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Kedves Balatonfűzfőiek, kedves Olvasó!
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”

Mint bizonyára tudják, december 10-én előbb a Humán Bizottság,
majd a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy 2020.
január 1-jétől a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztője és az Önkor-
mányzat kommunikációs szakembere leszek. 
A Budapesti Kommunikációs Főiskolán végeztem, mint intézményi
kommunikátor, emellett befejeztem a Napló újságíró stúdió tanfolya-
mát, jelenleg pedig a Nemzeti Művelődési Intézetnél tanulok, mint
közművelődési szakember. Igaz, hogy már több mint 10 éve rendez-
vényeket szervezek, – korábban ezt megtettem Lovason és Csopakon
– de az állam előírja, hogy 2021-re rendelkeznem kell ilyen végzett-
séggel is. Közel 25 éve dolgozom a médiában. Elmondhatom, hogy
a nyomtatott sajtón kívül a rádióban és a televízióban is tevékenyked-
tem. Némi tapasztalattal tehát rendelkezem, és minden bizonnyal ez
is közrejátszott abban, hogy az Önkormányzat végül az én pályázato-
mat fogadta el.
Mindez nagy kihívással jár számomra, ezért arra szeretnék kérni
Mindenkit, hogy együtt, közösen dolgozzunk Balatonfűzfő kultúr-
ájáért, marketingjéért és kommunikációjáért! Továbbra is tevékeny-
kedem a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban, mint
intézményi kommunikátor, aki 2019-ben több rendezvényt is megál-
modott és leszervezett. Mindig is a csapatmunkában hittem, Wass
Albert től kölcsönzött ars poeticám is erről szól: „Együtt erő va gyunk,
szerteszét gyöngeség”.
December 16-án létrehoztam a Balatonfűzfői Hírlap 2020.01.01-től
nyilvános Facebook csoportot. Arra kérném Önöket, hogy csatlakozza-
nak a csoporthoz, hívják meg ismerőseiket. Itt is igyekszem azon lenni,
hogy minél hamarább értesüljenek a hírekről, rendezvényekről, felve-
zető, ajánló egy-egy rövid cikkhez. Továbbra is várom Balatonfűzfőn
készített csodálatos fotóikat, melyet a szendipeti@gmail.com e-mail
címre szíveskedjenek elküldeni. A lehetőségek szerint a Facebookon,
illetve néhányukat majd az újságban is szeretnénk megjelentetni. 
Mi minden ígértem a pályázatomban? Milyen változások várhatóak
az elkövetkezendő 2-3 hónapban? Először is szeretnék néhány állan-
dó rovatot elindítani. 
Milyen volt anno Balatonfűzfő kulturális, sport és gazdasági

élete? – Itt azon balatonfűzfői emberekkel beszélgetnék havonta,
akik visszatekintenének a múltra, olyan történeteket mesélnének el,
amely sokak számára újdonságnak számítana. 
Akikre méltán büszkék vagyunk! – Felkeresném a helyi iskolákat
azzal, hogy „ajánljanak” olyan gyerekeket, akik túl azon által, hogy jó
tanulók, valamiben még kitűnnek (sport, zene, művészet stb.)
A vállalkozó is ember! – Ebben az állandó rovatban bemutatnánk
a he lyi cégeket, vállalkozókat, ügyelve arra, hogy olvasható legyen
a cikk, ne legyen annyira marketing jellegű. Ezekkel az írásokkal (PR
cikkek) esetleg az újság számára bevételi forrást is tudnánk szerezni,
a rendezvényeinkre támogatásokat.
Készíts Balatonfűzfőről fotókat! – Felhívnánk az olvasók figyelmét
arra, hogy küldjenek Balatonfűzfőről fotókat, vagy a fiatalok készít-
senek selfieket magukról, ahol megjelenik a háttérben Fűzfő egyik
nevezetessége, természeti szépsége.
Főzzünk együtt! – Az olvasók küldjék el kedvenc receptjüket, amit
szívesen megosztanának az újságban. 
Utóbbi kettő „felhívással” az embereket szeretném arra ösztökélni,
hogy a helyi közösségi életet erősítsük. Szeretném bemutatni a város

civil szervezeteit, egyesületeit, azok vezetőit. Olyan balatonfűzfői
embereket, akik sokat tettek a városért. Interjúkat készítenék a képvi-
selő-testület tagjaival, kerülve a személyeskedést, az egymás elleni
esetleges negatív hangnemet. Úgy érzem az újság számára minőségi
javulást jelentene, ha a Balatonfűzfői Hírlap valamennyi, de legalább
minden második oldala színes lenne. Ez nyilvánvalóan többletkölt-
séggel jár, de szebbé tenné az újságot. Többen felfigyelnének egy-egy
cikkre, egy szép fűzfői fotó színesben mutatna jól, nem pedig fekete-
fehérben.
Az Önkormányzat Facebook oldalát és csoportját is aktívabbá kell
tenni! Erre kellő rálátásom van és itt is rendelkezem megfelelő tapasz-
talattal (Alsóörsért közösen Facebook csoport, 5 település (Alsóörs,
Csopak, Felsőörs, Lovas, Paloznak) egymásért Facebook csoport).
Bejelentkezés egy testületi vagy bizottsági ülés után egy rövid, maxi-
mum másfél perces videó interjúval, amely néhány perc múlva fel -
kerülne az oldalra. Fel lehetne tenni Balatonfűzfőről fotókat, megne-
vezve a fotóst. Rendezvényeket ajánlani, hogy az emberek időben
értesüljenek a városi programokról. Természetesen mindezt a Vág -
falvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Facebook oldalán
továbbra is megtennénk. Elindítanánk a „képviselő-testület válaszol”
posztot hetente, ahol az emberek nyilvánosan feltehetik kérdéseiket
a polgármesternek vagy a képviselőknek, ők pedig lehetőség szerint
minél hamarább nyilvánosan válaszolnak. A különféle posztok után
a hozzászólásokat moderálnánk, de ez csak abban az esetben történ-
ne, ha az illető sértő, személyeskedő, csúnya szavakat használ.
Munkámban mindig is törekedtem a pártatlanságra, a tényszerű, kor-
rekt tájékoztatásra. Ezt ígérhetem a jövőben is! Béres Istvánné,
Erzsike kiváló munkát végzett az elmúlt évek során, Balatonfűzfő
városa nagyon sokat köszönhet neki. Igyekszem méltó utódja lenni,
remélem, hamar megszerzem az Önök bizalmát! 
A szerkesztőség tagjai: Kovács-Árvai Ágnes, Árvai László (fotók).
Természetesen szívesen vesszük, ha külsős személyek is írnak az újság-
ba, ahogy ez eddig is megtörtént. Az ajtóm mindenki előtt nyitva áll!
Keressenek bizalommal a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban,
vagy a 06-30/530-3466-os telefonszámon, de írhatnak is a fuzfohir-
lap@gmail.com és a szendipeti@gmail.com e-mail címekre. 

SZENDI PÉTER

FŐSZERKESZTŐ, KOMMUNIKÁCIÓS SZAKEMBER
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Balatonfűzfő Város, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
valamint a civil szervezetek program előzetese

A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Januári előzetes

Hímző Műhely – műhelymunka
minden szerdán 13.30 órakor, első foglalko-
zás január 8.
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 10. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház (emelet)

Január 10. 17 óra FFK-Fűzfői Fotósok
Klubjának kiállítása
2. Fűzfő Art Kiállítása
A tárlat megtekinthető 2020. február 7-ig. 
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház (nagyte-
rem)

Január 13. 15.30 óra Kártya klub

Január 16. 17 óra Mi, nők! – klubfoglalko-
zás filmvetítéssel
Klubvezető Kovács–Árvai Ágnes

Január 16. (csütörtök) 17 óra Polgármesteri
fogadónap

Január 18. 16 órakor Doni megemlékezés
Szentmise a Jézus Szíve plébániatemplom-

ban a Don-kanyarban elesett katonák lelki
üdvéért
Celebrálja: Laposa Norbert József plébános.
17 órakor megemlékezés a templom külső
falán lévő emlékmű előtt. Ünnepi beszédet
mond: Sáfár Albert dandártábornok MH
Parancsnokság Parancsnok támogató helyet-
tese

Január 22. 17 óra Magyar kultúra napi
ünnepi rendezvény
– Ünnepi köszöntőt mond Néző László a
Napló főszerkesztője
– „Balatonfűzfő kultúrájáért” és „Balaton -
fűzfő fiatal tehetsége” elismerő címek átadá-
sa
– A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubjá -
nak ünnepi műsora

Január 24. 11–16 óra Véradás (kiállító
terem)
Január 27. 16 óra Fűzfőgyártelepi
Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás

Január 27. 15.30 óra Kártya klub

Februári előzetes

Február 3.  14–15 óra Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 3. 18 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, a volt Jókai Iskola kis
épülete

Február 4. 15 óra Balaton Nyugdíjasklub-
klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 4. 16 óra Csebszalto Nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 7. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű ve lő dési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn   tartja!

A prog ra mok ról érdeklődjön a 88/451-056-os telefonszámon.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
december 10-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol
a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkér-
te a polgármestert, hogy a 2020. januári képviselő-testületi ülésre
készítsen előterjesztést
1. a kitüntetések alapításáról, adományozásáról szóló 24/2013. (X.

31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-ter-
vezet előkészítésével az év rendőre/polgárőre díj alapítására;

2. a Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal egyeztetve, a településen
kamerarendszer kiépítésére.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
a Veszp rém Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésére – a Ba la -
tonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellá-
tásával 2019. november 26-ai hatállyal Borbély Zoltán r. alezredes,
rendőrségi főtanácsos kinevezését támogatta.

– A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Balatonfűzfő–Litér Tu -
risztikai Egyesületnek a Jókai u. 19. szám alatti bérlemény használa-
tához kapcsolódóan kiszámlázott/fizetendő teljes villamos energia
díj 90%-át a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület, 10%-át az
Önkormányzat fizeti meg. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fűz fői
Vagyonkezelő Kft. részére a közszolgáltatási szerződésben foglalt fel-
adatok 2019. évi többletkiadásainak finanszírozására 10.023.221 Ft
pénzösszegű támogatást biztosított az Önkormányzat fejlesztési célú
általános szabad tartalékterhére. Felhatalmazta a polgármestert, a köz-
szolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2019. évi kompenzáció összeg-
éről szóló szerződés módosítására.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-
tárgyalta a Diófa, Rezeda, Rozmaring, Meggyes, Gyári–Hegyaljai
össze kötő, Hegyaljai aszfalton túli kivezető Rozmaring utcák,
a Tároló köz és Kazinczy út útfelületének járhatóvá tétele érdekében

A képviselő-testületi ülésen történt
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teendő intézkedésekről szóló előterjesztést. A Képviselő testület a fe -
ladat elvégzéséhez az előzetesen becsült 2.000.000.-Ft+ÁFA összeget
a 2020. évi költségvetésbe betervezi. Felkéri a Fűzfői Vagyonkezelő
Kft-t, hogy a szükséges munkálatokat haladéktalanul végeztesse el.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
alapító felkérte a Fűzfői Vagyonkezelő Kft-t, hogy az alábbi doku-
mentumokra vonatkozóan előre egyeztetett időpontban biztosítson
betekintést:
1. Nemes Károly ügyvezető, Gibicsárné Orgován Erzsébet ügyvezető
helyettes munkaszerződései és munkaköri leírásai, Csermák Zoltán
megbízási szerződése.
2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2017-2018-2019. években kötött
beruházási szerződései.
3. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Felügyelő Bizottságának lét-
számát 3 főre kívánja csökkenteni, a Felügyelő Bizottság tagjairól
a 2020. januári Kt. ülésen dönt.  

– A testület megtárgyalta a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgáló-
jának szerződés-hosszabbítására vonatkozó előterjesztést. A Kép vi -
selő-testület a „Horváth és Társai” Könyvvizsgáló Kft. megbízási
szerződését 2020. 01.01. napjától 2020. 12.31. napjáig meghosszab-
bította. Felhatalmazta a Polgármestert a szerződés aláírására.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Balatonfűzfő városának háziorvosi központi ügyeleti
ellátását az Országos Központi Ügyeleten keresztül kívánja igénybe
venni. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés előkészítésével kap-
csolatos tárgyalások lefolytatására. 

– A Képviselő-testület felkérte a Közbeszerzési Bírálóbizottságot,
hogy „A fűzfőfürdői Egészségház megépítése Balatonfűzfőn” tárgyú
beruházásban a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljá-
rás ajánlattételi felhívását előkészítse és a Képviselő-testület elé ter-
jessze jóváhagyásra.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dön tött, hogy a balatonfűzfői 357/77 helyrajzi számú ingatlant
6.768.000,- Ft + ÁFA értéken értékesíti a Balaton Center Kft. részére. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem
támogatta azt a javaslatot, hogy a dr. Győrki Mónika ügyvéddel
kötött megbízási szerződés című napirend elbírálása során Marton
Béla képviselőt kizárja a döntés meghozatalából. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –
Szanyi Szilvia polgármester írásos előterjesztésében foglaltak figye-
lembevételével – elfogadja Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
2020. I. félévi munkatervét.

– A Testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a Helyi Építési Sza -
bályzat felülvizsgálatát a mobil távközlési állomásra vonatkozóan.  

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Balatonfűzfő, 1813 helyrajzi számú ingatlant
a magyar állam részére a 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) – (6)

bekezdései alapján nem adja át, mivel a vagyonkataszter szerint
a földterület nem képezi a víziközmű részét. Ezzel egyidejűleg felkér-
te a polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivataltól arra vonatkozóan, hogy az ingatlan,
mint földterület víziközműként kezelendő-e.

– A Testület Dr. Soós Gábor települési képviselőt Környezetvédelmi
Tanácsnokká választotta.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az em -
léklakat-tartó lánc lehelyezését a tobruki híd korlátján nem támogat-
ta.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ba -
laton Csillagvizsgáló Leader Kultúrközpont működtetésére pályáza-
tot ír ki. Felkéri a Humán Bizottságot a pályázati felhívás kidolgozá-
sára. 

– A Testület úgy döntött, hogy a településen állandó lakóhellyel ren-
delkező 70. éven felüli személyek részére természetbeni támogatás-
ként karácsonyi ajándékcsomag biztosítását a 2020. évi költségvetés
tervezésekor megvizsgálja.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy tárgyalásokat kezdeményez az üzemszerű működéshez
nem szükséges balatonfűzfői vasúti területek önkormányzati tulaj-
donba vagy kezelésbe kérése kapcsán. Felkérte a Településfejlesztési,
Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság
elnökét az előzetes egyeztetések lefolytatására.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztői és a bizottsági/testületi ülések
tudósítói feladatainak ellátásával 2020. január 1. napjától kezdődően
határozatlan időtartamra Szendi Péter 8229 Paloznak, Rákóczi u. 10.
szám alatti lakost bízta meg. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdése alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka-
és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt
és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-
munkavégzésről 30/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben foglaltakra –
a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogvi-
szonyban álló alkalmazottai vonatkozásában a 2019. december
19-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet
rendelt el.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény
74. §-a alapján titkos szavazással nem támogatta azt a javaslatot, hogy
Lajkó Frigyes képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré
válassza.

A következő testületi ülés 2020. január 21-én lesz.

HORVÁTHNÉ BORSOS SZILVIA

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ
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Szeretettel köszöntöm Önöket az újévben. A polgármesteri progra-
momban szereplő célok mentén kezdtem meg a munkát. Dolgos
hónapokon vagyunk túl és az elkövetkező időszak még inkább
a munka jegyében fog folyni. Ezt a beszámolót igyekszem témánként,
felsorolásszerűen leírni.

