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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil
szervezetek programja 2015. december 10-től 2016. január 15-ig
December 10. 17 óra Ünnepi táncgála
– Balatonfűzfő táncosainak ünnepi műsora
Helyszín: Művelődési Központ, színházterem

December 20. 16 óra 4. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Romtemplom kertje

Január 9. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér

December 11. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Szitakötő étterem

December 20. 17 óra Betlehemes játék
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

Január 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

December 12. 17 óra Balaton Fitness SE
– Gála
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 13. 16 óra 3. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep
December 15. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nemcsak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 16. 15–18 óra Családsegítő
Szolgálat
– karácsonyi játszóház
Helyszín: Családsegítő, Fűzfőgyártelep,
Bugyogóforrás u. 1.
December 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal egy kávé mellett, kávézás közben
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 17. 16.30 óra Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– karácsonyi műsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 18. 15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
– Szeretetünnep
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 19. 17 óra Városi karácsony
– gyermekműsorral, családi programokkal
Közreműködik a Conestoga Country Linedance
Sztárvendég: Gergely Róbert énekes
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 20. 15 óra Családok adventi délutánja
– a Fűzfő BigBand műsora
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébániatemplom

December 21. 15 óra Városházi karácsony
– Közreműködnek: Balatonfűzfő Város Vegyes
Kara, Balaton Dalkör, Prei Gábor – zongora,
Szabó Jonatán – szaxofon, Rábai Zsanett előadóművész – vers
Helyszín: Városháza, előcsarnok
December 22. 10 óra Karácsonyváró játszóház
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
December 29. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
December 31. 19 óra Balaton nyugdíjasklub
– Szilveszteri batyusbál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

2016. januári előzetes
Január 4. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Január 4. 16 óra Kártya klub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Január 4. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér
Január 5. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, a 2015. év beszámolója
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház
Január 5. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás, a 2016-os év programjának tervezése, véglegesítése
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 15. 17 óra KontrasztOK – ,,Íme az
ember”
– Pódiumbeszélgetés Gróf Tiborral, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával
beszélget Farkas István
Helyszín: Művelődési Központ, pódiumterem
Január 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– ,,Pezsgő kisokos” – játékos klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Január 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda
Január 22. 9.30–16.30 óra Véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Január 22. 17 óra A magyar kultúra napja
Fellépnek és bemutatkoznak a Balatonfűzfői
Fiatal Művészek Klubjának tagjai
A ,,Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő cím
átadása
A Város fotósa – a fotós városa díj átadása
Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő pályázat
díjátadása
Városunk fényei pályázat díjátadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
Az időpont- és műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

A Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. december
23-tól 2016. január 4-ig
zárva tart!

Január 8. 17 óra Újévi köszöntő
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár
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A képviselő-testületi ülésen történt
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
november 17-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tandem Mérnökiroda Kft.-től megrendeli a Fövenystrandtól a Sirály étteremig és a Sirály étteremtől a Kalóz közig vezető
kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését 4 068 000 Ft
+ áfa értékben a fejlesztési céltartalék terhére.
– Az önkormányzat Hermann Sándornétól és társaitól a balatonfűzfői 1027, 1028 és 914/53 hrsz.-ú ingatlanokat legfeljebb bruttó
2 580 000 Ft összegért megvásárolja a fejlesztési céltartalék terhére.
A testület úgy döntött, hogy a Horiterv Építészműhely Kft-től megrendeli
– a Balatonfűzfő, 354/13 hrsz.-ú (volt „B” telep) ingatlanon meglévő
épületek átalakításával és bővítésével kialakítandó vendéglátó és
kiszolgáló épületek, valamint csónakház engedélyezési terveinek
elkészítését 570 000 Ft + áfa értékben,
– a Balatonfűzfő, 1035 hrsz.-ú ingatlanon meglévő bakterház átalakításával és bővítésével kialakítandó ökoház engedélyezési terveinek
elkészítését összesen 770 000 Ft + áfa értékben.
– A képviselő-testület a VízTec Zrt. részére a környezeti károk mérséklésére és felszámolására végzendő környezetvédelmi beruházásaihoz
2 160 000 Ft támogatást biztosít, elszámolási kötelezettség mellett.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a Fűzfői
Atlétikai Klubbal együttműködési megállapodást kíván kötni, amely
megállapodás szabályozza a FAK által használt – az önkormányzat és
intézményei tulajdonában, kezelésében lévő – valamennyi vagyonelem használatát.
– A képviselők úgy döntöttek, hogy
1. a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztálya részére fedezet
hiányában támogatást nyújtani nem tud;
2. tájékoztatja a Fűzfői Atlétikai Klub Kosárlabda Szakosztályát,
hogy a Fűzfői Atlétikai Klub részére 2015. évben 1 965 000 Ft
támogatást nyújtott Balatonfűzfő város önkormányzata, ezért javasolják egyesületen belül a likviditási problémák rendezését.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
1. felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület elnökével közösen tájékozódjanak a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a turisztikai információs iroda fejlesztése
céljára biztosított 5 millió Ft összegű támogatás felhasználásának
lehetőségéről;
2. fórumot tart a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület választmányával és a PTHB tagjaival együtt a turisztikai információs
iroda elhelyezésének tárgyában.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete, mint a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. alapítója, alapítói jogkörében eljárva úgy
döntött, hogy

1. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Felügyelő bizottsága tagjává a 2016.
január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra
– Jenei István, 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 17.
– Juhász Katalin, 8226 Alsóörs, Szent I. u. 43.
– Nagy Györgyné, 8174 Balatonkenese, Simon u. 11.
szám alatti lakosokat jelöli ki.
2. A Felügyelő Bizottság tagjait tevékenységükért tiszteletdíj illeti
meg, az alábbiak szerint:
a) a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja: 25 000 Ft/hó
b) a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja: 20 000 Ft/hó
3. Felkéri a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőit az 1. pontban foglaltaknak a Társaság Alapító Okiratán történő átvezetésére.
4. Felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy ügyrendjét jóváhagyás végett
a 2016. februári testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a strandi többletbevételből nettó 7 408 000 Ft-ot biztosít
a felsorolt fejlesztések, felújítások elvégzésére:
– Fövenyfürdőn további 200 m2 térkövezés a Balaton irányába
– További 5 darab közvilágítási kandeláber felépítése
– Fasor telepítése a büfé épületek vonalában 10 db platán, valamint
a partra vezető sétányok mentén 6 db hársfa ültetésével.
– A Jókai park sétányának térkövezése, amely beleillik a képviselőtestület útügyi munkacsoportja által meghatározott feladatkörbe
– Jókai park csapadékvíz elvezetésének kiépítése és bekötése a
Balaton körúti felszín alatti csatornahálózatba.
– Nike körút 16. előtti járdaszakasz aszfalt burkolatának javítása
350 m2-en.
– Fűz utca–Irinyi J. burkolatjavítása szegélyezéssel az általános
iskolához vezető útszakaszon, tekintettel az utca különösen nagy
forgalmára.
– A testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium „A nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatása” című, HUNG-2015 kódszámú pályázati
felhívása keretében Balatonfűzfő és Nagycétény értékeinek gyűjtésére, népszerűsítésére, külhoni értéktár létrehozására és közös rendezvények megvalósítására.
A képviselő-testület a projekt megvalósítására maximum bruttó
3 000 000 Ft 100%-ban vissza nem térítendő támogatást igényel a
pályázatban biztosított egyösszegű előleg-finanszírozás igénybevételével, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy likviditási célra 2016. január 1-jétől 2016. december
31-ig 80 000 000 Ft összegű folyószámlakeret (likvidhitel) szerződést
köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.
– Az önkormányzat a Vipler Bau Kft. részére értékesíti a „Fövenyfürdő felújítása” című projekt keretében megépítendő kereskedelmi-
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vendéglátóipari-szolgáltató üzlet rendeltetési egység 25 éves bérleti
jogát. Az éves bérleti díjat bruttó 600 000 Ft-ban állapították meg,
tekintettel arra, hogy az egységben egész évben üzemelő szociális
kiszolgáló helyiség lesz kialakítva.
– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete testvértelepülési együttműködési megállapodást kíván kötni Naszály és
Sonkád községekkel, a határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt célok megvalósításáért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a testvértelepülési megállapodás aláírására.

– A testület úgy döntött, hogy a Helpynet Kft. által fejlesztett vezetői információs rendszerhez nem kíván csatlakozni.
Módosult a helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet. A rendeleteket városuk honlapján Önkormány zat/
Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos rendeletei menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2015. december 15-én lesz.
MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

A hatvanharmadik hónap a városházán
Eddig nem ismert okok miatt valaki vagy valakik másodszorra borította, borították ki a hivatal szemetesét a bejárat elé. Sajátos vélemény-nyilvánítás ez, de értelme nem sok. Mert egyrészt nem derült ki
az ok, másrészt embereknek, rendőrségnek adott munkát az adott
hétvégeken, valamint nem tervezett kiadások keletkeztek. Sajnálom,
hogy még van, aki így gondolja elintézni az ügyét. Gondolom, hogy
elégedetten tapasztalta, hogy sikeres tette után a berendelt dolgozók
eltakarították a szemetet. Az épületre kamerarendszer vigyáz, ami
rögzít mindent ezek után. Ki, mikor, merre mozgott. Megköszönöm
az ismeretlennek, ismeretleneknek, hogy a forrásaink elköltéséről
gondoskodtak. Pedig szívesebben költöttük volna a karácsonyi díszkivilágításra ezeket a forintokat. De talán eljut a hír hozzá, hozzájuk,
hogy már beazonosíthajuk az erre vetemedőket, s több jogcímen is
eljárás indulhat ellenük. Talán, ha személyesen elmondaná a gondját,
ahogy ez általában megszokott, akkor nagyobb esély lenne annak
orvoslására. De hát ahhoz fel is kellene vállalnia az arcát, ami ezek
szerint valamiért gondot okoz. Sok oka lehet ennek az ismeretlenségbe való burkolózásnak. De számára, számukra sokkal könnyebb így
arctalanul sumákolni, mint kiállni a közösség elé a véleménnyel.
Megtörtént néhány utca átnevezése. A lakóknak elkészültek a tájékoztató levelek, elkészültek az utcanév táblák is. Átvezetésre kerültek
a lakók az új névjegyzékbe. Sajnos egy apró technikai hiba miatt még
nem tudja az okmányiroda elkészíteni az új dokumentumokat.
A hivatal rendszerébe betáplált adatok nem rögzülnek a központi
rendszerben, így nem készíthetők el a lakcímkártyák. Remélhetőleg a
hibát mielőbb kijavítják, így minden érintett megkaphatja a tájékoztató levelet, amelyben minden további teendő benne lesz majd.
Szépen épül a parti sétány és kerékpárút. Az első két üteme átadásra
került. Kérdés persze, hogy miért kellett ilyen részátadót rendezni.
Mi értelme volt ennek a rendezvénynek? Alkalom volt arra, hogy
megálljunk, ünnepeljünk, örüljünk, büszkélkedjünk. Mert az önkormányzatiság történetének legnagyobb települési projektjéről van szó.
Soha nem volt ekkora beruházás az önkormányzat égisze alatt. Mert
alkalom volt megköszönni mindenkinek az eddigi munkát.
Elmondhattam azt, hogy a képviselő-testület már döntött a további
szakaszok fejlesztésének terveiről azért, hogy az itt élők régi álma
megvalósulhasson. Igényesen kialakított területen tölthessék el a szabadidejüket a családok, a baráti társaságok, de akár az egyedüllétre
vágyók is. Köszönöm a projektet dicsérő szavakat, amit továbbítok a
döntéshozók, a kivitelezők felé. Még sok a dolog a sétány műszaki

