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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja
2018. január 10-től 2018. február 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.
Január 10. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 27. 18 óra FAK éves közgyűlés

Január 12. 17–18 óra Doni megemlékezés
– szentmise és koszorúzás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

Január 29. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – a 2017. évi tevékenység
értékelése, a 2018. évi programok egyeztetése

Február 9. 19 óra Egyházközségi bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 29. 15.30 óra Kártya klub
Február 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Január 13. 15 óra Jókai Közszíntér Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Január 31. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 10. Irinyi Iskola farsangi bálja

Január 15. 15.30 óra Kártya klub

Februári előzetes

Január 15. 18 óra „Vidám téli esték” –
Színházbérlet 2017, III. előadás
– Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–Szenes
Iván: Az ördög nem alszik
– bohózat két felvonásban
Információ: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, 88/451-056

Február 2. 15 óra FAK Természetbarát
Szakosztály
– Évzáró – Évnyitó

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

Január 16. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Január 17. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Január 18. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda
Január 22. 17 óra A magyar kultúra napja
– Köszöntőt mond Mézes József közoktatási
szakértő
– Dominek Anna és Gaál Attila Csaba műsora
– A „Balatonfűzfő kultúrájáért” elismerő
cím átadása
– „A város fotósa – A fotós városa©” díj átadása
Január 24. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Január 26. 9.30–16.30 óra Véradás
– a Fűzfői Véradók szervezésében

Február 2. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 5. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra Fogadóóra
– 15 óra Klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 5. 18 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület
Február 6. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 6. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda
Február 7. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 9. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– ,,Kodály Zoltánról átfogóan” – Varga Áron
előadása

Február 12. 15.30 óra Kártya klub

Február 14. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Február 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjainak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
A programokat a Szerkesztőségnek a Művelődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenntartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi
adatokat szolgáltatta a
2017. októberi
lapzártától a 2017.
novemberi lapzártáig:
Újszülöttünk nem volt.
*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

4. oldal

2018. január

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
december 12-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkérte
a polgármestert, hogy együttes ülés megtartását kezdeményezze
Balatonkenese Város képviselő-testülete illetékes bizottságával
idegenforgalmi/turisztikai jövőkép témában.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
1. a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztálya működési költségeinek átmeneti finanszírozásához, 4 000 000 Ft visszatérítendő,
működési célú támogatást nyújt a céltartalékok, homlokzat felújítási alap terhére.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott működési
célú, visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2018.
január 31. napjával határozza meg.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fűzfői
Atlétikai Klubbal a támogatási szerződést megkösse és abban a
visszafizetés biztosítékaként az inkasszó lehetőségét rögzítse.
A testület
1. felkérte a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t, készítsen beszámolót a
Városi Stadion Fűzfői Atlétikai Klub által használt ingatlan részeinek és területének a használatáról, tájékoztassa a képviselő-testületet a használat során felmerülő üzemeltetési és egyéb költségekről
és tegyen javaslatot a többi balatonfűzfői civil szervezettel kötött
bérleti szerződéshez hasonlóan az ingatlanok használatára.
2. a Sportkoncepció előkészítésével megbízta az alpolgármestert.
3. a Városi Stadion hasznosításáról és a Sportkoncepció elfogadásáról
szóló döntést követően az együttműködési megállapodás elkészítésére felkéri a hivatalt.
– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete –
Marton Béla polgármester írásos előterjesztésében foglaltak figyelembevételével – elfogadta Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
2018. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint:
2018. január 16. 16.00 óra
Napirend:
1. „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Sportkoncepció és Civilkoncepció felülvizsgálata
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB.
3. Vegyes ügyek
2018. február 20. 16.00 óra
Napirend:
1. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Vegyes ügyek

2018. március 20. 16.00 óra
Napirend:
1. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi programterve
Beterjesztő: Gróf Tibor igazgató
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről
Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. Felkészülés a 2018. évi turisztikai szezonra
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
4. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
5. Vegyes ügyek
2018. április 17. 16.00 óra
Napirend:
1. Az „Év Tűzoltója” díj odaítélése (zárt ülés)
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. Vegyes ügyek
2018. május 15. 16.00 óra
Napirend:
1. Beszámoló Balatonfűzfő Város 2017. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
3. Balatonfűzfő város 2017. évi zárszámadása. A pénzmaradvány
elszámolása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
4. Összefoglaló jelentés a 2017. évi FEUVE és belső ellenőrzési
tevékenységről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
5. Vegyes ügyek
2018. június 19. 16.00 óra
Napirend:
1. 2018. II. félévi munkaterv elfogadása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
2. „Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a „Balatonfűzfőért” kitüntetés adományozása (zárt ülés)
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
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3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB
4. Vegyes ügyek
A képviselő-testület üléseit a városháza Kompolthy termében
(Balatonfűzfő, Nike körút 1.), vagy előre egyeztetett helyszínen tartja. Az ülések nyilvánosak. Az elfogadott munkatervet az önkormányzat hirdetőtábláján közhírré kell tenni.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 34 812 000 Ft
összegű 2017. december 31. napján lejáró határidejű fizetési kötelezettségének behajtása érdekében.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Balatonfűzfőért Alapítvány alapítójaként úgy döntött, hogy Gyurkovics
Ágnes kuratóriumi elnöki tisztségéről történő lemondását – kuratóriumi tagságának fenntartása mellett – 2018. január 31-i hatállyal elfogadja/tudomásul veszi és Gál Andreát 2018. február 1. naptól kezdődően
a Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumi elnökévé jelöli.
– Módosult a helyi adókról szóló 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. január 18-án lesz.
TARI EDIT PG. REFERENS

A nyolcvannyolcadik hónap a városházán
Korábban írtam, ha lesz új információ kéményseprés témában, akkor
azt mindenképpen itt is jelezni fogom.
Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a
kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat.
A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kéményseprők mikor érkeznek. A változás
az, hogy januártól a lakók interneten, telefonon, vagy a személyes
ügyfélszolgálatokon keresztül „előre fixálhatják” a nekik alkalmas
időpontot a kéményseprési munkákra. (Veszprém Megyei Ellátási
Csoport, Cím: 8200 Veszprém, Radnóti Miklós tér 2/A)
Telefonos ügyfélszolgálat
1818 9.1 menü
• 9.1 Kéményseprőipari tevékenység
• 9.1.1 Időpont-foglalás
• 9.1.2 Megrendelés
• 9.1.3 Számlázás
• 9.1.4 Bejelentés/Panasz
• 9.1.5 Adatmódosítás
• 9.1.6 Általános információ
• 9.1.9 Adatkezelési tájékoztató
Interneten: kemenysepres.hu oldalon
Az időpont-foglalási rendszer bevezetése mellett megmarad a
kéményseprési munkák ingyenessége is, a tüzelőberendezés típusa
alapján meghatározott időközönként.

A Zombor köz felújítása 12,1 millió Ft-ból, a Fűz, Munkácsy Mihály
és Lotz Károly utcák, Balaton körúti járda felújítása 50,6 millió Ft-ból
valósult meg.
A strandjaink megújulnak a nyárra pályázati forrásból, mintegy
60 millió Ft összegből, pályázati forrásból. A Fövenyfürdő épületének
beépítése megtörténik külső vállalkozó bevonásával. Megújul
a Városháza és a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár épülete szintén pályázati forrásból, közel háromszázezer Ft-ból.
A római katolikus egyházközség és a Balatonfűzfőért Alapítvány
„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek
közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” az EFOP-1.3.7-17
pályázaton közel 50 millió Ft-os támogatást kapott.
„Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton
négy háttértelepülésén” projekt megvalósítására közel 250 millió Ft
kerül felhasználásra. Városunk a gesztor település, Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi. A nyertes pályázat szerződése az év
elején kerül aláírásra. Ettől azt várom elsősorban, hogy a térségben
élő emberek, közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz.
Az Irinyi iskola fejlesztése 485 millió Ft-ból valósulhat meg a következő időszakban.
Még tizenegy benyújtott, elbírálásra váró pályázatunk van 1,4 milliárd
Ft összegben, remélem, ezek közül minél több eredményes lesz.
Tervezésre kerül a Hegyalja út és Nike körút felújítása.

Az év utolsó hónapján fontos a visszatekintés az elmúlt évre. Összegezve megállapítható, hogy eredményesen zártuk ezt az évet.
➢ A város gazdasági helyzete stabil, a költségvetést hiány tervezése
nélkül fogadta el a képviselő-testület
➢ Likvidhitel igénybevételére nem került sor az év folyamán
➢ A fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk
➢ A takarékosságot szem előtt tartva gazdálkodtunk

Támogattuk négymillió forinttal a FAK kérését, egy sportcsarnok
terveinek elkészíttetését. A szabályos építési engedély benyújtásához
a főépítész útmutatásai nagyban hozzájárultak. A csarnok önrésze
közel százmillió forint. Ennek támogatására az önkormányzat nevében az év végén levélben kértem az önrész biztosítását az önkormányzati államtitkárságon. Dr. Kontrát Károly képviselő úr tájékoztatott,
hogy az egyesület az önrész előteremtéséhez a segítségét kérte.
Javaslatára fordultam a kormányzati szervhez segítségül, mivel közvetlenül egyesületeket nem tudnak támogatni. A kért százmilliós
támogatás is csak akkor lehetséges, ha az ilyen esetre források nyílnak
meg a közeljövőben.

A biztonságos működés mellett saját forrásból sikerült fejlesztéseket
megvalósítani.

