereteit,
látásmódját. A karakán, határozott megjelenésű fiatalember érzelmes
lelkülettel rendelkezik, akinek az esküvői fotózások állnak leginkább
közel a szívéhez. Ahogy ő fogalmaz, megtiszteltetésnek érzi, amikor
egy család olyan közel engedi őt magához, hogy megörökítheti azo-
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kat a legszentebb pillanatokat, amelyek akár több generáció emlékéül
szolgálhatnak. Attila szerint a mai digitalizált világban rossz fotót
nemigen lehet készíteni. A látásmódon van a hangsúly.
A BFMK soron következő programjával legközelebb február 10-én,
18 órai kezdettel találkozhatnak, amikor Varga Áron Bozay Attila

balatonfűzfői születésű, Kossuth-díjas zeneszerzőről tart előadást, ezt
követően pedig március 24-én 17 órai kezdettel jazz koncertre invitáljuk a kedves közönséget.
BÓNA VERONIKA

Tisztújítás a Balaton nyugdíjasklubnál
A legutóbbi vezetőség választás óta eltelt négy év, és klubunk alapszabályai szerint ilyenkor a vezetőség tagjainak megbízása megújításra
kerül, vagy új személyek kerülnek a klub vezetőségébe.
2017. január 3-án az újév köszöntése után évértékelőt tartott a klub
vezetője, és természetesen a pénzügyi beszámolót is ismertette a gazdasági felelős. Kiértékeltük az éves munkánkat, milyen eredményeket
értünk el, mit tettünk a közösségért, hogy gazdálkodtunk a lehetőségeinkkel. Ezek után a klub vezetése megköszönte a bizalmat és
lemondott, hogy új lehetőséget adjon a klubtagoknak a frissítésre.
A jelenlegi vezetőség két tagja nem vállalta az eddigi megbízatását, családi és más irányú megnövekedett feladataik miatt. A klub vezetője,
Csomai Katalin nem kívánja betölteni eddigi feladatkörét, természetesen
továbbra is aktívan dolgozik a klubért. Szanyi Józsefné pedig egészségügyi okok miatt egyáltalán nem tud feladatot vállalni a vezetőségben.
A szabályoknak megfelelően a jelölőbizottság a választást előkészítette, a jelöltekkel egyeztette, hogy a jelölést elfogadják-e, ezek után a
klubvezetés új tagjainak megválasztására javaslatot tett. A választás
nyíltan zajlott le, minden jelöltre külön-külön szavazva. Az eredmény
minden vezetőségi tag számára a tagság teljes bizalmát tükrözte.
Ezennel szeretném ismertetni az újabb négy évben a klub vezetésében
munkálkodók névsorát.

A Balaton nyugdíjasklub elnöke: Lajkó Frigyes, eddigi pártoló tag
Gazdasági, pénzügyi felelős: Csomai Katalin
Szervező munkákért felelősök: Farkas Sándor és Balogh Tibor
Rendezvények előkészítését, lebonyolítását szervezi: Somogyi Lászlóné
Az újonnan megválasztott vezetőségnek sikeres munkát és jó együttműködést kívánunk városunkon belül és kívül minden szervezettel,
intézménnyel, vezetőkkel.
Mint a klub eddigi vezetője, szeretném megköszönni az elmúlt négy
évben tapasztalt bizalmat, a jó és sikeres együttműködését az eddigi
vezetésnek, tagoknak és Balatonfűzfő város vezetőinek, a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár vezetésének és dolgozóinak,
a VÁCISZ Egyesületének és vezetőjének és minden más civil szervezetnek. Köszönet az együttműködésért, és reményeimnek szeretnék
hangot adni, mikor bízom a további közös munkában, hisz eredményeket csak összefogással lehet elérni.
Új év, új célok, kedves balatonfűzfői nyugdíjasok, mindenkit szeretettel várunk klubunk tagjainak soraiba, minden hónap első keddjének
délutánján 15 órától!
B.NÉ CSOMAI KATALIN

Labdarúgás
Hamarosan elkezdődnek a
2016/2017-es labdarúgó-bajnokság tavaszi fordulói.
Minden hónapban közöljük a
mérkőzések időpontjait – férfi,
női, U–19, U–16, U–14 –,
hogy minél többen szurkolhassanak csapatainknak.
Hajrá FAK!

Férfi Megyei I.
• Február 25. 13.30
FAK–Községi SE Magyarpolány

U–19
• Február 25. 11.30
FAK–Községi SE Magyarpolány

• Március 5. 13.30
Csetény SE–FAK

• Március 5. 11.30
Csetény SE–FAK

• Március 12. 13.30
Dudar SE–FAK

• Március 12. 11.30
FC Zirc–FAK
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály február havi túraterve
• Február 11. Fűzfő Farsangi Körtúra (FFK)
Elmarad!
• Február 18. Eplény–Ámos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Február 25. Veszprémfajsz–Őskori festékbánya–Asztag hely–Alsóerdő–Szentkirályszabadja
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 7.28 óra Táv: 10 km
Túravezető: Horváth István
• Március 4. Hárskút–Papod-tető–Eplény, MÁV állomás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 9.10 óra Táv: 13 km (vagy
Eplény falu 15 km)
Túravezető: Horváth István
• Március 11. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezetők: Király István, Horváth István
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!

Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Balatonfűzfői Horgász Egyesület 2017. évre tervezett rendezvényei
Elnökségi üléseink és a küldöttgyűlések időpontjait, valamint a tárgyalt napirendeket hirdetőtáblán és honlapunkon tesszük közzé,
melyek nyilvánosak.
• Télbúcsúztató családi nap február 25.
• Tavaszi évadnyitó horgászverseny és küldöttgyűlés április 15.
• Madarak és fák napja május 5. vagy 12.
• Nyári horgászverseny július 1.

Tervezünk két alakalommal klasszikus környezetrendezési munkanapokat, tavasszal március 25-e, ősszel november 18-a.

Egyéb rendezvényeinket (babakocsis túra, süllőkupa stb.) a faliújságon és honlapunkon folyamatosan közzétesszük.

KÖVÉCS JÓZSEF,

Az időpontokat a várható időjárás függvényében egy héttel előbb
honlapunkon, faliújságon, illetve e-mailen pontosítunk, ha szükséges, azokon változtatunk. Ezek a rendezvények egyben közösségi rendezvények is, szalonnasütés, bográcsos étel stb.

ELNÖKSÉGI TAG

Siker…
Az E.ON önkormányzati naptárfotó pályázatán indult a Balatonfűzfői
Hírlap az Önkormányzat és a polgármester megbízásából.
A téma: ,,Jó itt együtt lenni” volt, és 3 db fotót kellett beküldeni. A Hírlap
fotósa, Fujszné Kőnig Zsuzsa készítette a képeket.
Egyik fotónkkal nyertünk, és nemhogy nyertünk, hanem címlapfotó lett a
,,Vitorlások” képünk.
Nagyon örülünk, hogy ezzel is hozzájárulhattunk városunk népszerűsítéséhez.
Külön öröm a szerkesztőségnek, hogy a pályázat kiírói tárgyi jutalmakat
adtak a nyertes fotók beküldőinek. Szerkesztőségünk egy Samsung multifunkciós nyomtatót kapott.
Várjuk az újabb pályázati lehetőségeket, hogy fotóinkkal népszerűsíthessük
Balatonfűzfőt.
BÉRES ISTVÁNNÉ
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Városunk Fényei
A Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap második
alkalommal hirdette meg pályázatát.
Köszönjük minden városlakónak, aki pályázott, és azoknak is, akik
nem pályáztak, hogy az ünnepi időszakban fényárba öltöztették
házaikat, lakásaikat.
A zsűri több alkalommal is járta a várost mielőtt a döntését meghozta.
I. Bakos Martin, Bugyogóforrás u. 17. 2. em. – letisztult, egységes
fények, formák, az ünnep méltóságának hangsúlyozása.
II. Fülöp Zoltánné, Kilátó u. 21. – vidám, játékos meseszerű színes
kavalkád, évente bővülő figurákkal.

III. Gagarin u. 24. Társasház – az utcai front és a lépcsőház kivilágítása a nyugodt, békés családi otthon hangulatát sugározza.
Pályázaton kívül nagyon szép és hangulatos volt a Rákóczi utca,
Árpád utca, Zombor utca, Munkácsy Mihály utca, Széchenyi utca
házainak kivilágítása. Emelte az ünnep fényét a Mindenki karácsonyfája díszkivilágítása a Városvédő és Fürdő Egyesület megvalósításában. Hangulatos volt a Balaton körút és a Körforgalom közvilágítási
oszlopaira felszerelt világítás.
Reméljük, hogy 2017-ben is folytatódik ez a szép hagyomány.
BÉRES ISTVÁNNÉ

Visszatekintő
A 2017-es év első rendezvénye intézményünkben az
Újévi köszöntő volt. Intézményvezetőnk,
Vellai–Nemes Nikoletta a következő gondolattal
nyitotta meg az idei esztendőt: „Azt kívánom az
irigy leljen békességre, a hazug tudjon igazat
mondani, az eltévelyedett találjon otthonra, kiki találja meg a maga párját, jusson kenyér minden asztalra, legyen jó időnk, hogy jól tudjunk
vetni és aztán aratni, a szomorú leljen vidámságra, a
beteg pedig gyógyulásra, tudjunk megérkezni bárhova is
tart az utunk, legyen a szelíd szónak is hatalma, háború helyett
nyugalmat, az élet vitorlájába jó szelet és a hitetlennek élő hitet!”

