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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja

2018. február 10-től 2018. március 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Február 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Február 10. 14–20 óra Irinyi Iskola farsan-
gi bálja

Február 12. 15.30 óra Kártya klub

Február 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Február 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

Február 17. 18 óra Balatoni Vitorlázók
Baráti Társasága
– Vitorlás bál
További információ: Abonyi Gábor,
06-30/903-4510

Február 21. 13.30 óra Hímző Műhely 
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 23. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– farsangi mulatság
Helyszín: Tobruk, Natúrkert vendéglő

Február 23. 17 óra Kiállítás megnyitó
– AKT(UÁLIS) címmel Módos Gábor fotó-
művész munkáiból
– A kiállítást megnyitja Tóth Zoltán,
a Trade org Nyomdaipari és Kereskedelmi
Kft. ügyvezető igazgatója

Február 24. 9 órától Télbúcsúztató családi nap
–a Balatonfűzfői Horgász Egyesület szervezésében
Helyszín: Horgásztanya

Február 24. 19 óra Irinyi Jótékonysági bál

Február 24. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 26. 15.30 óra Kártya klub

Február 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás – ,,Történelmi tájak” film-
vetítés (Szegedi József )

Február 28. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Márciusi előzetes

Március 2. 17 óra „Mi nők” 
– alakuló klubfoglalkozás
– „Mona Lisa mosolya” c. amerikai romanti-
kus vígjáték vetítése (főszerepben Julia
Roberts), társadalmi szempontú kritikai
elemzése, értelmezése, mindez kötetlen,
baráti hangulatú beszélgetés formájában

Március 2. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 5. 18 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Március 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás a nőnapi megemlékezés
jegyében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 6. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Március 7. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 8. 17 óra Városi nőnapi rendezvény
– Fellép: Polgár Peti humorista, parodista

Március 8. Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– nőnapi klubfoglalkozás a városi ünnepség
után
Helyszín: NIKE étterem

Március 9. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– nőtagjaink köszöntése
Helyszín: Tobruk, Natúrkert vendéglő

Március 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Március 12. 15.30 óra Kártya klub

Március 13. 10 óra Pegazus Bábszínház
(belépőjegyes előadás)

Március 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Március 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Március 15. 11 óra Városi megemlékezés a
Nemzeti ünnep alkalmából
Helyszín: 56-os áldozatok emléktere (az
Országzászlónál)

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!

A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
január 16-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a követke-
ző határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, nem támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő balaton-
fűzfői 603 helyrajzi számú (volt Jókai Mór Általános Iskola) és a bala-
tonfűzfői 521 helyrajzi számú (volt iskolai sportpálya) ingatlanoknak
az együttes értékesítésére vonatkozó versenytárgyalási felhívás szerin-
ti értékesítését.

– Az Önkormányzat támogatási kérelmet kíván benyújtani a
Vidékfejlesztési Program (VP) „Helyi identitást és közösségi együtt-
működést segítő fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17
kódszámú helyi felhívás keretében a balatonfűzfői Közösségi Ház
nagytermének infrastrukturális fejlesztésére és a 12–26 éves kor -
osztály részére szervezhető közösségépítő programokhoz szükséges
többfunkciós előadóteremmé alakítására, valamint akadálymentes
mosdó kialakítására.

A képviselő-testület a projekthez a pályázat keretében bruttó
9 600 855 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és
mivel a pályázatban a támogatás mértéke 100%, ezért saját forrás nem
kerül bevonásra.

– A testület úgy határozott, hogy
• a Balatonfűzfő 1495/412 hrsz.-ú, 587 m2 térmértékű belterületi
ingatlan (virágbolt) – településrendezési terv szerint Vt14 építési

övezetbe sorolt – területét felajánlja az ingatlanon meglévő felépít-
mény tulajdonosának megvásárlásra 3 200 ezer forint + áfa összegért.
• a Balatonfűzfő 1495/414 hrsz.-ú, 463 m2 térmértékű belterületi
ingatlan (büfé) – településrendezési terv szerint Vt14 építési övezet-
be sorolt – területét felajánlja az ingatlanon meglévő felépítmény
tulajdonosának megvásárlásra 2 500 ezer forint + áfa összegért.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete tudo-
másul vette a Veszprém megye – Balatonalmádi járás kötelező felvé-
telt biztosító általános iskoláinak körzethatár tervezetét.
Balatonfűzfő város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányá-
ban tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek
száma 2018. január 1-jén nyilvántartott adatok alapján 0 fő.

A képviselők döntése szerint, hogy a Magyar kultúra napján adandó
„Balatonfűzfő Kultúrájáért” címet Papp Judit és a YILDIZLAR
hastánccsoport kapta.

Módosult a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk
honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy
határozatok) menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés 2018. február 20-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt

Lezárult ebben a hónapban az önkormányzat és a helyi turisztikai
egyesület közötti per. Röviden úgy foglalható össze, hogy egy civil
szervezet vezetősége és tagsága az önkormányzati döntés ellenére
hozott döntéseket az önkormányzat kárára, amit a rendelkezésre álló
harminc napon belül az önkormányzat nem támadott meg a bírósá-
gon. De nézzük bővebben.
Az önkormányzatnak ki kell fizetnie a tagdíjat, ami négymillió Ft, és
még valamennyi perköltséget. Sajnálom, hogy a későbbi együttműkö-
dés egészét is meghatározó pereskedés elkezdődött. De röviden miről
is van szó. Az egyesület közgyűlése annak a képviselő-testületi döntés
tudatában fogadta el az önkormányzat által fizetendő tagdíjat, amely
döntés nem tagdíjként kívánta adni a négymillió Ft-ot, hanem támo-
gatásként. Ezt a közgyűlésen a jelenlévő két önkormányzati képviselő
is jelezte, hogy az önkormányzat támogatásként adja a pénzt a határo-
zata szerint. El is készült a megállapodás, amit az egyesület elnöke nem
volt hajlandó aláírni, mert a pénzt tagdíjként akarta. Az önkormány-
zatnak lett volna lehetősége a bíróságon megtámadni az egyesület
határozatát, de erre nem került sor. Mondhatnánk, hogy miért nem
tette meg ezt az önkormányzat, akkor nem vesztette volna el a pert.
Az önkormányzat nevében többször kértem az egyesület elnökét,
hogy írja alá a támogatási szerződést, de ez rendre elutasításra került.
Az önkormányzat és magam is mindvégig bíztunk a megállapodásban,
ezért nem tereltük jogi útra a dolgot. És még valamiért. Nem akartam,

hogy a település életében először pereljen be az önkormányzat egy
helyi civil szervezetet addig, míg látszik egy csepp esély is a megállapo-
dásra. Ilyen eddig nem volt, s remélem nem is lesz. Ezt a csúfságot nem
kívántam életem végéig cipelni, és ezt a terhet ennek a képviselő-testü-
let tagjaira sem akartam rátenni. Most megfizettük azt a pénzt, amit
egyébként is erre szántunk. Az önkormányzat ezek után is pontosan
ugyanúgy működik együtt, mint a többi helyi egyesülettel, hiszen egy
helyi civil szervezet, helyi tagokkal, pályázhat az önkormányzat által
biztosított forrásokra, meghatározott feltételekkel használhatja az
önkormányzat infrastruktúráját.  De stratégiai partner szerepet nem
tud betölteni ezek után. Az, hogy milyen önös célok vezérlik az egye-
sületet, nem tudhatom. A mai napig teljesen érthetetlen, hogy egy
felelős civil szervezet vezetősége, választmánya, tagsága, hogyan dönt-
het úgy, hogy nem kéri a támogatást, amit korábban hosszú éveken
keresztül így kapott. Természetes következmény volt, hogy egy ilyen
egyesületben nem közösségi érdek a tagság. Itt a tagokat nem azonos
jogok és kötelezettségek illetik meg. Nem kiszámítható a tagdíj mérté-
ke, nem került az alapszabályban ennek nagysága rögzítésre, csupán
annyi, hogy a közgyűlés határozza meg. Az ítélőtábla evvel a kérdéssel
nem foglalkozott részletesebben, de az indoklásból ezek a hiányossá-
gok kiolvashatók. A teljes rendezettséghez még hosszú lesz az út, mert
az elkezdett folyamat csak egy szakasza zárult le. Meglátásom szerint
egy pirruszi győzelemnek lehettünk tanúi. 

A nyolcvankilencedik hónap a városházán
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A kosárlabdapálya felújítására befolyt a TAO forrásként igényelt
27 650 000 Ft, valamint 3 990 000 Ft kiegészítő támogatás, amely
tízmilliós önkormányzati önrészt csökkent. A beruházást az MLSZ
fogja bonyolítani. Egy régóta várt fejlesztés valósulhat meg a sportpá-
lyán. Remélhetőleg a megújult pályára szívesen jönnek majd a régi
ko sarasok, újra megrendezésre kerülhet a Balaton Kupa, és újak is
születhetnek. 