Több, stratégiailag fontos ingatlant vásárolt meg az önkormányzat a
körforgalom környékén azzal a szándékkal, hogy tulajdonosokként
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megkerülhetetlen szereplői lehessünk a terület fejlesztésében, ahol
a magántulajdonok döntő többségben vannak.
Összességében elmondható, hogy jelentős források jelennek meg
a településen egyrészt infrastrukturális, másrészt a humán szolgáltatások fejlesztésére az egymilliárd forintot jelentősen meghaladó mértékben, és közel egy tucat előkészített pályázatunk várja a döntést
hasonló nagyságban.
Remélhetőleg az ingatlanértékesítésekből befolyó és egyéb forrásokból tovább folytathatjuk a városban élők igényeinek kielégítését.
Együttműködés nélkül aligha lehetne beszélni sikeresen működő
önkormányzatról, az itt lakók érdekeit messzemenőleg figyelembe
vevő városüzemeltetésről vagy éppen jó döntéseket hozó képviselőtestületről, hiszen minden mögött ott van az az érzés, hogy amit
teszünk, az az itt élőket, a közösségünket szolgálja.
Köszönöm dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek a település
fejlődését segítő munkáját. Ezután is folyamatosan fogom tájékoztatni a település terveiről, konkrét elképzelésekről.

2018. január

Köszönöm a képviselő-testület, a PTHB tagjainak, a helyben működő egyházaknak, a civil szervezeteknek, a közösségeknek, aktív helyi
lakosoknak, a hivatal munkatársainak, hogy munkájukkal, észrevételeikkel segítették a munkánkat a közösségi célok megvalósulásáért.
Mindenkinek a közelmúltban hallgatott előadás gondolatával kívánok boldog újévet.
„Üzenem mindazoknak, akik többre tartják a hangos programot a csöndes cselekedetnél, a dühöt az áhítatnál, a gépolajat az ihletnél, a kétes
hasznot a szépségnél, a plakátot az irodalomnál – üzenem mindazoknak, hogy a művészet több tiszteletet követel!”
(Dsida Jenő: Üzenem a hangosoknak)
A művészet itt jelentse mindenki számára a családot, az embert, a
közösséget, a rászorulókat, az elesetteket, az őszinteséget, a korrektséget, az önzetlenséget, a kitartást, az egészséget. Jelentse az ÉLETET!
A legközelebbi KT-KÁVÉ 2018. január 17. Tobruk, óvoda, 17 óra.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Újévi beköszöntő
„Hogy boldog lehess, 3 kincset keress:
Higgy, remélj, szeress!
Hozzon az új év örömből végtelent,
szeretetből önzetlent, sikereket, mit csak lehet
egészségben, békességben!”
Ezzel a versikével köszöntjük minden Kedves Olvasónkat 2018-ban,
itt a Balatonfűzfői Hírlap hasábjain. Hírlapunk életében
megkezdtük a 28. évfolyamot. Az eddigi fő célkitűzésünk mentén:
a ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlogenünkkel jól olvasható, kézbe
vehető, hiteles, városi kordokumentummal lepjük meg a fűzfői polgárokat havonta.
A 2017-es évben sikerült zavartalanul megjelennünk, sok-sok
érdekes cikket közölnünk, számos fényképpel hitelesen illusztrálva
a városban történteket. Új rovataink beváltak, elérték céljukat,
lehetőségeinkhez mérten folytatjuk a megkezdett munkát. A terjesztéssel sokszor akadt némi gond, reméljük, ebben az évben meg
tudjuk oldani, hogy minden érdeklődőhöz eljuttassuk a lapunkat.
Megjelentettük a 12. Honismereti füzetek másképp kulturális
mellékletünket, mely a Civilek Balatonfűzfőn címmel a civil
szervezeteink életét mutatta be városunkban. Továbbra is zászlónkra tűztük a melléklet folytatását, izgalmas témákkal, remélhetőleg a városlakók megelégedésére. Kiadtuk Balatonfűzfő város
2018-as falinaptárát, jelezve a névnapokat, a városi polgárok
igényét szolgálva, a Balatonfűzfő kultúrájáért díjas Milos József
fotóművész fotóival. A hagyományunkat tovább folytatjuk.
Meghirdettük A MI VÁROSUNK pályázatot, és boldog örömmel
adtuk ki a díjakat óvodásoknak, iskolásoknak, városlakóknak,
igényes, szép, Fűzfőhöz kötődő alkotásaikra. Lapunk továbbra is
támogat mindenféle jó kezdeményezést, amely valamiféle örökséget jelent a város történetében, ápolja hagyományainkat,
kultúránkat vagy új hagyományokat teremt.

A Magyar Kultúra Napján, szokásunkhoz híven, kihirdetjük a
„VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA© díjunk 2017-es
nyertesét. A lehetőséget a díj elnyerésére 2018-ra is meghirdetjük.
Új pályázatok kiírását is tervezzük a 2018-as évben. Folyamatosan
részt veszünk a pályázati lehetőségekben. Bízunk benne, hogy új
rejtvényünk, felkelti az olvasóink érdeklődését és minél több jó
megfejtést kapunk. Továbbra sem politizálunk, nem bulvárkodunk.
Köszönjük a városlakók támogatását, a hirdetéseket, a közös,
hatékony munkát, az építő kritikát! Továbbra is várjuk a jól
megszokott rövid, lényegre törő, érthető, világos megfogalmazású
cikkeket nagyfelbontású képekkel (legalább 1,5 MB).
Kedves Fűzfői Polgárok!
Köszönjük és továbbra is támogatjuk, megjelentetjük a kerek
házassági évfordulókról készített képeket, rövid, pár sorral
kiegészítve, hogy lapunk hasábjain keresztül is gratulálhassunk a
békében, szeretetben, több évtizedben együtt élő házaspároknak.
Kívánjuk, hogy a városlakók szívében Balatonfűzfő iránt is
növekedjék a szeretet, a tisztelet: szépítsük virágokkal, tisztasággal,
óvjuk, vigyázzuk értékeit, gazdagítsuk történelmét, hagyományait,
éljük meg a fűzfői együttlét örömeit! Mi ezekről szeretnénk nagy
örömmel és pozitív lelkesedéssel tudósítani.
SZERKESZTŐSÉG

2018. január
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Nyertes EFOP pályázat
Balatonfűzfő Város Önkormányzata, mint Konzorciumvezető, 2017.
március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a város és további
négy település humán szolgáltatásainak fejlesztésére, amelynek eredményeként 247 893 261 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című, EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázatán.
Az értesítést a támogatási kérelmünk támogatásáról 2017. december
5-én megkaptuk. Jelenleg a Támogatási Szerződés megkötése van
folyamatban.
A projekt fő célkitűzése a régióban nehéz helyzetben élő kisebbségek
helyzetének a javítása, a társadalmi beilleszkedésük segítése felzárkóztató és integráló programokkal, emellett a humán szolgáltatások
fejlesztése. A pályázat elsődleges céljai közé tartozik a már meglévő
kisközösségek társadalmi integrációja, a hátrányos helyzetű lakosság
támogatása, helyzetének előmozdítása. Célunk továbbá a kisebb
nemzetiségi csoportok beilleszkedésének segítése. Feladatunk az elfo-

gadás erősítése más népek kultúrája és hagyományai iránt. Ezt különböző rendezvényekkel és mentori programokkal kívánjuk elérni.
A projekten belül biztosítani és fejleszteni szeretnénk a járásba tartozó települések, kultúrák, a kisebbségi csoportok közötti kapcsolatot, együttműködést, ezért összefogva az 5 település – Balatonfűzfő,
Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi – egységként kíván
együttműködni a megfogalmazott célok elérése érdekében.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Első helyezést értünk el az V. Országos Városmarketing Versenyen
A Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete újra meghirdette – közös lebonyolításban az EMOK-kal (Egyesület a Marketing
Oktatásért és Kutatásért), s a társegyetemekkel – az immár hagyományos, nagyszabású versenyét, az 5. Országos Városmarketing
Versenyt.
A kidolgozandó téma a „Smart City – Smart Marketing”.
Balatonfűzfő városa is részt vett a versenyen, összességében 36 város,
61 csapat, 17 egyetemről, 3 határon túli magyar intézménnyel
egyetemben.
2017. december 1-jén született eredmény, mely szerint városunk első
helyezést ért el az V. Országos Városmarketing Versenyen.
A kiváló marketingtervet és a kreatív pályamunkát Bolla Regina,
Erdei Annamária és Szabó Emese, a Budapesti Corvinus Egyetemen marketing mesterszakos hallgatói készítették. Köszönjük kiváló
munkájukat! A pályamunka összeállításában közreműködött
Marton Béla, Béres Istvánné, Vági Gyula és Nóti Attila.

Az elért teljesítményünkért városunk egy rugózó játszótéri játékot
nyert, amelyet a Tobruki Strandon helyezünk el.
A pályamunkák megtekinthetők a város honlapján az Önkormányzat/Projektek Országos Városmarketing Verseny linken.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Melegség szívünkben Advent idején
Balatonfűzfőn immár hagyománnyá vált az Adventi gyertyagyújtás.
Minden településrészen lelkesen készülnek az ünnepre.
Négy héttel karácsony előtt Advent első vasárnapján kezdődik el az
a meg tisztuló várakozás, amely a megváltó születését előzi meg
a keresztény emberek számára.
Minden egyes gyertya meggyújtását rendezvények teszik még meghittebbé, boldogabbá. Szívünk kitárul, segítőkészségünk megduplázódik, bár ezt a kitárulkozást egész évben kellene alkalmaznunk.
Én kicsi unokámmal első alkalommal vettem részt a Tobrukban
megrendezett II. gyertyagyújtáson.
Ezen a városrészen minden évben a Csebszalto nyugdíjasklub
szervezte meg az óvoda udvarán.
Németh Gábor klubvezető és a tagok fáradhatatlan lendülettel, erővel
készülnek fel erre a kis ünnepre. Nagyon sokan megjelentek és öröm-

mel hallgatták az ünnepi megemlékezést. Gyurkovics Ágnes, a Balatonfűzfőért Alapítvány elnöke köszöntője után Laposa Norbert atya
mondta el szívhez szóló szavait, melyek az őszinte szeretetről szóltak.
Az Advent a legalkalmasabb időszak arra, hogy kicsit önmagunk és
egymás felé fordulva készüljünk egyik legnagyobb ünnepünkre.
Marton Béla polgármester úr a négy gyertya jelentéséről beszélt, hit,
remény, öröm, szeretet, a mai világban még nagyobb jelentőségűek.
A második gyertya a remény, soha nem szabad feladnunk és életünk
során az egyik fontos dolog az, hogy a remény soha ne tűnjön el
életünkből.
A második gyertyát Németh Gábor gyújtotta meg.
Perényi Hanna fuvola szólója igazi ünnepi hangulatot adott nekünk.
A legkisebbek sem maradhattak ki az ünneplésből, a Tobruki óvodások karácsonyi énekekkel tették igazán felejthetetlenné a szeretet
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ünnepét. Takács Titanilla óvó néni kicsi óvodásai boldogan, mit sem
törődve a hideggel, szinte szárnyalva adták elő énekeiket.
A Csebszalto nyugdíjasklub tagjai ismét kitettek magukért, a felnőtt
és gyermeksereget saját készítésű süteményeikkel kápráztatták el. Volt
ott hókocka, mézes kalács, a kedvenc a mézes puszedli volt. A forralt
bor és a fahéjas, mézes tea jó szolgálatot tett a dermesztő hidegben.
Vásárolni is lehetett az óvó nénik, szülők és az ovisok által készült
ajándékokból. Angyalkának és a szívecskének volt nagy keletje.