Beszédét énekkarunk két alkalomhoz illő dala és egy
lakói szavalat egészítette ki. A balatonalmádi
Györgyi Dénes Általános Iskola 4. osztályos
regölős fiúi is elhozták lakóinknak az újévre
szóló jókívánságaikat, melyet ezúton is köszönünk nekik és felkészítő tanáraiknak!
Január 19-én Egészségnapot hirdettünk, célja,
hogy a nem az Otthonban élők figyelmét is felhívjuk a szűrővizsgálatok fontosságára. Vérnyomás, cukor-, oxigén-, testsúly és testmagasság mérése
mellett előadást hallgathattak meg az érdeklődők Intézményvezetőnktől az időskor biológiai és mentális változásairól.
Kultúra napja alkalmából előadást szerveztünk lakóinknak. Témául a
Fertő-tó környékét választottuk, annak természeti és épített értékei
bemutatásával. Képzeltbeli utazásunkat vetített fotók segítették. Ez a
program is megerősítette lakóinkban, hogy Magyarország páratlan
értékekkel rendelkezik.
9 születésnapos lakónkat köszöntöttük januárban, legidősebb ünnepeltünk a 97 éves Margit néni volt.
Vízkereszttől már a farsangi szezonban járunk, melyre természetesen
mi is készülünk. Február második felében tervezett mulatságra feldíszítjük az otthon közösségi tereit, kézműves foglalkozásokon folyamatosan készülnek az alkalmi lampionok, ajtódekorációk.
A hamvazószerdáig tartó időszakra mindenkinek vidám, örömteli
mulatozást kívánunk!
MANDL VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS
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Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2016. évben
Hónap
t. max. °C
t. min. °C
Fagyos nap
Téli nap
Nyári nap
Hőség nap
Csapadék mm
Csap. nap
Hótakart. táj nap

Jan.
15,3
-10,1
7
5
–
–
57
8
9

Febr.
15,9
-4,1
7
–
–
–
126
9
–

Márc.
23,4
-1,1
2
–
–
–
17
5
–

Ápr.
29,9
-0,1
1
–
4
–
6
2
–

Máj.
30,5
6,1
–
–
9
1
83
10
–

Jún.
35,5
10,3
–
–
14
7
33
6
–

Júl.
35,2
12,9
–
–
26
1
158
8
–

Aug.
32,5
11,4
–
–
22
4
40
4
–

Szept.
32,5
5,9
–
–
12
4
22
3
–

Okt.
23,9
1,6
–
–
–
–
43
5
–

Nov.
18,7
-4,1
4
–
–
–
68
5
–

Dec.
11,1
-8,1
14
5
–
–
3
1
–

Össz.
–
–
35
10
87
17
656
66
9

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

Éves összehasonlító adatok
Év

t. max. °C

t. min. °C

Fagyos nap

Téli nap

Nyári nap

Hőség nap

Csapadék
mm

Csap. nap

Hótakart.
táj nap

2010.

36,2

-15,4

64

22

48

26

998

90

53

2011.

36,4

- 8,7

75

17

70

35

325

49

-

2012.

38,9

-14,5

46

17

55

51

438

64

16

2013.

38,9

-9,9

54

6

51

37

697

69

31

2014.

34,7

-12,7

18

17

54

20

858

74

14

2015.

38,1

-7,9

47

4

49

49

570

53

2

2016.

35,5

-10,1

35

10

87

17

656

66

9

Fagyos nap: t. min. <0 °C, Téli nap: t. max. <0 °C, Nyári nap: t. max. >25 °C, Hőségnap: t. max. >30 °C
Egyéb: 2016 decemberében befagyott a Balaton
2016-ban a hőségnapokból (17), forrónap (+35 °C felett) 3 esetben volt
AZ ADATOKAT MÉRTE ÉS A TÁBLÁZATOKAT KÉSZÍTETTE: GYURICZA LÁSZLÓ

Bővülő szakképzés az Övegesben
Az általános iskolások már biztosan tudják, hogy milyen iskolát és
melyik képzést jelölik meg a felvételi lapon. Választhatnak távolabbi
települések és a helyi Öveges képzései közül. A felnőttek azonban
nem biztos, hogy ilyen tájékozottak.
Gondolta volna, hogy nem kell messzire utazni, ha új tudásra, új
szakképesítésre szeretne szert tenni? A helyi középiskola képzési kínálatában egyre több felnőttoktatást is megtalál, ráadásul ingyenes, esti
formában. Szeptemberben a Szociális szférában és a CAD-CAM
területén indult képzés. Most vizsgáznak a tavaly, rövidített egy éves
képzéssel indult Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelők.
Az ilyen rövidített idejű szakképzések jó lehetőséget biztosítanak
azoknak, akik az adott területen dolgoznak, de nincs megfelelő képzettségük. Most februárban az elektronika területén indul képzés.
Egy év alatt szerezhetnek a területen dolgozó szakképzetlen vagy
éppen betanított munkások államilag elismert Elektronikai műszerész végzettséget. A gyakorlatot a munkahely tudja biztosítani,