átadásáig, de addig is már napról napra szebb arcát mutatja a terület.
Kérem a kedves olvasókat, hogy a sétány elnevezéséről közösen gondolkodjunk. Javaslataikat juttassák el akár a hivatal postaládájába
bedobva, akár a polgarmester@balatonfuzfo.hu elektromos levélcímre, civil szervezetek vezetőihez. Megkönnyítené a névadást, ha indoklás is születne mellé. Röviden összefoglalnák, hogy miért ezt a nevet
adnák a sétánynak. Javaslataikat március végéig várom. A beérkezett
javaslatokról tájékoztatni fogom a lakosságot.
Százezer forint került letétbe a Balatonfűzfőért Alapítvány számlájára. Az adományozó szeretné, ha a fűzfőgyártelepi volt szovjet emlékmű felújításra kerülne a társadalmi megbékélés jegyében. Kérem,
hogy a közösségek, civil szervezetek, magánszemélyek tegyenek javaslatot a volt emlékmű sorsát illetően. Szintén március végéig várom a
javaslatokat a korábban már említett elérhetőségekre.
Mint tapasztalják, több karbantartás, apróbb felújítás kezdődött el, s
mire a cikk megjelenik, remélhetőleg már be is fejeződnek. Öröm,
hogy kikerülve az adósságcsapdából már nem az adósságtörlesztésre
kell minden fillért fordítani, hanem már döntési helyzetben van a
képviselő-testület a források felhasználása tekintetében. Régi kívánság volt a Jókai utcai park térkövezése, a sportpálya melletti járda kijavítás, a strandon lévő régi járólapok cseréje, a strandi közvilágítás,
játékok a strandra, karácsonyi díszkivilágítás bővítése. Ezekre most
futotta a költségvetésből. Remélem, évente mindig tudunk előre
menni. S nem elsősorban azért, hogy az idelátogatók jobban érezzék
magukat, hanem azért, hogy az itt élők érezzék jól magukat. Mert
olyan közösségbe szívesen jönnek mások is, ahol a benne élők elégedettek. Sok helyre kell mennem hivatalból. De az ember valahogyan
megérzi azt, hogy az adott közösség, szervezet tagjai hogyan viszonyulnak egymáshoz, a feladataikhoz. Van, ahol szinte repül az idő, s a
rendezvény végén is sokáig együtt maradunk, de sajnos van olyan is,
ahol alig várja mindenki, hogy vége legyen az eseménynek. Azt szeretném, hogy a városunkba érkezők megérezzék, hogy az itt élők elégedettsége, boldogsága, öröme maradásra készteti őket.
Karácsony előtt hagyományosan sok rendezvény lesz. Ebből csak a katolikus karitásszal közösen szervezett december 26-ai rendezvényt
emelem ki. A tavaly hagyományteremtő szándékkal elsőként megrendezett jótékonysági karácsonyi ünnepséget az idén is megtartjuk. Erre
személyesen fogjuk meghívni a rászorulókat. Tavaly sok adomány
gyűlt össze. A közel ötven résztvevő mindegyike kapott valamilyen
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ajándékot. Az idén is arra kérek mindenkit, aki tud élelmiszert, ruhát,
cipőt, gyermekjátékokat és bármit, amivel örömet szerezhet valakinek,
juttassa el a helyi Karitász szervezethez, vagy a Művelődési Központba, vagy közvetlenül nekem a hivatalba.

mennyi a kívánatos? Örülök, hogy sok a nyugdíjas. Mert azt jelenti,
hogy egészségesek a több évtizedes dolgos évek után. Éljenek, mutassanak további példát arra, hogyan kell úrrá lenni a betegségeken,
kitartásuk legyen példa mindenki előtt.

A nyugdíjas klubok találkozóján köszöntöttem a résztvevőket. Itt is
csak köszönöm minden idősebb embernek, hogy tanítja a környezetét. Mert jó esetben a legtöbbet az idősebbektől tanulunk meg.
Megtanulunk eligazodni a világban. Tőlük tanultuk meg túlélni a
nehézségeket, vettünk példát a család összetartására, takarékoskodásra, célok megfogalmazására, azok elérésének tervezésére. Tanultunk
meg szeretni, megbocsájtani, felkészülni az ünnepekre, ellesni a sütés,
főzés tudományát, és sorolhatnám. Éppen ezért nem tudok mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy túl sok a nyugdíjas a településen. Miért
lenne túl sok? Van egy elfogadott szám, hogy közel ötezer emberre

Itt is köszönetet mondok a Graboplast Zrt.-nek, és tulajdonosának a
Wallis Csoportnak, hogy gyorsan segítségünkre siettek, hétmillió
forintos TAO forrással támogatták a városi stadion felújítását. Ehhez
a település hárommillió forint önerőt biztosít, így tízmilliós felújítás
kezdődhet meg a stadionban.
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2015. december 17-e 17 óra,
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház.
MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a 2015. októberi
lapzártától a 2015. novemberi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk 4 újszülöttjét, név szerint Pleibász Emilit, Horváth Bálint Botondot, Székely Lucát, Zádori Zalánt.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar
Kultúra Napján „Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő címet adományoz.
Kérem a civil szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy
„Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntető cím adományozására vonatkozó – indoklással ellátott – javaslataikat

2016. január 7-én 12 óráig juttassák el a Balatonfűzfői Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
MARTON BÉLA
POLGÁRMESTER

Felhívás
A Mozgássérültek helyi szervezete elindított egy kezdeményezést a
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesületével közösen.
Kérünk minden civil szervezetet, helyi lakost, felnőttet és gyermeket,
aki az alábbi ötletünkkel egyetért, segítse munkánkat.
Műanyag flakonok kupakjainak gyűjtése. A leadás után kapott
összeget a VÁCISZ számlájára fizetnénk be. A befolyt összegből

támogatnánk gyermekeket, esetleges gyógyíttatásuk költségeinek
kiadásaihoz hozzájárulnánk, amit a szülők anyagi helyzetük miatt
nem tudnak kifizetni.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
HEGEDŰS JÓZSEFNÉ ( JULIKA), 06-20/563-6743

Aki szeret, az látni akarja Istent
Sokan kérdezik tőlem, Atya, mi lesz a világgal? Mi lesz velünk?
Talán sokakban megfogalmazódnak manapság hasonló kérdések,
hallván a híreket a Szíriai térségben zajló kegyetlen háborúról, keresztények brutális megkínzásáról, kivégzéséről, az Európát elözönlő
muzulmánokról, terrorcselekményekről.
Az adventi idő egyik olvasmányos imaórájában olvasom Aranyszavú
Szent Péter püspök (V. század) egyik beszédét: „Látván Isten a kétségbeesett világot, szakadatlanul azon munkálkodik, hogy ebből szeretettel kivezesse, kegyelmével kiemelje, szeretetével fenntartsa, és
jóakaratával megerősítse.