2018. január

Gárdonyi Géza ,,Fel nagy örömmel” című megzenésített versének
eléneklésével zárult Advent második vasárnapja.
Harmadik gyertyagyújtás 17-én volt Balatonfűzfő egy másik városrészén, a Szalmássy-telepen, a negyedik 23-án Fűzfőfürdőn, a mámai
romtemplomnál.
Szememből és sokak szeméből egy-egy könnycsepp csordult le, olyan
mély hatással, átéléssel lehettünk részesei az ünnepnek.
HEGYI ILONA

Adventi Gyertyagyújtás
A hagyomány folytatásaként idén nyolcadik
alkalommal gyűltek össze városunk lakói a négy
településrészen. A szép adventi koszorút a
három nyugdíjasklub és a Pintér házaspár
házigazdaként fogadta. Minden alkalmat megtisztelt jelenlétével és gondolatai megosztásával
városunk polgármestere, Marton Béla és Laposa
Norbert atya. Ez utóbbi kifejtette, örül annak,
hogy a koszorú útján a negyedik gyertya meggyújtására a templom mellett volt. Az ünnepi
alkalmakat óvodások, a dalkörösök és nyugdíjasok szereplései színesítették. A Szalmássy-te-

lepen a feldíszített fenyőfa körül pislákoló mécses a már megszokott kis máglyatűzzel igazi
hangulatot sugárzott.
A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriuma úgy
döntött, hogy az idén ezt a szép hagyományokkal rendelkező városi rendezvénysor
vendéglátását százezer forinttal támogatja.
Köszönöm az összes közreműködő munkáját,
akik valamilyen formában hozzájárultak városunk lakóinak karácsonyra való ráhangolódásához.
PINTÉR ISTVÁN

2018. január
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Ünnepi állománygyűlés Balatonalmádiban
Karácsonyi hangulatban zajlott le az ünnepi állománygyűlés
Balatonalmádiban 2017. december 20-án, ahol ünneplésre többszörösen is oka volt az állománynak, hiszen a jutalmak mellett négy új
szolgálati gépkocsival is gyarapodott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság.
Dr. Linczmayer László r. alezredes, kapitányságvezető a karácsonyi
hangulatú állománygyűlésen elismerésben részesítette a 2017. évben
kiváló teljesítményt nyújtó hivatásos és közalkalmazott munkatársait. Az elismerések átadásán részt vett Keszey János Balatonalmádi és

Marton Béla Balatonfűzfő város polgármestere. A két város vezetése
által nyújtott támogatás adott lehetőséget a jutalmazásra.
Az állomány tagjainak elismerése előtt került sor a kiváló együttműködés jegyében elismerő emlékplakettek átadására Piros Ottó ezredes
úrnak, a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia
Központ parancsnokának, valamint Vörös Gyula és Dolhai Krisztián
pilótáknak, a Balatonfőkajári Repülő Klub elnökének és tagjának,
akik eltűnt idős személy felkutatásában vállaltak önzetlen segítséget.
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Rendkívüli gépkocsiszemle Balatonalmádiban
2017. december 20-án az ünnepi állománygyűlés után rendkívüli
gépkocsiszemlét tartott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője. A vendégként meghívott balatonalmádi polgármester Keszey János
és Balatonfűzfő polgármestere, Marton Béla is aktív résztvevője volt
a karácsony előtt érkezett négy új szolgálati gépkocsi hadrendbe állításának.
A rendőr kollégák az ünnepi állománygyűlés után vették birtokba az
egy Audi, egy Suzuki Vitara és két Skoda Oktávia típusú szolgálati

gépjárműveket. A „beköltözés” során a felszerelés felülvizsgálatára is
sor került a gépkocsik funkcióinak kipróbálása, működésének ellenőrzése mellett.
A polgármester urak az első ülések vendégeiként ismerkedhettek meg
az új járművek rendőröket szolgáló biztonságával, kényelmével, felszereltségével.
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Jelentős változások lesznek a közigazgatási ügyintézésben
A 2018. január 1-jével életbe lépő jogszabályok rendelkezései alapján
a közigazgatásban bevezetik az e-ügyintézést, vagyis az elektronikus ügyintézést.
Hogyan érinti ez a rendőrségi ügyintézést? Aki már rendelkezik

ügyfélkapuval, és használta azt, tudja, miről beszélek. 2018. január
1-jétől a gazdálkodó szervezetek csak ilyen módon, tehát ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül nyújthatnak be iratot a rendőrségre.
Ez a mindennapi életben érinti a kormány és járási hivatal egységeit, az
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önkormányzatokat és intézményeiket: szociális szolgálatok, oktatási
intézmények, kultúrházak rendezvény-bejelentéseit, vállalkozásokat
stb. A police.hu főoldala alján kattinthatnak az e-ügyintézéssel kapcsolatos minden információt, a benyújtandó iratokat is tartalmazó
linkre: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes.
A magánszemélyeknek nem kötelező az e-ügyintézés, az e-irat
benyújtás, de természetesen élhetnek ezzel a lehetőséggel saját
ügyfélkapujukon keresztül. Egyébként a következő két, hagyományos lehetőség közül választhatnak:
1. Személyesen keresik fel a Rendőrkapitányságot, ahol hivatalos
jegyzőkönyvbe mondják el problémájukat.
2. Írásban, postán feladott levélben írják meg panaszukat,
kérelmüket, beadványaikat. A géppel írt levélben is szerepelni
kell a kézzel írt aláírásnak és a bejelentő személyének azonosítására
alkalmas adatoknak.
Korábban lehetőség volt e-mail üzenet küldésére. Az új szabályok
szerint az e-mail nem tekinthető hiteles bejelentésnek, mivel az
e-mail küldője, vagyis az e-mailfiók tulajdonosa nem azonosítható.
Az ilyen levelekre egy automatikus választ fog küldeni a rendszer,
amely a hiteles és azonosítható bejelentési lehetőségekről tájékoztatja
az üzenet küldőjét.
Már ebben az évben gyakorlattá vált a PostaSzeüsz rendszer alkalmazása, a Központi Érkeztető Rendszer (KÉR) kialakításával. Ez azt
takarja, hogy a rendőrség által postai úton küldendő iratok hiteles
elektronikus formáját a KÉR központban nyomtatják ki, és úgy
kézbesítik. Ez történik fordított irányban is, amikor a papír alapon
feladott levélnek mi, vagyis a rendőrség a hiteles elektronikus
példányát kapjuk meg, és az abban szereplő információk alapján
történik az ügyintézés, eljárás.

2018. január

Ha már elektronikus „ügyezésről” írtam, szeretném megnyugtatni a
bankkártya használókat, hogy az érintős kártyákról mobil terminálokkal nagyon vékony fedőrétegen keresztül, például farzsebben
elhelyezett kártyáról lehet közeli érintéssel pénzt levenni. Aki a kártyáját
pénztárcában, táskában, kabát belső zsebében tartja, azt ilyen veszély
nem fenyegeti. És a zsebtolvajok ténykedése ellen is jobban védve van…
Ezen a linken látható ezzel kapcsolatban egy tájékoztató kisfilm:
http://index.hu/video/2017/11/29/paypass_bankkartya_erinteses_
fizetes_penz_lopas_teszt/
Az elektronikus világban zajló bűnözés mellett a valóságban is mindig
születnek új ötletek, hiszen az emberek fantáziája kimeríthetetlen.
Az ünnepek előtti meséken túl, hogy rászorulóknak gyűjtenek,
ajándéknak való terméket árulnak, új mesék jelentek meg, hogy az
idősek otthonába bejussanak a trükkös tolvajok, és figyelem elterelés
közben ellopják értékeiket, spórolt pénzüket.
1. Orbán Viktor miniszterelnök nevében tesznek fel kérdéseket,
gyűjtenek adatot, kérnek véleményt.
2. A segélykérésre alkalmas biztonsági gomb, riasztó beszereléséhez
járják végig a lakást, hogy hol lenne a legjobb helyen.
A trükk a régi! Megnyerik az idősek bizalmát azzal, hogy nekik
fontos dologról beszélnek, nekik fontos dolgot ígérnek. Ez azonban
csak terepszemle, vagy egyszerű figyelem elterelés a lopáshoz.
Munkatársaim nevében kívánom, hogy az újévben ne legyen szükségük rendőrségi bejelentésre, segítségkérésre azért, mert bűncselekmény áldozatává váltak!
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