az elmélet péntek délutánonként és szombati napokon az Övegesben
sajátítható el.
Azok a felnőttek, akik nem rendelkeznek informatikai tudással,
bekapcsolódhatnak a digitális szakadék csökkentésére indított országos program 35 órás képzésébe. A hetente két délutánt igénybe vevő
oktatás elég intenzív, hiszen alig négy hetet vesz igénybe. Az első csoport februárban indul, de kellő érdeklődés esetén a program egész
évben folytatódhat. Az idegen nyelvek iránt érdeklődők számára jó
lehetőséget biztosít az a képzés, amelyet röviden csak KKV-nek neveznek. Ez 300 óra angol vagy német nyelv mellett informatikát és gazdasági ismereteket tartalmaz és vizsgával zárul. Szeptemberben nem volt
helyben kellő számú jelentkező, de most újra várjuk az érdeklődőket.
Ne habozzon, hanem jelentkezzen, hiszen minden újabb végzettség
újabb lehetőségeket rejt magában!
TÓTH LAJOS PÉTER
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Hogy is volt? Tudta-e?
A januári lapszámunkban a kilencvenes évek történéseiről írtam,
s most folytatom a sort, hogy híreljem, milyen gazdagok vagyunk mi,
fűzfőiek.
Tudta-e, hogy
– 1995. július 1-jén alapította meg a település önkormányzata
Balatonfűzfő Nagyközség Önkormányzati Tűzoltóságát?
– a megalapított tűzoltóság első parancsnoka Papp József tűzoltó
őrnagy volt, aki az Állami Tűzoltóság fűzfőgyártelepi egységének a
parancsnoka is volt?
– 2000-ben rakták le a Csebere településrészen a három egyház
lelkipásztorainak részvételével az Ökumenikus kápolna alapkövét a
71-es út melletti területre?
– 2000-ben helyezték át a mai helyére a vörös homokkő feszületet,
ahol 2002 óta minden évben, október 6-án tartják az aradi vértanúk ünnepséget?

Új rovat

– 1996. január 1-jével elsőként a térségben vezették be a szelektív hulladékgyűjést a településünkön?
– 1997-ben Balázs Gyula balatonkenesei vállalkozó egy kistérségi
hír-televízió létrehozásán fáradozott – ma Öböl Tv –, mely kábelcsatornán keresztül közvetített, s a fűzfői képviselő-testület július
elsejével heti négy perc műsoridőt vásárolt a fűzfői hírek tolmácsolására?
– 1997 áprilisában került Balatonfűzfő tulajdonába a gyártelepi
Művelődési Ház, mely addig a Nitrokémia Rt. tulajdonában volt?
Településünkön a kilencvenes években fontos döntések születtek,
melyeknek hatása mai életünk szerves részét képezik.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből)
HORVÁTH IRÉN

Városnéző HAVIVANDÁL
A januári lapszámunkban szüneteltettem a rovatomat, mivel úgy
nézett ki – talán még az ünnepi hangulat miatt –, hogy nem találok
említhető témát. Sajnos, ez nagy tévedés volt, hiszen a „témák az
utcán hevernek”, ahogy a közhely mondja, csak meg kell találni. Nos,
megtaláltam.
Legnagyobb sajnálatomra a 2016-os év – szó szerint – nem múlhatott el rombolás nélkül. A 2016. december 31. éjszaka és 2017. január 1-jei „fergeteges óévbúcsúztató” eredményeképpen a Balaton
Csillagvizsgáló uszoda felőli bejáratához kitett felhívó plexi táblát
darabokra törte az ünneplő vandál(ok), „fantasztikus örömet” szerezve magának, s igen sok kárt okozva a csillagvizsgálónak, s ezáltal a
fűzfői közösségünknek is. Elképesztő?!
Egyik honfitársunk Németországból hazaköltözött feleségével, és
megvásárolta a Lotz Károly utca 3. szám alatti ingatlant, melyet soksok munkával rendbe tettek, kitakarították az udvart, szépítették. Így
került a felújított kerítés, és a garázs sarkára egy felragasztott bagoly
figura is, melynek csak hűlt helyét lehet látni, mert december 29-én
reggelre új tulajdonosa lett. Nagyon erős ember volt az illető, mert a
számára kialakított kis asztalra bele volt ragasztva a szobor.
Hihetetlen?!

December egyik reggelére a fűzfőgyártelepi, alsó kapunál lévő bezárt
ABC egyik ablakát erős, vagány vandálnak sikerült betörnie, szabad
utat biztosítva a kíváncsiskodó, további vandál(ok)nak. Nem elég,
hogy nem működik a bolt, most betört ablakkal össze-vissza graffitizve, leomló kéménnyel, központi helyen árulkodik egy letűnt jobb
korról, szépen demonstrálva a városi pusztulást. Döbbenet?!
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A település buszmegállói – sajnos visszatérő módon – folyamatosan
céltáblái az unatkozó várakozóknak. A fémkeretekről szorgos munkával, erősen bekarcolt írásokkal, ábrákkal igyekszenek eltávolítani a
korróziógátló festést, szabad utat biztosítva a rozsdának. A plexiborításra plakátokat ragasztva, majd lekaparva, teljesen elhomályosítják a
kilátást, nem is beszélve a durva, lemoshatatlan maradványok esztétikusságáról. Megjegyzem, négy lépésre található a hirdetőtábla, megszaggatott felhívásokkal. Impozáns?!
Az egyik vállalkozó felújította a vállalkozás előtti ereszcsatornát, nem
kis pénzből, hogy biztosítsa a vízelvezetést. Másnap reggelre egy gondosan felragasztott plakát díszítette az új beruházást. Sajnos, nem
tudott az illető a tőle öt méterre lévő hirdetőtábláig elmenni, neki
csak az új, csillogó felület volt a jó programja népszerűsítésére. A vállalkozó azóta többféle oldószerrel próbálta lemosni a ragasztót, eredménytelenül. Remélem, a vandálnak ez most tetszetős és esztétikus.
Csodálatos?!
Ezeket a kártékony embereket csak sajnálni tudjuk, ingatjuk a fejünket, bosszankodunk, hogy mi, akik szeretjük a szépet, a hasznosat,
készek vagyunk áldozni, dolgozni vele és érte, nem élhetünk rendezett, szép környezetben. Vajon miért?
HORVÁTH IRÉN