Ezért aztán a gonoszságban megátalkodott világot elárasztja büntető
vízözönével, és Noét meghívja, legyen az új korszak atyja, bátorító szavaival bizalomra bírja, meghitt kapcsolatra lép vele, szeretettel feltárja
előtte az adott helyzetet, kegyelmével bátorítja a jövőt illetőleg; és már
nem is parancsol, hanem miután maga is részt vesz Noé munkájában,
az egész világ állatait bárkába zárja, hogy ez a munkatársi szeretete
megszüntesse Noé lelkében a szolgai félelmet, és hogy e közös szeretet
megőrizze azt, amit közös gondoskodásuk megmentett.
Ezért van az, hogy Ábrahámot meghívja a pogányok közül, megváltoztatja a nevét is, hitünk atyjává teszi, útján kíséri, az idegenek között
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megőrzi, vagyonát gyarapítja, győzelmek által dicsőségessé teszi, ígéreteivel lekötelezi önmagát neki, megvédi a jogtalanságoktól,
látogatásaival kitünteti, csodás módon ad neki gyermeket, amikor már
nem is remélte azt. Mindezt tette azért, hogy ennyi jóval elhalmozva,
az isteni szeretet ennyi segítségével támogatva, ő is megtanulja szeretni az Istent, és nem félni tőle; szeretetből tisztelje, és ne félelemből.
Ezért van az, hogy Jákobot menekülése közben álmában megvigasztalja, s amikor az felébred, harcra biztatja, majd vele küzdve magához
öleli, hogy Jákob a küzdelem Atyját szeresse benne, és ne féljen tőle.
Ezért van az, hogy Mózest atyái nyelvén hívja, atyai szeretettel beszélget vele, és meghívja, hogy legyen népének szabadítója.
Az említett esetek következtében, ahol az isteni szeretet lángja felgyújtotta az emberi szíveket, és az ember érzésvilágát egészen betölti
az Isten szeretetének mámora, mintegy a szerelemtől megsebezve
kezdtek vágyódni arra, hogy testi szemmel szemlélhessék az Istent. A
gyenge emberi szem hogyan tudná szemlélni Istent, akit a világ nem
képes befogadni? (...) Az, aki szeret, arra törekszik, hogy láthassa azt,
akit szeret. Ezért van, hogy valamennyi szent a szerzett érdemei
összességét semmiségnek tartotta, csakhogy az Urat láthassa.
Ezért van az, hogy a szeretet, amely Istent látni kívánja, nem mérlegel,
hanem buzgón törekszik a jóra.
Ebből fakad az a merészség, amit Mózes mondott: Ha kegyelmet
találtam előtted, mutasd meg nekem arcodat (vö. Kiv 33, 13).
Ezért sóvárognak mások is: Mutasd meg nekem arcodat (vö. Zsolt 79, 4).

A balatonfűzfői Római Katolikus Egyházközség
szentmiserendje karácsony nyolcadában
December 24-én: Urunk születése, karácsony főünnepének
vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
24 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

És végül maguk a pogányok is azért készítettek bálványokat, hogy szemmel láthassák azt, amit a maguk tévedése szerint tiszteltek.”
Az egész emberiség kegyelmet talált Istennél, hiszen Jézus Krisztusban
Isten itt a földi világban érzékszerveinkkel érzékelhetővé vált azáltal,
hogy magára vette az emberi természetünket. Az Ő Istenemberként
való világunkba jöttére, Betlehemben való születésének megünneplésére készülünk adventben (Adventus Domini: Úrjövet).
A szerető Isten most is velünk van. Akármennyire is rémisztőek a körülöttünk zajló események, meg kell éreznünk Isten szerető jelenlétét életünkben. Isten nemcsak Noét, minket is ki akar menteni ebből a
gonoszságban megátalkodott világból. De engedjük-e? Minket is hív,
mint Ábrahámot: induljunk el vele az ígéret földjére. Elindultunk-e
már? Minket is magához akar ölelni, mint a vele viaskodó Jákobot.
Tudunk-e Istennel együttműködni, mint Noé, Ábrahám, Jákob, Mózes?
Kérjük, hogy az isteni szeretet lángja lobbanjon fel a mi szívünkben
is, mert csak a szilárd Istenhit, a belévetett bizalom, az Ő törvényeinek megtartása adja meg számunkra azt a belső látást, amellyel felismerjük Őt a betlehemi jászolban, megérezzük segítségét mindennapos küzdelmeinkben, és így juthatunk el földi életünk után az Ő színelátására is a Mennyek országába.
Ezen gondolatokkal kívánok békés, boldog szent karácsonyt és új esztendőt Balatonfűzfő minden lakosának.
FERENC ATYA

A balatonfűzfői Jézus Szíve
plébánia újra megrendezi a családok
adventi délutánját
advent 4. vasárnapján, december 20-án.

December 25-én: Urunk születése, karácsony főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
December 26-án: Szent Család ünnepének vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.
December 27-én: Szent Család ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
December 31-én: Szűz Mária, Isten anyja főünnepének vigíliáján:
18 óra: hálaadás és szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.
Január 1-jén: Szűz Mária, Isten anyja (Újév) főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban
Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő–Gyártelepen.

Programok:
15.00 Fűzfő BigBand koncertje a fűzfőfürdői
Jézus Szíve plébániatemplomban
16.00 A 4. adventi gyertya meggyújtása a város
adventi koszorúján a mámai templomromnál
17.00 Betlehemes játék a fűzfőfürdői
Jézus Szíve plébániatemplomban
Szeretettel várunk mindenkit!
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Egy halom hasított fa
Karácsonyi gondolatok az úr 2015. esztendejében
A télre készülve fát hozattunk. A kis teherautó platójáról az egészet leborították az udvarra. Hazaérve már ez a kép fogadott: egy
halom hasított fa, kupacban egymáson, arra
várva, hogy nyugodtan, egyenként tető alá
rendezzék őket.
Feltűnt, már távolról rátekintve a hasított
halomra, hogy három fahasáb pont kereszt
alakot formálva zuhant alá, a kupac elejének
felső harmadában. A nagy rendetlenségben
valami észrevehető rend – ez volt az első gondolatom, amint csodálkoztam a látványon.
Aztán kérdések sora tört fel belőlem:
– Halom hasított fahasábokként fetreng ez a
világ: szorítja, nyomja, összefogja egyik
dolog a másikát ( József Attila). Így kell
ennek lenni?
– Csak úgy ide szórtak bennünket, és lesz,
ahogy lesz, miközben szorongatjuk egymást,
mert még az „összefogás” is csak szorongás,
szorítás, szorongatás által lehetséges?