90 év – fantasztikus jubileum!
„90 év? Nagyon szép kort élt meg” – mondják
mások, ha meghallják, hány éves valaki. És
valóban így van. Kilenc évtized sokszor viharos,
sokszor békés küzdelmeit érte meg az 1927.
szeptember 30-án alapított Fűzfőgyártelepi
Elemi Népiskola, mai nevén a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola. A jubileumi ünnepség 2017.
november 8-án volt a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében.
A diákok, a tanárok, a szülők, a vendégek,
díszbe öltöztették szívüket, úgy ünnepelték
meg szeretett iskolájukat, a valaha itt tanult
diákokat, a valaha itt tanító tanítókat,
tanárokat. A műsor háziasszonyától, Horváth
Iréntől megismerhették az intézmény rövid történetét egy fantasztikus képes utazás segítségével, melyet Liszákné Bocskay
Zsuzsanna tanárnő állított össze és vetített a nagyérdemű közönségnek. Ticz Balázs, volt Irinyis diák Ady Endre: Üzenet egykori
iskolámnak megható soraival köszöntötte az Irinyi Iskolát.
Különleges képek következtek az iskola művészeti, zenei életének pillanatait megörökítve, emlékezve az úttörőzenekarra, az énekkarra,

Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerző, citeraés furulyaművészre, kinek nevét tisztelettel
őrzi az iskola díszterme. Láthattuk a 27 éves
Cukorfelhő Bábcsoportot, az Irinyi Énekkart, a
tíz éves Irinyi Fúvószenekart, a Csengettyűzenekart, a Magánének szakon, a Képző- és iparművészeti szakon tanuló lelkes növendékeket.
Hégely Ákos karnagy úr vezetésével fülbemászó, szép dallamokkal köszöntötte az Irinyi
Fúvószenekar az intézmény sokszínű, aktív
művészeti életét.
Az iskola testnevelési és sportmunkáját
Haramia Jenő testnevelő alapozta meg 1949től és teremtette meg a további fejlődés
lehetőségét. Melynek eredményeképpen számtalan kiváló, országos, megyei sporteredményt értek el a diákok
atlétikában, kézilabdában, tornában, kosárlabdában, kislabda hajításban, három- és négytusában, labdarúgásban, úszásban, vitorlázásban,
sorversenyeken hirdetve országszerte az Irinyis sportolók tehetségét.
Köszöntötték napjaink két kiemelkedő sportolóját: Kiss Maja 6. a
osztályos világbajnok karatékát és Barnóczki Bertold Boldizsár, 8. a
osztályos országos bajnok birkózót. A trombitások fanfárral, Polyák
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István, az iskola igazgatója emlékserleggel köszöntötte az intézményhez kötődő olimpikonokat: Kucserka Máriát (volt diák), az 1972-es
müncheni olimpia 10. helyezett gerelyhajítóját, Putz Istvánt (apa,
nagypapa) a moszkvai olimpia 9. helyezett, a barcelonai ötkarikás
játékok sportlövőjét, Gerebics Rolandot (volt diák), a sydney-i
olimpiai 5. helyezett, a pekingi olimpia 9. helyezett sportlövőjét.
A kiváló sportéletet Vati Gergő és csapata zenés sportbemutatója
köszöntötte.
A nagyszerű, pezsgő közösségi élet derűs képei után Kovács Anita,
Hien: A mese rólad szól című szólóénekével üdvözölte az elmúlt
éveket.
Fűzlurkó, az intézmény kabalája felvezette az elsősöket, akik nagyon
kedves műsort adtak Farkas Judit osztályfőnök vezényletével, majd a
nyolcadikosok az Irinyis nyakkendőkkel, Polyák István ajándékokkal
iskolapolgárrá avatta a boldog kisdiákokat.

A finálét együtt énekelte a színpadon az elmúlt 90 év tiszteletére
Ódor Laura, a most tanító tanárkollégák, az iskola diákjai Kiss Szilvia
tanárnő zongorakíséretével.
Az ünnepség végén a 90 éves Irinyi Iskoláért végzett munkáért emlékplaketteket adtak át a Szülői Munkaközösségnek, az iskola
alapítványának, a város önkormányzatának és Kovács Kozári
Magdolna, az iskolai alapítvány elnöke Polyák István igazgatónak,
Zanathyné Lenkefi Éva igazgató-helyettesnek, Horváth Irén
tanárnőnek.

Aranylakodalom

Csárdáskirálynő

50 év jóban, rosszban, egészségben…
Szabó Péter és felesége, Szabó Péterné született Domnanovits
Mária 1967. november 5-én Budapesten kötött házasságot és
azonnal Balatonfűzfőn, a Nitrokémia Ipartelepeken vállalt
munkát. Itt foglalták el a vállalt által adott Gagarin utcai társbérletet. Ezt követően itt éltek és dolgoztak különböző munkakörökben. Részesei voltak a fűzfői közéletnek és részt vállaltak a közösségi munkákban. Két gyermeket neveltek fel és négy unokájuk gondozását segítik ma is. Szabó Eszter itt járt óvodába, ma
Veszprémben tanul. A legidősebb fiú, Gergő egyetemre jár. Két
unoka Budapesten él, 6 éves kislány és 2,5 éves kisfiú.
Ma is itt élnek és boldogságban töltik nyugdíjas éveiket.
Gratulálunk, és további jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

90 év nagy idő, nagy események, nagy pillanatok együtt töltve, ünnepelve. Bízunk benne, hogy városunk egyetlen általános iskolája, sok-sok
hasonló nagy jubileumot fog még megérni.
HORVÁTH IRÉN

A Csárdáskirálynő, Kálmán Imrének minden idők legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettje. Több mint 100 évvel
ezelőtt mutatták be, de azóta a világ szinte minden pontján
énekelték már dallamait. A nagyszerű alkotás november 29-én
volt látható a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ színháztermében, amit a Fogi Színház előadásában tekinthetett meg a
közönség. A nagyoperett során olyan közismert dallamok
csendültek fel, mint a „A lányok, a lányok, a lányok angyalok...”,
a „Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád...”, vagy az „Álom, álom,
édes álom...”.
A „Vidám téli esték” elnevezésű színházi előadássorozatunk
harmadik, egyben befejező darabja is igazi csemegének
ígérkezik. Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván:
Az ördög nem alszik – bohózata kerül színpadra. Az előadás
során a legfergetegesebb vígjátékba csöppen a néző, amelyet
időnként szerelmi cselszövések akasztanak meg, s mindezt tüzes
vagy éppen andalító slágerek tesznek még szórakoztatóbbá.
Jegyek elővételben vásárolhatók a művelődési központ
irodájában 2000 Ft-os egységáron. További információ
88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
BÓNA VERONIKA

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja
kedves olvasóit a 2018-as naptári évben.
Minden lapszámunkban a színes borítók
egyikén elhelyezünk 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
meglepetéscsomagot sorsolunk ki.
Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi
megjutalmazzuk! Legyen szerencséje 2018-ban!
Az első, januári kép kérdése: mi látható a
képen és hol található?
SZERKESZTŐSÉG

Új rovat

A 2017. decemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Harang kondul
hótakarta tájon
(Bodor Miklós: Betlehemi csillag)
Könyvet nyert: Németh Gábor balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
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Táncgála
„Tánc közben varázslat vesz körül. Minden összeáll. A világot pedig
harmónia uralja. És egyetlen tökéletes pillanatig minden porcikáddal
azt érzed, hogy élsz.” (Step Up – All In című film)
Ez az idézet talán teljesen kifejezi azt az érzést, amit a színpadon éreztünk immár negyedik alkalommal a Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub, a Yildizlar Hastánccsoport valamint a Balaton
Dalkör közös évzáró műsorán.
Ismét eltelt egy év, és ismét megmutathattuk a legkedvesebb hazai
közönségünknek, hogy mit tanultunk ez alatt az esztendő alatt.
Negyedszerre készültünk közösen, egyre nagyobb összhangban, néha
egymás gondolatait kitalálva, de akadtak olykor parázs viták is, amelyek természetesen a mi életünkben is előfordulnak, hogy idővel kuliszszatitkokká válva csaljanak mosolyt arcunkra a színpadra lépés előtt.
Idei műsorunk címe „Életünk a Tánc” volt, amely első hallásra talán
túlzásnak tűnik, de nekünk a tánc – mint ezt Erdősi Gábor alpolgármester úr köszöntőjében is elmondta – életünk két alapvető részét
határozza meg: a tánc örömforrás és közösségformáló erő. Ezen kívül

számos „mellékhatása” is van, egészségünk, erőnlétünk őrzője, fejleszti a memóriánkat, kreativitásunkat, kommunikációs képességünket.
Ebben az évben a Balaton Dalkör tagjai is táncra perdültek velünk egy
kalocsai lánytáncban. A szépszámban megjelent közönség a kalocsai
táncok után láthatott cha-cha-chát és show-táncokat, a műsort színesítették az Árpád úti óvoda kis táncosai, és az Irinyi Általános iskola diákjai is. A Yildizlar Hastánccsoport koreográfiái között is volt újdonság, a
fátyollal táncolt raks sharki, ami az egyiptomi városi folklórtánc csípőmozgásaira épülő, balett elemeket tartalmazó látványos színpadi tánc.
A finálé előtt Kovács Anita énekelt, majd minden szereplő újra a színpadra lépett, és a varázslat lassan véget ért.
Nagyon köszönjük minden résztvevőnek, segítőnek, szülőnek, hogy
részesei, támogatói voltak ennek a csodás műsornak, és köszönjük a
közönségnek, hogy ismét eljöttek, és velünk töltötték ezt a decemberi estét!
MOLNÁR ESZTER

Városi disznóvágás
„Eljöttünk mi kántálni, kántálni,
Nem kell minket bántani, bántani.
Mink is fogtuk a farkát,
Nekünk is egy darabkát.”
(Félegyházi kántálás)
A magyar nyelvterületen hagyományosan disznóölő Szent András
napján (november 30.), a hideg eljövetelével kezdődtek a disznó-

torok. A disznóölésnél segédkezőkön kívül a szomszédokat, közeli
rokonokat is meghívták a vacsorára. Legáltalánosabb étrendje:
húsleves, húsos káposzta, frissen sült hús, hurka, kolbász volt.
December 9-én a Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai
Egyesület a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárral
közösen szervezte meg – idén első alkalommal – egész napos rendezvényként a Városi Disznóvágást a Közösségi Házban és udvarán.
A fent felsorolt húsos finomságokon kívül – az édesszájúakra is gon-
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dolva – egész nap gyúrták, húzták leheletvékonyra és sütötték a
különféle réteseket városunk már-már emberfelettinek mondható
tudással és kitartással megáldott asszonyai.
A kulináris élvezetek mellé pedig kulturális csemegék is jártak a szépszámú közönségnek. Délelőtt gyermekprogramok színesítették a
napot, majd a zene és a tánc vette birtokba a porondot. Fellépett
többek között a nagycétényi Kadarka éneklőcsoport, a Balaton
Dalkör, a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub, a fűzfői

Vidám Fiúk, Szeles József és Teremi Trixi, Nádasi Elemér tangóharmonikás, Magyar Rózsa nótaénekes és a Yildizlar Hastánccsoport.
Az esti mulatsághoz Tóth István játszotta a talpalávalót.
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult e – reméljük – felejthetetlen és hagyományteremtő nap sikeréhez.