A mohácsi busójárás – hungarikum
Ma már szerte a világon sokfelé tartanak évről évre télűző népszokásokat, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepeket. A busójárás kezdetben a sokácok, a Magyarországon élő szerbek
farsangi népszokása volt, pohod busara szerb elnevezéssel. Az ilyen
ünneplés annyira elterjedt, hogy a Mohácsi busójárást 2009-ben –
elsőként – felvették a Világörökségi listára, 2013 óta pedig már
hungarikum is.
Rengeteget olvastam erről a népszokásról, s már több mint egy évtizede készülök, hogy személyesen is részt vegyek rajta. 2016-ban végre
sikerült! Fantasztikus tapasztalataimat megosztom a lap olvasóival.
Hogy néz ki a busó?
A busó sötét maszkos, kifordított szőrmebundás, kucsmás, fehér
gatyás, bocskoros-csizmás szörnyember. Maszkja fűzfából van, állatvérrel befestve, birkabőrcsuklyával, vállán tarisznyát hord, bundáján,
deréktájon kötéllel vagy lánccal odaerősített kolompok lógnak, kezé-

ben soktollú, fából összeállított buzogányt tart. Ijesztő vigyorával,
hangos kiáltásaival, kolompjaival, kereplőjével nagy zajt csapva elűzi
a telet.
No, de ki a busó?
A mondának – mely szerint a Mohács-szigeti mocsárvilágba menekült őslakos sokácok megelégelve a török rabigát, ijesztő álarcokba
öltözve, maguk készítette zajkeltő eszközökkel az éj leple alatt csónakokkal átkelve a Dunán, kizavarták a törököket Mohácsról – aligha
van történeti alapja. A város csak 1687-ben szabadult fel a török uralom alól, s a sokácság nagyarányú betelepítése csak mintegy tíz évvel
ezután kezdődött meg, valószínű a hazájukból hozták magukkal ezt
a szokást, s formálták mohácsi népszokássá, melyről a XVIII. század
végéről tudjuk az első adatokat.
A rendezvény hagyományosan évről évre, majd egy héten át tart.
Nekem vasárnap volt szerencsém részt venni rajta. A program a Kóló
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téren kezdődött, ahol a Dunán csónakokkal átkelt busók a jankelékkel, a maskarásokkal, az ágyús, az ördögkerekes, a szekeres, a kürtös, a
teknős és más busó csoportokkal gyülekeztek. A busóágyú dörejére,
iszonyú zajt keltve, megindult a menet, s a főutcán át bevonultak a
város főterére, ahol szabad farsangolás kezdődött. A vonulás alatt
hamuval, tollal, fűrészporral riogatták a főutca két oldalán figyelő
sokaságot. A gyereknek cukrokat osztottak, s így nem is tűntek
annyira félelmetesnek. A főtéren a meggyújtott óriási máglya körül
táncoltak, farsangoltak (a program kedden, a főtéri, új máglyán lévő
koporsó elégetésével fejeződött be).
A felvonuló mintegy kétezer busó, a lefátyolozott sokác lányok,
asszonyok, a maskarások óriási hangulatot, jóízű nevetést, jókedvet,
örömet varázsolnak az érdeklődő, sok ezer látogató arcára. A főutcai
kirakodó vásáron, a busóudvari forgatagban nagyon finom kézműipari termékekhez, mohácsi vásárfiához juthatunk.