– Nagyon fontosnak tartjuk magunkat a saját
helyünkön, de „felülről” egy kupac az egész?
– Vagy merjünk többet gondolni mindezekről? Ha pedig merünk többet gondolni,
melyikünk gondolata az igazabb, a több? Ez
már igazi vallásfilozófiai kérdés, és filozófiai
kereteken belül maradva megválaszolhatatlan.
– Lenyúl-e értünk valaki, amikor minden
fontoskodó aktivitásunk, elszánt igazságérzetünk; vagy éppen már megfáradt közömbösségünk során kiderül, hogy valójában
tehetetlenek vagyunk? Legyünk bármely
földrész, kor, kultúra, vallás szülöttei; ezek az
igazi, lényegi, emberi kérdések?
Mindenesetre: ez a világ megváltás, üdvösséges rendeződés után kiált. Az a „véletlenül”
kiformálódott kereszt erre figyelmeztetett
engem, valamint saját gyökereimre, szeretett
„kulturális” örökségemre, a karácsonykor született Jézus Krisztusra, akiben közel jött hozzánk és lehajolt érettünk az Isten, hogy szépen, védett helyre, sorban, rendben elhelyezze életünket, mint jó gazda a fahasábokat.
Nem értem, hogy körülöttem sok, számomra értékes, általam szeretett ember nem ezt

gondolja, hanem megtagadja a saját örökségét, értékeit. Még az alapvető „ösztönök”
sem működnek, mert ez a magatartás olyan,
mint amikor az anya megtagadja a saját gyermekét. Nem folytatom tovább a mondatot.
Mindenki a „saját gyermekét” szeresse, aztán
jöhetnek a többiek.
Fedezzük fel újra a keresztyén üzenet szépségét, emberségét, gyengédségét. Higgyük el,
csak a keresztyénségből fakadó krisztusi,
másokra figyelő, szelíd szeretet talaján növekedhetett fel az a jólét, nyitottság, szabadság;
amivel mi mostanság hűtlenül visszaélünk.
Szeressük azt, amit nekünk adott az Isten:
hitben, kultúrában, hazában. Csak aki a
sajátját szereti, annak van esélye arra, hogy
tiszteljen és szeressen másokat is.
Mindezt alázattal mondom. Mindenesetre láthatjuk mindannyian, hogy sok a bonyolult,
elintézetlen ügyünk, és nem tudjuk rendezni
azokat. Jézus Krisztus azért jött, „hogy rendbe
hozza az elintézetlenül maradt ügyeket”
(Titusz 1,5). Áldott karácsonyt mindenkinek!
STEINBACH JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ

Karácsonyi alkalmak a balatonfűzfői református templomban
Advent
• 2015. november 29., december 6., 13., 20., advent vasárnapjai, a szokott istentiszteleti rendben, vasárnaponként, 9.00 órakor.
• Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor.
• 2015. december 15. kedd, 18.30 óra: Előadások az Isten garázsában 4. – Az ötödik evangélista, adventi beszélgetés J. S. BACH-ról,
GÁNCS PÉTER evangélikus elnök püspök és VARNUS XAVER orgonaművész (Balatonalmádi, Baross G. u. 24.).
• 2015. december 19. szombat, 15.00 órától, hittanosok délutánja: játszóház, főpróba, vacsora, filmvetítés.
• 2015. december 20. vasárnap, advent negyedik vasárnapján, családi vasárnap, 9.00 órakor: gyermekek karácsonyi szolgálata és megajándékozása; valamint zenés hálaadás templomunk felújításának második üteméért.
Karácsony
• 2015. december 21. és január 3. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.
• 2015. december 24. csütörtök, szentestei istentisztelet, 15.00 órakor.
• 2015. december 25. péntek, karácsony első napján, ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással, 9.00 órakor.
• 2015. december 26. szombat, karácsony második napján, ünnepi legátus szolgálata, 9.00 órakor.
Évforduló
• 2015. december 27. vasárnap, két ünnep közötti vasárnap, istentisztelet 9.00 órakor.
• 2015. december 31. csütörtök, óévi hálaadó istentisztelet, 15.00 órakor.
• 2016. január 1. péntek, újévi istentisztelet, 9.00 órakor.
• 2016. január 3. vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján, 9.00 órakor.