Mikulásvárás
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár is
nagy izgalommal készült a télapó érkezésére, amely esemény során
minden évben színes családi programokkal kíván kedveskedni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. December 5-én vidám gyermekhangok töltötték meg a színháztermet és előcsarnokát, ahol már kora
délután jó hangulatú kézműves foglalkozást tartott Szabó Zsóka
tanárnő és lelkes segítői. A színes és dekoratív díszeket nagy örömmel
készítették a résztvevők, majd a Színházikó társulat bájos krampusza
csalogatta színpadra az aprónépet, ami nem maradt eredménytelenül,
hiszen rövid időn belül megérkezett a nagyszakállú is. Bár a télapónak igen sűrű programja volt aznap, nem felejtette el a balatonfűzfői
gyermekeket sem, és egy-egy szép vers vagy dalocska után apró
édességgel jutalmazta a bátor kis szereplőket. Búcsúzásakor
megígérte, hogy jövőre ismét ellátogat hozzánk. Mi várni fogjuk!
BÓNA VERONIKA

MOLNÁR ESZTER
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Városi karácsony
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
komoly feladatának tekinti, hogy rendezvényeivel valamennyi
településrészen jelen legyen, különösen a karácsonyvárás időszakában.
Így történt ez idén is, hiszen az adventi gyertyagyújtások szép számú
érdeklődőt vonzottak, a városi karácsony helyszíne pedig a tavalyi
fűzfőgyártelepi művelődési központ után idén december 16-án
a fűzfőfürdői Közösségi Ház volt.

Kora délután Szabó Zsóka tanárnő lelkes segítőivel kézműves
foglalkozást tartott. A színpadi programok a Napvirág Zenekar gyermekműsorával kezdődtek, majd a Conestoga Country Linedance igazi
country karácsonyt varázsolt elénk. Záró műsorszámként a sokak
által kedvelt Márió, a harmonikás lépett színpadra. A vendéglátást
köszönjük Lajkó Frigyes képviselőnek.
BÓNA VERONIKA

Városházi karácsony
Marton Béla polgármester hivatalba lépésekor elhatározta, hogy a
napi ügyek intézése mellett az adventi készülődésben is szélesre nyitja a Városháza ajtaját. Ennek köszönhetően idén már 7. alkalommal
ünnepelhettek együtt az érdeklődők a hivatal aulájában. A Jókai
Közszíntér Kézműves Klubjának jóvoltából ünnepi díszbe öltöztetett
karácsonyfa előtt a városvezető köszöntőjében az adventi üzenetek
lényegét és az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozta. Az ünnepi
műsorban Pintér Istvánné szavalata után a Balaton Dalkör énekelte a

jól ismert karácsonyi dallamokat, majd Káplán György énekművész
adta elő második hazájának ünnepi dalait, ezúttal német nyelven.
A Fiatal Művészek Klubjának tagja Unghváry Eliza fuvolajátéka,
majd szintén a fiatalabb korosztályt képviselő Hegedűs Ágnes Nóra és
Ruha Arnold ének duója zárta a programot. A füredi pékség
jóvoltából a műsor után vendégül látták az érdeklődőket.
GRÓF TIBOR

Jubileumi köszöntő koncerttel – tíz évesek lettek
Tizedik születésnapját ünnepelte 2017. november 30-án a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében az Irinyi
Fúvószenekar egy nagysikerű, profi koncerttel. A Vadász- és a Bátran
előre induló pattogó ritmusai közepette megismerte az Irinyi Iskola
apraja nagyja, a szülők, a meghívott vendégek a zenekar történetét,
sikereit, fellépéseit eredeti képek segítségével.
Az Irinyi Ifjúsági Fúvószenekar 2007-ben alakult meg Balatonfűzfőn,
alapító karmestere Hégely Ákos tanár úr, aki abban az évben kezdett
zenét tanítani a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában. Ákos bácsi 2007-ben erre a vidékre
kerülvén számos Balaton környéki polgármester irodájába bekopogott, hogy trombitát szeretne tanítani, zenekart szeretne alapítani.
Az akkori balatonkenesei iskola igazgatónője látott benne fantáziát,
és a balatonfűzfői művészeti iskolát ajánlotta, ahol zöld utat kapott a
tanítás és a zenekar-alapítás. Megindult a lázas munka: Ákos bácsi a
múltban működő zenekarok régi hangszereit felkutatta, megjavíttatta, majd megindította a toborzást. A gyerekek fellelkesedtek, hamar

gazdára talált minden hangszer és szeptemberben elkezdődött a tanítás, a próbák, majd az első fellépés.
Az elején kevesebb, mint 20 gyermek alkotta a zenekart, közülük
mindössze hárman rendelkeztek zenei előtanulmányokkal. A fellépéseken két felnőtt zenész, Hégelyné Kóródi Mónika (iskolánk zenetanára) és Ódor István emelte a színvonalat. Idővel bővült a taglétszám és új hangszercsoportok is megjelentek, valamint egyre több
zenetanár is csatlakozott a közös, rendszeres munkához: Kiss Szilvia,
Zeitler Dénes, Hóbor Bence.
A környéken egyre ismertebbé vált a zenekar, ezért egyre több helyre
hívták őket zenélni. Felléptek Veszprémben, Balatonkenesén,
Balatonalmádiban, Királyszentistvánon, Litéren, Szentkirályszabadján,
Pétfürdőn, Berhidán, Várpalotán, Papkeszin, Devecserben, Zircen,
külföldön pedig testvérvárosunkban, Nagycétényben. Természetesen
leggyakrabban Balatonfűzfőn szólt a muzsikájuk, az iskolán kívül rendszeresen adtak karácsonyi és adventi koncerteket, közreműködtek
nemzeti és városi ünnepségeken. Steinbach József püspök úr és Szécsi
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Ferenc plébános úr meghívására pedig a katolikus és a református templomban is zenéltek. Szerepeltek zenés színházban, a Redler Mariann
tanárnő által írt és rendezett Pinokkióban és (amire a gyerekek talán a
legbüszkébbek) két alkalommal közösen léphettek föl a Magyar
Honvédség Légierő Zenekarával, Katona János alezredes úr meghívására. Repertoárjuk igen széles, a klasszikus fúvószenétől a könnyűzenéig terjed, amiből a koncerten is remek ízelítőt kapott a nagyérdemű közönség. Az előadott darabokat Ákos bácsi hangszereli a mai
napig is. Elhangzott a Megy a gőzös induló, a Karib tenger kalózai
filmzene, Michael Jackson világslágere a Heal the World az Irinyi
Kórus közreműködésével, Mészáros Márta tanárnő vezetésével.
A Fúvószenekar 10 éves jubileuma alkalmából Polyák István igazgató
úr egy jól bejáratott szaxofont ajándékozott, a képviselő-testület
50 000 forintot adományozott Erdősi Gábor alpolgármester úr
tolmácsolásában hangszerek javítására, míg Lajkó Frigyes képviselő úr
a koncert utáni zenekari fogadást ajánlotta fel. A jubileumi koncerten
a zenekarhoz tíz éven át hűséges tagok emlékplaketteket vettek át,
s a kitartó, áldozatos munkát egy karmesteri pálcával köszönte meg az
iskolavezetés Hégely Ákos alapítónak és karnagy úrnak.

A Young Band Dixie könnyűzenei szám után (melyet erre az alkalomra tanult meg a zenekar), Huzsvárné Fejes Dóra, a Szülői Munkaközösség elnöke, az iskola nevében elbúcsúztatta a nyugdíjba vonuló
Polyák István igazgató urat. A meghitt pillanatokat fokozta Bill
Haley világhírű száma a Rock Around the Clock, Hégely Nóra fuvola
és Ratter Roland szaxofon szólójával. A koncertet Shakira slágere, a
Hips Don’t Lie és a Blues Brothers slágere az Everybody needs somebody zárta, fergeteges sikerrel.
A zenekarral végig éltem az elmúlt tíz évet, többször cikket is írtam
róluk, konferáltam őket, megtiszteltetés volt, hogy az ötéves és a tízéves koncertet is végig konferálhattam. Boldogsággal tölt el a tudat,
hogy a lelkes, példamutató munkásságú zenekar életéhez egy kicsit én
is hozzájárulhattam.
Gratulálok a fűzfőiek nevében a zenekarnak, Ákos bácsinak, kívánom,
hogy sok-sok évtizedig működjön az általa alapított Irinyi
Fúvószenekar örömet, vidámságot, felejthetetlen pillanatokat okozva
közönségének!
HORVÁTH IRÉN

A hímzés kultúrákat és korokat köt össze
2017. december 13-án nyílt meg a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban a Hímző Műhely kiállítása. Az esemény
apropóját a december 14-i, Varga Judit vezetésével szervezett Ünnepi
táncgála adta. A táncgála környezetének megszépítésébe kapcsolódott be a Hímző Műhely.