NYILVÁNOSSÁG, POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁK,
KÖZMEGHALLGATÁSOK
Fontosnak tartom a nyilvánosságot, a lakosság véleményét, hogy
a település fejlesztése, üzemeltetése ezeknek az elvárásoknak mentén
haladjon. Ezért tervezem, hogy évente többször és több településré-
szen is legyen közmeghallgatás. Nyílt Polgármesteri fogadóórákat is
tervezek, az első az alábbi időpontban lesz: 2020. január 16. (csütör-
tök) 17 óra Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ.
Az interneten lévő önkormányzati Facebook oldalon a bizottsági és
testületi ülések vetítése online is figyelemmel kísérhető.

ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK BŐVÍTÉSE
Égető a bolt helyzet megoldása, ezért tárgyalást kezdeményeztem egy
nagyobb bevásárló üzlettel. Februárban erről már több információval
szolgálhatok. A béke téri ABC épületének a tulajdonosával és egy
helyi vállalkozóval is tartottunk megbeszélést. Amennyiben nem szü-
letik konszenzus ez ügyben, akkor új helyet kell keresni.

VADDISZNÓ HELYZET
A vadásztársaság 2020. január 11-én (szombaton) 8–14 óra között
vaddisznó vadászatot tart Balatonfűzfő területein. Kérem, hogy
ebben az időszakban kerüljék el az alábbi területeket! 
• Nitrokémia ipartelepek erdős területe
• Litér–Balatonfűzfő Uszoda feletti erdő terület
• Balatonalmádi-Balatonfűzfő közötti zárt kertek felett elhelyezkedő

erdős területek

70 ÉVEN FELÜLIEK KARÁCSONYI CSOMAGJA
Decemberi testületi ülésen javasoltam, hogy hozzuk vissza ezt a régi
szokást. Nem a csomagok értéke számít, hanem az, hogy eljussunk
minél több olyan idősemberhez, aki már a lakásából sem tud kimoz-
dulni. Több mint kilencszáz 70 éven felüli idősember él településün-
kön. A képviselők mellett a bizottsági kültagok, civilszervezetek, de
akár gyermekek is önkéntes munkában besegíthetnek a csomagok
kihordásában. Fontosnak tartom az összefogást és azt, hogy megis-
merjük a problémáikat. A Testület úgy döntött, hogy a 2020-as költ-
ségvetés tárgyalásakor figyelembe veszi ezt a javaslatot.

ÚTJAVÍTÁSOK, ÚTÉPÍTÉS
Decemberi ülésen az alábbi utcák járhatóvá tételét szavazta meg
a Tes tület: Diófa, Rezeda, Rozmaring, Meggyes, Gyári–Hegyaljai
összekötő, Tároló köz, Kazinczy út. A Magyar Falu pályázatból
a Felsővillasor és a Völgy utca aszfaltozása fog megtörténni. A tobru-
ki Radnóti utca Kazinczy utcával való összekötésével már régóta fog-
lalkozik a Testület. Ezzel megoldódna a strand biztonságos megköze-

lítése és a Rákóczi utcai állapot is rendeződne. A közmeghallgatáson
felmerült veszélyként az Árpád utcai gyorshajtások. A következő tes-
tületi ülésen tárgyalni fogjuk a lassító felfestés vizsgálatát. A 2020.
évben a Testület fel fogja mérni az utak, csatornák állapotát és egy
akciótervet fog kialakítani a javításokra.

ÁTERESZEK, CSATORNÁK, ÁRKOK
A Zombor utcában, a Gagarin utcában, a Munkás téren, Széchenyi
téren nagyobb eső esetén megközelíthetetlenné válnak egyes ingatla-
nok. Ennek megoldását még 2020. évben meg kell oldani tervezéssel
és kivitelezéssel.

ÁRPÁD UTCAI SZENNYVÍZ
A DRV-vel tartott megbeszélésem után december hónapban nagy-
nyomással kitisztították a csatornát az Árpád utca alsó szakaszán,
hogy megnöveljék az átmérőjét. A DRV-vel januárban újra egyezte-
tést tartunk ez ügyben, hogy az Önkormányzat segítséget adjon az
illegális bekötések felkutatására. Az önkormányzati ingatlanokkal
fogjuk kezdeni a vizsgálatot. Megkérünk Mindenkit, hogy ameny-
nyiben az esővízcsatornát bekötötték a szennyvízhálózatba, akkor
azt minél előbb kössék ki! A DRV komoly büntetéseket fog
kiszámlázni csatornadíjként. Az Árpád utcában és a Balaton körúti
lakásokat nagyobb esőzéskor rendszeresen elönti a szennyvíz. Kérem,
gondoljanak bele a helyzetükbe! Gyermekes családok, egyedülálló
idősemberek otthonáról van szó. 

VOLT JÓKAI ISKOLA HELYZETE
2019 februárjában 2017-es ingatlanbecslés alapján hirdették meg
a volt Jókai iskola ingatlanját és a felette lévő tornapályát. Egy kétsoros
e-mailben erősítette meg az értékbecslő, hogy nem változott ez idő
alatt az ingatlan értéke. Tudomásomra jutott, hogy a pályázat elbírálá-
sa előtti nap egy orvosi társaság megkereste a Testületet, hogy hosszab-
bítsák meg a pályázat beadási idejét. Aggályosnak és törvénysértőnek
találták, hogy a pályázatot kiírás után módosította a Testület, de nem
módosította a beadás határidejét. Elküldték e-mailben pályázatukat,
melyben jelezték, hogy szeretnének egy egészségügyi szolgáltatót lét-
rehozni ebben az ingatlanban. Vállalták a háziorvosi-, védőnői-, gyer-
mekorvosi rendelő kialakítását is, emellett gyógyászati központot
kívántak megvalósítani. Ennek a társaságnak az elképzeléseit megkap-
ta az előző képviselőtestület minden tagja, mégsem adtak lehetőséget
arra, hogy meghosszabbítsák a pályázat beadását. Ellentmondást látok
abban, hogy az volt az érv, hogy sürgősen el kell adni az ingatlant,
hogy új orvosi rendelők épülhessenek, miközben a pályázó pont azt
akart. Ráadásul a Közösségi Ház mellé tervezett rendelők közül
a gyermekorvosi rendelőt kivették az építési tervekből. 2017 és 2019
között az ingatlanárak hatványozottan megnövekedtek. Polgár -
mesterként kötelességemnek éreztem, hogy a közvagyon védelmében
újabb értékbecslést kérjek független igazságügyi szakértőktől. A 71,3
millió forintos értékkel szemben 205 és 220 millió forintos értékbecs-
lések érkeztek be. Abban a pillanatban, ahogy ezeket megkaptam bíró-
sághoz fordultam. Tekintettel az értékbecsléseket tartalmazó okiratok

Polgármesteri beszámoló

„Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni,
és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben,

hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.” Böjte Csaba
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kibocsátásának és a szerződéses vételár meghatározásának időpontjai-
ra megállapítható, hogy a szerződés megkötésének időpontjában a kép-
viselő-testületnek nem állt rendelkezésére hatályos szakértői vélemény!
Álláspontom szerint az ingatlanok értékének meghatározása az ön -
kormányzati rendelet elvi szabályába ütközik, ezért az így meghatáro-
zott érték alapulvételével megállapított vételárral megkötött szerződés
jogilag semmis. A bíróságra történő beadás sürgős volt, hiszen két
napra rá ugyanebben az ügyben az állam, az önkormányzat és a vállal-
kozó közötti tárgyalás volt a törvényszéken, ahol az eljárással kapcso-
latban vitatkoztak. A törvény szerinti kötelezettségem szerint az egy
hét múlva következő testületi ülésre azonnal bevittem ezeket az anya-
gokat a Testület elé. Jeleztem, hogy minden képviselőnek az a köteles-
sége, hogy a város vagyonát megvédje és érdeke, hogy kiderüljön az
igazság. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy törvénytelenség tör-
tént, akkor azt nem lehet szőnyeg alá söpörni, amennyiben pedig azt
állapítja meg, hogy törvényesen történt az ingatlan eladása, úgy
Mindenkinek a lelkiismerete tiszta marad.

ORVOSIRENDELŐK, EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
A tobruki fórumon sokan elégedetlenségüket fejezték ki a gyártelepi
szakorvosi rendelésekkel kapcsolatban. Kérem, hogy a mellékelt kér-
dőíven jelezzék, hogy milyen tapasztalataik vannak a településünkön
lévő szolgáltatóval kapcsolatban! Ezeket elemezve lépéseket teszünk
a szolgáltatás javítására. Testületen belül nincs egyetértés az új fűzfő-
fürdői rendelővel kapcsolatban. A Közösségi Ház melletti „zöld”
háromszögben elhelyezést többen aggályosnak tartjuk. Gyermek -
orvosi rendelő nélküli szolgáltatásra 85 millió forintot a város köz-
pénzéből elkölteni átgondolatlanság. Ennek a forrása a volt Jókai
iskola lenne, amihez még 15 millió forintot kell a város kasszájából
hozzátenni. Amíg bírósági döntés nem születik a Jókai iskola ügyé-
ben, addig a forrás sem biztosított. A Testület többsége megszavazta
a kivitelező kiválasztására vonatkozó előkészítést. Amíg nem születik
megoldás a jelenlegi helyén üzemel továbbra is a rendelő. 

TURIZMUS FEJLESZTÉSE
A helyi vállalkozások és a helyi szervezetek támogatását tartom elsőd-
legesnek. Balatonfűzfő városa 2019 évében kétmillió forint támoga-
tást adott Balatonkenese turisztikai egyesületének, amelynek össze-
sen két balatonfűzfői tagja van. Véleményem szerint azt a turisztikai
szervezetet kell támogatni, amely a településen 10 éve működik és
már tett le eredményeket. Szükségesnek tartom a Csillagvizsgáló üze-
meltetésének átgondolását. Egészévben működő tudományos és
turisztikai központot kell ott megvalósítani.

STRANDOK FEJLESZTÉSE
Idén is lesz strandpályázat. A Magyar Turisztikai Ügynökség célja, hogy
2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon, ennek érdekében 5 mil-
liárd forintból további fürdőhelyek fejlesztésére nyílik lehetőség.
A programon keresztül lehetőség adódik magasabb színvonalú strand -
infrastruktúra kialakítására a nyílt vízi fürdőhelyeken. Megújulnak
a partszakaszok, a zöldfelületek, a vízparti lépcsők és burkolatok, az
öltözők és vizesblokkok, minden olyan minőségben, ami a XXI. századi
fürdőhelyektől elvárható és ami a kiemelt turisztikai térségekhez méltó
kiépítettséget biztosít, ezáltal is növelve turisztikai vonzerejüket. A fej-
lesztéseknél irányadó szempont a családbarát szolgáltatások bővítése,
például biztonságos, árnyékolt játszótéri eszközök kialakítása, illetve
családbarát vizesblokkok és baba-mama szoba kiépítése. Nagy hangsúlyt

kap a vízbiztonságot növelő, vízimentést segítő eszközök beszerzésének
támogatása, és a vízi attrakciók, sportolási lehetőségek bővítése. Ezekre
a pályázatokra nagyon rövid reagálási időt hagytak. Köszönöm munka-
társaimnak a gyors, lelkes és innovatív hozzáállását! Nóti Attila, Vági
Gyula, Nemesiné Bucsi Anikó, Magyar Dániel, azonnal tette a dolgát és
egy napon belül elkészült a pályázat. Lehetőségünk van a csúszda felújí-
tására, automatikus öntöző berendezésekre, a Tobruki kiszolgáló épület
tetejének befejezésére, szolgáltatások bővítésére. 

HORGÁSZTURIZMUS
Balatonfűzfő abban a szerencsés helyzetben van, hogy talán a leghosz-
szabb, mindenki által megközelíthető Balaton partja van. A telepü -
lésünkre érkező horgászoknak szüksége lenne egy nyitott horgászstég-
re. Ennek a költségeit szeretném már a 2020-as év költségvetésébe be -
építeni. 

ÓVODÁK
Munkatársammal megvizsgáltuk az óvodák, bölcsődék állapotát.
A Tob ruki óvodának az ablakkeretei elkorhadtak. A fűzfőfürdői óvoda
állapota is időutazásra emlékeztet. A gyártelepi óvoda esetében megálla-
pítottuk, hogy felújítása többe kerülne, mint egy új építése. A fűzfőfür-
dői óvodának vannak fejlesztési tervei, mely szerint új csoporttal lehet-
ne bővíteni. Óvodáinkban folyamatos probléma a helyhiány. Fűzfői
gyermekek várakozólistán vannak. Gyermekvállalási programok követ-
keztében hamarosan még több gyermekre lehet számítani. Városunk fej-
lődésének az alapja, hogy még több fiatal család költözzön ide, nekik
biztosítani kell a lehetőséget a gyermekek elhelyezésére. A Tobruki
óvoda helységeinek áttervezésével, növelni lehetne a közösségi szoba
méretét is. Ez nem csak a nyugdíjasoknak lenne fontos, ha nem az óvo-
dai programoknál a két csoport egy helyen is tudna ünnepelni. 

A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL…
A fenti témákat kiemeltem a sürgősen megoldandók közül. A fejlesz-
tések és változások nem fognak megtörténni az egyik pillanatról a
másikra. Lépésről-lépésre fogunk haladni. Kérem a türelmüket, meg-
értésüket és segítségüket! Kérem jelzéseikkel, segítsék munkánkat!

AZ ÚJ ÉV JEGYÉBEN…
Legyen mindegyikünk büszke Balatonfűzfőre, erre a gyönyörű kisvá-
rosra, melynek istenáldotta környezete, a Balaton part varázsa és az itt
lakók tehetsége, valamint vendégszeretete bármely település díszére
válhatna. Kívánok egyéni életükben, szeretteiknek, közösségeiknek,
békés újesztendőt, megtartó, bizakodó reményt. 
Assisi Szent Ferenc gondolataival kívánok mindannyiuknak boldog
újévet! 

„Szeretet legyen ott, ahol ma gyűlölet van.
Megbocsátás, ahol bűn.

Egyetértés széthúzás helyett
Legyen igazság, ahol tévedés van 
És öröm ott, ahol ma szenvedés. 

Sötétség helyén hit legyen!”  

Balatonfűzfő város jövőjébe vetett töretlen hittel kívánok minden
fűzfői Polgárnak, Családnak jó egészségben és sikerekben gazdag,
békés, boldog újesztendőt.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER
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Szépszámú közönség előtt zajlott le az idei
városi karácsony a Vágfalvi Ottó Művelő -
dési Központ és Könyvtár színháztermé-
ben. A helyi csoportokon kívül fellépett
Kökény Attila, a győri The Beat Bulls
zenekar. Az ünnepi beszédet Szanyi Szilvia
polgármester asszony mondta. 

Délután négy órától kezdődtek a progra-
mok. Az előtérben Papp Józsefné Judit veze-
tésével karácsonyi kézműves foglalkozás volt,
a gyerekek és a játékos kedvű felnőttek
mézeskalácsokat készíthettek, miközben
karácsonyi vásár is fogadta az érdeklődőket. 
Az ünnepi műsoron a Balaton Dalkör,
a Senior Örömtánc, a Kender fűz Néptánc -
csoport, a Yildizlar Hastánccsoport, a Cones -

toga Country Linedance, a Fűzfő Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub lépett fel,
zajos sikert aratva. A csoportok fellépése
után Szendi Péter intézményi kommuniká-
tor, Ady Endre: Harang csendül című versét
adta elő, majd felkérte Szanyi Szilvia polgár-
mester asszonyt, hogy mondja el ünnepi
beszédét. – Ismét elmúlt egy esztendő és újra
elérkezett a karácsony. Annak a karácsonynak
az ünnepe, mely nemcsak Jézus születésének,
a kereszténységnek, hanem a család, a békes-
ség, az öröm és a szeretet ünnepe is egyben.
A karácsony a békesség, szeretet melegét hozza
közelebb hozzánk. A szeretet tökéletesen össze-
fog mindent, az adventi készülődés erre is
figyelmeztet. Nem elég a karácsonyi ünnephez
feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha

hiányzik a szeretet, nem lesz teljes az ünnep –
fogalmazott a város elöljárója, aki megje-
gyezte, hogy a szeretet soha el nem múlik.
Beszédét Juhász Gyula Karácsony felé című
versével zárta, egyben Balatonfűzfő Város
képviselő-testülete és saját nevében áldott,
meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kívánt
a megjelenteknek. 
Szanyi Szilvia polgármester asszony után jött
Kökény Attila, aki kedvességével, szerénysé-
gével, jó humorával és tiszta, szívmelengető
hangjával hamar belopta magát az emberek
szívébe. Saját dalain kívül énekelt Máté
Pétertől, Kovács Katitól, Katona Kláritól is,
„felszólítva” jó néhány gyereket és felnőttet a
színpadra, miközben Kiss Irén és Vasné Tar
Edina a művelődési központ munkatársai
kínálták a finom forralt bort és teát, melyet
Lajkó Frigyes önkormányzati képviselő aján-
lott fel a rendezvényre. Kökény Attila vas-
tapssal és jó néhány közös selfievel távozott
Balatonfűzfőről, őt pedig a győri The Beat
Bulls zenekar követte, akik a hatvanas, hetve-
nes, nyolcvanas évek slágereit hozták el,
hamar táncra perdítve a közönséget. 