Adventi játszóház
Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ Balatonfűzfői Gyermekjóléti
Szolgálata által szervezett adventi játszóházba 2015. december 16-án (szerdán) 15.00–18.00 óráig
Helyszín: A Gyermekjóléti Szolgálat épülete (Bugyogóforrás u. 1.)
A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes!
Sok szeretettel várunk minden gyermeket, anyukát, apukát és a nagyszülőket!
A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI
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SPECIÁLIS HADITECHNIKAI INTERMODÁLIS LOGISZTIKAI ÉS FELÚJÍTÓ KÖZPONT LÉTREHOZÁSA
BALATONFŰZFŐN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
A MIL-EXIM Kft. „Speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ kiépítése Balatonfűzfőn”
című, GOP-3.2.1-11-2013-0018 azonosító számú pályázata 951,51 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül. A 2378,79 millió forint összköltségvetésű
projekt keretén belül a vállalkozás balatonfűzfői telephelyén egy hadiipari tevékenységre alkalmas intermodális logisztikai központ kiépítése valósul meg, ahol minimum évi 50 000 tonna hadianyag hasznosítható és lőszer
gyártható az elérhető legmodernebb technológia alkalmazásával.
A balatonfűzfői volt Nitrokémia lőpor- és lőszergyár volt Magyarország egyik alapgyára. A rendszerváltás és a Magyar
Honvédség képességeinek és igényeinek minimalizálása következtében a gyárat is felszámolták és bezárták. A pályázó vásárolta meg korábban a gyárat, ahol többek között az eredeti tevékenységet kívánja újraindítani ebben a nagy
múltú üzemben. A fejlesztéssel érintett területen rendelkezésre álló infrastruktúra adja a projekt technikai bázisát. A projekt keretében kiépítik mindazon alapinfrastruktúrát, ami a központ működéséhez és a gyártáshoz szükséges, továbbá
a projekt keretén belül fogják beszerezni a szükséges technológia nagy részét – illetve a technológiai know-how-t is.
A beruházás elemei:
1. A beruházás keretén belül a korábban ismertetett ipari telepen 10.000 m2-es fedett gyártó és raktározási célú
kapacitást kívánnak kialakítani a területen már meglévő épületek átalakításával.
2. Beszereznek speciális, haditechnikai eszközök gyártására és átalakítására szolgáló gépsorokat.
3. A projekt keretében a rendelkezésre álló utakat és közműveket is fejleszteni kívánják. Egyrészt tűzivíz-rendszer
kiépítésével, illetve a belső utakkal kapcsolatban a területen belül új alapréteget és aszfaltréteget szükséges kiépíteni, amely alkalmas a 30-40 tonna közötti anyagmozgatások elviselésére, és ehhez az utak teljes átépítése
szükséges.
4. A projekt keretén belül beszerzik a szükséges know-how-t is, amely az Israel Military Industries (IMI) Ltd. – Izrael
Állam 100%-os tulajdonú cégének – világelső, legfejlettebb technológiájának alkalmazására vonatkozik. Ez egy
gyártási folyamat, amely a felújítandó és újrahasznosítható eszközök biztonságos kezelésére vonatkozik.
5. Végül megtörténik az őrző-védő elektronikai rendszer kialakítása is – a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok
alapján.
A projekt kapcsán jelentős munkahelyteremtés valósul meg – több ütemben legalább 50 új munkahelyet, de később
ennek akár a többszörösét tervezik létesíteni.
A céljaik eléréséhez 60% önerőt biztosítanak, 40%-os mértékű, vagyis 951,51 millió forint vissza nem térítendő támogatást pedig nyertek. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.milexim.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Telefon: +36 (1) 384-2375
E-mail: info@milexim.hu
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Ünnepi nyitva tartás: Balatonfűzfő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
2015. december 23. (szerda) 8–13 óra ügyelet
2015. december 24. (csütörtök) zárva
2015. december 28–30. (hétfő–szerda) 8–13 óra ügyelet
2015. december 31. (csütörtök) zárva
Idősek Klubja:
2015. december 23. (szerda) 8–14 óra nyitva
2015. december 28–30. (hétfő–szerda) 8–14 óra nyitva
2015. december 31. (csütörtök) zárva
Első munkanap: 2016. január 4. (hétfő)

Kapcsolat lelkisegély-szolgálat: 06-88/422-205 (24 órában
ingyenesen hívható)
Országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat:
06-80/205-520 (24 órában ingyenesen hívható),
e-mail: okit@ncsszi.hu
Ifjúsági lelkisegély-szolgálat: 06-88/312-817
Utcai szociális segítők egyesületének regionális diszpécser szolgálata: 06-34/511-028 (éjjel-nappal hívható)

Az év végi ünnepekre készülve…
Az eseményekben gazdag 2015-ös év végéhez közeledve az év végi
ünnepekre való készülődés kerül előtérbe. Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradsággal jár, de sok örömmel is. A vásárlás, a
szép ünnep megszervezése igazán komoly feladat idősnek-fiatalnak,
felnőttnek-gyereknek.
De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől vásárolunk!
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az
ünnepi bevásárlás időszaka. Mindenképpen fogjunk gyanút, ha
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat
eladni,
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,
• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával,
• a termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon. ( Jogszabályi
szigorítások várhatók, hogy ezt a csalási lehetőséget, a jóhiszemű
vásárlók áldozattá válását a törvény eszközével megakadályozzák.)
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk
meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel – útnak
indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává.
Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha
• mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető,
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya
mellett,
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk.

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak, a
garancia érvényesítésének!
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló embertársainkról!
Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célba. Az utcai, a házaló adománygyűjtés nehezen ellenőrizhető, gyakran nem éri el megnevezett célját.
A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése.
Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rokkantak,
elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a
települések külterületein, kieső helyeken, rossz körülmények között,
akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel senki. Ők azok,
akikre a hidegben is jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kollégáim
rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az idős vagy
elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társhatóságoknak. A segítség valójában házhoz megy! De, ha az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el!
A rendőrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az embertől elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben
érkező segítség a legnagyobb segítség!
Békés, örömteli és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok
a balatonalmádi rendőrök nevében is!
STANKA MÁRIA C. R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Jókívánság
Minden kedves fűzfői lakosnak, az újság olvasóinak nagyon boldog, meghitt, családi körben
eltöltött karácsonyi ünnepeket és sikeres, örömteli, jó egészségben megélt új esztendőt kívánok!
SZABÓ LAJOS, A CSEBSZALTO NYUGDÍJASKLUB VEZETŐJE
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Civil Fórum
A civil szervezetek vezetői találkoztak november közepén a
Művelődési Központban, hogy a fórum keretében eleget tegyenek
azon kötelezettségüknek, hogy egyrészt bemutassák szervezetük
működését, másrészt elszámoljanak az önkormányzattól kapott
pénzbeli támogatással.
A fórum bevezetőjeként Marton Béla polgármester tájékoztatta a
jelenlévőket az aktuális várospolitikai kérdésekről, melyet hozzászólásokkal egészítettek ki a jelenlévők.