A Hímző Műhely megalakulásának története 2014-re vezet vissza,
amikor egy országos kezdeményezés folytán elindult az ,,Újra öltünk
és örökítünk” program, amelyre Balatonfűzfő városa is lehetőséget
kapott. A munka Szuper Miklósné Bohus Judit, a népművészet mestere szakmai irányításával kezdődött. A program 2014 szeptemberétől
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2015. március végéig tartott, melyben a balatonfűzfői csoport 12
fővel vett részt. Amikor a projekt véget ért, a résztvevők közül hét,
hímezni szerető tag úgy gondolta, ezt a munkát nem szabad abbahagyni, ezért az év őszétől megalakult a Hímző Műhely, melynek
szakmai vezetésére a tagok 2016- ban felkérték Varga Jánosné
Marikát. Marika településünkön élő, elismert személy, a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetés birtokosa. Nagy szakmai tudásával és
tapasztalatával egyengeti a Műhely útját a hímzés világában.
Segítségével a tagok megismerkedhettek a kalocsai, a karádi, valamint
a matyó motívumok alapjaival.
A Hímző Műhely azzal a céllal alakult meg, hogy az érdeklődőkkel
megismertesse az eredeti hímzésvilágot, ezen belül is a Balatonfelvidéki fehérhímzés motívumait, az öltéstechnikát, a mintavilágát,
valamint a minták eredetét és funkcióját elméletben és gyakorlatban
egyaránt. Céljuk továbbá az is, hogy a magyar népművészet más tájegységeinek legősibb változataival is megismerkedjenek, hiszen
például a Buzsák, Mezőkövesd, Kalocsa és Erdély minta és színvilága
egészen más ma mint a ,,régi”-ek által készített darabokon.
A mai kézimunkákban kevésbé találhatók meg a gyapjúhímzés, a
szálszorításos és szálhúzásos technikák, melyeket szintén szeretnének
megismerni és így felidézni.
A Műhely tagjainak feltett szándéka, hogy megőrizzék és tovább
adják a fiatalabb generációk számára a hagyományőrző motívumokat.
Ennek érdekében céljuk, hogy minél több „hímző kezet” vonjanak be
a munkába. Köreikbe egyaránt várják a hímzésről már kevés ismerettel
rendelkezőket, és természetesen azokat is, aki csak most ismerkednek
a technikákkal. Fontosnak tartják, hogy a gyermekek minél korábban
felfedezhessék a hímzés csodálatos világát, biztosítva ezzel a hagyományos motívumok és így a kulturális érték fennmaradását. A tagok
felkeresve az iskolákat egy rendkívüli technika óra vagy nyílt nap
keretében kínálnak lehetőséget ezen tudás átadására.
Megalakulásuk óta a városban több kiállításuk volt, többek között a
Csuka Péterné által vezetett Kézműves Klubbal, valamint Balaton-
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fűzfőn, a felvidéki Nagycétény alkotóival. Legnagyobb sikerüknek
az AMKA (A Magyar Kézművességért Alapítvány) 2016. évben,
a Duna Palotában rendezett „Magyar kézművesség – 2016 és
Menyegző és Kézművesség” kiállításon való közös bemutatkozásukat
tartják.
A Hímző Műhely szeretné városunk határain kívül is megmutatni
munkáit, ezért a tagok tervei között szerepel további országos
pályázaton való részvétel, mellyel Balatonfűzfő hírnevét is öregbíthetik. A városvezetés részére, prominens személyek megajándékozására már most is készítenek hímzett ajándékokat.
A műhely tagjai: Baranyainé Csomai Katalin, Csernáné Csiker Ibolya,
Csuka Péterné, Imre Simonné, Németh Józsefné, Papp Józsefné,
Puskorics Jánosné, Szanyi Józsefné, Varga Jánosné, Varga Judit.
Cikkemet Papp Józsefnéval, a Hímző Műhely tagjával, a kiállítás megnyitójával készített interjú alapján írtam. Segítségét és együttműködését ezúton is köszönöm!
KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Eredményes évet zártak a fűzfői véradók
25 év eredményes működés után a Nitrokémia Véradó egyesület –
mint olyan – hivatalosan is megszűnt. Erről a héten kaptuk meg a
bírósági végzést (megjegyezzük, hogy ez saját kérésünkre történt).
Az egyesület azonban Véradó Csoport néven tovább folytatja a véradások szervezésében és lebonyolításában végzett hagyományos
munkáját. Pongrácz István, a csoport vezetője elmondta, hogy csak a
név változott, a funkció maradt.
Ennek értelmében az idei év során négy alkalommal mintegy 127
egységnyi vért adtunk le, miközben négy első alkalommal vért adó
donort köszönthettünk. Ezenkívül tíz irányított véradásunk volt,
azaz felhívásra közvetlen műtétekhez az illető személy részére szolgáltattuk az életmentő vért.
Mindig is fontosnak tartottuk donorjaink fizikai állapotának fenntartását. Ezért is szervezünk immár évek óta valamelyik meleg vizes
gyógyfürdőbe történő évi kétszeri ún. regeneráló kirándulást. Mivel
anyagi lehetőségeink minimálisak, így meg kell említenünk azon
magánszemélyek, cégek neveit, akik állandó, illetve eseti támogatásukkal lehetővé tették kiszállásos véradásaink sikerét. Engedtessék
meg nevük felsorolása, mert megérdemlik. Tehát a 2017. évi véradásainak anyagi és egyéb támogatói voltak: Balogh Imre, Borsos József,

Böröczky Zsolt, Gál István, Gondán Sándor, Harmath Gábor,
Hegedűsné Klári, Kiss Kálmán, Koronczai János, Lajkó Frigyes,
Majoros Kft., Nagy Béla, Orosz Péter, Pók Árpád, Simon Csaba, Tóth
János, Balatonfűzfő Város Önkormányzata, valamint a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár. Támogatásukat ezúttal is tisztelettel
megköszönjük és a jövőben is számítunk rájuk.
DIÓSI PÉTER
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Szorgos kezek a Zöldnapon
Mintegy háromszázötven szorgos kéz dolgozott 2017. október 26-án az Irinyi Iskolában
a ZÖLDNAPON, melyet az iskola ÖKO
munkaközössége és a ZÖLD Diákönkormányzat szervezett. Reggel az elektromos
hulladékok gyűjtésével kezdődött a nap,
majd a papírgyűjtéssel folytatódott. A szelektív hulladékgyűjtés egyik kiemelt feladata

az ÖKOISKOLÁNAK, ezért rengeteg
szülő, ismerős, diák hordta és rakta a papírokat.
Délután a kiosztott területeken folyt a munka egészen sötétedésig, a lehullott lomb takarítása volt a cél. Az elfáradt, lelkes diákoknak, a munka után egy kis energiapótló zsíros kenyérrel kedveskedtek a szervezők.

A kitűzött célt elérte az iskola közössége,
megtisztították az udvart, a suli környékét,
a játszóteret az addig lehullott bőséges száraz
levelektől, és rengeteg hulladékot is gyűjtöttek az újrahasznosítás céljából. Jövőre folytatják az önkéntes, közös munkát!
HORVÁTH IRÉN

Virtuális időutazás a Jáki templomban
2017. december 7-én csütörtök délután érdekes programon vettünk részt
a kollégista diákokkal.
A VÁCISZ szervezésében megrendezett kiállításon elsőként Pintér
István elnökségi tag köszöntötte az érdeklődőket, majd felkonferálta a
kiállítás főszereplőjét, Szelestey-Polgár Attilát. Attila egy rendkívül interaktív kiállítás megnyitóval eredt a történelem nyomába. Az ő szemüvegén keresztül tekinthettünk be egy ma is emblematikus történelmi
emlékünk, a Jáki templom egykori és jelenlegi mindennapjaiba.
Szelestey-Polgár Attila a Sherpa Kalandpark tulajdonosaként 2013-ban
„Az év Vállalkozója” is volt. A történelem és a művészetek iránti
rajongása hívta életre a Jáki templom történetéről szóló kiállítási anyagot.
A jáki templom az egykori bencés apátság monumentális bazilikája, a
magyarországi román stílusú építészet jellegzetes alkotása. A hazai
középkori nemzetségi monostorok egyedülálló, épségben fennmaradt képviselője. AZ apátságot 1214-ben a Ják nembeli Márton
comes alapította Szent György tiszteletére.
Biztos megfogalmazódott már e sorok olvasóiban a kérdés: Mi a kapocs
a Jáki templom és a Balatonfűzfőn élő kalandpark-tulajdonos között?
Attila gyerekkori emlékeinek felidézésekor ismerhettük meg az igazi
motivációját és kaphattunk választ a kérdésre.
Nagypapája meghatározó szerepet töltött be életében. Mindig tőle hallotta ezeket a szavakat: „Járj utána fiam!” Attila utána járt. Felkutatta családjuk gyökereit, mely ide Jákra és a környékre vezette el őt. Történelmi
könyvekből, levéltári kutatásokból gyűjtötte az információkat.
Lelkesedéssel mesélt arról, amikor a veszprémi Érseki Levéltárban
dr. Körmendi József kanonok vezetésével tekinthetett bele az akár ezer éves
dokumentumokba is. Attila 40 évesen szervezte meg az első Szelestei
találkozót, amikor nagypapája épp 100 éves lett volna. A templom 800 éves
évfordulójára 47 programmal emlékeztek meg a történelem tisztelői, mert
„A kövek beszélnek, ha olyanok faragják, akiknek van mondanivalójuk”.
Attila kisfilmmel mutatta be a templom történetét, majd személyes
elbeszéléseivel tette élővé számunkra a múlt eseményeit. Saját festményeit is
láthattuk, valamint korabeli kardokat, szablyákat is a kezünkbe vehettünk.