SZENDI PÉTER

A szeretet tökéletesen összefog mindent – sikeres volt a városi karácsony

Miután kiderült, hogy szinte a teljes városi
karácsonyi világítókészlet rossz és a felújítása
1,5 millió forint, Varga László felajánlotta
a segítségét. Ezután a Varga családnak,
Szijjártó József családjának és még rengeteg
önkéntesnek köszönhetően elkészült több
motívum is.  Mindegyik eltér a többitől, egy
kicsit más. Így azok, akik készítettük és elhe-
lyeztük rajta a kézjegyünket, sajátunknak
érezzük ezeket. A javításban részt vettek
Varga László irányítása alatt: Szijjártó József,
Szijjártó Erika, Varga Kíra, Antal Anett, Keil
Norbert, Bacsi Gábor, Korácsony Zsolt, Tóth
Ferenc, Boros József, Závodi Éva, Bató János és
kisfia, Horváth Soma és jómagam. Köszönjük,
hogy az ünnepek előtti szabadidejüket
önkéntes munkával töltötték városunk érde-
kében! 2020. évben a költségvetésbe tervezni
kívánom a díszkivilágítás felújítását. 
Eköz ben folytatódott a tavalyi adventi ablak-
játék, mely Horváthné Karli Szandra  kezde-
ményezése volt. A játék egy olyan adventi
naptárról szólt, ami a település ablakaiból
állt össze. Mindennap más-más helyen került

1–24-ig egy-egy szám a kidíszített ablakok-
ba. Ezeket az ablakokat kellett megkeresni.
Az aznapi ablak helyének a meghatározásá-

ról felkerült egy térkép a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület internetes oldalára,
és oda kellett feltölteni a fényképeket is,

melyeket meg találtak az „ablakvadászok”.
Amikor végigmegyek a településen és néha
egy-egy számmal találkozom, jó érzés fog el.
Kilencvenen szálltak be ebbe a játékba.
Magánszemélyek, vállalkozók és szinte az
összes intézmény. Minden településrészre
jutott minden napra legalább egy szám. Az
ablakvadászok pedig szebbnél-szebb ablakok
képeivel örvendeztettek meg bennünket.
Mitől más ez díszítés?
Benne van a város színe-java, minden korosz-
tály, kreativitásukkal, szívükkel, lelkükkel.
Köszönet a ,,vadászoknak” és beszámolóiknak,
melyektől áldottabbak és vidámabbak lettek
a napjaink! Köszönet azoknak, akik segítettek
a szervezésben és azoknak is, akik az utolsó pil-
lanatokban is bekapcsolódtak, hogy minden
napra jusson ablak, és ezáltal szebbé tették az
adventunkat! A várakozás csodája türelemre és
odafigyelésre késztet. A hit és bizalom megerő-
södik, és az ember egyszer csak belekerül abba
az áldott állapotba, amikor szíve megnyílhat.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Idén a díszkivilágítás más volt...
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„Meg fogom ünnepelni a karácsonyt
szívemben, és iparkodom egész esz-
tendőben ünnepelni. Élni akarok a múlt-
ban, a jelenben és a jövőben. Versengjen
bennem ennek a háromnak szelleme”.
(Charles Dickens)

Balatonfűzfőn hagyománnyá vált az adventi
gyertyagyújtás. Minden egyes gyertyagyújtá-
sát rendezvények teszik még meghittebbé,
boldogabbá. Minden gyertya lángja más-
más település részen lobban fel. Szívünk
kitárul, segítőkészségünk megduplázódik,
bár ez a kitárulkozás egész évben jó lenne.
Az év egyik legszebb, legmeghittebb idő -
szaka az adventi készülődés, a várakozás
idősza ka mindenkinek lehetőséget biztosít,
hogy szívünkben örömmel várjuk karácsony
ünnepét. Tavaly is meghitt és értékes rendez-
vényekkel indult az advent.
A négy gyertya a béke, hit, remény és a szere-
tet ezek a legfontosabbak így karácsony
táján, de jó lenne, ha egész évben ennek
a tudatában élnénk. A béke a világon a leg-
fontosabb! Hinni az élet a világ dolgaiban

nagyon fontos! Reménykedni kell, hogy vál-
tozások jöhessenek el az élet minden terüle-
tén! Szeretet a következő, mert e nélkül nem
élet az élet. Szeressük, hogy mi is szeretve
lehessünk, mert a szeretet a legszebb dolog
a világon. Minden a szeretetről, barátságról
szól, az idei évben.
A második gyertya lángja Tobrukban lobbant
fel, ezt a felejthetetlen ünnepet a Csebszalto
Nyugdíjasklub szervezi és teszi meghitté.
Igazi csapatmunka az összetartozás az együtt-
működés eredménye, hogy boldogságot,
mosolyt csal az emberek arcára. Németh
Gábor klubvezető köszöntötte a szép számmal
egybegyűlteket, majd Szanyi Szilvia polgár-
mester asszony szívhez szóló gondolatait osz-
totta meg velünk. Oly szépen fogalmazta
meg, hogy ez a kis közösség szinte egy nagy-
családdá olvad össze, figyelünk egymásra, és
figyeljünk azokra is, akiknek nem jut annyi
fény, annyi törődés, mint nekünk. Fontos,
hogy segítsük ezeket az embertársainkat is,
egy-egy jó szó is boldoggá tudja tenni Őket.
E meghitt szavak után szót kaptam én is, és
a szeretetről szóló cikkemet olvastam fel,

melyet tapssal köszönték meg nekem. „Hogy
mást szeretni tudj, előbb magadat kell szeret-
ned, és meg kell tanulnod száz százalékig
önmagad lenni”. (Cristina Perri amerikai-
olasz fiatal énekesnő). Gyurkovics Ágnes egy
kedves hangulatú újévi verset olvasott fel.
A tobruki óvodások énekszóval örvendeztet-
ték meg a vendégeket. Meghitt karácsonyi
dalok csendültek fel. Takács Titanilla óvó
néni kicsi óvodásai oly boldogan énekeltek.
Perényi Hanna fuvola szólója is hozzájárult az
igazi ünnepi hangulathoz. Közös énekléssel
tettük még meghittebbé a délutánt. A Cseb -
szalto Nyugdíjasklub tagjai a felnőtt és gyer-
meksereget saját készítésű mézes-habos süte-
ményekkel kápráztatták el. Na, de a klub férfi
tagjai is kivették részüket, mert a forralt bort
ők készítették, amely igazán jól sikerült, és
nagy keletje volt a mézes-fahéjas teának is,
fogyott is belőle jócskán. A következő a 3.
gyertya lángja a Szalmási-telepen, a 4. gyertya
fénye Fűzfőfürdőn lobbant fel. Köszönöm,
hogy részese lehettem Advent ünnepének!

HEGYI ILONA RÓZSA

Advent a Karácsony előfutára

Már több mint húsz éve, hogy a Bala -
tonfűzfő és Körzetének Mozgás sérültek
Csoportja, karácsony előtt megtartja ünnepi
összejövetelét. Most sem volt ez másképp a
közösségi házban, ahol díjakat adtak át,
melyet színvonalas műsor követett.  

– Lassan elérkezik az év legszebb ünnepe mely
a szeretetről, a családról és a mi közös -
ségünkről szól. Számot vetünk a mögöttünk
álló hónapok munkáiról, eredményeiről, mert
kö zösen minden könnyebb, sorsunkon ke resz -
tül erőt tudunk adni egymásnak, a mi
közösségünkben fontos a bizalom az egymásra

fi gyelés és a tolerancia.  Ilyenkor mindenki
a szeretetről beszél, de ne csak pár napig tart-
son, az év többi napján is figyeljünk egymásra,
ne legyen harag a szívünkben, segítsük
egymást különösen a szegényeket és az eleset-
teket, mert adni jó, és aki adni tud, az duplán
kapja vissza. Minden évben ezen a napon
adjuk át a „Humanitás” kitüntetésünket,
melyet olyan emberek kapják, akik több éven
keresztül mindenben támogatták az általunk
tartott rendezvényeinket, valamint más civil
szervezet által tartott eseményeken is segítet-
tek. Idén Bátori István és Sipos János kapják
ezt a méltó elismerést – mondta ünnepi beszé-

dében Hegedűs Józsefné a Balatonfűzfő és
Körzetének Mozgássérültek Csoportjának a
ve zetője, miközben átadta a díjakat. Virággal
köszönte meg a munkáját: Béres Istvánné -
nak, a Balatonfűzfői Hírlap egykori főszer-
kesztőjének, Szanyi Szilviának, a Balaton -
fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület korábbi
elnökének, a város polgármesterének, Kiss
Irénnek, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár megbízott igazgatójá-
nak, Varga Juditnak, a Balatonfűzfői Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub vezetőjé-
nek, Baranyainé Szaitz Gyöngyinek, a közös-
ségi ház gondnokának, Bátori Istvánnénak,

Ahol van szeretet, van gazdagság és siker is – megtartotta éves rendezvényét
a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportja
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Wieloch-Varga Krystyna textiltervező, iparművész kiállítását
nyitotta meg Veszeli Lajos festőművész a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében. 

Wieloch-Varga Krystyna textiltervező, iparművész Lengyel ország ban
született egy Radomsko melletti kis településen. 1975-ben Művészeti
Gimnáziumban érettségizett, egyben reklám és kirakatrendező szak-
mát szerzett. 1981-ben diplomázott a Łódzi Ipar művészeti Főiskola
textiltervező szakon. 1980–83-ig az Uniontex textilgyárban dolgo-
zott textiltervezőként. 1983 óta él Magyar orszá gon magyar szárma-
zású férjével, kezdetben Szolnokon, majd 2015 óta Balaton almá -
diban. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és
a Lengyel Alkotói Fórumnak. 
Krystyna olajfestészettel, gobelintervezéssel és szövéssel, valamint
kézzel festett ruhák tervezésével foglalkozik. Munkái alapvető témái
a természet és a természeti jelenségek, az izgalmas, organikus motívu-
mok és színek gazdagsága. Kárpit munkáihoz legtöbbször saját festé-
sű gyapjút használ, de szívesen dolgozik más anyagokkal is, mint pél-
dául a szizál, a pamut vagy a kender. Gobelineket, olajfestményeket,
kézzel festett selyem kompozíciókat készít. Munkáit bemutatta egyé-
ni kiállításokon: Budapesten, Egerben, Szegeden, Békéscsabán, Nyír -
egy házán, Szolnokon, Veszprémben, és a lengyelországi
Kędzierzyn–Koźleben. A Balaton-partján legelőször Balatonfűzfőn
tekinthették meg gyönyörű alkotásait. Mélyen meghatotta az a szere-
tet, amit a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár munka-
társaitól és Veszeli Lajos festőművésztől kapott, aki nagyon sokat

segített neki a kiállítás során, elsősorban szakmai tanácsokkal látta el. 
– Advent van, és úgy gondoltam, hogy egy olyan kiállítást ajánlok
Balatonfűzfőnek, ami minőséget képvisel. Wieloch-Varga Krystyna textil-
tervező, iparművész túl azon által, hogy gyönyörű képeket készít, hihetet-
lenül szerény és kedves hölgy, akinek nemrég született meg az első unoká-
ja, amiért szívből gratulálok – kezdte Veszeli Lajos festőművész, majd
a taps után folytatta beszédét. Szerinte a textiltervezők egyfajta űrt kép-
viselnek a művészeti világban, ugyanakkor nagyon közel állnak a festé-
szethez. Egy női alkotónak sokkal nehezebb a dolga, mint egy férfi
művésznek, akik csapongnak jobbra-balra. Egy hölgynek – ahogy ezt
Krystyna is tette és teszi – össze kell tartania egy családot. Veszeli Lajos
nagy örömmel újságolta, hogy az Új dunántúli tárlat során augusztus-
ban, Balatonalmádiban, a Műemlék Magtár Rendezvényházban egy
csoportkiállításon már bemutatkozott a művésznő. Magával ragadta
Krystyna kreativitása, aki egy kis sarokban felfedezte azt az értéket,
ahová kiállíthatja a munkáit. Ecsetet fogott a kezébe, lefestette a falat,
majd után kihelyezte alkotásait. – Egy művésznek nemcsak sokoldalú-
nak kell lennie, hanem alázatosnak is, hiszen ezzel teremt értéket, melyet
most önök is láthatnak itt Balatonfűzfőn. 
A kiállítás színvonalát emelte Meh Okszana piano és Farkas István
hegedű játéka. Legelőször Antonio Vivalditól adták elő a Siciliano
művet, ezzel is teret kölcsönözve az adventi hangulatnak. Majd jött
Luigi Boccherinitől a Menüett, amely már a farsangi időket elevení-
tette meg. A tárlat 2020. január 13-ig tekinthető meg. 

SZENDI PÉTER

Színesre festett élet – izgalmas, organikus motívumok egy textilművésztől

Dénes Tibornénak, Kovács Andrásnénak és
Vági Ilonának. Természetesen a férfiak sem
maradhattak ki a sorból, ők egy üveg italt
kaptak: Németh Imre, a Vágfalvi Ottó Műve -
lődési Központ és Könyvtár hangtechnikusa,

aki nélkül nem lenne igazi egy rendezvényük
sem és Kiss Ferencnek, aki mindenben kiveszi
a részét.  Szanyi Szilvia polgármester asszony
beszédében a szeretet fontosságára hívta fel
a figyelmet, egy történetben elmesélte, hogy

ahol van szeretet, van gazdagság és siker is.
Egyben mindenkinek békés, áldott kará-
csonyt és jó egészséget kívánt. A város előjá-
rója után a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Általános Iskola Gimnázium
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai adták elő, Móra Ferenc:
A didergő király című meséjét, majd jött
Prepszent János, aki három verset mondott.
Őt követte Fenyvesi Zóra, aki csodálatos
hangjával elbűvölte a közönséget, végül
Varga Judit tánca aratott nagy sikert.
A rendezvény baráti beszélgetéssel és finom
vacsorával zárult. 

SZENDI PÉTER
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A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola december 19-én tartotta hagyományos karácso-
nyi koncertjét, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében.