Rengeteg hagyományőrző koncert, táncház, táncbemutató, kiállítás,
busómúzeumi barangolás stb. kíséri ezt az érdekes hetet, mindenki
megtalálhatja a magának való kiváló szórakozást. Nagy munka és
egyúttal nagy sikere ez a mohácsi civil társadalomnak, a busócsoportoknak, a maszkfaragóknak, a jelmezkészítőknek, egyszóval a mohácsi városlakóknak.
Jól éreztem magam?
Az nem kifejezés: – „Kiválóan!” Életem egyik nagy élménye volt ez a
pár óra, amit itt a Mohácsi busójáráson eltöltöttem. Bátran ajánlom
mindenkinek, vegyen részt nyitott szívvel, kíváncsisággal az egyetemes emberi kultúra igazi magyar szellemi értékén, hungarikumán –
Irány Mohács!
HORVÁTH IRÉN

Farsangi hagyományok és ételek
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás, bálozás, karneválozás ideje, amit viszont majd böjt
követ. Alig léptünk át az új esztendőbe, január 6-án (azaz vízkereszt
vagy háromkirályok napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-kéthónapos időszaka: egymást érik a különféle bálok,
mulatságok; a farsangi mulatságoknak majd csak a húsvét előtti negyvenedik napot, vagyis a húshagyókeddet követő hamvazószerda vet
véget.
A karácsonyi ünnepkör után talán éppen a farsanghoz kapcsolódik a
leggazdagabb szokáshagyomány. Ennek legjellegzetesebb eseményei
az álarcos, jelmezes bálok, táncos mulatságok. Eredetét tekintve a farsang számos ősi hagyománnyal, valamint népszokással van kapcsolatban; egyes elemeiben még a pogány téltemető, tavaszváró és termékenységi ünnepek rítusai ismerhetők fel.
A farsang igazi hazája Itália, ahol szokása a római kor szaturnáliáira
nyúlik vissza. Az ókori Rómában ugyanis Szaturnusz isten tiszteletére hétnapos örömünnepet tartottak, és később ez a fékevesztett
mulatságokból álló ünnepség vált népszerűvé és kezdett terjedni
egész Európában.
Magyarországon a középkorban, főként német mintára terjedt el a
farsang megünneplésének szokása. Igen változatos és sokszínű, gazdag, részben vallásos jellegű néphagyomány kapcsolódott hozzá:

álarcos és jelmezes alakoskodások (mint pl. a mohácsi délszlávok
busójárása), dramatikus játékok, báli mulatságok, termékenységi
varázslások kötődtek ünnepi időszakához.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a
különféle húsukból készített leves és sült, sok az édesség; a következőkben jellegzetes farsangi ételek receptjeiből adunk némi ízelítőt.

Levesek
Gombás korhelyleves
Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt kolbász, 40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl, 2–3 evőkanál olaj, őrölt bors, pirospaprika, só
A hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd rátesszük a kockákra vágott húst, és pirospaprikával szórjuk meg, majd pedig hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre aztán annyi vizet öntünk, hogy ellepje, és fedővel letakarva főzzük. Közben a vékonyra szeletelt gombát
kevés olajban megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük. A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük, és
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falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a
fehérbort. Sütőben, letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az
elpárolgott bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá, és ropogósra sütjük.

Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertéscomb, 2 zsemle, 3 dl fehérbor, 10 dkg
gomba, 10–10 dkg sárga- és fehérrépa, 5 dkg zeller, 1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl paradicsomlé, 1–2 evőkanál olaj, egy csokor petrezselyem,
őrölt szegfűbors, őrölt fehér bors, só

felforraljuk. Világos rántást készítünk, ezzel a levest besűrítjük. Végül
beletesszük a felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és még 2–3
percig forraljuk.

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 40 dkg sertéshús, 10–10 dkg sárga- és fehérrépa,
5 dkg zeller, 5 dkg karalábé, egy csokor petrezselyem, 2 tojássárgája,
2 dl tejföl, 1–2 evőkanál olaj, ecet és só
A kisebb kockákra vágott sertéshúst kevés olajban megpirítjuk, majd
megsózzuk, és felengedjük körülbelül 1,2 l vízzel. Amikor a hús félig
puhára főtt, hozzáadjuk a felkockázott zöldségeket, a vágott petrezselymet, és puhára főzzük. Ezután a levest levesszük a tűzről, és belekeverjük a tojássárgájával elhabart tejfölt, végül pedig kevés ecettel
enyhén savanykásra ízesítjük.

Húsételek
Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majoránna, őrölt bors és só
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránnával,
külső felületét borssal fűszerezzük. Az így előkészített csirkét magas

A zsemléket a fehérborba áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, és összekeverjük a szeletekre vágott, olajban megpárolt gombával, a párolt
zöldségekkel valamint az apróra vágott petrezselyemmel. Ezt követően az egészet ledaráljuk, keverőtálba helyezzük, hozzáadjuk a tojást,
továbbá szegfűborssal, borssal, sóval ízesítjük, és összedolgozzuk.
A húst négy nagy szeletre vágjuk fel, a szeleteket jól kiveregetjük,
a tölteléket elosztjuk rajtuk, majd felgöngyöljük a szeleteket. Kevés
forró olajban pirosra sütjük, hozzáöntjük a paradicsomlevet valamint
a bort, és puhára pároljuk. Az így elkészített húst felszeleteljük,
és párolt zöldségekkel tálaljuk.