A megnyitó végén Kontics Ferencné, a VÁCISZ elnök asszonya megköszönte Marton Béla polgármester úrnak a mindenkori támogatását.
Immár ötödik éve működteti a VÁCISZ a Csillagvizsgálót a LEADER
pályázat keretén belül. Elnök asszony elérzékenyülve adta a jelenlévők
tudtára, hogy az ötéves működtetési szerződés 2018. március 31-én lejár.
A civil szervezet elnöke háláját fejezte ki az Öveges iskola igazgatójának,
Tóth Lajos Péternek is, hiszen az intézmény diákjai mindig aktívan vettek
részt VÁCISZOS programokon.
Marton Béla hangsúlyozta, hogy a mai generáció magyarságtudatának
elmélyítése fontos feladat a család és a nevelők körében. A mai interaktív kiállítás ezt a küldetést is szolgálta.
Szelestey-Polgár Attila elhivatottsága, tisztelete a család és a régi idők
iránt, olyan értékeket mutatott a fiataljainknak, amelyekből manapság keveset lehet találni.
Köszönjük az élményt!
A kiállítás a Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közreműködésével jött létre.
TAKÁCS BERNADETT KOLLÉGIUMI NEVELŐTANÁR
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25 éves Mozgáskorlátozott Egyesület margójára
25 éves lett a helyi mozgáskorlátozott egyesület 2017-ben. Ennek a
szervezetnek a létrehozója és mozgatórugója Hegedűs Józsefné.
Julika egy karizmatikus személy, aki miközben rengeteg munkát,
pénzt öl abba, hogy nemcsak a fogyatékkal élőkön, de a szociálisan
rászorultakon is segítsen, soha nem kérkedik ezzel.
Ezen a rendezvényen sem hangzott el, hogy tulajdonképpen ennek az
egyesületnek az eredményei az ő munkáját dicséri.
A mozgáskorlátozott egyesülettel kb. 15 éve kerültem kapcsolatba.
Az, akinek a családjában van fogyatékos ember, az tudja csak, hogy
mennyire tanácstalan és elveszett az, aki hirtelen ilyen helyzetbe kerül.
Az egészségügyi dolgozók nincsenek felkészülve rá. hogy tájékoztassanak, hogy mit, hol és hogyan kell intézni, pl. hol lehet ,,szép” ortopéd cipőt készíttetni.
Folyamatos önváddal kell küzdeni, hogy miért, mit ronthattam el,
hogy nem egészségesnek született. Mit kell tennem, milyen orvoshoz
kell fordulnom azért, hogy a gyermekem a lehető legjobb kezekben
legyen, hogy egészségessé ,,varázsolják”, ami persze lehetetlen. Ilyenkor
jó találkozni olyannal, aki tanácsokkal, tapasztalatokkal tud szolgálni.
Közel 15 év alatt megtapasztaltam Julika önzetlenségét. Sérült gyermekeknek szervezett karácsonyi szeretetvendégséget.
Láttam, hogy hány emberen segített, kinek a fürdőszobáját alakították át, ki kerekesszéket kapott, ki mozgatható ágyat.
Volt egy fiatal anya, aki autoimmun betegségben szenvedett, csont
soványra lefogyott, nagyon nehezen tudott mozogni és kerekesszéket
kért Julikától. Julika azt mondta neki, hogy azt nem ad, mert akkor
soha többet nem fog felkelni belőle, viszont adott egy számítógépet,
hogy ne legyen elzárva a világtól, és segítette megfelelő orvoshoz
eljutni, ennek és az akaraterejének köszönhetően meggyógyult ez
a fiatal nő, pedig már mindenki lemondott róla.
Julika által szervezett Országos Fogyatékkal élők Kulturális
Fesztiválján lett fel fedezve és elindítva a siker útján jó néhány tehetséges művész, akik támogatásában a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai

Egyesület is részt vett. A két egyesület több közös rendezvényt is szervezett. Strandfesztiválokat, amelyek hol sikeresek voltak, hol elmosta
az eső.
Voltak közös pályázataink is, melyek egy részét megnyertük, míg a
Norvég pályázatnak hiába futottunk neki háromszor is, hiába mentünk egyeztetni Pestre többször is, sajnos nem abban a körben
mozogtunk, akik ezen a pályázaton nyerhettek...
Egyesületünk őt javasolta az országos civil kitüntetésre is.
Hegedűs Józsefné nemcsak egy érdekvédelmi szervezetet hozott
össze településünkön, hanem munkahelyeket is teremtett a sérült
embereknek a Gyártelepen. Gyuricza László volt Nitrokémiás igazgatótól kapott az egyesület épületet és abban dolgoznak a mai napig
azok az emberek, akik más helyeken már nem tudtak munkát kapni.
Julika, dr. Varjú Lajos és Majorné Kiss Zsuzsanna polgármestersége
alatt a Humán bizottság tagja volt, hiszen nála jobban nem ismerhette senki a rászorultak problémáit és lehetőségeit.
Mivel ezen a rendezvényen sajnos ezek nem hangzottak el – Julika
mindenki másnak megköszönte a segítségét, de az ő tevékenységéről
ott nem volt szó –, ezért ezúton is szeretnék neki gratulálni.
Remélem, egyszer szakmailag is megkapja azt az elismerést, amit
megérdemel, kikérik véleményét a közintézmények akadálymentesítésével kapcsolatban, bevonják a fejlesztések tervezési fázisába, hiszen
ahova egy kerekesszékes nem tud bemenni, oda egy babakocsis sem.
És azt se felejtsük el, hogy 70 felett mindannyian mozgáskorlátozottak leszünk...
SZANYI SZILVIA
A szerkesztő meg jegyzése: Hegedűsné Julika beszédében elmondta, hogy
Gyuricza László segítségével jutott el Bakonyi Árpádhoz, a Nitrokémia
akkori vezérigazgatójához, aki jelképes összegért – 1 forint – adta az
épületet a foglalkoztató létrehozásához.

Shotokan Karate Országos Bajnokságon aranyérmet nyert a balatonfűzfői lány
SKS-SKDUN Shotokan Stílus Országos Szövetsége Egerben rendezte 2017. 12. 16-án az Országos Bajnokságát, melyen 27 egyesület 240
versenyzője vett részt.
Nagyszerűen helytálltak a Balatonalmádi S. E. versenyzői. A Balatonalmádi csapat hét versenyzővel és egy versenybíróval, Rézmüves
Miklós Sensei-el vett részt az év végi bajnokságon. Valamennyi versenyző dobogós helyezést ért el, összesen 16 érmet, négy arany, négy ezüst
és nyolc bronzérmet nyertek az almádi versenyzők.
Az almádi női Kata (formagyakorlat) csapat, Varga Orsolya,
Szombathelyi Klaudia és Szabó Natália aranyérmes lett.
Szombathelyi Klaudia egyéni Kata versenyszámban is aranyérmes
lett. A Junior leánycsapat, Kácsór Andrea, Szombathelyi Klaudia,
Szabó Natália Kumite (küzdelem) versenyszámban ezüstérmes lett.
Egyéni versenyszámokban is remekeltek a lányok, hisz Szombathelyi
Klaudia egyéni Kumite versenyszámban ezüst, Szabó Natália valamint Kácsór Andrea bronzérmesek lettek.
A Veszprém Megyei Diáksport Egyesület és a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata közös évzáró ünnepségén a 2016/17-es tanévben az MDSZ illetve a sportági szakszövetségek által rendezett orszá-

gos diákolimpiák döntőjén díjazták az első helyen végzett tanulókat és
csapatokat. Szombathelyi Klaudia korosztályában elnyerte a 2017-es
év Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjat.
Ez az idei év utolsó versenye volt az egyesület versenyzői számára.
Ez a sikeres szereplés nagyszerű zárása volt a 2017-es évnek.
RÉZMÜVES MIKLÓS
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FAK Természetbarát Szakosztály 2018. januári túraterve
• Január 6. Nosztori–Koloska völgy–Tamás hegy, Jókai
kilátó–kereszt–Balatonfüred
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul: 8.17 óra Táv: 11 km
Túravezető: Pappné Puskás Valéria
• Január 13. ---• Január 20. Balatonalmádi–Remete völgy–Apácafara–Cseri
hegy–Vörösberény
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra; Balatonalmádi, Volán
pu., 8.10 óra, Táv: 8 km, Túravezető: Polgár Benő
• Január 27. ---• Február 2. Szakosztály évzáró – évnyitó
15 óra Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
• Február 3. Mencshely–Szent György hegy–Lencse hegy–Szent
Balázs templomrom (13 óra) mise–Szentantalfa, kulcsosház
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária

• Február 10. Eplény–Álmos hegy–Sípálya–Malom völgy–Felsőörs
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király 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:
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

Évértékelő
Programokkal és eseményekkel teli volt a
2017-es év is a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület életében.
Balaton Secreto Szabaduló szobáink olyan
sikeresek és elismertek voltak, hogy újakat
kellett létrehoznunk és mellette egy új irodát
is felújítottunk a Jókai iskola termeiben. Erre
a szolgáltatásra azok az emberek nyitottak,
akik szeretik a szellemi kihívásokat, így
nálunk folytattak a csapatépítést pl. a NISZ
programozói is, akik az államigazgatás
szoftvereit üzemeltetik, fejlesztik.
Büszkék vagyunk rá, hiszen saját szellemi
termékeink ezek.
Tavasszal az országos hírű Tojásfa kampányunkkal, Tojástúránkkal és a Nyerj egy
élményt Balatonfűzfőn kampányunkkal
indítottuk az évet és folytattuk a Fűzfő
kártya programot is.
Nyáron a Magyar Mozik támogatásával
Strandmozikat szerveztünk a Tobruki strandra, augusztus 19-én látványos Strand partit a
Balatonfűzfőért Alapítvány támogatásával,
melyben vízjátékkal, tűzzsonglőrökkel, brazil
táncosokkal tarkított hangulatos estében volt
részük az érdeklődőknek.
Emellett információs irodát és a Szabaduló
szobákat üzemeltettük a Jókai iskolában.