A színpadi konferálás meghitt pillanatait az a bejelentés indította,
mely szerint az iskola egykori diákja, a tanárnő kedves volt tanítvá-
nya, s jelenlegi tanár kollégája, Vati Gergő a koncerten társkonferáló-
ként vesz részt. 
Az iskola karácsonyváró programjai nagyon népszerűek, számos, sike-
res adventi fellépés városszerte, az iskolai karácsonyfaállítás, a karácso-
nyi ajándékozással egybekötött bulik, a karácsonyi iskolagyűlés, a sike-
res karácsonyi kézműves programok. Ezek az eredményes, meghitt pil-
lanatok nem jöhettek volna létre a felkészítő tanárok, és a kedves szü-
lők hatékony munkája nélkül, melyet szívből köszönt meg az intéz-
mény nevében Inci néni. Gergő bácsi köszöntötte a meghívott vendé-
geket, majd a karácsonyi műsort a 2007-ben, Hégely Ákos tanár úr által
alapított Irinyi Fúvószenekar kezdte, mely méltán büszke utódja, a vala-
ha volt, híres úttörőzenekarnak, mely 1953-ban alakult. Két zenekari
művel lepték meg a hallgatóságot: az Auld Lang Syne (Gyertyafény
keringő) és a Szépség és a szörnyeteg című film ismert dalával. 
Az ünnepi hangulatot egy különleges produkció fokozta, melyben
a zenekar mellett az Irinyi kórus is szerepelt, s egyediségét a szerzője
jelentette. Iskolánk igazgatója, Dudás Zsolt, harminc évvel ezelőtt
írta ezt a dalt, s gitáron játszotta is zenekarával. Ákos bácsi a fúvósze-

nekarra hangszerelte, Márta néni pedig az énekkarral megtanította,
az Ébredés című számot. A közönség óriási tapssal díjazta a nagysike-
rű dalt, melyet az All I Want for Christmas követett. A hangverseny
meghittségét a délután folyamán többször is emelte két tehetséges
hetedik osztályos tanuló, Erdősi Janka és Takács Adél Gyöngyi kará-
csonyi versválogatása. Az ünnep szavait egy kiváló énekduett, Ódor
Laura és Huzsvár Gerda, hatodikos tanulók Szép Karácsony előadá-
sa követte. A gyönyörű dallamok szinte ellepték a színpadot és
a nézőteret, amikor az őszi, rangos énekversenyt nyert Váczi Violetta
elénekelte a Jégvarázs rajzfilm híres dalát, a Legyen hó címűt.
Az Irinyi kórus, mintegy negyven énekkarosa csilingelő hangon adta
elő, John Rutter: Angels’ Carol című dalát, majd a magánének szakos
lányok – Kiss Rebeka, Ódor Laura, Huzsvár Gerda, Berdó Hanna,
Hudra Csilla – kamaraműsora kápráztatta el a hallgatóságot. Az in -
téz mény különleges együttese, a Csengettyűsök összeállítása igazi,
karácsonyi üdvözlet volt az ünneplők részére, szinte virtuózként
kezelve a hangszereket: Berdó Hanna, Hegedűs Alexandra, Kiss Kíra,
Heidinger Kinga, Hudra Csilla, Mojzer Míra, Kiss Zselyke. Az ünnep-
séget, a finálé hagyományos, közös éneklése zárta, a jól ismert
Pásztorok, pásztorok dallal, melynek békéje megtöltötte a színházter-
met Ismét eltelt egy év, az izgatott, lelkes fellépők, csodaszép karácso-
nyi műsora, a szeretet, az elfogadás, a tisztelet, a békesség jegyében
zárta le a 2019-es év történéseit, boldogsággal várva a 2020-as évet.

HORVÁTH IRÉN

Ünnepi hangulat, meghittség, csodálatos dallamok

Decemberben Paula néni betöltötte a 95. születésnapját. 110 éves Marika
néni mellett a Támasz Idősek Otthona másik lakójának is születésnapi
vendégei lehettünk. Bíró Györgyné Paula néni Pest megyében látta meg
a napvilágot, öten voltak lányok, ő volt a harmadik gyermek a sorban. 
Szüleit követvén szövőnőként ő is a Weiss Manfréd gyár dolgozójaként
tevékenykedett. Fejér megyében telepedett le házasságkötése után.  Házas -
ságá ban három leánygyermeke született. A családja népes: 10 unoka,
17 dédunoka, és 10-nél több ükunokája van, a legkisebb négy hónapos. 
Élvezi az időskor napjait, hiszen tv-t néz, olvas, jó időben sétálgat és ücsö-
rög a parkban. Idősotthon rendezvényeink mindegyikén részt vesz, min-
dig mosolyog, észreveszi az élet szépségeit nagyon optimista szemléletű
asszony. Szeretettel köszöntjük városunk kedves lakóját 95. születésnap-
ja alkalmából.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

95 éves születésnap a Támasz Idősek Otthonában



2020. január 11. oldal

A decembert elnevezhetnénk a varázslat havának is, hiszen az év
legszentebb ünnepére való készülődéssel megannyi bensőséges,
meghitt pillanatot élünk meg. A Támasz Idősek Otthona adventi
koszorújának gyertyáit egy- egy ünnepségen, közösen gyújtottuk
meg. 

Első alkalommal a lakóinkból álló színjátszókör tagjai, míg a másodi-
kon az Irinyi Általános Iskola diákjai karácsonyi műsorral segítették az
ünnepi hangolódást. A következő gyertyagyújtást a már hagyomá-
nyosnak mondható karácsonyfadíszítő délutánunkkal kötöttük össze.
A harmadik alkalommal megrendezett eseményre helyi csoportokat
hívtunk meg, így a mi kézművescsoportunkon kívül az általános isko-
lát, a Csebszalto Nyugdíjasklubot és Hímzőkört képviselő tagok gyö-
nyörű, egyedi, kézzel készített díszekkel öltöztettek fel egy-egy fát,
amelyeket aztán az épületünk különböző pontjain állítottunk ki, min-
denki örömére. A negyedik gyertya meggyújtására az intézményi
karácsonyi ünnepségen került sor. Vellai-Nemes Nikoletta intézmény-
vezető mellett Szanyi Szilvia polgármester köszöntötte lakóinkat
ünnepi gondolataikkal, majd egy régi gyermekkori szenteste történe-
tét idézték fel a színjátszósaink. Utánuk egy meglepetés produkció
következett, hiszen első ízben került arra sor, hogy kollégáinkból álló
kis csapat, gyermekeik bevonásával verses-énekes összeállítást adjanak
elő. A „debütálás” jól sikerült, sokakat megérintett a családias, meg-

hitt, szívből jövő műsorszám. A karácso-
nyi ünnepkör mellett megtartottuk az év
utolsó névnapi és születésnapi ünnepségét
is. A névnaposainkat kívánságműsorral
köszöntöttük. Mivel ez az alkalom épp december
hatodikára esett, így a nagyszakállú Mikulás is természetesen tisztele-
tét tette nálunk. A születésnaposainkat Báthory Tamás citerazenész
ajándékozta meg előadásával. Erőteljes, egyedi énekhangjával és
hangszeres fellépésével különleges élményt szerzett a jelenlévőknek.
Az utolsó hónap egy igazán rendkívüli pillanatot hozott
az intézményünkbe. Egyik lakónk, Kerner Jánosné, Mária december
23-án töltötte be a 110-ik születésnapját. Ezzel a szép életkorral,
hazánk második, megyénk legidősebb polgára. A már öt éve nálunk
élő Marika nénit családja körében köszöntötte az Otthonban Vellai-
Nemes Nikoletta mellett dr. Tar Viktória, a Balatonalmádi Járási
Hivatal vezetője és Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere is.
Felemelő pillanat volt öt generáció együttlétét megélni, hiszen a 110
éves ünnepelt mellett ott ült édesanyja ölében az öt hónapos kislány
ükunoka is. Reméljük, hogy sok ilyen boldogságos, kivételes pillanat-
hoz tudjuk a nálunk élő időseket segíteni! Az intézményünk nevében
kívánok minden kedves olvasónak boldog, eredményes új évet!

NAGY VERONIKA MENTÁLHIGIÉNÉS

Decemberi visszatekintő

A megye legidősebb, az ország második legkorosabb emberét köszöntötték
születésnapja alkalmából. A balatonfűzfői Támasz Idősek Otthonában öt éve él
a 110 éves Kerner Jánosné Marika néni, aki 1909. december 23-án a Somogy
megyei Kazsok településen született.

Marika nénit családja mellett köszöntötte Vellai-Nemes Nikoletta, a balatonfűzfői
TÁMASZ Idősek Otthona intézményvezetője, Tar Viktória a Veszprém Megyei Kor -
mányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal vezetője és Szanyi Szilvia, Bala tonfűzfő
polgármestere is.
Marika néni aktív éveiben főként a vendéglátásban és a mezőgazdaságban dol-
gozott kétkezi munkásként. Aktív éveit Somogy, majd Baranya megyékben élte,
majd már nyugdíjasként költözött lányához a Balaton közelébe. Egy lánya szü-
letett, aki az idén 88 éves, ráadásul ebben az évben született meg ötödik ükunokája. Marika néni
magas életkora ellenére is rendkívül jó megfigyelő és véleményformáló, amelyből nem hiányzik a fanyar humor sem. Számos alkalom-
mal hangoztatta: mindig azért dolgozott, hogy a saját szerény élet indulásához képest a lehető legjobb körülményeket tudta biztosítani a csa-
ládjának. Marika néni vallásos életet él, a mai napig is rendszeresen imádkozik, valamint a Bibliát is lapozgatja. Több lakótársával is sokat
beszélget a régi idők eseményeiről.

SÁGI ÁGNES (VESZPRÉM MEGYEI NAPLÓ)

A megye legidősebb emberét köszöntötték
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Nem tudom beszámolónkat rövidre fogni,
mert rengeteg esemény, feladat várt
a klub tagokra az őszi-téli időszakban.
Távirati stílusban is hosszú lesz! Ez nagy-
on jó, mert közösségünk aktivitása vál-
tozatlanul példaértékű.

Alig kipihenve a szüreti mulatság fáradalma-
it, útra kelt 40 klubtagunk megismerni
hazánk távoli vidékét, Hegyalját. Három
napos kirándulásunk tartalmasan, élvezete-
sen, sokunknak sok újdonsággal, látnivaló-
val, jó borokkal spékelve telt a pár nap.
Bejártuk Tokaj, Sárospatak, Mád, Szerencs
vidékét, fürödtünk a híres miskolctapolcai
Barlang Fürdőben. Kirándulásunk egybee-
sett a dalos találkozó időpontjával, ahol klu-
bunk is szervező volt. Az itthon maradt
klubtagjaink kivették részüket a munkából:
sütötték a sütiket, s fogadták, kalauzolták
a vendégeket. Egész évben gondozzuk
a harangláb környékét, s az Aradi Vértanuk
emlékhelyét is. Így gondozott környezet
fogadta az ünnepre érkező megemlékezőket.
A gyaloglás napján szakadt az eső, ennek
ellenére, igaz, hogy kevesebben, mint tavaly,
azért útra keltünk, s pár kilométert mentünk
a sétányon.
Klubunk is részese volt annak a példaértékű
összefogásnak, amely a hulladéklerakó bezá-

rása érdekében útlezárással tiltakozott. 8–10
tagunk naponta kiállt autójával a veszprémi
utakra, pénzt, egészséget, fáradtságot nem
kímélve. Sajnos a Natúrkert Vendéglő bezá-
rása miatt másik városrészben kellett tarta-
nunk a hagyományos „fiú napunkat”. A ren-
dezvényt a Nike Étteremben tartottuk.
Ötven fölötti létszámunk bizonyítja, hogy
igényünk van a közös együttlétre. Műsorral
köszöntöttük férfitagjainkat, humorban, jó
kedvben nem volt hiány. A finom vacsorát
tombola követte, majd testedzés következett,
táncoltunk, nótáztunk a busz indulásáig.
A városi nyugdíjasklubok találkozóján is jót
buliztunk. Köszönjük az Önkormányzatnak
és a Művelődési Központnak a jól sikerült
estet. Az Alapítvány városszépítő akciójának
keretében megtisztítottuk a 71-es számú út
menti árkokat a szeméttől, a körforgalomtól
a városszélig, az út menti kiserdőben, a sétá-
nyok tobruki szakaszán is gyűjtöttük a sze-
metet. A szakadó eső ellenére is többen
ültettük a fűzfákat. Belefért az időnkbe egy
tekeversenyen való részvétel, férfi- és női
csapatunk is eredményesen szerepelt. Egész -
ségmegőrzésünk érdekében eltöltöttünk egy
kellemes napot a Tamási Gyógyfürdőben.
Az adventi időszakban is rengeteg felada-
tunk volt: kézműveskedtünk, készítettünk
adventi koszorúkat, asztali-, sír- és mézeska-

lács díszeket. A Városvédő és Fürdő Egye -
sülettel együtt feldíszítettük a tobruki
Mindenki karácsonyfáját és a Támasz Idősek
Otthonának karácsonyfáját. Segédkeztünk
a városi adventi koszorú elkészítésében is,
ráadásul jutott a feladatokból a VEGASZ
disznóvágásán is klubtagjainknak. Mint már
több éve, idén is a városi gyertyagyújtási dél-
utánokon képviseltetjük magunkat. A máso-
dik vasárnapi eseményt klubunk nagy öröm-
mel, szeretettel rendezte. Műsorral, sütemé-
nyekkel vártuk az egyre nagyobb létszámmal
érkező ünneplőket. Meghitt hangulatú dél-
után töltöttünk együtt. A harmadik vasár-
nap helyszínére, a Szalmássy-telepre kézben
vitték fiaink a nehéz koszorút. Elérkezett az
év utolsó rendezvénye, a hagyományos kará-
csonyvárónk. A tobruki óvodások szívet
melengető, megható műsora után bezsúfo-
lódtunk az óvoda kis tornatermébe. Sok jó
ember kis helyen is elfér!  Köszöntöttük,
megvendégeltük egymást. 

Azt kívánom, hogy a idén is ilyen aktív klu-
béletünk legyen, köszönjük klubvezetőnk,
Németh Gábor munkáját. Boldog, egészség-
ben, örömökben gazdag új esztendőt kívá-
nok városunk minden lakójának!      

GYURKOVICS ÁGNES

A Csebszalto nyugdíjasklub életéről

Ha fázol, vegyél el egy kabátot! - szlogennel 3 éve indult a szabadfogas mozgalom
Budapesten, azzal a céllal, hogy az utcán élő, nélkülöző embereknek segítsen átvészelni a hi -
deg téli napokat. Balatonfűzfő közössége 3 évvel ezelőtt is csatlakozott az akcióhoz és a közös-
ségi ház elé kihelyezett ruhatartó állványon adott lehetőséget a helyi lakosoknak, hogy már
nem használt téli kabátjaikkal segítsenek másokon.
2019. december 11-én újra elindítottam ezt az akciót. A közösségi ház és a művelődési köz-
pont bejáratánál több mint három hétig lehetett ott hagyni a nem használt meleg kabátokat,
sapkákat, sálakat, pulóvereket, téli cipőket és takarókat. Már az első pár órában gazdára lelt
néhány kabát, és ez megerősített abban, hogy érdemes folytatni a kabátgyűjtést. Szívet melen-
gető volt látni, hogy naponta cserélődtek a kabátok a fogasokon. Számomra egyrészt bebizo-
nyosodott, hogy településünkön is több olyan ember él, akiknek jól jön ez a fajta segítség.
Másrészt, felemelő volt látni, hogy sok jó ember él a városunkban, aki hajlandó segíteni
másoknak. 
Az összefogás, a segítő szándék hatalmas kincs, ami gazdaggá tehet bármilyen közösséget.
Bíztatok mindenkit, hogy keressék a lehetőséget, mikor segíteni tudnak valakinek! Hálás
köszönet a támogatásért, közreműködésért a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
dolgozóinak és köszönet mindenkinek, aki kabáttal, ruhával segítette az akció sikerességét! 