Konyakos kacsasült
Hozzávalók: egy pecsenyekacsa, egy fej vöröshagyma, 8 dkg császárszalonna, 5 dkg liszt, 2 dl vörösbor, 5 cl konyak, 12 dkg kacsamáj,
4 dkg vaj, 1 dl olaj, egy csokor petrezselyem, 2 babérlevél, kakukkfű,
só
A kacsa aprólékát, a negyedekre vágott hagymát és a kockákra vágott
császárszalonnát kevés olajban megpirítjuk. Meghintjük liszttel,
ráöntjük a vörösbort, kevés vizet és a konyakot. Petrezselyemmel,
babérlevéllel, kakukkfűvel, sóval ízesítjük, és 30–35 percig nem erős
tűzön forraljuk, majd finom szűrőn keresztül leszűrjük. A kacsa
máját kevés vajban megpirítjuk, majd áttörjük, és a leszűrt mártásba
keverjük. Közben a kacsát sütőben ropogósra sütjük; amikor megsült, zsírját is a mártásba öntjük. Tálaláskor a kacsát feldaraboljuk, és
a mártással leöntve, pirított burgonyával kínáljuk.
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Tésztafélék, édességek
Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só
A lisztet a vajjal, a tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletű darabokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk
össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletű tésztácskákon
elosztjuk, majd ezután a kis háromszögeket kifli formára feltekerjük,
tojással megkenjük, és forró sütőben megsütjük.

Farsangi fánk
Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojássárgája, 7 dkg vaj,
8–9 evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, negyed citrom
reszelt héja, csipetnyi só, olaj, vaníliás cukor, barackíz

Csörögefánk
Hozzávalók a tésztához: 3 db tojás, 20 dkg finomliszt, 1 ek rum,
1 ek cukor, 3 ek tej
A sütéshez: 3 dl napraforgó olaj
A tálaláshoz: 2 ek porcukor (ízlés szerint)
A tojásokat egy mélyebb tálba ütjük, és szórunk rá egy csipet sót.
Mellészórjuk a lisztet, és hozzátesszük a tejet, valamint a rumot és a
cukrot. Jó tíz perces munkával hólyagosra gyúrjuk a tésztát. Ha
ragadna, lisztet, ha kemény lenne, kis tejet teszünk hozzá. Ha kész,
lisztezett deszkára borítjuk, és letakarjuk. Magára hagyjuk jó 30 percre. Lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk, majd derelyevágóval rombuszokat vágunk belőle. A rombuszok közepét egy vagy két helyen
bemetszük. Forró olajba tesszük, úgy, hogy az a fele, ami a deszkán
volt a nyújtáskor, felülre kerüljön. Pár percig hagyjuk, mejd megforgatjuk, és a másik oldalát is aranybarnára sütjük. Még forrón megszórjuk porcukorral, és azonnal tálaljuk.

Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel és négy evőkanál langyos tejjel
kovászt készítünk. A tál közepére – amelyben a fánk készül – tesszük
a kovászt, köréje a lisztet. Betakarjuk, és langyos helyre tesszük, amíg
megkel. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, és a liszthez öntjük, hozzáadjuk az olvasztott vajat valamint a maradék felforralt, kihűtött
tejet. Addig verjük, amíg hólyagos nem lesz (ilyenkor már elválik a
kanáltól), majd betakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára borítjuk, és ujjnyi vastagságúra nyújtjuk ki. Ezt követően letakarjuk, és hagyjuk tovább kelni, majd kiszaggatjuk, és forró
olajban kisütjük (először fedő alatt, majd a megfordítás után már
fedő nélkül). A fánkokról az olajat szalvéta segítségével leitatjuk,
majd meghintjük vaníliás cukorral, és barackízzel kínáljuk.

Adó 1% – támogassuk a civileket
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni, hogy
2016-ban személyi jövedelemadója 1%-ával támogatta Egyesületünket.
Kérjük, hogy 2017-ben is támogasson minket!
Adószámunk:18920594-1-19
Köszönjük!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
(VÁCISZ)
Tisztelt Olvasók!
Köszönjük, hogy a tavalyi évben is támogatta Egyesületünket adója
1%-ával.
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával ismét tüntessék ki Egyesületünket.
Adószám:19382058-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK
Balatonfűzfői Horgász Egyesület
Tisztelt Olvasók!
Köszönjük, hogy támogatta Egyesületünket az elmúlt évben adója
1%-ával.

Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa munkánkat adója 1%-ának felajánlásával.
Adószám: 19901246-1-19
Köszönjük!
KONTICS FERENC ELNÖK
Irinyi Iskoláért Alapítvány
Tisztelt Olvasók!
Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa Alapítványunkat adója 1%-ával.
Adószám: 18915631-1-19
Köszönjük!
KOVÁCS-KOZÁRI MAGDOLNA
KURATÓRIUMI ELNÖK

Balatonfűzfőért Alapítvány
Tisztelt balatonfűzfői lakosok, Balatonfűzfőt kedvelők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák az Alapítványt!
Adószám: 18915583-1-19
Köszönjük!
GYURKOVICS ÁGNES
KURATÓRIUMI ELNÖK
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Bartos Erika: Farsang
Fagyos téli februárban
Farsang volt az óvodában.