Összeállítottuk és kiadtuk a Balatonfűzfő–Litér INFO kiadványt, megszerveztük a
„Vásárolj Fűzfőn és nyerj egy Tabletet”
nyereményjátékot, szóróanyagokat szerkesztettünk, promóciós kampányokban vettünk
részt, népszerűsítettük Balatonfűzfőt a Duna
Tv Balatoni nyár című műsorában. Támogattuk az összes balatonfűzfői rendezvényt
rendezvényeszközeinkkel, sörpadjainkkal.
Megszerveztük a Borzongás túrát, melyen
megjelent közel 2000 ember, új honlapot
hoztunk létre és még sorolhatnánk a rengeteg napi adminisztrációs és egyéb turisztikai
feladatokat, melyet elláttunk.
Ennél több elképzelésünk volt az évre, de
egyetlen alkalmazottal, saját forrásból, így is
több feladatot és munkát oldottunk meg,
mint ami fizikailag elvégezhető.
Sajnos nem igaz az a mondás, hogy ha jó idő
van, akkor sok a vendég, ha rossz, akkor
kevés, hiszen a 2017-es év idegenforgalmi
adó visszaesése is ezt bizonyította be.
Szakemberek és információszolgáltatás
nélkül ez nem működik.
Köszönet minden támogatónknak, tagjainknak, alkalmazottainknak, minden vállalkozónak és helyi lakosnak, önkénteseknek, akinek munkája, pénze, felajánlása

révén megvalósíthattuk ezeket a programokat és fejlesztéseket.
Támogatóink többsége közvetlenül nem
profitál a turizmusból, de tudja, hogy ha
több vendég lesz, akkor növekszik a bevétel
és nő az igény a szolgáltatásokra is. Legtöbb
helyi vállalkozó már rájött, hogy ez a közös
érdek. Ezért szükséges több minőségi program, szálláshely, szolgáltatás, ami egész
évben vonzó, mert akkor jól érzi magát itt a
vendég és tovább marad, vagy ajánlja másoknak is településünket.
Már pedig ahol sok a fóka, ott sok az
eszkimó is. Így jól jár az a helyi lakos is,
akinek nincs köze a turizmushoz, hiszen ha
megnövekszik vendégek száma, akkor több
üzlet és szolgáltatás fog megjelenni, és akkor
versenyhelyzet alakul ki a szolgáltatások
között is. Ehhez viszont jóval nagyobb
vendégforgalom kell.
Ennek eléréséért dolgozunk. Amennyiben
nagyobb teret kapnánk, úgy nagyobb eredményeket érhetnénk el, mint ahogy ezt már
az elmúlt években számokkal és konkrét adatokkal, fejlesztésekkel, bevétellel bizonyítottuk.
SZANYI SZILVIA ELNÖK

Hogy is volt? Tudta-e?
„Új év, új remények” – mondják minden év
januárjában az optimista felfogású emberek.
És valóban. Minden naptári év elején az

emberek világszerte őszinte jókívánságokkal
halmozzák el szeretteiket, barátaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket. Ez az őszinte

tisztelet kifejezése is. Ősi meggyőződés
szerint, aki méltó volt a köszöntésre, annak
számára valóban jót hozott az újév.
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Városunkban is nagy hagyománya van a
köszöntésnek, nemcsak év elején, hanem
egész évben. Nézzük, kiket is köszöntenek
Balatonfűzfőn városszerte?
Tudta-e, hogy
– a településünkön évente köszönti a város
polgármestere az arra érdemes, jól teljesített, a városunknak dicsőséget hozó
sportolóinkat ünnepélyes keretek között?
– hagyományosan, immár ötödik alkalommal köszöntötte az iskola igazgatója,
s avatta fel iskolapolgárrá elsős diákjait
a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola?
– a városunk több évtized óta köszönti ünnepi
műsorral a nőket, lányokat, asszonyokat
március 8-án a művelődési házunkban?

– június első hétvégéjén a város köszönti, és
tiszteletét fejezi ki a település pedagógusainak?
– a város a legidősebb polgárait minden
évben szeretettel, meghitten köszönti?
– a VÁCISZ minden év szeptemberében
köszönti az újszülötteket meghitt, boldog
ünnepléssel?
– az Irinyi Iskola igazgatója a Balatonfűzfői
Hírlap hasábjain keresztül tanévkezdéskor,
szeptemberben köszönti az elsős diákokat,
s tudatja a városlakókkal, kik kezdték meg
tanulmányaikat az intézményben?
A szép hagyományokat, köszöntéseket az év
minden napján valahol a városban, szóban
vagy írásban, ünnepségeken vagy együttléteken, társaságban vagy barátok között,
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tisztelettel, jókedvvel tesszük mi, balatonfűzfői városlakók.
Most ezzel a versikével köszöntöm reményekkel feltöltődve állandó rovatom kedves
olvasóit, a fűzfőieket.
Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.
Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,
Azt várják, hogy különb lesz a követője.
Itt állok magam is, azt óhajtom esendően,
Jobb időket érjünk, mint az elmúlt esztendőben.
A mezőkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.
Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon a világ Boldog Újesztendőt nekünk!
HORVÁTH IRÉN

TÁMASZ hírek – Karácsonyi időszak az idősek otthonában
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk az
adventi gyertyagyújtó rendezvényeinket, melyen
minden alkalommal egy-egy műsorszámmal
kedveskedtünk időseinknek. Színjátszó körös
lakóink „A négy gyertya” című karácsonyi
darabjukkal igazi világosságot hoztak az
adventi várakozás mindennapjaira. Az Irinyi
János Általános Iskola 4. b osztályos tanulói
megbánásról és elfogadásról adtak elő egy
nagyon kedves karácsonyi történetet. Az utolsó
héten a fűzfőgyártelepi óvodások nagycsoportosai egy igazán szívhez szóló verses-dalos összeállítást hoztak nekünk, mellyel
sok néző arcára csaltak örömkönnyeket.
Első alkalommal rendeztük meg ez évben fenyőfadíszítő rendezvényünket, melyre meghívott vendégeink: Öveges Iskola középiskolás
diákjai, Csebszalto nyugdíjasklub és a Hímzőkör tagjai fogadták el felkérésünket. Saját kezűleg készített díszekkel, mely között volt csipke,
házi szaloncukor, papírmasé, horgolt karácsony csillag, filcanyagból
készül díszcsodák, tették színesebbé a kiállított fenyőfákat. Az eseményünket bensőségesebbé tette, hogy a vendégeink szavalatokkal,

házi süteménnyel kedveskedtek nekünk. Rendezvényünk sikere reméljük hagyományt teremt.
Szentestét megelőző három nappal megtartottuk az intézményi „nagykarácsonyt”. Lakóink
szívébe a Szilágyi Harangegyüttes csengettyűjátékával, valamint színjátszó körünk által
előadott a szeretetről, önzetlenségről szóló
tanulságos mesével „loptuk be” az ünnep
szellemét. Ezen az alkalmon köszöntötte
Vellai-Nemes Nikoletta intézményvezető és Marton
Béla polgármester a december 23-án a 108. évét betöltő
Kernes Jánosnét. Marika néni örömmel fogadta a gratulációt, és rögtönzött beszédében kihangsúlyozta, hogy a szeretet az, amely minden
helyzeten átsegít, amely minden sebet begyógyít. Sokan keresik a
hosszú élet titkát, ami talán nem is olyan rejtélyes: érdemes ezt a szép
kort megélő lakónk tanácsát megfogadni és szeretni magunkat, családunkat és embertársainkat.
NAGY VERONIKA
MENTÁLHIGIÉNÉS

2018. január

21. oldal

Tegyünk az egészségünkért – lencse
Kevés ilyen tápláló és jól emészthető zöldségünk van. Szokatlanul magas a fehérjetartalma is, 25–28% körüli. Nem sokkal marad
el a közismerten legtöbb fehérjét tartalmazó
szójától. Emellett kedvező, hogy nem allergén, és tápanyagait jól emészthető, az aminosavakat nagy arányban hasznosítható, szabad
formában, hordozza. A benne lévő aminosavak összetétele, továbbá az emészthetőség
szempontjából fogyasztása kedvezőbb, mint
a babé vagy borsóé. Tartalmazza valamennyi
fontos aminosavunkat, köztük az ember számára nélkülözhetetlen esszenciális aminosavakat is, amelyeket szervezetünk nem tud

önállóan előállítani. Az állati fehérjeforrásokhoz képest elenyésző a vele együtt fölvett
koleszterin és egyéb zsírok mennyisége,
melyek mindössze 1–2%-át adják az elfogyasztott lencsének. Igen jelentős szénhidráttartalma is, 100 grammból 53–60 grammot tesznek ki ezek az anyagok, de mivel
úgynevezett glikémiás indexe alacsony, ideális, lassan felszívódó szénhidrátforrás lehet
a cukorbetegek számára is. Ebből mintegy
40 gramm keményítő, 3–4 g növényi rost,
ami kedvezően magas érték, 1–3 g pedig
cukor. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz
raffinózt és stachiózt, mely cukrok tehetők

felelőssé a lencseevést követő puffadásért és
bélgázképződésért. Emiatt sajnos sokan kerülni kényszerülnek a lencsét. A lencse nagy
A-vitamin-tartalma miatt kedvez a szemnek,
jelentős továbbá 0,8 mg körüli B1-vitamin
(tiamin) tartalma. Egy csészényi lencse folsav-igényünk 90 százalékát fedezi, ezért
például várandósoknak kifejezetten ajánlott,
ha a szelekre nem érzékenyek. Az ásványi
anyagok közül a kálium, vas (7,5 mg) és az
anyagcsere-szabályozásban igen fontosnak
tartott cinkvan jelen. (forrás: internet)
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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
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.

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
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés, vírusirtás,
helyszínre történő kiszállással. (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: 8.0016.00 Szo: 8.0012.00
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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Városi karácsony

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Városházi karácsony

Táncgála

Fotók: Szekeres Péter

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Fotók: Szekeres Péter