GÁL ANDREA KÉPVISELŐ

Ha fázol, vegyél el egy kabátot!
„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban”. (M. Gandhi) Megérkezett a Mikulás

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár minden évben nagy izgalom-
mal készül a Télapó érkezésére. December
5-én vidám gyermekhangok töltötték
meg színháztermet és előcsarnokát, ahol
már kora délután jó hangulatú kézműves
foglalkozást tartott Varga Judit. A színes
és dekoratív díszeket mindenki magával
vihette. 
A Pesti Zenés Színpad mikulásváró zenés,
interaktív műsora nagyban hozzájárult
a kicsik öröméhez, hiszen játék közben
megelevenedett Micimackó és Rudolf,
a szarvas is. Felcsendültek olyan kedves
dallamok, mint például a közkedvelt
Jégvarázs animációs film „Legyen hó” cso-
dálatos betétdala. A Mikulás vendégségét
gyermekdalok és versek tették emlékeze-
tessé, aki nem érkezett üres kézzel, búcsú-
zásakor pedig megígérte, hogy jövőre
ismét ellátogat hozzánk. Mi várni fogjuk!

BÓNA VERONIKA
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Egyesületünk az idén ünnepelte 10 éves születésnapját. Ennek alkal-
mából gálát tartottunk a Művelődési Központban. Vissza te -
kintettünk az elmúlt évekre. Több, mint 80 rendezvényt és ezenfelül
100 animátoros programot csináltunk nyaraló vendégeinknek és
a helyieknek. 

Voltak táncos- és animátoros gyerek programjaink, tűzijátékos-, víz-
játékos vitorlás felvonulás, strandpartik, vásári vigadalmak, kézműves
fűznapok, strandmozi, tojásfa, borzongtunk sokat, aztán tudomá-
nyos előadásokat is hallgattunk. Jó volt visszaemlékezni, köszönjük
annak a sok önzetlen embernek a segítségét, akik nélkül ezek a prog-
ramok nem jöhettek volna létre. Büszkék vagyunk a saját szellemi ter-
mékünkre a szabadulószobáinkra, melyekből csak a legjobb logikával
rendelkezők jutottak ki.

A közgyűlés új elnököt választott Koronczai János személyében
november 30-tól. Az eddigieknek megfelelően folytatjuk a munkát.
A testülettel történt egyeztetés után kifizettük a vitatott E-on szám-
lát, ezzel pont került egy hosszú folyamat végére. Már a tavalyi évben
kértük a jegyző urat és a testületet, hogy tárgyaljuk meg, mekkora
részt vállaljon magára az egyesület, hisz az épületet más is használja,
akinek a villanyköltségét az önkormányzat magára vállalta. Azt
a vizesblokkot is kellett fűtenünk, hogy ne fagyjanak el a vízvezeté-
kek, melyet a Máltai Szeretet Szolgálat Balatonalmádi csoportja hasz-
nál. Számításaink szerint ezeknek a helyiségeknek a temperáló fűtése,
a villanyköltség 60 százaléka. Emellett 1.8 millió forintot költöttünk
különböző felújítási munkálatokra, amiből 400 ezer forintot írt jóvá
az Önkormányzat a bérleti díjból. 
Rengeteg tervünk van a 2020-as évre. Elkészítettük programterveze-
tet, pályázatokat írunk. Ami most a legfontosabb az NTAK
(Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) elektronikus regiszt-
ráció szállásadóink részére. Ezt minden szállásadónak kötelező elvé-
gezni 2019. december 31-ig. Azoknak is, akinek nincsenek vendége-
ik, ezért kikértük a Hivataltól a szállásadói jegyzéket, melyben közel
kétszázan vannak. Azt gondoljuk, hogy sokan már rég nem foglal-
koznak szállásadással, de elfelejtették töröltetni magukat a szállásadói
jegyzékből. Javasoljuk, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg! Ha
bármi kérdésük van, tanácsot kérnének, várjuk Önöket! Segítünk
a napi bevallásban és a beregisztrálásban is tagjainknak.
Városunkba érkezik a méltán híres GIRO D’ ITALIA országúti
kerékpáros verseny. Erről egy fórumot tartunk 2020. január 10-én

17 órakor a Jókai utca 19–21. (volt Jókai iskola) címen található
Turisztikai Egyesület Játszószobájában, ahova várunk mindenkit, aki
szívesen részt venne a szervezésben. Közben készülünk a 2023
Európa Kulturális Fővárosa programjaihoz, keressük a forrásokat,
hogy nagyszerű programokat készítsünk közösen, a városért. Évek
óta nagy tervünk, hogy a Csillagvizsgáló üzemeltetése. 3D-s mozit
alakítanánk ki. Csillagászati mozi lenne, rengeteg előadást tervezünk
a kozmosz titkairól, amivel várnánk az érdeklődőket. Munka -
lehetőség várná az itt lakókat, és egy új színfolt lenne a vendégeink-
nek. Pályázatunkat a januári testületi ülésen ismertetjük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni tagjainknak, támogatóinknak,
önkénteseinknek, munkatársainknak, Választmányunknak, Felügye -
lő Bizottságunknak és leköszönő elnökünknek, Szanyi Szilviának
ebben a tíz évben végzett munkáját! Számítunk Önökre az elkövet-
kező tíz évben is! Bízunk a további összefogásban, és fejlődésben hisz
ez az erőssége ennek a szervezetnek!

Elérhetőségeink:
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
Weboldal: www.balatonfuzfoinfo.hu, www.balatonsecreto.hu.
Email-cím:info@balatonfuzfoinfo.hu
Telefon: 00-36-20/341-5504
Iroda: Balaton Secreto Szabadulószobák és Játszóház épületében
Cím: Balatonfűzfő, Jókai utca 19–21.

KORONCZAI JÁNOS ELNÖK

10 éves a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület

Fotó:Boros Péter
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Idén is megrendezésre került a hagyományos
Karácsonyi gála műsor, a Fűzfő- Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub, a Yildizlar
hastánc csoport és a Csipet Csapat gyermek
csoport közreműködésével. A közel két órás
előadásban több műfaj is teret kapott, legyen
az néptánc, hastánc vagy akár showtánc.
A táncokat betanították: Papp Jucus és Varga

Judit. A Táncgála egy történetet mesélt el
a karácsony várásáról, gyermekszemmel
nézve. E kedves szerepeket Fehér Bianka és
Fenyvesi Zóra Klaudia játszották. Termé -
szetesen a vidám hangulatról, éneklésekről
a Csipet csapat többi tagja gondoskodott.
Ez úton szeretnénk megköszönni a Műve -
lődési Központ összes dolgozóinak, szülők-

nek, és természetesen azoknak, akik megtisz-
teltek bennünket és eljöttek, hogy ismét
együtt töltöttünk egy szép karácsonyi dél-
utánt. Találkozzunk 2020-ban is!

VARGA JUDIT

FŰZFŐ- HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS

NOSZTALGIA TÁNCKLUB CSOPORTVEZETŐ

Karácsonyvárás táncgálával 

A madarakról télen ki gondoskodik?
2019. december 27- én, téli madáretető,
madárcsalogató készítésre hívott mindenkit
a VÁCISZ. Pintér István, Pista bácsi és fele-
sége Eszter néni, idén, 14. alkalommal hívták
össze a város apraja, nagyját, hogy közös
munkával megtanítsák a madáretető készítés
mikéntjét, valamint a felelős madáretetést. 
Pista bácsitól megtudtam, hogy a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesü -
letnek van egy szabványa, ami alapján célsze-
rű készíteni az etetőket, hogy azok biztonsá-
gosak és használhatóak legyenek. Azt is
elmondta, hogy fontos, hogy a kis házikókat
ne fessük le, mert a madarakat, mint a termé-
szetben élőket, etetéskor természet azonos,
vagy ahhoz hasonló környezet megteremté-
sével tudjuk becsalogatni kiskertünkbe. 
A program minden évben a téli szünetben
kerül megrendezésre, a két ünnep között.
Korábban az volt a céljuk, hogy a gyerekek
a korcsolyázás mellett, a szabadidejükben az
alkotás élményével is gazdagodjanak. Ma már
sajnos csak ritkán adatik meg, hogy korcso-

lyát húzhassunk, de a madáretető készítés
maradt. A program azonban sokkal több,
mint egyszerű barkácsolás. A házikók elkészí-
tésén túl komoly közösségformáló hatása is
van az eseménynek. Mint mindig, idén is
nagyon sokan gyűltek össze, fúrni, faragni.
Be sem kellett lépni a Közösségi Házba, már
kintről is hallani lehetett a kalapácsolást,
fűrészelést. Jó volt látni, milyen örömet tud
okozni a közös munka és alkotás. Gene -
rációkat kapcsol össze, örök élménnyel gaz-
dagítja a kicsiket és nagyokat. Az ilyen alkal-
makkor tapasztalhatjuk meg, hogy a mai
világban, amikor mindent gyorsan és készen
szeretnénk kézhez kapni, milyen nagy szük-
ség van arra, hogy bizonyos dolgokat, amiket
megvásárolhatnánk, mi magunk készítsünk
el és arra is, hogy önzetlenül gondoskodjunk
másokról, jelen esetben a madarakról.
A munka közben sokat tanulhatunk Pista
bácsitól. Kertjükben évről évre több madár-
fajt látnak vendégül. Megfigyeléseit, tapaszta-
latait osztotta meg, így délutánra a madarak

egy házikóval és benne élelemmel, a vendégek
pedig fontos tudással lettek gazdagabbak és
okosabbak. A munkát a tavaszi szünetben
a madárodú készítése követi. Készülve a ma -
darak költési időszakára, a Madártani Egye -
sület által meghatározott szabványok mentén
készíthetjük majd el a biztonságos odút,
amibe fészket rakhatnak a kert vendégei.
Most még azonban tél van. Bár hótakaró
csak ritkán borítja a tájat, mégis fontos, hogy
gondoskodjunk az itthon telelő madarakról.
Az elkészült etetőkbe mindig tegyünk ki
megfelelő élelmet a számukra.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES
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Szanyi Józsefné, Lenke Szerecsenyben szü-
letett. A Pápa és Győr között található
falu nagyon kulturált és összetartozó

közösséget tudhat magáénak még ma is.
Azt hiszem, nem tévedek, mikor azt írom,
hogy Lenke szülein keresztül szívta magá-
ba a kézművesség szeretetét. 

Édesapja bútorasztalos volt, édesanyja női
szabónak tanult. Lenke és három testvére
szerető családban, alkotó kezek alatt nevel-
kedett. A kézművességgel már korán meg -
ismerkedett, mert iskolai szakkör formájá-
ban jelen volt a mindennapjaiban. Az alkotás
iránti örökölt vágy és az iskolában elsajátított
ismeretek Lenkét felnőtt korában sem hagy-
ták magára. Fiatal, dolgozó nőként a mun -
kába járás hosszú, sokszor egy órán át tartó
idejét kihasználva horgolással és varrással
töltötte.
A hatvanas évek végén költözött férjével
Fűzfőre. Kezdetét vette a nagybetűs élet,
amit az otthon felépítése és gyermekik neve-
lése tett színessé. Lenkének ekkoriban nem
nagyon jutott ideje az alkotásra. Teltek, múl-
tak az évek és a kézimunka talán egy picit ki

is ment a divatból, ha lehet ilyet mondani. 
Történt azonban, 2015-ben, hogy városunk-
ban, az „Öltsünk és örökítsünk” pályázat
nyomán kézimunka alkotói szakkör indult.
Ekkor kopogtatott be újra Lenke ajtaján és
szívén az alkotás, ami azóta is mindennapjai
boldog részét képezi. Munkáit a Balaton -
fűzfői Hímző Szakkörrel közös kiállításokon
csodálhatjuk meg, de részt vett már „A Ma -
gyar Kézművességért Alapí tvány” pályázata-
in is. Egyik legnagyobb büszkesége, hogy
Székesfehérváron a „Reformáció 500
Emlékév” keretében állították ki egy Úrva-
csorai kehelytakaróját. 
Alkotásait legszívesebben saját örömére vagy
családtagjai megajándékozására készíti.
Szerencsére van kinek továbbadnia tudását,
6 éves kislány unokája már most öltöget.
Hiába az alkotás, ha megérinti az embert,
többé nem engedi. Észrevétlenül lesz a min-
dennapok része és teszi boldoggá azokat.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Alkotni a magunk örömére

A Mi, Nők Filmklub 2019. évi utolsó
találkozóján az „Instant család” című
amerikai vígjátékot néztük meg. Egyben
ez a film volt az utolsó része, annak
a negyed éves blokknak, amelyben
a „más ság” témáját tárgyaltuk ki. 

Az elmúlt három hónapban olyan alkotáso-
kat néztünk meg, amelyek olyan, a társada-
lomban fellelhető pozíciókat mutattak be,
amik eltérnek a köz megítélése szerinti nor-
mától és ezért „másként” kerülnek meghatá-
rozásra.
Az „Instant család” egy, a negyvenes éveiben
járó fiatal párt mutat be, akik egy napon
ráeszmélnek, hogy talán már kicsúsztak
a családalapítás ideális időszakából. Mivel
azonban szeretnének gyermeket, elhatároz-
zák, hogy örökbe fogadnak egy öt évest, így
úgymond behoznak egy kicsit az elfecsérelt
időből. A terv készen áll, a kivitelezés azon-
ban nem is olyan egyszerű. Elvégzik a felké-
szítő tanfolyamot és első ízben nevelő szülő-
ként magukhoz vesznek egy tinédzser lányt,
akinek van két kisebb testvére. 
Az író – rendező Sean Anders a saját életéből
nyert tapasztalatokkal, kellő humorral átitat-
va ad a nézőnek képet arról a könnyűnek

nem mondható élethelyzetről, amikor egy-
másnak idegenek próbálnak meg egy csalá-
dot alkotni. A nevelőszülők esetlenségeinek,
találékonyságainak és könnyek, valamint
nevetések közti tapasztalásainak lehetünk
szemtanúi a szülővé válás folyamata során.
Közben megismerhetjük a befogadott gyer-
mekek álláspontját és azon keresztül bonyo-
lult, sérült és sokszor rémült érzésvilágát. 
A filmen keresztül csupán csak súroljuk
annak a világnak, azoknak az érzéseknek
a felszínét, amit örökbefogadók és örökbefo-
gadottak éreznek. Az amerikai vígjátékok
könnyedségével szinte feldolgozhatónak
hihetjük ezt a fajta „másságot”. A film jó
ízléssel, befogadhatóan humorizál az örök-
befogadásról és az ehhez kapcsolódó tabuk-
ról, nehézségekről, a mindennapokban meg-
oldandó feladatokról, miközben tanulságo-
kon keresztül világít rá a feltétel nélküli sze-
retet fontosságára és erejére.

A Mi, Nők Filmklub következő találkozója
2020. január 16-án, csütörtökön 17.00 óra-
kor lesz a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban. 

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Instant család
Fűzfői kiállítók a vatikáni

Szent Péter téren
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok
Baráti Körének tagjai, – Kaics Julianna és
M. Mészáros Éva – amatőr képzőművé-
szek csodálatos karácsonyi ajándékot
kaptunk.  Már évek óta részt veszünk az
AMKA szervezésében megrendezésre
kerülő Betlehemi Jászol című kiállításon,
mely rendezvény állandó helyszíne
Budapesten a Duna Palota. Ám tavaly
Dr. Makra Ernőné támogatásával pályáza-
tunkat a római „100 jászol” című kiállí-
tásra adtuk be, és a zsűri elfogadta
mindkettőnk jelentkezését. Így Jucika
csuhéból készült Betlehemi jászol alkotá-
sa, illetve a Három királyok olajfestmé-
nyem, jelenleg a vatikáni Szent Péter
téren tekinthető meg. Ez számunkra
óriási megtiszteltetés volt. Jucika már
a második alkalommal szerepel ezen
a nívós kiállításon, melynek megnyitóját
a televízió is közvetítette. A vendégeket
Ferenc pápa magyarul is köszöntötte és
megáldotta az alkotásokat.  
Úgy érzem, ilyen csodálatos karácsonyi
ajándékban még nem részesültem. Öröm
és büszkeség tölti el szívünket, hiszen így
alkotásaink messzi földön hírül viszik
Balatonfűzfő város létezését és bemutat-
hatják kultúrájának egy aprócska szele-
tét. Ezzel az írással szeretnénk köszönetet
mondani dr. Makra Ernőné Jutkának, ami-
ért támogatta és segítette nevezésünket. 