Gyurkovics Ágnest Gál Andrea váltotta a Balatonfűzfőért Alapítvány
elnöki tisztségében. Megköszönöm a közösség nevében a leköszönő
elnök áldozatos munkáját, az új elnöknek pedig sok sikert, türelmet,
kitartást, bölcs döntéseket kívánok.

Örülök, hogy Laposa Norbert atya kezdeményezése támogatásra
talált, és sokan fogadták el a meghívást a Balaton megáldása esemény-
re. Köszönet az ötletért, a szervezésért, a lebonyolításért a katolikus
egyházközség aktív tagjainak, Kerekes László úrnak, a Fűzfő Marina
tulajdonosának a helyszín biztosításáért, Major László séf úrnak
a vendéglátásért.  
Ott felolvastam egy vidám összeállítást a magyarságról, aminek a
szerzője nem én vagyok, kaptam e-mailben, szerző megnevezése nél-
kül. Kérték a jelenlévők, hogy adjam a helyi újságban is közre. Ezt
most megteszem.
Csodálatos érzés magyarnak lenni...!
Magyar vagy...
Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot, és egyáltalán tudod
mi az a tejföl.
Amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors.
Amikor valamelyik rokonod Attila. Vagy József. Vagy János. Vagy
László.
Vagy István.
Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a
külföldieknek mi a fene az, amíg ki nem próbálták.
Amikor a külföldi kérdi a gyereket, mit hozott a Mikulás karácsony-
ra, válaszod némiképp zavart, hiszen a Mikulás nálunk december
6-án ajándékoz és amúgy karácsonykor a kis Jézus ajándékoz és nem
25-én, hanem egy nappal előtte, szenteste.
Amikor 5 percen keresztül tudsz egy levegővel káromkodni úgy, hogy
nem használod ugyanazt a szót kétszer.
Amikor az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled.
Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed a házi
füstölt szalonnát kenyérrel vagy a házi szendvicsed. (Általában egy fél
paprika vagy paradicsom van benne és többnyire egy rántott hús.)
Amikor egy 79 km hosszú tavat Magyar Tengernek hívsz, és kereszt-
ben átúszod.
Amikor mindig ugyanazon a helyen, vagy széken foglalsz helyet, még
akkor is, ha a terem, szoba üres – és a te helyed a szoba végében van.
Amikor a saját borod a legjobb a világon, s a benne lévő nóták ismét-
lés nélkül 3 napig kitartanak.
Amikor tudod, mi az öhöm, lecsó/pacalpörkölt/halászlé/pogácsa/
mákos tészta/ dobostorta, túrós csusza/kürtőskalács/főzelék, a túró-
gombóc, a babgulyás és a fröccs! – és szereted is őket.
Amikor tudod, milyen finom a dunyha (dunna), bár sosem haszná-
lod.
Amikor tudod, mit jelent az ángyom, a nászom vagy a húgom,
bátyám, öregapám.

Amikor sokkal találékonyabb vagy bármelyik nemzetnél és előbb
látod a nagy képet mindenről, mint mindenki más, a nyelved és ész-
járásod miatt.
Amikor fokhagymás-tejfölös-sajtos lángost eszel – vagy esetleg csörö-
ge fánkot, nem is kívánnál finomabb falatokat.
Amikor a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb magyarul
(szinkronizálva), mint az eredeti nyelven.
Amikor vehemensen magyarázod olasznak/németnek/jenkinek/stb.,
hogy a gulyás, pálinka, a túrós csusza, a rántott leves, a mangalica -
szalonna, a tökfőzelék (feltéttel), a tokaji és gyakorlatilag minden:
hungarikum.
Amikor tudod, hogy a fűzfán fütyülő rézangyalát igazából nem egy
madár, hanem egy káromkodás.
Amikor van névnapod, és szerte a világon senki nem érti, mire jó az.
Amikor tudod, mi a Hortobágy és Hollókő és Pannonhalma,
Aggtelek, Tokaj-Hegyalja, a pécsi ókeresztény sírok: a világörökség
részei.
Amikor tudod, hogy minden zseninek vagy hírességnek van valami
magyar kapcsolata, vagy csak szimplán magyar.
Amikor házi rétest eszel, amit a konyhaasztalon fehér abroszon nyúj-
tottak, disznó zsírral kenték, tele tejföllel, mákkal vagy túróval-
mazsolával vagy meggyel vagy almával vagy káposztával.
Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka is magyar
találmány.
Meg minden más is, a szódavizet is beleértve a transzformátort, Déri,
Bláthy, Zipernowsky.
Na, meg a golyóstoll, amit szintén az egész világ használ.
Amikor tudod, ki írta az 'Anyám tyúkját'.
Amikor esküszöl, hogy a fokhagyma és a mézes tea kiűzi belőled
a nya valyát kevesebb, mint egy nap alatt.
Amikor gyerekként folyton sárgarépát kellett enned, és arra a kérdé-
sedre, hogy miért, a szüleid azt válaszolták, hogy azért, hogy jobban
tudj fütyülni.
Amikor el kell magyaráznod, hogy a családnév van az első helyen,
vagyis az nem a keresztneved.
Amikor boldog szülinapot kívánnak és meghúzzák a füled.
Amikor tudod, mi a pityerszer és mi a tiszavirágzás.
Amikor termálvíz vagy fürdő van a városodban, vagy közel hozzá.
Amikor tudod, hogy melyik nemzet adta a népességszámhoz viszo-
nyítva, legtöbb Nobel-díjast a világnak.
Amikor ünnepelsz március 15-én és emlékezel október 23-án.
Amikor tudod, mi az a tepertős pogácsa.
Amikor el tudsz beszélgetni idegenekkel a buszon, vagy az orvosra
várva intim dolgokról, de felháborodsz, ha az anyagi helyzetedről
érdeklődnek.
Amikor sörrel nem koccintasz! (Az aradi vértanúkra emlékezve.)
Amikor tudod, mi a gittegylet, és miért írták Nemecseket csupa kis-
betűvel.
Amikor nem jó a normál méretű párna: vagy óriásinak, vagy nagyon
kicsinek kell lennie.
Amikor az Óperenciás (oberEnss) tengerről mesélsz – a történelem
jut eszedbe.
Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek,
csak a magyarok.
Amikor a Himnuszt csak meghatódva tudod énekelve imádkozni,
összeszorul a torkod és óhatatlanul csorog a könnyed.
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Amikor nem pazarolod az ételt, a maradékot elteszed másnapra.
Amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan élnek,
hanem hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak.
Amikor a nagyid azzal ,,fenyeget”, hogy ne vágj pofákat, mert úgy
maradsz – hahahaha.
Amikor saját erős paprikát termesztesz az udvaron, vagy az erkélyen
kis cserépben, hogy garantáld az erősségét.
Amikor értetlen külföldinek ecseteled, hogy ne egyen görögdinnyét
augusztus 15-e után, mert a Lőrinc belepisilt.
Amikor sírva vigadsz.
Amikor a ,,Hazám, Hazám, te mindenem...” dallamaira könny szökik
a szemedbe, és együtt énekelsz Simándyval.

S amikor költeményekből ezeket a szavakat hallod: ,,Isten áldd meg
a magyart, jó kedvvel, bőséggel”, ,,Talpra Magyar, hí a haza, itt az idő,
most vagy soha”, ,,A nagy világon, e kívül, nincsen számodra hely, áld-
jon vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell” – millió érzés fut át
a szíveden, lelkeden...

...mert jó magyar vagy! 

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2018. február 15. 17 óra,
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár tükrös terme.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Gergely Áront, Király Nórát, Fa Dominik Viktort.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

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

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. decemberi lapzártától a 2018. januári lapzártáig:

Újévi köszöntő
A hagyományos újévi köszöntő városunk egyik kiemelkedő ren-
dezvénye. Nemcsak az ünnepi koncert kapcsán, hanem Marton Béla
polgármester úr éves összefoglalója tekintetében is. Elmondta, hogy
mit értünk el 2017-ben, közel 1,3 milliárd forint pályázati pénzt
nyertünk,  és mi valósul meg belőle. A 2018-as esztendő céljairól, ter-
veiről is beszélt – erről majd a Hírlap egy későbbi számában hosszabb
interjú formájában beszámolunk.