A 22 támogatásban részesült szervezet zöme jelen volt, s beszámolójukból kiderült, hogy ebben az évben is megfelelő helyre került az
önkormányzat civileket támogató 5 millió Ft-os kerete.
A Fórum végén kérdéseket, javaslatokat fogalmaztak meg a szervezetek vezetői, amelyek remélhetőleg tovább segítik az amúgy is aktív
civil életet Balatonfűzfőn.
GRÓF TIBOR

„Minden közösségnek vannak értékei”
Ezzel a beszédes címmel és szlogennel kezdődött 2015. november
12-én a Balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája
támogató szervezésével a Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság
programja.
A rendezvényt Gróf Tibor, a helyi Értéktár Bizottság elnöke nyitotta
meg, s vezette az estébe hajló délután folyamán. A jó hangulatot a
Balaton Dalkör biztosította, egy nagyon szép dalcsokorral, a közönség legnagyobb örömére.
Elsőként dr. Horváth Zsolt, a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú
Alapítvány elnöke képes beszámolót tartott az elmúlt kilenc év kitartó munkájáról, Mérlegen a hungarikum mozgalom címmel.
Megtudhattuk, hogy országgyűlési képviselőként indította a kezde-

ményezést, mely a magyar értékek lajstromba vételéről, ápolásáról,
gondozásáról szól, alulról jövő kezdeményezésként a magyar parlament törvényi támogatásával. Számos, különösen szép, igényes kiadványt hoztak létre, köztük a Hagyományok, magyar értékek és
hungarikumok Veszprém megyében 2010., Lovashagyományok
2012., Ízek, illatok Veszprém megyében 2013.
Kialakították a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózatot 2012 és 2014
között három megyében. Az értékőrök szabadidejükben, saját településükön – mintegy háromszáz regisztrált fő – gyűjtik országszerte
és a határokon kívül (szlovák, szerb, román) az értékeket.
Megszervezték a folyamatos képzéseket, melynek keretében nyolc
hónapig fotózást, videózást, a hungarikumok alapját tanulják az
értékőr jelöltek, mielőtt elkezdik a településen munkájukat.
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2014-ben megtartották az I. Ifjúsági Értékőr tábort Zánkán, ahol
már a tapasztalatcserére is sor kerülhetett. Kialakították a Veszprém
Megyei Értékek Háza 2015. terveit, ahol egybegyűjthetik a megye
legféltettebb értékeit.
Másodikként Mihalcsik Márta módszertani referens, a Nemzeti
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájából „Az értéktár mozgalom
Veszprém megyében” címmel mutatta meg képes beszámolóját. Kiemelte,
hogy 2013 óta mintegy húsz megyei településen szervezték meg a helyi
„Értékünnepet”, amelyre az iroda munkatársait is meghívták, s ahol széles
körben prezentálták a település értékőrző kincseit. Munkájuk még a segítségnyújtás, a megyei, a városi, a települési értéktár bizottsági munkában,
előadások, tájékoztatók, bemutatók tartása igény szerint.
A beszámolókat Gróf Tibor követte, aki a Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság munkájáról beszélt, többek közt az SzMSz elkészítéséről, a felhívó cikkekről, a helyi civil szervezetek értesítéséről, az értékek listába vételéről, a pályázatokról, a működési forráshiányról, a
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bizottsági tagokról. Örömteli hír, hogy beterjesztésre kerül egy másfél millió forintos pályázat a testvértelepüléssel, Nagycéténnyel karöltve, ami némi anyagi biztatást is jelent.
Közzétette újra a felhívást, miszerint a bizottság várja a helyi értékek
felterjesztését.
A beszámolókat a konkrét tett követte, elsőként a városban Jávor
Ibolya kulturális közfoglalkoztatott két helyi értéket terjesztett be a
bizottság elé, a Mámai Romtemplomot és a Balaton Csillagvizsgálót.
A rendezvény végén lehetőség volt a hozzászólásokra, mellyel a
közönség lelkesen élt is. A program ideje alatt megtekinthetők voltak
Karácsony Julianna festő és a Kézműves klub alkotásai is.
A beterjesztésekkel elindult a helyi bizottság munkája, melyhez
ezúton sok sikert kívánunk, várva a fűzfői értékek minél szélesebb
körű civil beterjesztését.
HORVÁTH IRÉN

40 év dalolva – Balatonfűzfő Város Vegyes Kara 40 éves
A kórus 1975-ben alakult NIKE Munkáskórus néven Hild Péterné,
Magdika vezetésével a Nitrokémia Ipartelepek akkori vezérigazgatója, Gyuricza László kezdeményezésére; a vállalat vezetősége,
a Szakszervezeti Bizottság valamint a Művelődési intézmény támogatásával. Tagjai többségében a vállalat dolgozói és az Irinyi János
Általános Iskola pedagógusai voltak.
Később négy évig Rostetter Szilveszter, majd nyolc évig Varga József
vette át a kórus vezetését.
Ebben az évben még egy jubileumra emlékezünk. Művészeti
vezetőnk, karnagyunk Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra, Nórika
15 éve vezeti kis csoportunkat. Ezúton is köszönjük szeretettel teljes
és – el kell ismernünk – nem kis türelemmel végzett munkáját.
Az „Arany” minősítéssel rendelkező kórusunk rendszeres
közreműködője volt a vállalat és a település rendezvényeinek;
valamint számos belföldi és külföldi fellépés során is jelentős sikereket értünk el. Helyi rendezvények, jótékonysági hangversenyek,
ünnepi megemlékezések rendszeres részvevői voltunk.
1995. november 18-án jubileumi hangversennyel ünnepeltük 20 éves
megalakulásunkat; majd 2000. november 10-én kiállítással egybekötött ünnepi hangversenyt adtunk a 25 éves évforduló alkalmából.
Büszkék vagyunk arra, hogy 2001 januárjában, a magyar kultúra
napján elsőként vehettük át a Balatonfűzfő Kultúrájáért díjat.
A 30. évfordulót 2005. november 12-én szintén színvonalas rendezvénnyel ünnepeltük.
Nagy elismerés és megtiszteltetés számunka, hogy 2010. szeptember
25-én a 10 éves városavató rendezvény-sorozat keretében 35 éves
fennállásunk alkalmából díjat vehettünk át. Ezt a jubileumot is
nagyszabású hangversennyel ünnepeltük.
2012. június 23-án színvonalas jótékonysági hangversenyt adtunk
a Balatonalmádi Vegyes Karral és zenekarral kiegészülve a
Dunántúli Református Egyházkerület 400 éves jubileuma alkalmából a vörösberényi református erődtemplomban a leendő orgona
javára. 2013-ban Veszprémben, a tavalyi évben pedig Balatonfüreden vehettünk részt hasonló jótékonysági rendezvényen.
Jelenleg is számos jelentős helyi és térségi rendezvényen kapunk
lehetőséget, mint például a júniusi Cseberei Juniális, az augusztusi