M. MÉSZÁROS ÉVA
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2020 egy nagyon érdekes dilemmával
indult számomra: hajnali fél ötkor –
miután lemostam a szilveszteri sminket –
éjszakai vagy nappali krémet kell felten-
nem lefekvés előtt? No, de nézzük, hogy
mi előzte meg ezt a – szerintem brit tudó-
sok által is irigyelt – kérdést. 

2018. áprilisában nagy változás történt
a Ven dégváró és Gasztronómiai Egyesület
elnökségében, s elhatároztuk azt is, hogy
igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minél
több rendezvényt szervezni, s ezekkel minél
szélesebb korosztályt megcélozni. Így történt
ez akkor is, amikor úgy döntöttünk együtt
ünnepeljük a szilvesztert lehetőleg minél
több balatonfűzfői polgárral, és kitűztünk
egy jótékonysági célt is: a tombola bevételét
az Irinyi Fúvószenekarnak ajánljuk fel.

Az összegyűlt 131.800 forintot január 22-én,
a kultúra napja alkalmából, ünnepélyes kere-
tek közt adjuk át a zenekarnak. 

Több, mint 130-an gyűltünk össze, hogy
együtt köszöntsük az új esztendőt, fiatalok,
középkorúak és régebb óta fiatalok táncoltak
Tyuki Dii retroslágereire. A finom vacsorát
egy rövid meglepetésműsor követte, majd

miután éjfélkor közösen elénekeltük a Him -
nuszt, folytatódott a tánc, amit, ha nem
vetünk véget hajnali négykor a zenének, pir-
kadatig is eltartott volna. Nagyon köszönjük
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak a helyszín biztosítását, köszön-
jük Lajkó Frigyesnek és munkatársainak
a finom vacsorát, a tombolatárgyakat a fel-
ajánlóknak, köszönöm az egyesület tagjai-
nak a munkáját, akik a terem berendezésé-
ben, díszítésében részt vettek, és nem utolsó
sorban köszönöm mindenkinek, aki eljött, és
így járult hozzá ahhoz, hogy megtapasztal-
juk: barátok között csak jól kezdődhet az év. 
Következő rendezvényünk a február 1-i, jel-
mezes Retro Farsang lesz, melynek részleteiért
figyeljék/figyeljétek Facebook oldalunkat. 

VEGASZ EGYESÜLET – MOLNÁR ESZTER

Városi szilveszter a jótékonyság jegyében

2019-ben nem jártunk jól a decemberi
szombatokkal, így a harmadik Városi
Disznóvágást is egy szombati munkana-
pon rendeztük meg. Mivel egy régi hagyo-
mányt igyekszünk ezzel a programmal
újra élővé tenni, próbáljuk betartani a régi
előírásokat, íratlan szabályokat is, melyek
szerint tilos volt a disznóölés kedden, pén-
teken, vasárnap, mert megromlana a hús.

Bár erre esély sem volt, mert az utolsó mor-
zsáig szerencsére mind elfogyott. A disznó -
ölés közben nem szabad a disznót sajnálni,
mert nehezen döglik meg, a disznó felhasítá-
sakor kacagni kell, hogy vastag legyen a sza-
lonna. Azt hiszem ez sikerült, mert igen
jókedvűen kezdődött a reggel, a sózást és
a hurkafőzést szótlanul kell végezni. Ebben
nem vagyok biztos, hogy helyesen jártunk el,
mert a hurkafőzésben több asszony is besegí-
tett, és mint tudjuk, mi nehezen vagyunk
meg beszéd nélkül. 
A szokások és babonák után nézzük az ese-
ményeket a gasztronómia oldaláról! A mi
korosztályunk közül talán már nem olyan
sokan, a kicsit régebb óta fiatalok közül
viszont bizonyára szinte mindenki emlékszik
még a csípős téli hajnalokon pálinkával kez-
dődő „szertartásra”, melynek végkifejlete az
estére elkészült orjaleves és töltött káposzta
volt. Az egész napos munkához olyan étkezé-
sek kapcsolódtak, mint a ma már sokak szá-

mára bizarrnak hangzó reggeli hagymás sült
vér, az ebédre elkészült pecsenye, majd a sült-
kolbász és hurka. A húsból szinte mindent fel
kellett dolgozni, mivel a hűtőládák korát
megelőzően csak füstöléssel, vagy a manapság
elegáns szóval konfitálásnak hívott zsírban
főzéssel tudták tartósítani. A disznótorok
időszaka mindig a tél volt, egyrészt András-
nap környékén, másrészt farsang idején. 
Azt már régóta tudjuk, hogy a gasztronómia
az egyik legjobb módszer arra, hogy össze-
hozza az embereket, enni-inni mindig szíve-
sen összeülnek. Idén is öröm volt látni, hogy
fiatalok és idősebbek együtt nézték a feldol-
gozást, közösen ültek asztalhoz, együtt nyúj-
tották a rétest, hajtogatták a hájas tésztát,
mert természetesen nem maradhattunk édes-
ség nélkül sem. A hagyományos ételek elké-
szítésének bemutatásán, és kóstolásán kívül
kísérőprogramok is színesítették a napot.
Táncoltunk, meghallgathattuk a tradícionális
paraszti étkezés jótékony hatásairól szóló elő-
adást, majd délben Bokor János nótaénekes
jóvoltából zenét is kaptak kedves vendégeink
az ebéd mellé. A délutáni programok egy
hungarikumokról szóló vetélkedővel kezdőd-
tek, és Batyus Gizi felnőtteknek szóló meséi-
vel folytatódtak, majd a Fűzfő Hagyo -
mányőrző és Nosztalgia Táncklub „Csipet-
Csapata” táncolt a lelkes közönségnek, akiket
a „JudyTWO” hastáncduó követett. A nagy-
cétényi Kadarka Éneklőegyüttes közösen éne-

kelt a Balaton Dalkörrel. A tombola sorsolás
előtt és után – aki még mindig bírta szusszal
– Nádasi Elemér harmonikamuzsikája kísére-
tében nótázhatott. 
Köszönjük az egész napos munkát az ott
lévőknek, akiket név szerint nem is tudnék
felsorolni, köszönjük a rendezvény támoga-
tását Balatonfűzfő Város Önkormányzatá-
nak, a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárnak. A rendezvény az EFOP-1.5.2-
16-2017-00015 azonosító számú európai
uniós projekt támogatásával valósult meg.

MOLNÁR ESZTER

Városi disznóvágás több generációval
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December 18-án Béres Istvánné, Erzsike átadta a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztői
munkakört. Köszönöm szépen Erzsike, mindazt a jót, amit adtál nekem a kezdetek-
től. Jó tanácsokkal láttál el, egy jó hangulatú beszélgetés közben. Kívánok Neked jó
egészséget, és jó pihenést!
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőbizottsága a következőképpen áll fel: Kovács-Árvai
Ágnes, Árvai László (fotók). Velük is sikerült egyeztetni, az újításokról beszélni.
Célunk továbbra is a közös munka, egyben várjuk mindazok „jelentkezését”, akik
külsős tudósítóként, olykor írnának a városi újságba. 
Elérhetőségek: Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet. Főszerkesztő: Szendi
Péter (06-30/530-3466 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com, szendipeti@gmail.com). 

SZENDI PÉTERT

Átadás-átvétel a Balatonfűzfői Hírlapnál

Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülött-
jét név szerint Kalocsa Nórát, Hermann

Ádám Richárdot, Márton Dorottyát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget

kívánunk!
*

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt bala-
tonfűzfői lakosoktól. Részvétünket fejezzük

ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2019.
novemberi lapzártától

a 2019. decemberi
lapzártáig:

Méltán lehet büszke városunk a „Hímző
Műhely Balatonfűzfő” csoportjára, akik
eredményesen vettek részt a 26. Betle -
hemi Jászol Kiállításon, tovább öregbítve
ezzel Balatonfűzfő hírnevét. Vezető:
Papp Józsefné Szakmai vezető: Varga
Jánosné. A csoport tagjai még: Gál
Istvánné, Imre Simonné, Németh Józsefné,
Szanyi Józsefné. Sikerükhöz ezúton is
gratulálunk! További eredményes alkotói
munkát kívánunk!

SZENDI PÉTER

Elismerésben részesült
a Hímző Műhely

Balatonfűzfő csoportja

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársai örömmel tájékoz-
tatják Önöket, hogy soha ilyen sikeres
színházi évad még nem volt, mint tavaly
ősszel, hiszen megduplázódott a nézők
száma az előző évhez képest. 
A Veszprémi Petőfi Színház színvonalas elő-
adásokat ( Jövőre veled ugyanitt 1., Hamu és
gyémánt – Cserháti Zsuzsa emlékest, Bor,
mámor, szerelem – operettkoktél élőzenével)
hozott Balatonfűzfőre. Köszönjük szépen,
akik eljöttek a színdarabokra, és reméljük,
hogy jól érezték magukat!
Az országos hírű teátrum ilyen formában
még nem képviseltette magát Balatonfűzfőn,

ezért is örült a felkérésnek Oberfrank Pál,
a színház igazgatója. – Nekünk nagyon fon-
tos, hogy ne csak Veszprémben, hanem szerte
a megyében jelen legyünk, a közönséget kiszol-

gáljuk. Fontosnak tartjuk, hogy az előadása-
ink elérjék azt a színvonalat, minőséget, ame-
lyet megszokhattak tőlünk.
Igyekeztek úgy összeállítani a repertoárt,
hogy azzal minél több embert megcélozza-
nak, szinte valamennyi színdarab telt házas
volt. Oberfrank Pál igazgatóval a februári
számban beszélgetünk, amikor is visszate-
kint az őszi színházi évadra, egyben ismerte-
ti, hogy milyen előadásokra számíthatnak
a nézők februárban, márciusban és április-
ban, amennyiben az önkormányzat jóvá-
hagyja a Veszprémi Petőfi Színház ajánlatát. 

SZENDI PÉTER

Sikeres színházi évad

Felhívás – Conestoga Country Linedance tánccsoport
Idén csatlakozni lehet a Conestoga Country Linedance tánccsoporthoz a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban.

A keddenként 17 órától tartandó próbákon való részvétel ingyenes, de a felszereléssel kapcsolatosan felmerülnek költségek.
Ritmusérzék, szorgalom, kitartás az elvárás, ha szeretnél egy sikeres versenycsapathoz tartozni.

KUTTLER ANITA
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Meglehetősen nehezen tudtam kiszabadítani a hölgyek köréből
Kökény Attilát, akinek mindenkihez volt egy-egy kedves szava
a koncert után, és nem volt számára megterhelő a sok fényképe-
zés, autogram. Mint mondja, ez a koncertek után megszokott, és
számára ez egy pozitív visszajelzés a rajongók részéről.

A mai napig szívesen emlékszik vissza a gyerekkorára. Szüleivel egy
lakótelepi lakásban éltek szerényen, de annál több szeretetben. Több
csínytevésben is részt vett, imádott bandázni a haverjaival, ugyanak-
kor a tiszteletet mindig megadták az idősebbeknek. – Talán 14 éves
lehettem, amikor úgy döntöttem, hogy énekes szeretnék lenni.
Ugyanakkor szüleim balesete miatt 17 évesen elkezdtem dolgozni a ven-
déglátásban, nekem kellett eltartanom a családot. A munka mellett
hajókon, éjszakai bárokban zenéltem éveken keresztül, mindez nagyon
megterhelő volt. Persze volt ennek nagy előnye is, hiszen a hölgyeket
ezáltal hamarabb megismerhettem – jelenik meg egy csibészes mosoly
Attilán, aki végtelenül szerényen, lazán beszélget.
Az igazi ismertséget a Megasztár 5 hozta el számára, amelybe gyerme-
kei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év
hangja címért. A zenei vetélkedőt ugyan nem nyerte meg, de 2010
legjobb férfihangja lett. Innentől kezdve pedig elindult a karrierje,
amely azóta is töretlen. – A műsornak nagyon sokat köszönhetek,

hiszen ország-világ ezáltal ismert meg. Fantasztikus érzés volt, amikor
az emberek felfigyeltek rám az utcán, mindenkinek volt egy kedves
szava hozzám. Igyekszem a sztárságot a helyén kezelni, szüleim mindig
arra tanítottak, hogy soha ne szálljak el magamtól, lebeg jen az a sze-
mem előtt, hogy honnan indultam. Több lemezt is kiadott az elmúlt
évek során. Nemrégiben jelent meg új dala, Búcsúznom kell címmel,
melyet egy nap alatt több mint 100 ezren tekintették meg a nyilvános
videómegosztón. Idén pedig szeretne egy nagy koncertet, amikor
tízéves „hivatalos” zenei pályafutás áll majd mögötte.
Igyekszik minél több időt tölteni a családjával. Huszonhárom éves
Attila fia és 20 éves Aranka lánya ugyan már felnőtt, de sok minden-
ben kikérik a tanácsát, szoros kapcsolatot ápol velük. A Megasztár 5.
szériájában megismert, végül másodikként záró énekes lánya, Aranka
már a hetedik hónapban jár, és februárra várja a kisfiát, Medárdot.
Kökény Attila elárulta, megkönnyezte a hírt, hogy hamarosan bővül
a családjuk. Legkisebb gyermeke Lalika 13 éves, és zongorázni tanul,
Attila szerint nagyon tehetséges. Nem ő erőltette rá, hogy zenéljen,
hanem mindezt a fia akarta. Az énekes elmondása szerint nagyon jól
érezte magát Balatonfűzfőn, bár nehezen talált ide, mert a Bu gyogó -
forrás utcát valamiért nem szereti a GPS navigációs rendszer –
jegyez te meg mosolyogva Attila. 

SZENDI PÉTER

Hatalmas sikert aratott Kökény Attila – igyekszik a sztárságot helyén kezelni

December 24-én délelőtt a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár felelevení-
tette azt a régi szokást, amelyet sokan jól
ismernek. Amíg az édesanya sürög-forog
a konyhában és „segédkezik” az angyalkák
megérkezéséhez, addig az apukák kézen fog-
ják gyermekeiket és elmennek otthonról egy
vidám karácsonyi programra.
A művelődési központ ennek adott lehetősé-
get a Jégvarázs (2013) című animációs film
vetítésével, amely jó hangulatban telt és elér-
te elsődleges célját, ami a családok örömteli
karácsonyvárását kívánta szolgálni.

BÓNA VERONIKA

Karácsonyi filmvetítés

Manapság világszerte nagy divat a „tetris kihívás”, ez is, mint oly sok minden más
Amerikából indult el, és hazánkban is egyre népszerűbb. Eddig ugyan nem sok munkahely
merte „felvállalni” mindezt, de ezúttal a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársai pakolták ki a munkaeszközeiket. 
Kiss Irén megbízott igazgató, Vasné Tar
Edina irodai asszisztens, Bóna
Veronika művelődésszervező, Németh
Imre technikus és Szendi Péter intézmé-
nyi kommunikátor feküdtek a fényké-
pezőgép alá. A felvételek, – melyeket
Árvai László, a Balatonfűzfői Hírlap fotó-
sa készített – jó hangulatban zajlottak,
ezzel is erősítvén a csapatmunkát.

SZENDI PÉTER

A fűzfői művelődési központ sem hátrált meg
a tetris kihívás elől
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Mesterszakon Somogyi Fanni „A micro-
influencerek megítélése és hatásuk a fo -
gyasztók vásárlási döntéseire” című mun-
káját ítélték a legjobbnak. Ez a dolgozat
szintén a Budapesti Corvinus Egyetemen,
a Kereskedelem és Marketing szakon szü-
letett meg, Dr. Csordás Tamás Viktor fel-
ügyelete mellett.