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a BM parlamenti
államtitkára is köszöntötte a résztvevőket. Sok sikert, jó egészséget
kívánt a 2018-as évhez.
Ezután Érdi Tamás Príma Primissima díjas zongoraművész nagysi -
kerű koncertje következett. Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy,
Bartók és Kodály egy-egy műve szólalt meg a művész tolmácso -
lásában. A művész virtuozitása lenyűgözte a hallgatóságot, vastapssal
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195 éve született a Himnuszunk
Január 22-én ünnepeljük hazánkban A magyar kultúra napját 1989
óta, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a magyar Himnusz
kéziratát.
Így történt ez Balatonfűzfőn is 2018. január 22-én a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében. Az emléknapot
Mézes József közoktatási szakértő ünnepi köszöntője nyitotta meg,
melyben kiemelte, hogy a magyar kultúra kincsestára végtelen, magá-
ba foglalja évezredes hagyományainkat, gyökereinket, képes arra,
hogy mindig megújuljon, továbbadja a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket.
A megható és megkapó ünnepi műsort a Veszprémi Petőfi Színház
művészei adták, Dominek Anna és Gaál Attila Csaba, Kölcsey Ferenc
és kortársai műveinek prezentálásával.  
E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993
óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat
országszerte a kulturális és művészeti rendezvényeken. 
Városunkban 2000 óta minden évben hagyományosan az ünnepség
keretében kerül átadásra a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetés,
mely személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek
adományozható, ha a település közművelődésében és sportéletében
kiemelkedő, eredményes munkát végzett. 

Balatonfűzfő Város képviselő-testülete a 14/2018. Kt. határozatával
„Balatonfűzfő kultúrájáért” kitüntető címet a Yildizlar Hastánc cso -
port számára adományozta, melyet városunk polgármestere, Marton
Béla adott át.
A Yildizlar Hastánccsoport 2009-ben alakult, művészeti vezetőjük
Papp Judit. A csapat tagjaiban közös a tánc szeretete. Hisznek a tánc
szemé lyiségfejlesztő, közösségteremtő és egészségmegőrző szerepé -
ben. A csoport jelenleg 7 főt számlál név szerint: Brasch Renáta,
Humpók Fanni, Király–Bándli Petra, Molnár Eszter, Neuburger
Ildikó, Papp Judit és Varga Judit. Hastáncosaink a helyi és a környék-
beli rendezvények állandó szereplői és fellépői, hívják őket a Balaton
északi partjának településeire és természetesen a balatonfűzfői nyár, a
téli báli szezon és a decemberi táncgála elképzelhetetlen a Yildizlar
Hastánccsoport színvonalas táncai nélkül. Brasch Renáta 2016-ban a
Pécsi Művészeti Fesztiválon és 2017-ben Veszprém Megyei
Kollégiumi Ki Mit Tud tehetségkutató versenyén arany minősítést
kapott. De a csoport tagjai nemcsak tánccal, hanem a közösségi ren-
dezvényeken való aktív részvétellel is megjelennek a helyi társadalmi
életben.
Balatonfűzfő Város képviselő-testülete a 15/2018. Kt. határozatával,
„Balatonfűzfő kultúrájáért” kitüntető címet Papp Judit számára
adományozta. Papp Judit 2003-ban ismerkedett meg a hastánccal

jutalmazva az előadást. Érdi Tamás nem ismeretlen a fűzfőiek előtt, a
sok külföldi koncert köz ben is van ideje, hogy a Balaton-parti
városokba is elhozza muzsikus barátaival együtt Chopin, Bartók,
Debussy, Beethoven zenéjét.

Köszönjük a január 5-én adott zenei élményt, és visszavárjuk!
Az este pezsgős koccintással végződött, a pohárköszöntőt Lajkó
Frigyes képviselő úr mondta. 

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Pécsen a Táncoló Egyetem keretei között. Alapító tagja volt a Gül
Dallari – magyarul Rózsaszálak Hastánccsoportnak. 2008-ban
Balatonfűzfőn kezdte oktatni a hastáncot, mely akkor még
ritkaságszámba ment a környéken. 2009 januárjában alakult meg a
Yildizlar Hastánccsoport, mely törökül azt jelenti Csillagok. 2009-
ben akkreditált felnőttképzés keretein belül „Hastánc – orientális
tánc” oktató címet szerzett Budapesten. 2010-ben Judit ötlete
alapján került megrendezésre a Tánc világnapja Balatonfűzfőn. A Ke -
let Csillaga Hastáncversenyen Profi kategóriában bronzminősítést
kapott. Sopronban. 2014 óta tagja a Fűzfő Hagyományőrző és

Nosztalgia Táncklubnak is. Judit Mottója: „A tánc a lélek érzéseit a
test mozdulataival fejezi ki, és méltó arra, hogy a zenéhez és a
költészethez hasonló szerepet töltsön be.” (Cesare Negri)
A rendezvényen, immár ötödik alaklommal került sor, a „Város fotósa
– a fotós városa” 2017-ben díj© átadására, amelyet Szekeres Péter vett
át.
Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz jó egészséget,
sok sikert kívánunk!

HORVÁTH IRÉN

A város fotósa – a fotós városa díjat 2011. december 12-én alapította
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége (Béres Istvánné, Horváth Irén,
Németh–Demeter Zsuzsanna). A díjat évente adják át a városi Ma gyar
kultúra napi ünnepségen, a pályázók pályamunkáinak rövid szöveges
és képes bemutatójával egybekötve, történt ez 2018. január 22-én is. 
A 2017-es évben hat pályázó közül választotta ki a független zsűri a
díjra legérdemesebb fotóst. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga a
rendkívül értékes képanyagból kiválasztani az idei nyertest. A zsűrita-
gok sokszor nézték meg a képeket, elemezték a jobbnál jobb beállítá-
sokat, az ellesett pillanatokat. Ismerjük meg az idei pályázókat!
Bozzay Barnabás, 15 éves tanuló, aki Balatonfűzfőn, az Öveges Isko lába,
informatika szakra jár, most 9-es.  Barnabás hobbi szinten, mo bil -
telefonnal fényképezik. Képeit eddig saját oldalán publikálta. Megkapó
tájképekkel pályázott, ahol kiemelte a fények játékát, a színek sokféleségét. 

Novákné Kacsik Zsuzsanna, nyugdíjas magyar-orosz szakos tanár.
Aktív éveit a fővárosban töltötte, harmadik éve tartózkodik javarészt
Balatonfűzfőn. Rabul ejtette a táj szépsége, nyugalma, az itt élő
emberek barátságossága, vendégszeretete. Természetfotózással itt
kezdett foglalkozni amatőr szinten. Fotóinak főbb témái a táj szépsé-
ge és a gazdag állatvilága, mely újdonságként hatott rá. A sétány meg-
épülése sokat segíti abban, hogy közelebb kerülvén a tóhoz, megis-
merhesse az addig elzárt területeken élő madarakat, állatokat. 
Pintér István, 1964 óta él Balatonfűzfőn, jelenleg nyugdíjas gépész-
mérnök. Az 1970-es évektől kezdve aktív közéleti tevékenység jellem-
zi életét, 2006-tól hódol igazán, az általános iskolában elkezdett szen-
vedélyes hobbijának, a bélyeggyűjtésnek. Több kiállítási anyagot állí-
tott össze az évek folyamán, a legismertebb, pályamunkaként érkezett
a szerkesztőségbe, a „Balatonfűzfő utcái és a magyar bélyegek I. rész

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA© 2017

Bozzay Barnabás Novákné Kacsik Zsuzsanna
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Tobruk, amit a Honismeretei füzetek másképp kulturális mellékle-
tünkben szeretnénk megjelentetni 2018-ban. Munkáinak legjellem-
zőbb vonása a lokálpatriotizmus, nagyon szereti lakóhelyét, Ba laton -
fűzfőt. Megragadva a fotópályázat lehetőségeit, készített egy képsoro-
zatot, amelynek címe: „Fűzfői tetők”. 
Strennerné Simon Veronika, egy éve költözött családjával
Balatonfűzfőre. Sok időt töltött itt év közben és nyáron is gyerek-
ként. Örömmel tölti el, hogy most már a város lakosának mondhatja
magát. A fotózással gyerekkora óta foglalkozik, mindig is érdekelte az
elmúló pillanatok megörökítése. Egyéni látásmódja segíti abban,
hogy a fotóin keresztül próbálja megmutatni mindenkinek, hogy ki
ő, mit érez, és hogyan látja a körülötte lévő világot. Kedvenc idézete
összefoglal róla mindent: „Ne kérdezd tőlem, mit – miért fotózok –
s fotóztam. De azt sem, honnan jöttem, s merre tartok. Csak nézd
meg jól a képeim! – a választ megkapod.” 
Vas Veronika, születése óta Balatonfűzfőn él, 10 éve a párjával kettes-
ben. A Balatonfűzfői Polgármesteri Hivatalban dolgozik. A fényké-
pezés hobbi az életében, abszolút kezdőnek, és amatőrnek tartja
magát, de szeretne továbbfejlődni ezen a területen. Kedvenc témája a
természet, rengeteg képet készít növényekről, tájakról, számára ez az
igazi kikapcsolódás. Ha teheti, gépet ragad és készít pár képet a kör-
nyékről vagy a virágokról. Képeivel sosem elégedett, de sokan bíztat-
ják, hogy jó szeme van a fényképezéshez. 
Szekeres Péter 1967-ben született Veszprémben. Dunaújvárosban
szerezte üzemmérnöki, üzemgépészi végzettségét. A Nitrokémiánál
1990–2005-ig dolgozott. 2008 óta a Balatonfűzfői Polgármesteri
Hivatalban dolgozik, mint közterület-felügyelő. Fő témája: a Ba la -