Cinegének kék a szárnya,
Feje búbján bóbitája.

Pöttyös kalap volt a gombán,
Gallért viselt a kabátján.

Piros volt a bohóc orra,
Fekete a három gombja.

Beöltöztem katicának,
Pettyes szárnyú bogárkának.

Tűzoltó a tüzet oltja,
Poroltóját hátán hozta.

Eljött a kis teknősbéka,
Zöld volt minden ruha rajta!

Fehér volt az angyal szárnya,
Csillogott a glóriája!

Méhecskével táncot jártam,
Sok-sok vidám jelmezt láttam!

Űrhajós is járt a bálban,
Tiszta fehér űrruhában.

Volt egy matróz vasmacskával,
Integetett kalapjával.

Mosolygott a kicsi törpe,
Hableánnyal táncolt körbe.

Elmesélem mindet sorba’,
Mintha te is láttad volna!

Kéményseprő létrát hozott,
Elefánttal barátkozott.

Ördög is volt vasvillával,
Fogócskázott Piroskával!

Szakácsmester krumplit főzött,
Királylánnyal kergetőzött!

Szarvasbogár szarvat hordott,
Pillangóval forgolódott.

Százszorszép csak illatozott,
Szirmaival hajladozott.

Brummogott a barnamedve:
Mézet enni volna kedve!

Boszorkány a seprűnyélen,
Égen szárnyalt, feketében!

Varázslónál varázspálca,
Térdig ért a nagy szakálla.

Az orvosnál volt egy táska,
Betegeket megvizsgálta.

Táncosnőnek ezer fodra
Pörgött a nagy vigalomba’!

Ettünk, ittunk, jól mulattunk,
Körbeálltunk, táncot roptunk!

Kerek volt a focilabda,
Lejtőn gyorsan legurulna!

Napocskának sugarában
Gyönyörködtünk mindahányan.

Egy kis vitéz pajzsot viselt,
Ezüstszínű kardot cipelt.

Elfáradtunk mind a táncban,
Februári maszkabálban!
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Új rovat

Tegyünk az egészségünkért – narancs
A népgyógyászatban a narancs héja keserűolaj-tartalmánál fogva elsősorban mint
étvágyjavító és emésztést serkentő terjedt el,
de gyomorhurut gyógyítására is ajánlották.
Magáról a gyümölcsről úgy vélték, hogy jó
szinte minden hörgő- és asztmás betegségre,
hatásos szíverősítő, a szervezetet felerősíti,
kitisztítja, és a kóros soványságon is segít.
A narancs a többi citrusfélével együtt a legkitűnőbb C-vitamin-források egyike.
A C-vitamin antioxidáns hatását melynek a
szabad gyökök közömbösítésében van
szerepe a kutatók régóta ismerik, de az csak a
közelmúltban derült ki, hogy a narancs héjá-

nak van a legerősebb ilyen irányú aktivitása,
megelőzve a többi citrusfélét is. A gerezdeket
elválasztó, és a héj alatt lévő hártyák
bioflavonoidjai túl azon, hogy önmagukban
is fontos antioxidánsnak számítanak, fokozzák a C-vitamin hatását, gátolják lebomlását,
és a vitaminnal együttműködve erősítik a
hajszálerek falait.
Ez az antioxidáns vitamin különösen
hatékony az LDL-koleszterin oxidációjának
megakadályozásában, ami azért fontos, mert
a szabad gyökök oxidálta koleszterin különösen árt az érfalnak.A narancs külső burkát
sok helyen gombaölő viasszal kezelik, ezért

mielőtt a héját fogyasztanánk (narancsdzsem, cukrozott gyümölcshéj készítése), a
gyümölcsöket egyenként, folyóvízben alaposan mossuk meg.
A narancs segíthet a rákbetegségek megelőzésében is. Megfelelő mennyiségű C-vitamin jelenlétében a gyomorban nem
képződnek rákkeltő nitrozaminok.
A narancsban lévő pektin gátolja a zsírok és a
koleszterin felszívódását, ezáltal csökkenti a
vér koleszterinszintjét.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Februári rejtvény
A januári keresztrejtvény helyes megfejtése:
És kívánunk, és óhajtunk
Újnál újabb esztendőt.
(Vörösmarty Mihály: Újesztendei szép
kívánság)
Könyvet nyertek: Szakács Kálmán és
Lipták Pál balatonfűzfői olvasóink.
Gratulálunk!
Februári rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2017. február 27.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
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Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása
hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,
fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle
keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés
Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.
(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)
Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270
E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Számítógépek
teljes körű
karbantartása,
adatmentés,
vírusirtás,
helyszínre
történő
kiszállással.

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,
a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.
Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki
a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

(06-30/262-2103)

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgászfelszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–V: 8.00–19.00 óráig

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!
AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.
(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976
További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,
hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,
polírozás, kipufogó hegesztés.
www. autopolir.hu

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 7.3015.30 Szo: 7.3012.00
Üzletek:
Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Doni megemlékezés

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Jeges Balaton

Fotók: Szekeres Péter