Fanni szerénységét mi sem bizonyítja job-
ban, hogy először tartózkodott a beszélgetés-
től, mondván ő nem igazán szeret szerepelni,
pedig édesanyja Kiss Irén a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár megbízott
igazgatója elmondta, hogy gyerekkorában
épp az ellenkezője volt. Hiába az évek men-
nek, változnak az idők és mi emberek is.
Végül sikerült „meggyőzni” Fannit, hogy
tegye félre a szerénységét és igenis legyen
büszke arra, amit eddig elért. Ő a mostani
munkájával, méltán kivívta, „Az akikre büsz-
kék vagyunk, Balatonfűzfőn” titulust.
– Azért jelentkeztem a versenyre, mert a szak-
dolgozatommal az egyetemen megnyertem

a leg jobb marketingkommunikációs témájú
dolgozatnak járó különdíjat, és kíváncsi vol-
tam, hogy a saját egyetememen kívül a szak-
mai zsűri mit gondol a munkámról.  Veszíteni
valóm nem volt a pályázattal, így egy próbát
megért. Illetve szerettem volna megmérettetni
magam más egyetemek hallgatóival szemben
is, valamint a támogatók és rendezők is felkel-
tették az érdeklődésemet, hiszen a szakmában
igen népszerű és elismert szponzorok támogat-
ták a pályázatot – kezdi a beszélgetést Fanni.
Mint mondja, a téma alapvetően a micro-
influencerek voltak, a megítélésük, valamint,
hogy ők hogyan hatnak a fogyasztók vásárlá-
si döntéseire. A kutatása középpontjában
pedig elsősorban az Instagram állt. Be -
vallotta, amikor odakerült, hogy témát kell
választania a szakdolgozatához, először kicsit
bajban volt, annyi minden érdekelte, de köz-
ben figyelembe kellett venni a szakdolgozati
követelményeket is, és mérlegelni, hogy
melyik témában tud ezeknek megfelelni,
illetve melyik az a téma, amelyikben el tud
mélyülni, szívesen olvas utána, és képes vele
hónapokon át foglalkozni. Elsőre nem is
ebben gondolkodott, hanem az email mar -
ketingről szeretett volna írni, hiszen ebben
dolgozik a mai napig. Az ötlet tulajdonkép-
pen a konzulensével való beszélgetésnek
köszönhetően fogalmazódott meg benne.
Arról diskuráltak, hogy melyik témák érdek-
lik, melyek azok, amelyekről talán még nem
született annyi munka, és érdemes lenne
benne jobban elmélyülni, és ekkor megemlí-
tette neki, hogy egy barátnője tulajdonkép-
pen influencerként tevékenykedik az Instag -
ra mon, és ekkor jött az elhatározás, hogy
erről kellene írnia és kutatnia.

– Nagyon örülök a választásomnak, ugyanis
mindig is érdekelt ez a téma, hiszen a minden-
napokban én is folyamatosan belefutok ezekbe
a tartalmakba a különböző közösségi média
felületeken, így pláne érdekesebb volt utána-
járni, hogy mi zajlik ennek a „divatos” jelen-
ségnek a hátterében. A szakirodalmak megta-
lálása nem volt olyan egyszerű, ugyanis
a téma viszonylag friss jellegéből adódóan
kevesebb cikk, kutatás volt fellelhető, de szeren-
csére azért akadtak. Alapvetően az általam
felhasznált szakirodalmak mintegy 95 száza-
léka angol nyelven íródott, így egy kis extra
energia befektetést kívánt meg részemről a fel-
adat. Az egyetemi könyvtári és szakirodalmi
adatbázis szerencsére segítségemre volt, illetve
a konzulensemre, Csordás Tamásra is mindig
számíthattam a munka során. A fókuszcsopor-
tos kutatást pedig a barátok, ismerősök, mun-
katársak és csoporttársak mozgósításával sike-
rült megvalósítani. Valamint a korábban
említett, influencerként tevékenykedő barát-
nőm (Galántai Gréta, Instagramon: galgreti)
is segítette a munkámat néhány belsős infor-
máció, tipp megosztásával. Sajnos kifejezetten
gyakorló szakemberek bevonására nem volt
lehetőségem, már csak a szűk határidő miatt
sem. Én ugyanis egy félévvel előbb fejeztem be
az egyetemi tanulmányaimat, mivel előre
megcsináltam a szakmai gyakorlati félévet
nyáron, és így a szakdolgozatomat sem egy
külön erre titulált félévben, hanem aktív
tanulmányokkal, munkával és mesterszakra
történő felvételivel párhuzamosan írtam.
Kicsit hektikus időszak volt mindez – jelenik
megy egy tipikus „Fannis mosoly” az arcán.

SZENDI PÉTER

Hol a határ a fogyasztók és a cégek érdekében gyűjtött adatmennyiség között?

Év végi összejövetelt tartott a Balaton Dalkör
2007 óta, – mióta Farkas Sándor vezeti a Balaton Dalkört - hagyomány, hogy
karácsony előtt a csoport tagjai összejönnek egy baráti beszélgetésre, finom
vacsorára. Most sem volt ez másképp, hiszen jó hangulatban, olykor énekel-
ve tekintettek vissza a 2019-es esztendőre. Farkas Sándor lapunknak el -
mondta, hogy közel húszan jöttek el, nagyon sok fellépésük volt, szám sze-
rint huszonöt, emellett hetente próbálnak a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban. 
Mindez megterhelő számukra, ugyanakkor szívvel-lélekkel teszik, hiszen
ez egyfajta szerelem. Fontos számukra, hogy a felnövekvő generációnak
továbbadják a magyar népdalokat. Az esemény hangulatát emelte, hogy
mint minden évben, idén is megajándékozták egymást a csoport tagjai.
Mindenki húzott egy nevet, és átadta, jó kívánságaival együtt az ajándé-
kát. A Balaton Dalkör tagjai azzal búcsúztak el egymástól, hogy jövőre,
veletek ugyanitt! 

SZENDI PÉTER
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Magyarországot két fiatal képviselte
Plovdivban a Veszprém Európa Kulturális
Fővárosa 2023 programban. Magyar
Dániel a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesület nevében utazhatott ki, ahol
a Klebelsberg Kulturális és Turisztikai
Központunk elképzeléseit ismertette – tud-
tuk meg Szanyi Szilvia polgármestertől.  

A közösségi háló sok mindenre jó, többek
között arra, hogy jó híreket is meg lehet raj-
tuk osztani. Nem is volt kérdés, hogy ezek
után, Danival, aki építészmérnök és diplo-
máját Ausztriában szerezte egy kávé mellett
beszélgessek. – A választás úgy esett rám,
hogy erre pályázni kellett angolul, nagyon
rövid határidőt szabtak meg. November 1-jén
hirdették meg és ötödikén már vége volt
a pályázatnak. 29-én pedig már indultunk is
ki Plovdivba, ahol egy hetet töltöttünk – kezdi
a beszélgetést Dani, aki elárulta, hogy kőke-
mény műhelymunka zajlott, nem üdülni
mentek. Hét ország két-két embert delegált
Bulgáriába. Mint mondja 22 éves volt a leg-
fiatalabb, a legidősebb meg közel hatvan
éves. Az egy hetes tréning alapvetően arról
szólt, hogy miként kell egy rendezvényt kita-
lálni, megszervezni, és lebonyolítani.
Párhuzamosan voltak az elméleti és a gyakor-
lati képzések, irtózatos tempót diktáltak
a szervezők. Mindent megtudtak arról, hogy
hogyan kell attól a bizonyos kályhától eljutni
az ajtóig. Rengeteg tapasztalatot szerzett, és
ami ilyenkor nagyon fontos, hogy új kapcso-
latokat is sikerült kialakítania. Az Önkénte-

sek Nemzetközi Napja (december 5.) alkal-
mából volt egy látványos zenés, lámpás felvo-
nulás, ezzel is tisztelegve azon emberek előtt,
akik időt, energiát szakítanak arra, hogy
szebbé és jobbá tegyék a világot. 
– Két olyan esténk volt, ahol bemutatkozhat-
tunk. Gyorsan össze kellett állítanom egy öt per-
ces prezentációt, amelyben említést tettem
a Klebelsberg Kulturális és Turisztikai Központ
elképzeléseiről. Én arról tartottam előadást,
hogy miként lehet építészeti eszközökkel közössé-
get létrehozni. Bevallom egy kicsit túlléptem
az időhatárt, hiszen a téma sokrétű volt, így
nyolc percet beszéltem, de szerencsére a szerve-
zők nem állítottak le. A végén pedig szétosztot-
tunk néhány prospektust Veszprémről és
a Balaton-Felvidékről egy adag Balatonszelet,
Túrórudi és Sportcsoki kíséretében: értékelték is!
– mondja mosolyogva Dani, aki végtelenül
szerényen közli mindezt, pedig van mire büsz-
kének lennie, nem „szállt el magától” a 31 éves
fiatalember. A diplomamunkáját egyébként
ebből írta, így viszonylag „könnyű” dolga volt
a jelenlévőknek mindezt prezentálnia. 
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Bulgáriában is megismerték a Klebelsberg Kulturális
és Turisztikai Központ elképzeléseit

Mozgalmas, munkával és eredményekkel
teli évet zárt a Ba la tonfűzfőért Alapítvány.
A kuratórium 17 alkalommal tartott ülést
2019. év során és többnyire egyhangú sza-
vazattal, több mint 120 határozatot
hozott. 

Két alkalommal került sor az alapítvány szer-
vezésében civil egyeztetésre, fórumra. A már-
ciusi összejövetel a Civil Alap keretében kiírt
pályázati felhívások ismertetését tűzte ki
célul, míg a novemberi egyeztetés a pályázati
tapasztalatok összegyűjtésére és az elszámo-
lás szabályainak ismertetésére irányult.
Mindkét rendezvény fontos célja volt a helyi
civil szerveződések és közösségek összefogá-
sának, együttműködési lehetőségeinek ösz-
tönzése.
A Balatonfűzfői Római Katolikus Plébánia
együttműködő partnereként folytattuk
a „Kö zösségfejlesztő tevékenységek megvaló-
sítása Balatonfűzfő térségében” elnevezésű
EFOP pályázat megvalósítását. A társadalmi

érzékenyítés és szemléletváltás, valamint pre-
venció céljával három rendezvény valósult
meg az évben. A tavaszi és őszi városszépítő
napok idén helytörténeti témakörrel párosul-
tak. Iskolásoknak rendezett helytörténeti
séta és vetélkedő, kreatív pályázat és fotópá-
lyázat (Gyönyörű városunk, Balatonfűzfő)
egészítették ki a virág- és faültetési akciót és a
játszóterek, sportpályák takarítását. A családi
sportdélután az Irinyi iskolában a szabadidő
hasznos eltöltésének lehetőségeit és a sporto-
lás fontosságát mutatta be a lakosságnak pre-
venciós céllal és egyben összehozta a külön-
böző generációkat, családokat. Az EFOP
pályázat keretében megvalósított három ren-
dezvényen és a két civil egyeztetésen felül
márciusban és novemberben sikeres szemét-
gyűjtést szerveztünk, 80-80 résztvevővel. 
Az alapítvány volt a rendezője a 2019. évi
Fűzfői Éjszakai Körtúrának is. A tizedik
alkalommal megvalósuló, 10 km-es túra
szintén a helyi közösségépítést szolgálta,
ugyanakkor a környéken nyaralók szabad-

idős programkínálatát is növelte. A jubileu-
mi alkalmat rekord létszámú résztvevővel
ünnepeltük: 408 fő regisztrált a túrán és tel-
jesítette a távot! (Emlékeztetőül a korábbi
évek részvételi adatai: 2018-221 fő, 2017-
238 fő, 2016-221 fő, 2015-201 fő). A lebo-
nyolításban a kuratórium és felügyelő bizott-
ság tagjain kívül további 10 fő önkéntes segí-
tett. A tombola tárgyak többségét helyi lako-
sok, civil szervezetek és vállalkozások aján-
lották fel, a közösségi összefogás jegyében.
Részt vettünk a Dr. Soós Gábor által kezde-
ményezett defibrillátor gyűjtési akcióban.
A lakossági és vállalkozói adományok az ala-
pítvány számláján gyűltek össze és az alapít-
vány, valamint Balatonfűzfő Város Önkor-
mányzata támogatásával kiegészítve 2 darab
automata defibrillátor beszerzésére került
sor szeptember elején. Decemberben a kura-
tórium támogatta a négy településrészen
megvalósuló, a települési összefogást szim-
bolizáló hagyományos Adventi gyertyagyúj-
tás rendezvénysorozatot.

„Közösen a közösségért”
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Az eddig felsorolt tevékenységek kiegészítet-
ték a Balatonfűzfőért Alapítvány alaptevé-
kenységét, a pályázatok keretében osztott
támogatást. Az önkormányzat által biztosí-
tott Civil alapból 23 rendezvény (17 helyi és
6 kiemelt jelentőségű), 1 ifjúsági együttmű-
ködés és 3 gyermektábor megvalósítását,
valamint 79 balatonfűzfői gyermek táboro-
zását támogatta a hét fős kuratórium. Saját
forrásból három nyugdíjas klub, négy bala-
tonfűzfői fiatal sportoló és hat kulturális

tevékenységet végző szerveződés támogatá-
sára került sor, 400 ezer forint összegben.
A helyi együttműködés erősítése érdekében
két civil szervezet által szervezett hat
Közösségek hete rendezvény népszerűsítését
és anyagi támogatását vállalta az alapítvány
75 ezer forint összegben. Visszatérítendő
támogatást nyújtottunk 3-3 millió forint
összegben a Fűzfői Atlétikai Klubnak és
a pályázatot megvalósító Balatonfűzfői
Római Katolikus Plébániának.

Pár hét szünet és feltöltődés után újult erővel
vágunk neki a 2020-as esztendőnek. Foly -
tatjuk a Városszépítő adomány gyűjtést, vár-
hatóan február végéig, hogy új padokat tud-
junk beszerezni a játszóterekre. Bízunk
benne, hogy 2020-ban még több helyi lakos
részvételével tudunk tenni a városért!
Köszönjük a támogatást, és boldog új évet
kívánunk minden balatonfűzfői polgárnak! 

GÁL ANDREA KURATÓRIUMI ELNÖK

A civilizált körülmények között élő
emberek mindennapos munkája gyakran
nem jár annyi fizikai megterheléssel,
amennyire az egészségük megőrzése érde-
kében szükségük volna. A helyzet számta-
lan kérdést vet fel a mindannapokban.
A fizikai munka hiányát változatos mozgás-
formákkal, tudatos testedzéssel, tornával
pótolhatják. Ennek mikéntje azonban nem
mindegy. Mindez történhet egyedül és tár-
sakkal, játékos formában és tervszerű edzés
keretében, szárazon és vízen, segédeszközök-
kel és anélkül, de csak a rendszeresen mozgó
emberek remélhetik, hogy mozgásszerveik,
ízületeik és izmaik időskorukig megtartják
rugalmasságukat, teljesítményüket. Ezen
kívül a mozgás – az oxigénfelvevő képesség
javítása útján – jótékony hatással van az ideg-
rendszerre, az agyi kapacitásra és a szervezet
egészének állapotára is.

Tökéletesebb pihenés, nagyobb teljesítő-
képesség
Az edzésélettani szakértők tapasztalatai sze-
rint a hetente többször, a nyugalmi állapot
maximális oxigénfelvételét meghaladó oxi-
génigényű munkavégzés vezethet a teljesítő-
képesség növeléséhez. Az élettani hatások
erőssége természetesen alapvetően az edzé-
sek számától és a végzett mozgásforma inten-
zitásától, minőségétől függ.
A legtöbb edzésélettani vizsgálatot a szíven,
illetve a vérkeringési rendszeren végezték.
Az alkalmazkodási folyamat révén – a szív -
izom rostok megnyúlásából és megvastagodá-
sából adódóan – megnő a szív teljesítőképes-
sége, az egy perc alatt továbbított vér mennyi-
sége, vagyis a perctérfogat. Nem edzett fiatal
emberben a perctérfogat nyugalomban 4–5
liter, rövid ideig tartó, nagy erőfeszítéskor
pedig maximum 20–24 liter lehet. Edzett
egyéneken viszont a teljes erőbevetés idején

32–35 literes értékeket is mértek. Terhelés
hatására tehát az edzett szív nagyobb teljesít-
ményre képes. Nyugalom ban viszont tökéle-
tesebb az edzett szív pihenése is, ami a nyu-
galmi állapot alacsonyabb pulzusszámában
mutatkozik meg. Más belső szervek alkal-
mazkodásáról a kutatók még nem tudnak
annyit, mint a szívről, de a ta pasztalataik sze-
rint az edzettségi alkalmazkodás lényege:
nyugalomban tökéletesebb pihenés, terhelés-
re nagyobb teljesítőképesség.