ton, az évszakok, a nyár, a strand. Számos képén, egy számunkra isme-
retlen világot fedezhetünk fel, amit csak az a szem lát, aki erre fogé-
kony. A szép az, hogy meg is mutatja nekünk, hiszen ezt élőben
sokan, sosem láttuk. 
Általános iskolás, alsós korában, kapott egy fényképezőgépet. Élvez-
te, hogy lenn, a pincében, a sötétben kellett filmet cserélni benne, és
menő volt, hogy osztálykiránduláson kattintgathatott. Nagybátyja
komoly hobbifotós volt. Saját laboratóriumában ő hívta elő, nagyí-
totta a képeket. Néha bement hozzá, és nézte, mit csinál. De a legjob-
ban az érdekelte, hogyan tudna úgymond „belepiszkálni” a képbe,
vagyis „montázsolni”. A digitális eszközök, sokat segítenek neki
ebben, de a lényeget csak a saját szemével látja. A mai napig is készít
montázsokat, amelyek meghökkentő módon gondolkodtatják el a
képet nézőket, fényről és sötétről, múltról és jelenről, nyárról és télről.
A Balatonfűzfői Hírlap újabb sikert ért el az EON 2017-es önkor-
mányzati naptárfotó pályázatán, melyen a decemberi oldalképet
Szekeres Péter: Téli Balaton című képe nyerte meg. A pályázaton
2018-ban is indulni szeretnénk.  
Tisztelt Olvasóink! A város fotósa, a fotós városa Balatonfűzfőn
2017-ben díj nyertese: Szekeres Péter. 
A köszönet és a gratuláció emléklapjait, valamint a díjat Béres
Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztője adta át. Őszinte
örömmel gratulálunk a pályázóknak és a nyertesnek, s további mun-
kájukhoz sok sikert kívánunk!
2018-ban is tovább keressük a Város fotósát, várjuk az Önök fantasz-
tikus képeit!

HORVÁTH IRÉN

Vas Veronika Szekeres Péter

Pintér István Strennerné Simon Veronika
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Köszönet!
2017. december 9-én rendeztük meg a Városi Disznóvágást a bala-
tonfűzfői Közösségi Házban és udvarán. A januári hírlapban már volt
beszámoló a rendezvényről, de a segítőknek még nem volt alkal munk
megköszönni munkájukat. Segítségük nélkül a rendezvény nem
lehettet volna ilyen sikeres: Kovácsné Gyenis Aranka, Csertán Mária,
Sárdi János, Pintér Kornélia, Mag Jánosné, Németh Zoltán, Smátrola
Sándorné, Somogyi Lászlóné, Tóth Ferenc, Béres Istvánné, Bátori
István, Bátori Istvánné, Bollók Kálmán, Bollók Kálmánné, Torda
István, Vipler Józsefné, Sipos János,Telek Ottóné, Görcsi Ferencné, Dénes
Tiborné, Horváth Károlyné, Hegyi Ilona, Hegedűs Józsefné, Szablics
Sándorné, Bocskai Renáta, Tóth Gyöngyi, Kántor Magdolna, Marton
Gáborné, Csöndörné Takács Zsuzsanna, Papp József, Lajkóné
Királyfalvi Ibolya, Lajkó Brigitta, dr. Varjú Lajos, Horváthné Varga
Etelka, Jenei István, Farkas Sándor, Németh Gábor, Csomai Katalin,

Bóna Veronika, Kovács Gyula, Németh Imre, Kovács Andrásné,
Horváth Gyula, Kovács József, Gróf Tibor, Balaton Dalkör, Yildizlar
Hastánccsoport, Kadarka éneklő csoport, Vidám Fiúk, Fűzfői
Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub, Fűzfői Vagyonkezelő Kft.

A VEGASZ Egyesület vezetősége nevében köszönöm mindenkinek
az önzetlen munkát, mellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
2018-ban is szívesen vesszük a segítő „kezeket” rendezvényeinken!
XII. Gombócfesztivál, 2018. augusztus 4.
II. Városi Disznóvágás, 2018. december 8.

Mindenkit szeretettel várunk!

LAJKÓ FRIGYES, ELNÖKSÉGI TAG

Felhívás Költészet Napi szavalóversenyre
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár a költészet napja
tiszteletére az elmúlt évek hagyományának megfelelően idén is meg -
hirdeti a városi szintű szavalóversenyt. Szeretnénk, ha minél többen
megtisztelnék rendezvényünket részvételükkel. A megmérettetésre
nevezni egy szabadon választott magyar költő versével lehet. 
Jelentkezési határidő: 2018. március 16.

A szavalóverseny kategóriái korcsoportok szerint: óvodás
kategória, kisiskolás kategória, felső tagozatos kategória, középiskolás
kategória, felnőtt kategória

Jelentkezni a jelentkezési lapok kitöltésével lehet, szervezetten a Szi -
várvány óvodában, az Irinyi iskolában, az Öveges középiskolában és
egyénileg a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézményekben vagy letölt -
hetők a honlapunkról (www.mkkfuzfo.hu).

A szavalóverseny menetrendje:

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

ELŐDÖNTŐ II. – március 22. (csütörtök)  
13 óra Felső tagozatos kategória
15 óra Középiskolás kategória
Helyszín:Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, pódiumterem

DÖNTŐ ÉS GÁLAMŰSOR – április 11. (szerda) 17 óra
Helyszín: Vág falvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, szín-
házterem

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

Tavaszi színházbérlet 2018
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és

Könyvtár, Balatonfűzfő

A nagy sikerű színházi előadássorozatunk folytatódik
a Fogi Színház közreműködésével!

I. előadás – 2018. február 6. kedd, 18 óra
Vaszary Gábor: 

KI A HUNYÓ? – AVAGY BUBUS
vígjáték két felvonásban

II. előadás – 2018. március 27. kedd, 18 óra
Szirmai Albert műve alapján:

MÁGNÁS MISKA
operett két felvonásban

III. előadás – 2018. április 30. hétfő, 18 óra
Maurice Hennequin – Pierre Veber – Nádas Gábor:

ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték

A 3 előadásra szóló bérlet ára: 5000 Ft/fő

Jegyárak:
elővételben: 2000 Ft/fő • helyszínen: 2200 Ft/fő

Jegyek és bérletek január 22-től vásárolhatóak a művelődési
központ irodájában!

Információ:
Vágfalvi Ottó Művelődési

Központ és Könyvtár,
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.

muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
88/451-056

20/22-42-844
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A Balaton megáldása vízkeresztkor
A vízkereszt az egyik legősibb keresztény ünnep, Jézus megke resz -
telkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek.
Balatonfűzfőn vízkereszt napján, január 6-án a szentmise után a hí -
vők elzarándokoltak a Fűzfő Marina Kikötőbe, ahol Laposa Norbert
plébános rövid szertartás keretében megáldotta legnagyobb vizünket,
a Balatont.
A Jézus Szíve Plébánia kezdeményezésére – hagyományteremtő céllal
– rendezte meg a Balaton megáldását, melyen a hívőkön kívül igen
nagyszámú érdeklődő is részt vett. A jelenlévők virágokat és koszorút
dobtak a vízbe, ezzel is ünnepélyessé téve az eseményt.

Plébános úr Isten áldását kérte a vízi sportokat kedvelőkre, lakosokra,
nyaralókra. 
Marton Béla polgármester úr is köszöntötte a résztvevőket. Sok
humorral fűszerezett beszéde nagy tetszést aratott.
Az ünnepség után a Sirály vendéglő megterített teraszán sze re tet -
vendégség várta a csodálatosan szép időben összegyűlteket.
Reméljük, hogy ez a hagyomány folytatódni fog, és városunk egy
újabb szép eseménnyel gazdagodik.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Doni megemlékezés
„…a doni katasztrófa egyik legnagyobb tragédiánk…” – mondta
Huszár Péter alezredes, a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkára
január 12-én Balatonfűzfőn, a Jézus Szíve Plébániatemplomban tar-
tott megemlékezésen.
Az engesztelő szentmisét az elesettek lelki üdvéért Laposa Norbert
plébános celebrálta.
A templom falán elhelyezett világháborús emléktáblánál katonai
tisztelet adással és koszorúzással emlékeztek az elesettekre.
A katonai takarodó elhangzása után szeretetvendégségre hívták a
részt vevőket. 