Aerob kapacitás
A szervezet oxigénfelvevő képességét első-
sorban a szív perctérfogata határozza meg, de
jelentős a szerepe a légzőrendszer alkalmaz-
kodásának is. A szervezet munkavégző
képességét élettani oldalról legjobban az oxi-
génfelvevő képességgel jellemezhetjük.
Ugyanakkor meghatározott összefüggés van
az oxigénfelvétel és az energiatermelés
között. Nyugalomban a szervezet oxigénfel-
vétele 250 ml/perc. Egy liter oxigén fogyasz-
tásával a szervezet – vegyes táplálkozás ese-
tén – kb. 20 kilojoule-t (5 kcalt) szabadít fel
az energiatartalmú táplálékokból. A 250
ml/perc oxigénfogyasztás tehát kb. 5,2 kilo-
joule-t (1,25 kcalt) jelent. 

Vastagodó izmok
A rendszeres testedzés hatására az izmokban
is jellemző változások figyelhetők meg – az
izomtömeg megnövekedése, az izomrostok
megvastagodása – az izom ugyanis egy olyan
gép, amelyet a használat nem koptat, hanem
gyarapít. Lényegesek azok az anyagcsere-vál-
tozások, amelyek rendszeres dinamikus moz-
gás hatására az izomzatban megfigyelhetők.
Például az első edzéseket követő, a későbbi-
ekben megszűnő izomláz jelzi ezeket:
az izom anyagcseréje átállt a nagyobb igény-
bevételre, az izommunka közben felszaporo-

dó anyagcseretermékeket bontó enzimek
működése fokozódott. Nagyobb aktivitással
működnek az energiát szolgáltató folyama-
tok, ami jól mérhető az izom és a máj meg-
növekedett glikogénkészletén, a szervezet
gyorsan mozgósítható energiakészletén.

A sport több mint gyógyszer
A nagyvárosban élő, civilizált embernek
a rend szeres testedzés nyújtja az egyetlen
lehetőséget a szervezet számára biológiai
szükségletet jelentő mozgás elvégzésére.
Elmulasztásával szabad utat kapnak a moz-
gás- és oxigénhiányból, az egyoldalú terhe-
lésből (pl. ülőmunka) adódó elváltozások,
betegségek. Egyre több betegségről, többek
között a halálozási okok élén álló szív- és
keringési betegségekről derül ki, hogy létre-
jöttükben a mozgáshiány is szerepet játszik.
A sport minden életkorban az egészséges
életmód fontos része, és betegségmegelőző
hatása mellett egyre több betegség gyógyítá-
sában és utókezelésében is értékes eszköz.
A stressz talaján kialakult neurózis és egyéb
panaszok gyógyításában is fontos szerepet
kap a rendszeres testedzés. A fizikai aktivitás
jótékony hatása megmutatkozik számos,
az életminőséget alapvetően befolyásoló
tényezőn is az étvágy javításától kezdve
a nyugodt alváson, a kiegyensúlyozott
kedélyállapoton át a nagyobb teherbíró ké -
pességig. A sport több mint gyógyszer: szá-
mos közvetlen gyógyhatással is rendelkezik,
de hat az egész emberre. Számos betegség
gyógyításában értékes kiegészítője a gyógy -
szeres és egyéb terápiás eljárásoknak.
Szánjunk időt a rendszeres testmozgásra,
hogy egészségünket megtartsuk!
(Forrás: https://hazipatika.com)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – a mozgás fontossága
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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

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő
kiszállással. (06-30/262-2103)

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

kapható Fűzfőgyártelepen, a
buszmegállónál lévő Horgász- és

Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544

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

Rózsaszín Álom
Műköröm Szalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon

+36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.

JANUÁR –
BOLDOGASSZONY

HAVA

„JANUÁRT HA ESŐ VERI,
KAMRA, ERSZÉNY

MEGSZENVEDI.”

Január 6. – (Boldizsár) – Vízkereszt
„Ha vízkereszt vizet ereszt,

a tél soká
ki nem ereszt.”

Január 18. – (Piroska)
„Piroska napján, ha fagy,

negyven napig
el nem hagy.”

Január 22. – (Vince)
„Csurran-csöppen Vince,

tele lesz a pince.”

Január 25. – (Pál)
„Pálfordulás, ha tiszta, bőven terem,

mező, puszta, ha szeles, jő hadakozás,
ha ködös, embernek sírt ás.

Ha pedig havas vagy
nedves, lesz a kenyér igen kedves.

Ha fényes Szent Pál, minden
termés szépen áll, ha Pál fordul köddel,

jószág hullik döggel.
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Hirdessen
2020-ban is a
Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatás:

Szendi Péter főszerkesztő
Telefon: 06-30/530-3466

E-mail:
fuzfohirlap@gmail.com,
szendipeti@gmail.com
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2020-as év köszöntése Balaton fűzfőn – a zene változatosságot, megnyugvást hoz
Balatonfűzfőn a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ ad otthont évek óta, hogy az új évet együtt, a lakosság körében köszöntsék.
A terem feldíszítve fogadta az ünnepre érkezőket. A karácsonyfa csillogó fénye melegséggel töltötte el szívünket.

Az érkező vendégek mosolyogva, örvendezve köszöntötték egymást és boldog új évet
kívántak. Szendi Péter főszerkesztő, kommuniká ciós szakember, mint konferanszié lépett
a színpadra, taps fogadta megnyerő személyét. Péter a tőle megszokott kedvességgel,
mosollyal az arcán köszöntötte a megjelenteket. Majd bemutatta a két ifjú művészt, akik
zenéjükkel örvendeztették meg a Balatonfűzfőn élőket.
Lukács Péter brácsaművész egy dinasztia sarja, nagypapája Lukács Pál alapította
a Zeneakadémián a brácsa főtanszéket. Ez a háttér volt az alapja, hogy Péter ezt a csodá-
latos hangszert választotta. 2018 óta a kamarazenei és szólista karrierjére koncentrál,
hogy megszerettesse és megismertesse a brácsát az emberekkel, mely egy csodálatos
hangszer. Dani Imre fiatal zongoraművész, Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem zongora szakán végzett. Számos verseny díjazottja.
A bemutatást követően Szanyi Szilvia polgármester megtartotta új évi köszöntőjét. Hangsúlyozta, hogy az együtt
eltöltött időkre, a rendezvényekre nagy igény van az itt élők körében. Az ünnepi pillanatokból kell majd erőt gyűjteni, hogy az itt élők
szebb és jobb városban, közösségben élhessenek az elkövetkező években. Polgármester asszony a közösség erejére, az együttműködés
fontosságát kiemelve beszélt, hálásan megköszönve, hogy ilyen sokan eljöttek, hogy együtt köszöntsék a 2020-as évet.
Ezután a két művész lépett a pódiumra és ismert álomszép dallamokkal szóltak hozzánk, akik többnyire magyar, illetve magyar témákat
feldolgozó mesterek műveiből állítottak össze egy kis évnyitó csokrot. Hubay: A kepe előtt, Hubay: Magyar költemény, Weber: Andante es
magyar rondó, Vieuxtemps: Elégia, Kodály: Intermezzo, Bartók: Este a székelyeknél. A zenészek mély átéléssel, mimikával, gesztusokkal
ötvözve játszottak tovább hangszerükön. Látszott, hogy a zene örömet jelent számukra és ezt az érzést átadták nekünk. A zene változa-
tosságot, megnyugvást, kiegyensúlyozottságot hoz azoknak, akik hallgatják, és azoknak is, akik játsszák. A nagyszerű szervezést, a remek-
be sikerült koncertet hálás szívvel és nem múló tapsviharral köszönte meg a közönség. Az előadás után új évi koccintásra került sor. 

HEGYI ILONA

Felkerültek Európa oktatási térképére – értelmileg sérült
gyerekekkel is lehet eredményt elérni

December 10-én este fél tíz után kaptam egy e-mailt, amiben értesítették az „Adj esélyt alapítvány”-
t, hogy bekerültek a Meet and Code Awards finalistái közé. Először nem is értettem
a levelet, többször el kellett olvasnom, hogy biztosan jól fordítottam le magamnak az angol szöve-
get. És igen, jól fordítottam! – meséli Aknai Dóra Orsolya gyógypedagógus, IKT szakértő, aki 13 éve
él Balatonfűzfőn. 

Két gyermeke van, akik Fűzfőn nőttek fel. Lánya 22 éves és Pécsett tanul festőművésznek a művésze-
ti egyetemen, míg fia középiskolás, grafikus szakra jár Zircre. A művészetet minden bizonnyal Dóra
édesapjától tanulták, tőle örökölték a tehetségüket, aki rajz-matematika szakos tanár volt. A család-
ban mindig is meg volt a reál területek és a művészetek iránti kettősség, amely nagyon jól kiegészí-
tik egymást. Az elmúlt évek során a fűzfői gyerekeknek, párjával Péterrel, több szakkört és nyári
tábort szerveztek, amelyen az informatika világába kalauzolták el őket. Amire még büszkék lehetnek,

hogy tavaly ősszel a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár adott helyet, immáron harmadik alkalommal a Mobileszközök az
oktatásban című konferenciának, melynek óriási sikere volt, ráadásul a legjobb szekcióelőadás díját Dóra nyerte meg. 
A Meet and Code kezdeményezés mögött a Haus des Stiftens GmbH található, a Stifter-helfen IT portállal és a TechSoup Europe háló-
zat megfelelő ország partnereivel. A Meet and Code 2019-ben ismét megrendezésre került, azzal a változatlan céllal, hogy izgalmas ese-
mények révén 8–24 éves gyermekeket és fiatalokat vezessen be a programozás világába az Európai Kódhét keretein belül.
– Ezen a pályázaton vettünk részt mi is. A pályázatot az iskolai alapítványunk nevében adtuk be, a megvalósításban pedig párom, Dr. Fehér Péter
PhD és jómagam, az IKT MasterMinds Kutatócsoport tagjai vettünk részt. A gyerekek koordinálásában voltak a gyermekeket tanító pedagógu-
sok, asszisztensek. Három pályázatot adtunk be és összesen 1200 eurót kaptunk, melyből a várpalotai Bartos Sándor Általános Iskola, – ahol
utazó gyógypedagógus vagyok – robotokat, tableteket, digitális társasjátékokat vásárolt az alapítványon keresztül. A pályázat arról is szólt, hogy
egy-egy eseményt szervezünk a megnyert eszközök köré. Mivel az iskolám fő profilja a tanulásban akadályozott gyermekekkel való foglalkozás, mi
a felső tagozatos értelmi sérült, szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek tartottunk három, a kódolással, robotikával kapcsolatos foglalkozást.
Másfél-másfél órán keresztül ismerkedtek meg ezen eszközökkel, és óriási sikere volt. Felkerültünk Európa oktatási térképére, bebizonyosodott,
hogy az értelmileg sérült gyerekekkel is lehet eredményt elérni a digitális eszközök okos használatában, amely úgy érzem példaértékű és szívet
melengető. Számukra esélyegyenlőséget kell adni, mindez egy szerelem a részemről, mert látom a gyerekek visszajelzéseiből a saját sikerélményü-
ket, örömüket és ez sok mindenért kárpótol – meséli Dóra, aki nem tagadja, hogy amikor megkapta este az e-mailt, örömében elsírta magát.
Mindez pedig köszönhető annak is, hogy Magyarországon az ő pályázatuk lett csak eredményes. Több, mint 700 pályázóból jutottak be
a legjobb tizenkettőbe, a kategóriájukban a legjobb háromba. A díjkiosztó ünnepség március közepén lesz Budapesten, egy nagyszabá-
sú, több napos rendezvény keretében. Oda minden csapatból két embert várnak, akik bemutatják a projektjüket. Az eseményen hirdetik
ki az egyes kategóriák nyerteseit, akik 2000 euró nyereményt kapnak.

SZENDI PÉTER



Állati jó napot tartottak Balatonfűzfőn 
Állati jó nap címmel egy kellemes délelőttöt tölthettek el együtt a családok a Közösségi Házban. Volt
előadás a felelős állattartásról, gyakorlati bemutató, a gyerekeknek pedig vidám, zenés műsorok. 

Krepsz Gyöngyi zoológus a székesfehérvári Herman Ottó Állat- és Természetvédő Egyesület vezetője
a felelős állattartásra hívta fel a figyelmet, míg Hoffmann Viktória a Dog Garden Kutyaiskolától gyakor-
lati bemutatót tartott két kutyával, játékos formában. Szóba került, hogy milyen szükségletei vannak
a kutyáknak, mik a gazdák feladatai, bemutatták a testbeszédet, hogyan kell kommunikálni az állatok-
kal. Szokták mondani, hogy a kutya az ember legjobb barátja, ezzel Gyöngyi teljes mértékben egyetért.
– Ennek az oka, hogy a kutya egy falkában élő állat, a szocializáció az ő számára nagyon könnyű volt.
Rendkívül intelligens lényről van szó, aki elfogadja az embert. Amennyiben az ember is figyelembe veszi
ezt, akkor észrevesszük, hogy a kutya rendkívül módon tud hozzánk alkalmazkodni, ragaszkodni.
A foglalkozásokon szó esett, hogy miként közelítsünk meg egy vadidegen kutyát. Amennyiben vala-
kit már megharapott kutya, annak nem szabad félnie tőlük, ne az maradjon meg az emberben, hogy
a kutya vadállat. Ha egy kutyatámadás történik, akkor elsősorban annak a felelőssége a gazdáé.
Krepsz Gyöngyi felhívta a figyelmet a helyes állattartásra is. Amennyiben valaki nem megfelelő körül-
ményeket biztosít számukra, nem eteti őket, nem adat be nekik kötelező oltásokat, akkor a gazda sza-
bálysértést követ el, ami büntethető. Az állatelhagyás és az állatkínzás pedig Magyarországon sajnos
egyre jobban elterjed. – Nekünk állatvédőknek az a problémánk, hogy a bíróságokon nem születik
olyan döntés, ami számunkra elfogadható lenne. A törvény szerint az állatkínzó három év börtön-
büntetésben is részesülhet. Sajnos ez eddig még soha nem érvényesült, mert felfüggesztett bünteté-
seket kaptak csak a bíróságoktól, ami felháborító, hiszen az állatok érző lények. Vannak jogszabályok,
amelyeket nem alkalmazunk és maguk a hatóságok ezeket nem megfelelően tartják be. Az elsődleges
állatvédelmi hatóság az maga a jegyző, az adott városban vagy településen. Neki lehetősége van arra,
hogy ellenőrizze azokat az embereket, akik állatokat tartanak otthon. A kóbor kutyák ellen igenis
keményebben kellene fellépnie a jegyzőknek a gazdáikkal szemben – sorolta Krepsz Gyöngyi, miköz-
ben Csúzli is Kistit játszott a gyerekekkel, akik bátran közelítették meg őket, semmiféle félelem érzet
nem volt bennük. 
Hatás Andrea és Dominek Anna színművészek az alkalomhoz illő, zenés, kutyás műsort adtak elő,
majd jött Frici bohóc, aki többször megnevettette a gyereket és közben lufiból hajtogatott nekik
különféle figurákat. 

SZENDI PÉTER