BÉRES ISTVÁNNÉ
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A balatonalmádi rendőrök gyorsított
eljárásban bíróság elé állítási javaslattal
zártak egy balatonfűzfői férfival szemben
indult eljárást.

A nyomozás adatai szerint az 50 éves
F. Kálmán 2017. december 21-én este az
általa vezetett Fiat típusú tehergépkocsival
Balatonfűzfőn közlekedett, mikor áttért a
menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sáv -

ba, ahol a vele szemben szabályosan haladó,
az ütközés elkerülése érdekében jobbra kor-
mányzó Ford személygépkocsi bal elejének
ütközött. A balatonfűzfői sofőrrel szemben
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket
mutatott, így őt előállították minta vételre a
Balatonalmádi Rendőr kapi tány ságra.
F. Kálmán a rendőröknek elismerte az anya-
gi kárral járó baleset okozását, valamint a
vezetés előtti alkoholfogyasztást is, amelyet

az igazságügyi szakértői vélemény is alátá-
masztott.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
az F. Kálmán ellen ittas állapotban elkövetett
járművezetés vétségének megalapozott gya-
núja miatt indított vizsgálat lezárult.
Az ügyiratot a nyomozó hatóság bíróság elé
állítási javaslattal küldte meg az illetékes
ügyészségnek.

Ittasan vezetett, elfogták

Szólásszabadság??????  Pletyka??????
A rendőrségen vizsgált szabálysértések és
bűnügyek között vannak olyan esetek,
amikor a sértett fél azért tesz feljelentést,
mert róla „pletykáltak”.
Nem is gondolják gyerekek, ifjú és meglett fel-
nőttek, hogy milyen könnyen lehet jogsza -
bálysértésbe keveredni csupán azzal, hogy egy
ismerősről elmondunk, tovább adunk olyan
információt, aminek nem jártunk utána,
ami lehet, hogy nem is valós, nem megalapo-
zott! Mindenki szeret jól informált lenni, a
beszélgető partnerére hatni, őt meglepni.
Ennek azonban komoly következményei
lehetnek! A rosszindulatú megjegyzések,
másokról valótlan tények állításával az emberi
méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncse-
lekményt követünk el. 

Rágalmazás Aki valakiről más előtt a be -
csület csorbítására alkalmas tényt állít,
híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló
kifejezést használ, vétség miatt egy évig ter-
jedő szabadságvesztéssel büntetendő. Két év
lehet a büntetés, ha mindezt aljas indokból
(rossz indulattal), nagy nyilvánosság előtt
(több ember hallja egy gyűlésen vagy ren-
dezvényen, interneten, újságban) vagy jelen-
tős érdeksérelmet okozva követik el (sze mély
életét, vagy egy intézmény működését
zavarja, lehetetlenné teszi).

Becsületsértés Aki más munkakörének
ellátásával, közmegbízatásának teljesítésé -
vel vagy közérdekű tevékenységével össze-
függésben, vagy nagy nyilvánosság előtt a
becsület csorbítására alkalmas kifejezést
használ, vétség miatt egy évig terjedő szabad-
ságvesztéssel bűntetendő. A becsületsértés
lehet tettleges is, pl. leköpés, itallal leöntés,
ruházat letépése. Tipikus példa erre az ön -
kor mányzati, oktatási intézmények munka -

társainak elfogadhatatlan stílusú és tartalmú
bírálata. 

A becsület csorbítására alkalmas hamis
hang- vagy képfelvétel ké szítése és annak
nyilvánosságra hozatala, hozzáférés
megengedése is bűncselekmény.  Három év
lehet a büntetés, ha mindezt nagy nyil-
vánosság előtt, vagy jelentős jogsérelmet
okozva teszi.

A szólásszabadság alapvető emberi jog! De
csak addig tart, amíg ezzel másokat nem bán-
tunk, sértünk, alázunk meg, amíg másokról

nem állítunk megalapozatlan dolgokat!
Mások életébe történő durva beavatkozás-

nak minősül, ha az érintett személyről
valótlant állítunk, a személyét sértő
kifejezéseket használunk, rossz hírét

keltjük. Hétköznapi nyelven ezt
„pletykának” nevezzük!

Fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyil-
vánosság” kifejezésre. A nyo mtatott sajtó, az
elektronikus média (TV, rádió), az inter-
netes fórumok, közösségi oldalak annak
számítanak. Talán nem is gondolják, hogy
például egy ’facebookos’, ’instagramos’

bejegy zésben milyen könnyen követhet el
valaki valójában bűncselekménynek minő -
sülő dolgot. A kommentekben, bejegyzések-
ben, a beszúrt félmondatokban állított valót-
lan, vagy elfogadhatatlan hangnemben meg-
fogalmazott tényekért, véleményért az írójá-
nak vállalni kell a felelősséget. 

Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen
olyan esetekkel, amikor az emberek, család-
tagok, rokonok közötti kommunikáció
hiánya okozza, hogy a hatóság segítségét
kérik problémáik megoldására. A ki nem
mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak,
vélemények indulatok formájában rak-
tározódnak az emberekben, és robbanás sze -
rűen törnek elő. Ebből adódnak a kon flik -
 tusok, hangos viták, veszekedések, nem
ritkán fizikai atrocitások. És persze a felje-
lentések a bántalmazásról. A kommunikáció,
a másik emberrel való párbeszéd tanulható,
de gyakorlás nélkül nem válik a mindenna-
punk részévé. Legfontosabb módja a beszél-
getés! Beszélgetés a gyerekekkel, a tár-
sunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal,
szomszédokkal. De akkor valódi a beszél-
getés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik
mond, és visszakérdezünk, ha nem érthető
számunkra. Így elkerülhetők a félreértések,
és az abból adódó megsértődések, megbán-
tódások.
Nem gondolkodik mindenki egyformán,
nem is kell! A másik véleményének tisztelete
és elfogadása alapvető feltétele az együttélés-
nek. Baráti, ismeretségi körünk meg vá -
lasztásával van lehetőségünk arra, hogy ki -
szűrjük életünkből a számunkra elfogad-
hatatlan kapcsolatokat.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Miért jó nekem, hogy fejlődik Fűzfőn a turizmus?
Sokan tehetik fel ezt a kérdést, akik nem élnek a turizmusból helyi
lakosként, ráadásul nyaranként át kell élniük a megnövekedett számú
turistákkal járó kellemtelenségeket,  nagyobb forgalom, zaj, drágább
árak…stb.
Nézzük, mik lennének a következményei, ha mondjuk egész évben
működő 400 fős wellness szálloda épülne Fűzfőre.

Negatív:
– a fent leírtak.

Pozitív:
– a szálloda szolgáltatásait a helyiek és a magánszállásadók vendégei

is használhatnák,
– a megnövekedett vendégforgalom és vendég igények miatt több és

nagyobb üzlet nyílna,
– napi 400 fő, ideális esetben napi 180 000 Ft idegenforgalmi adót

jelent, amire ugyanennyi állami támogatást kap a város. De ha csak

évi 10%-os kihasználtságot számolunk, akkor is az állami támo-
gatással együtt évi 13 millió forintot „kaszál” a város, amiből utakat
javíthat meg, és a település arculatát tehetné rendbe,

– egész éves munkahelyek létesülnének.

A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület már 9 éve dolgozik a te -
lepülésen. Sok idős embert beszéltünk rá, hogy foglalkozzon szállás -
hely kiadással, hiszen a bevétel segítség lehet, ha fel kell újítani a házát
vagy a téli tüzelő megvételénél. Úgy látjuk, hogy senki nem bánta
meg, aki belekezdett. Sok özvegyembernek nemcsak nyugdíj
kiegészítésként jött jól ez a tevékenység, hanem a vendégek révén
baráti kapcsolatok alakulhattak ki, ami a jelenlegi elszigetelődő világ-
ban egy kis reményt ad. Fiatal családoknak is jól jött ez a bevétel,
amiből a meglévő hiteleket lehetett finanszírozni.
Tehát az élet minőségünk javulhat a helyi turizmus erősödésével.

SZANYI SZILVIA ELNÖK

„Tűzifát csak okosan!” 10 pontja
Hogy ne váljon csalás áldozatává favásárláskor!

1. Újsághirdetésben megadott mobil számon ne rendeljen
tűzifát!

2. Ha van rá lehetősége, már előző nyáron vegye meg
tüzelőjét!

3. A kínált, de az Ön számára ismeretlen fafajú tüzelőnek
nézzen utána, kérje szakember segítségét, ne vegye meg
ellenőrzés nélkül!

4. Ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegye a
tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víz-
tartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget!

5. Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitele sí tett
mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitele sítő
dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen.

6. Csak olyan legálisan működő értékesítőtől vásároljon,
aki/amely a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállító -
jegyet és tűzifa vásárlási tájékoztatót is biztosít.

7. Győződjön meg az adott tűzifa egységcsomag tényleges
faanyagtartalmáról, és annak egységárát hasonlítsa össze
más kereskedők által kínált hasonló termékek árával.

8. Takarással védje a tüzelőjét a csapadéktól, de oldalról hagyja
szellőzni!

9. Ha száraz fával fűt, akár 30%-ot is spórolhat!
10. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés

áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre,
őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat, és írja meg
panaszát a NÉBIH-nek, vagy jelezze a Rendőrségnek.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

FAK Természetbarát Szakosztály 2018.
február havi túraterve

• Február 10. Eplény–Ámos-hegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István
• Február 17. Téltemető túra
Aszófő–Pogány-pince–Malom-völgy–Aszófő 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 7.33 óra Táv: 10 km
Túravezető: Király István
• Február 24. Balatonalmádi–Káptalanfüred–Köcsi tó–Halacs–
Balaton almádi, Volán pu.
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benő
• Március 3. Márkó–Séd-völgye–Csatárhegyi kilátó–Ördögráta-
kő–Laczkó forrás–Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.45 óra Táv: 10 km
Túravezető: Simon Károly
• Március 10. Lovas–Paloznak–Tódi-mező–Király-kút–Malom-
völgy–Felsőörs 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 7.40 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál

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:
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
Pappné Puskás Valéria, Veszprém +36-30/540-6388
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30/979-8629, 88/426-857
Simon Károly, Balatonfűzfő +36-70/423-8414, +36-20/235-2522 
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Idősek Klubja – Visszatekintő a karácsonyi ünnepekre
December 11-én jöttünk össze, hogy a Családsegítő Idősek klubjá-
nak tagjai együtt készüljenek a karácsonyra. Perecsenyiné Marcsi
köszöntötte a klub tagjait és a vendégeket, majd Szöllősi Adrien
tanárnő és a 4. b osztály tanulói nagyon kedves műsorral köszöntöt-
tek bennünket.  Az előadott karácsonyi énekek és jelenetek egyre job-
ban ráhangoltak minket az ünnepekre.
A műsor után Marton Béla polgármester úr szólt pár kedves szót a
karácsonyi ünnepekhez.  Sajtos Ildikó Intézményvezető is hangsúlyoz-
ta az ünnep, a szeretet fontosságát, majd átadta ajándékát a klubnak,

egy gyógyfényterápiás lámpát. Bális János intézményvezető-helyettes
szintén köszöntötte a klub tagjait és kívánt kellemes ünnepeket.
Ezután pezsgővel koccintottunk és fogyasztottuk el a finom ebédet.
Kö szöntöttük a hagyományainknak megfelelően a születésnapos és
névnapos klubtagjainkat, és mindenki megkapta a szép karácsonyi
ajándékát.
A délutánt csendes, békés baráti beszélgetéssel töltöttük el.

HORÁK MÁRIA

Elmondhatjuk, hogy ez az év is jól kezdődött, hiszen
közös koccintással köszöntöttük 2018-at időse-
inkkel. A vidám rendezvényen színjátszókörö-
seink verses jókívánságokkal, a sütni szerető
hölgylakóink finom linzerkarikákkal kedves-
kedtek társaiknak. Egy kis újévi koncertrész-
lettel, egy derűs operettdarabbal, és egy felejt-
hetetlen kabaréjelenttel tettük kerekké ezt az
alkalmat.

Ahogyan az előző években, úgy az idén is fontosnak tart-
juk, hogy rendszeres foglalkozásokkal színesítsük lakóink életét, ame-
lyek egyszerre nyújtanak hasznos és kellemes elfoglaltságot számukra.
A napi torna mellett heti több alkalommal vehetnek részt olyan prog-

ramon, amelyen a személyes emlékek, tanult ismere-
tek felidézése mellett új információkkal is gazda-

godhatnak az érdeklődők. Januárban olyan elő-
adássorozatot indítottunk, amelyen a hazánk
történelmében fontos szerepet játszó nőalak-
jait mutatjuk be. A Kultúra Napjáról is ilyen
keretek között emlékeztünk meg, ahol az

egyik lakónk beszélt Kölcsey Ferencről és a
Himnuszról. Mellette több olyan hazai művész-

ről is szó esett mentálhigiénés munkatársunk jóvol-
tából, akik a közelmúltban alkottak maradandót a képző-

művészetben, építészetben, zenében. Képességmegtartó foglalkozása-
inkon a farsangra készülünk, a báli dekorációt közösen készítjük. Azt
gondolhatnánk, hogy ez olyan női munka, de mindig örömmel

TÁMASZ hírek – Új esztendő
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Hogy is volt? Tudta-e?
A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlődő ünnepsorozat,
eredetileg pogány ünnep, mely a vízkereszt napjától (január 6.) a hús -
vétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. Vidámsággal
kezdődik és böjttel ér véget. A három utolsó napja ,,a farsang farka”
a fékevesztett öröm és mulatozás ideje volt.
A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme, amely már az óév temetésé vel
kezdődik, a farsangban ér a tetőpontjára, a tél temetése és a tavasz
eljövetelének ünneplése. Az álarcok, mint maszkok és a felvonulás
sok helyen a gonosz, rontó szellemek elriasztására, megtévesztésére
szolgált, és a termékenységet is biztosította.
Ha farsang, akkor móka, kacagás, bőséges evés, ivás, álarcosbálok,
táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások színes
kavalkádja. A XV. század óta olvashatunk álarcviselésről, állat -
alakoskodásokról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsan-
goltak hazánkban is. 
Nézzük kik, és hogyan búcsúznak a téltől és ünnepelnek Balaton -
fűzfőn, városszerte?

Tudta-e, hogy
– a településünkön az óvodákban évente beöltöznek az óvodások

és jó hangulatú farsangi karnevállal ünneplik a tél végét?
– az általános iskolában, szinte az alapítástól kezdve megrendezik

a szülők a farsangi bált, ahol fergeteges bulival búcsúztatják a telet
a diákok?

– évente, a város nyugdíjas klubjai tánccal, farsangi finomságokkal
kergetik el a telet a hagyományos farsangi báljaikon?

– a VÁCISZ, a hagyományok felelevenítése, új hagyományok
teremtése érdekében több évig megrendezte a „Hópehely bál”
látványos mulattságot, melynek eredete az 1930-as évekre nyúlik
vissza?  

– a városunkban, az 1990-es évektől kezdve, egy-egy nemes cél érde -
kében igen sikeres jótékonysági bálokat szerveznek az intézmények
és a civil szervezetek februárban, márciusban?    

– a jótékonysági bálok nemcsak az adományozást, hanem az együtt
szórakozást, a vidámságot, a közösség építő erejét is erősítik?   

– hagyományosan, több mint két évtizede rendezik meg a Ba la -
tonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola jótékonysági Szülők–Nevelők bálját, melynek bevétele jelen-
tős anyagi segítséget igyekszik nyújtani az iskolában folyó nevelő-
oktató munkához? 

Mint minden jeles ünnephez, a farsanghoz is hozzátartoztak a jó kí -
vánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezek igen változatosak
voltak: ilyenkor igyekeztek biztosítani az elkövetkezendő esztendőre a
jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát a kimon-
dott szó mágikus erejével. Legyen hát az idei jókívánság: 
Városunkban legyen minden háznak fedele, lakója és étele, 
minden városlakónak szerencséje, sikere és öröme! 

HORVÁTH IRÉN

tapasztaljuk, hogy jónéhány férfi is igen lelkesen kiveszi belőle a
részét.
A januári születésnaposokról sem feledkeztünk meg persze, tíz lakón-
kat köszöntöttük a hónap végén. Az ünnepelt csapat legidősebbje a
93 éves Ida néni volt, aki meggyőződésem szerint, a mindig mosoly-
gó arca miatt akár 15 évet is letagadhatna a korából!

Nyakunkon a báli szezon, melyre az idén is nagyon készülünk,
a következő számban beszámolunk arról, hogy mi hogyan is intet-
tünk búcsút a télnek!

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS
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Díjátadó a Parlamentben
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola technika tehetséggondozóra járó szorgos diák-
jai Titkos Sárkánytársaság néven nagyon kreatív és szép alkotást
készítettek „A MI KÍNÁNK” címmel, a Nagy Fal Magyar-
Kínai Barátság Egyesület által meghirdetett  „Az 5000 éves
Kína” alkotói pályázatra. 
A pályázatra egy nyolcvan centiméter hosszú, összehajtogatható
kínai kollázs sárkányt készítettek, aminek a testébe rejtették el
az ötezer éves kínai találmányokat (18): köztük a papírt,
a porcelánt, a rizst, a selymet, a földrengésjelzőt, a nyílpuskát,
a puskaport, a tűzijátékot, talicskát, a mozgatható nyomódúcos
nyomtatást, a pi-t, a sakkot,  a golfot, a táblajátékot, a sárkány-
eregetést, a sárkányrepülést, az ejtőernyőt, a hőlégballont. 
A szakmai zsűri a páratlan alkotást különdíjban részesítette.
A díjat parlamenti látogatatással egybekötve vették át a diákok
a Parlament Látogatóközpontjában, 2017. december 4-én. 
Szívből gratulálunk az alkotócsapatnak: Harta Bettina 7.,
Hudra Eszter 7., Kiss Maja 6. a, Kiss Rebeka 6. a, Marton Regina
7., Marx Bernadett 6. b osztályos tanulóknak és felkészítő
tanáruknak: Inci néninek.

HORVÁTH IRÉN

Munkanapokon a Balatonfűzfői Városháza épülete mellett álló volt
„szovjet emlékmű” közelében haladok el, s mint 40 éve fűzfői lakos,
szégyenkezem miatta.
Miért? 
Először, mert nem szép. Elhanyagolt, omladozik és a virágtartóban
gaz nő.
Másodszor, a rendszerváltás után ennyi évvel sem tudjuk elfogadni,
hogy munkás múltunk része, ünnepségeink helyszíne és a kor
uralkodó szellemiségének jelképe volt? 
Harmadszor, miért nem vagyunk képesek új értelmet adni a szóban
forgó építménynek, anélkül, hogy bárkit sértenénk, s akkori önma-
gunkat sem tagadnánk meg? Egy obeliszk nem- csak szovjet emlék-
mű lehet! 
Az országot járva gyakran látni olyan emlékműveket, ahol az év -
számok szimbolizálják az ott élő emberekre vonatkozó nevezetes
eseményeket. Miért ne alakíthatnánk át ezt az egyszerű obeliszket
a mi településünkre illő fontos dátumok méltó hordozójává? 
Mivel Balatonfűzfő a „Gyár szülte város”, gyáraink alapításának éveit
(1923. Magyar Lőporgyár Rt., 1927. Hazai Papírgyár Rt., 1928.
Nitrokémia Ipartelepek Rt.), valamint a település fejlődési állomá-
sainak évszámait, mint 1958-ban Balatonfűzfő község megalakulását
és 2000-ben Balatonfűzfő várossá avatását hirdetné az oszlop. Esetleg
a tetején egy békegalambbal, amely bármely történelmi időben
ugyanazt jelenti minden ember számára. 
De alkalmas lenne a három településrész nevének megörökítésére is
(Balatonfűzfő-fürdő, Fűzfőgyártelep és Csebere, Szalmássy-telep,
Tobruk), ami az önkormányzati hivatal közelében stílusosan a város
egységét, összetartozását hirdetné, az oszlopfőn (esetleg) Balaton -
fűzfő címerével.

Kedves Fűzfőiek! Gondolom, mindenkinek van elképzelése arról
(a fentebb vázoltaknál jobb is), hogy mit tegyünk ezzel a hagya -
tékkal. Én a megmentés mellett voksolok. Elődeink építették,
életünk része volt, ne dobjuk ki! 

SZALCZER JÓZSEFNÉ

Olvasói levél
Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok!
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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

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, teljes jégmentesség: 2017. 03. 01.
2017-ben a téli napokból (16), zordnap (-10 °C alatt) 6 esetben volt
2017-ben a hőségnapokból (45), forrónap (+35 °C felett) 3 esetben volt
2017-ben nem alakult ki hótakart táj (összefüggő hótakaró 1cm, legalább egy napig).

AZ ADATOKAT MÉRTE ÉS A TÁBLÁZATOKAT KÉSZÍTETTE:
GYURICZA LÁSZLÓ

Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2017. évben
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A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület köszöni tagságának és hozzátartozóiknak, hogy
2017-ben adójuk 1%-át Egyesületünk részére adták.

Kérjük, hogy tagságunk és hozzátartozóik, barátaik, pártoló tagjaink 2018-ban is támogassák
Egyesületünket adójuk 1%-ával.
Adószámunk: 18920594-1-19

Köszönjük!

BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

ADÓ 1%

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás,
ünneplés fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, kezdődik a báli
szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is elűz-
zük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük.

A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt
és hamvazószerda közé esik, melyhez számtalan népi hagyomány kap-
csolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgá-
sa és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető
vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosítja Vince-nap Siklóson
a mindenki számára a féktelen mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint
a pap ekkor szenteli meg a tömjént és a vizet, melyet azután a keresz-
teléshez is használnak – innen ered a nap neve is.

Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot meg-
előző 40. nap, mely 2010-ben február 17. A hagyomány szerint
a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang utolsó
napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdő-
dik a húsvétig tartó böjti időszak.

A farsang farka
A szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire farsang-
vasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot.
A záró három napot „farsang farkának” is nevezik. Ezek a felszaba-
dult mókázás igazi napjai. „Felkötjük a farsang farkát” – mondták
még jó ötven éve is az idősebb emberek, ha farsang idején meglátogat-
ták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy szórakozni mentek.
Régi hagyomány a Balaton-felvidéken az „asszonyfarsang”, melyet
mindig farsanghétfőn rendeznek. Ekkor a lányok, asszonyok férfiru-
hába bújtak, és férfi módra mulattak egész nap.
A népi kalendáriumban különleges nap a hamvazószerda utáni
csütör tök, amikor felfüggesztették a böjtöt, hogy elfogyaszthassák a
megmaradt farsangi ételeket: ez volt a zabáló-, torkos- vagy tobzódó-
csütörtök. Néhány éve – nagy sikerrel – a hazai éttermek újraélesztet-
ték ezt a hagyományt, és jelentős kedvezményekkel várják a vendége-
ket. Érdemes tehát már most beírni a naptárba február 15-ét, Torkos
Csütörtök napját.

A legendák hava
A farsangkor még több, olyan jeles nap van, amely köré legenda szö-
vődött az évszázadok során, s amelyeket a néphagyomány máig őriz.
Január 22. Vince napja – termésjósló nap: „Ha megcsordul Vince, teli

Farsangi hagyományok, népszokások

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as nap-
tári évben. Minden lapszámunkban a színes borítók egyikén elhe-
lyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá egy kérdést,
mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy e-mailen fuzfohirlap@gmail.com,
vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorso -
lunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2018-ban!

A második, februári kép kérdése: Hol található?

SZERKESZTŐSÉG

A 2018. januári képrejtvény helyes megfejtése:
Fűzfőfürdő, Temető – lélekharang 
Meglepetés csomagot nyert: Papp József, Balatonfűzfő (Tobruk)

Új rovat
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lesz a pince” – tartja a közmondás. E napon a szőlőtermelők figyelik
az időjárást: ha szép, napos az idő, akkor jó, ha ködös, borús, akkor
rossz bortermés várható szüretkor. A drávaszögi falvakban ún. vince-
vesszőt metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, s abból,
hogy mennyire hajtott ki, a következő év termésére jósoltak. A kopá-
csi gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bő legyen
a termés. Mind a vincevessző hajtatása, mind pedig a pincelátogatás
a magyar nyelvterület más részein is szokás volt, és a borvidékeken
mára egyre inkább újraéledő hagyomány.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja – egyházi ünnep,
azonban az emberek időjósló napnak is tartották. Ha ezen a napon
a medve kijön a barlangjából, és enyhe időt talál, még visszabújik,
mivel akkor hideg idő várható a maradék télre, ha viszont csípős hide-
get, akkor a tél hamar véget ér. A gyertyaszentelés szertartását sok
helyen megtartják még ma is. A szertartás előtt minden tüzet eloltot-
tak, majd az új tüzet megáldották, azután az áldott tűzről a gyertyá-
kat meggyújtották, majd körülhordozták. A gyertyának azt a végét,
ami még nem égett le, a híveknek illett hazavinni, hisz ez jó szolgála-
tot tett a ház körül. A szentképek háta mögé tették a gyertyát és égi-
háború, lidérc veszély, villámlás vagy isten haragja esetén a gonosz
erők ellen használták, és ezzel világítottak. Az utolsó kenet feladása-
kor a pap ezt a gyertyát helyezte a haldokló kezébe, meggyújtva, és
erről vettek lángot a ravatalhoz is.
Február 3-a Balázs-napja: gyertyát és almát szenteltek, s ezeket a gyer-
mekek torokfájásakor gyógyítására használták. A balázsolás ma is élő
hagyomány. Ez az ünnep Szent Balázs püspök nevéhez fűződik, aki
azzal tette feledhetetlenné magát az utókor számára, hogy egyszer
megmentett egy fiút, akinek halszálka akadt a torkán. Hálából a fiú
anyja ételt és gyertyát adományozott számára. Azóta a torokfájósok
különös becsben tartják ezt a dátumot, az őket ápolók pedig ilyenkor
parázsra vetett alma héjával füstölik meg a szenvedőket, hogy ezáltal
a betegséget, fájdalmat okozó gonoszt elűzzék belőlük. Ha ezen
a napon templomba mentek, akkor a pap két összekötött égő gyertyát
tart a hívők nyakához, és arra kéri Istent, hogy Szent Balázs püspök
esedezésére óvja meg az áldást kérőt a torokbajtól.
Ezen kívül Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a gonoszűzés,
a madárűzés, és az időjárásjóslás napjának is tartották régen. Szokás
volt, hogy a magyar szőlősgazdák a földjük négy sarkában megmet-
szettek egy-egy tőkét arra számítva, hogy Balázs így majd megvédi a
szőlőket, és szőlőéréskor elűzi a madarakat, így azok nem tesznek kárt
a termésben.

Téltemetés magyar módra
A farsang és az azt követő böjti időszak a tél végére is utal. Ennyiben
a téli ünnepkör része, de már előre, a tavaszra utaló mozzanatok is meg-
jelennek benne. Innen adódnak a határnapjai: Gergely-nap, virág -
vasárnap. Eleve egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos
mulatságokat. Azt hitték ugyanis az emberek, hogy a tél utolsó napjai-
ban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal,
alakoskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket.
Március 12-e Gergely-napja: az iskola téli időszakának befejező
napja, amikor a tanulók adományokat gyűjtöttek a tanítónak és az
iskolának. E naphoz Európa-szerte felvonulások, diákpüspök-válasz-
tás és vetélkedők kapcsolódtak. A nap ünneplését IV. Gergely pápa
rendelte el 830-ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát (509–604),
iskolák alapítóját, a gregorián-éneklés megteremtőjét az iskolák pat-
rónusává tette. 

A magyar népszokásokban a virágvasárnaphoz kapcsolódott a barka-
szentelés, a „Bújj-bújj, zöld ág” játék, de sok helyen a telet jelképező
szalmabábu elégetésével vettek búcsút e napon a hosszú téltől. A pa -
lócoknál pl. virágvasárnapon került sor a kiszehajtásra. A kisze jelleg-
zetes böjti eledel: savanyú gyümölcs- vagy korpaleves, amit télen át
nagyon meguntak az emberek, és meg akartak szabadulni tőle.
A leányok az előző évben férjhez ment menyecske ruháiba öltöztet-
tek egy szalmabábot, mely a kiszét szimbolizálta. A bábot elvitték
a legközelebbi patakig, és éneklés közben levetve a ruháit, vízbe dob-
ták. Ilyenkor abból, hogy a víz a bábot hogyan és merre viszi, jöven-
döltek a jelen lévők férjhez meneteléről. Van azonban arra is adat,
hogy a bábot elégették.

Hazánkban az egyik legjellegzetesebb, évszázados hagyományokat
őrző farsangi mulatság a mohácsi busójárás. Időpontja keresztény
egyházi időponthoz kötődik, és minden évben a böjti időszak kezde-
te (húshagyó-kedd) előtt hat nappal veszi kezdetét, amely nap így
értelemszerűen mindig csütörtökre esik. A 2010-ben február 11-én,
csütörtökön induló és hat napig tartó farsangolás első szakasza a csü-
törtöktől szombatig tartó kisfarsang, melyet azután a busójárás leg-
főbb látványossága a farsangvasárnap követ. A kisfarsang legjellegze-
tesebb figurái a Jankelék, a „busónövendékek”, fiatalok, akik maskará-
ba öltözve járják a várost, riogatják az embereket, barátságosan meg-
húzgálják a lányok, asszonyok haját, olyakor lisztet szórva teremtenek
riadalmat a szebbik nem körében, de már ezekben a napokban is
egyre gyakrabban tűnnek fel maguk a busók is a városban.
Farsangvasárnapon tartják a „nagy vonulást” a gyülekezőhelyről
(Kóló tér) indulva, tízezrek sorfala által övezve, át a városon a főtéri
seregszemléig. A nagy felvonulást megelőzően már reggeltől kezdve
folyamatosan járják a várost a busó csoportok. Az események egyik
legkedveltebb pontja az esti máglyagyújtás, amikor a főtér közepén
egy hatalmas, ház méretű máglyát gyújtanak meg. A busókkal össze-
fogódzkodott vendégek, farsangolók tűz körüli tánca a nagyszínpad-
ról szóló zene, a kóló és az időnként a tér sarkában eldördülő török
korabeli mozsárágyúk hangjával minden résztvevő garantáltan életre
szóló élményt szerez.
A hétfői napra inkább a pihenés, a sokáig alvás, későn kelés a jellem-
ző, majd a másnaposság kezelése, „kutyaharapást szőrével” módszer-
rel. E napon zajlik a három éve felélesztetti hagyomány, az igazi busó-
járás a házról házra járással. Kedden, „farsangfarkán” zajlik a télteme-
tés. Ekkor új máglya épül a vasárnap elégetett helyén, amelyre rákerül
a híres farsangi koporsó és este együtt ég el a tűzzel.
http://www.utisugo.hu
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Az ördög nem alszik

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa
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A kamillavirág egyik legismertebb gyógy-
növényünk, a legtöbb állam gyógyszer -
könyvében is megtalálható hivatalos drog.
Gyógyhatása sokrétű, amelyet külső és belső
alkalmazása révén lehet kihasználni. A kamil-
lában előforduló illóolajok főleg gyulladás -
csökkentő hatásúak. A kamillás gőzölés eny-
híti a köhögést és a vírusos, illetve bakteriális
légúti fertőzések tüneteit. A tápcsatorna
gyulladással járó megbetegedései esetén is
alkalmazzák. Gargarizálással vagy száj öb -
lögetéssel megszüntethető a fogíny, a száj és
a torok gyulladásai. Hörghurutban inha -
láló szerként alkalmazható. Szájban lévő

sebek, afták esetén sokszor a kamillás
öblögetés a megfelelő gyógyír. Tea formá -
jában rendszeres fogyasztása enyhíti a gyo -
morpanaszokat, rosszullétet, a hányin gert
és a bélgyulladás tüneteit. Külsőleg bőr-
betegségeket, pattanást (akne), tályogot,
nehezen gyógyuló sebeket illetve körömágy-
gyulladást kezelnek vele. Szemborogatásra is
kiválóan alkalmas. Fürdők, öblítések, gőz -
fürdők formájában nagyszerűen bevált az
altesti gyulladások (hüvelygyulladás, aranyér,
lábszárfekély) esetén is. A kamilla a hasfájós
babákat megnyugtatja, görcseiket elmulaszt-
ja. A kamillaolaj csökkenti az idegességet a

gyermekeknél, s jótékony hatással van a hi -
peraktív gyerekekre, mivel enyhe „nyug-
tatószer”. A homeopá tiában fogzási fájdal-
mak enyhítésére és fájdalom iránti intoleran-
cia esetén használják. A szépségápolásban is
gyakran használják, a bőr szárazságát,
viszketését, gyulladását csökkenti. Jót tesz a
hajnak, mert kifényesíti és nyugtatja a fejbőrt.
A kamillateát a kisgyermekek is nyugodtan
fogyaszthatják. A fogzó baba állkapcsát
kamillaolajjal dörzsöljük be ott, ahol szük-
séges. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – kamilla
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 8.00�16.00  Szo: 8.00�12.00 

Üzletek:

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5. Veszprém, Házgyári u. 21.
88/450-110 88/562-970, 20/499-5632
20/499-5670, 20/499-5680

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

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 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.

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

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–V: 8.00–19.00 óráig

Hirdessen 2018-ban is a Balatonfűzfői Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515

ÉVA varrónő Balatonfűzfő
méretre igazítás, javítás rövid határidővel • Telefon: 06-70/545-2903
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A Balaton megáldása

Fotók: Szekeres Péter

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Fotók: Szekeres Péter