Gombócfesztivál, a decemberi adventi programok, valamint kiállításmegnyitók, ünnepi megemlékezések.
Elérkeztünk a 40. évhez!
Köszönjük valamennyi támogatónknak, segítőnknek és kollégáiknak, hogy nagyban hozzájárultak 2015. november 7-i jubileumi
rendezvényünk létrejöttéhez. Jó egészséget, munkájukhoz sok sikert
kívánunk!
Köszönjük baráti kórusainknak, az Almásfüzítői Vegyes Karnak,
valamint a Balaton Dalkörnek, hogy elfogadták meghívásunkat, és
műsorukkal színesítették ezt a nevezetes napot. Jó egészséget,
munkájukhoz, fellépéseikhez sok sikert kívánunk!
Külön köszönjük Zsilinszky Cecíliának, Varga Józsefnek, egykori
művészeti vezetőnknek, karnagyunknak és Szőkéné Nyizsnyánszky
Eleonórának, jelenlegi művészeti vezetőnknek, karnagyunknak, hogy
meglepetés-műsorukkal örömtelivé varázsolták ezt a napot.
Programunkat igyekeztünk a teljesség igénye nélkül a negyven év
dalaiból úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja a szívéhez közel
álló melódiát.
Hangversenyünket követően meghívott vendégeinkkel együtt vacsorával egybekötött baráti beszélgetéssel, szórakozással ünnepeltünk.
Őszintén bízunk abban, hogy ezen a délutánon minden kedves
vendégünknek szívet melengető élményben volt része.
Szeretettel várunk közénk minden dalolni szerető embertársunkat!
„Megmondom a titkát édesem a dalnak:
Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Részlet Babits Mihály: A második ének)
JÁVOR IBOLYA
KÓRUSTAG
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TURISZTIKAI ROVAT
Megoldódhat Balatonfűzfő Turisztikai irodájának helyzete
Sprechen Sie deutsch?/Do you speak english?/Gavaritye po
russzki?/Habla espanol? Parli italiano? Mówi pani po polsku?…. és sorolhatnánk.
Ezekre a kérdésekre számítunk a turisztikai irodában 2016 nyári szezonjában és valószínűsíthetően csúcsra járatva a 2017-ben zajló úszó
VB idején (július 14–30.). Folynak a zárlati munkák az eredményes
nyarat követően, és egyesületünk minden dolgozója már a távlati tervekkel van elfoglalva.
A Fűzfői Hírlap olvasói közül sokan tagjai a Turisztikai
Egyesületnek, és jó páran részt is vettek az október 28-i közgyűlésünkön. Ők akkor ott első kézből értesülhettek arról, hogy
milyen elképzelésekkel állt elő munkacsoportunk a jövő turistái, ezen
belül kiemelten a világbajnokságra érkező sportolók, családtagjaik,
szurkolóik és az érdeklődő sportbarátok színvonalas fogadására,
kiszolgálására.
A dolgozók tárgyi és nyelvi tudásának fejlesztése, bővítése, az
elektronikus és nyomatott információhordozók, prospektusok
nagy számban és újabb nyelveken való elkészítése az egyik elsődleges
feladat. Kedvelt honlapunk, a www.balatonfuzfoinfo.hu számos nyelven is elérhető lesz az elképzeléseink szerint, éppen azért, hogy a
nemzetközi vendégsereg az eddiginél még tágabb körben vehesse
igénybe. A szép kiállású, Balatonfűzfőt és környékét bemutató
3 nyelvű kiadványunk is rendkívül népszerű, a rendelkezésre álló
mennyiség többszörösét is igényelnék irodánkban a vendégek.
Újranyomásában és más nyelvekre fordításában is gondolkodunk.
A város nevezetességeit (és utcáit) bemutató kis térképpel hasonlóak
az elképzeléseink.
Nagy előrelépés lesz, ha mindez megvalósul, és a vendégek elé tárhatjuk megfelelő mennyiségben és egy olyan helyen, ahol könnyen,
jól megközelíthetőn megtalálják a kiszolgáló személyzetet. Valljuk
be, az eddigi székhelyek és telephelyek között egy sem akad, ahol
méltóképpen fogadhatnánk a vendégeket, a turistákat. Nem arról van
szó, hogy kánikulában, vízvétel nélküli faházban nem leányálom
kiszolgálni sok-sok embert, hanem, hogy hosszú távon alkalmatlan az
épület a vendégfogadásra. Kicsi a prospektustároló, a vendég nem tud
leülni, kint kell várakoznia, mialatt a másik turista kiszolgálása
folyik… és hosszan sorolhatnánk. A közelgő nemzetközi sport attrakció azonban abszolút időszerűvé teszi a korszerűsítést, a vendégek
méltó és kulturált fogadását. Nem luxusról beszélünk, hanem olyan

vendégfogadó térről, amelyhez „otthon” szoktak, Bécsben,
Zágrábban vagy Szegeden. Ezek jogos, teljesíthető igények, a határidő
pedig oly közel van! Egyesületünk átlátta a problémákat, lehetőségeket, a jogos elvárásokat. Elképzeléseinket megosztottuk olyan
felelős személyekkel, akik az Úszó VB sikeréért dolgoznak, megvalósításának magas színvonalában, problémamentességében érdekeltek, a szervezés és lebonyolítás a feladatuk.
A FINA 2017, de még a Nemzetgazdasági Minisztérium is jogosnak,
támogathatónak és teljesen reálisnak ítélte meg egyesületünk
elképzelését, és a saját vendégkörük, a sportolók érdembeli kiszolgálása érdekében nemcsak eszmeileg, hanem ötmillió forinttal
támogatni kívánja egy olyan vendégfogadó tér megépítését, amely
a betérőket jó érzéssel töltheti el, kiszolgálásuk nem szedett-vedett,
a benyomásaik alapján jó hírét vihetik városunknak, Balatonfűzfőnek, és természetesen egész Magyarországnak is! Ezt az
örömteli hírt már az említett egyesületi közgyűlésen is megoszthattuk sokukkal Önök közül.
A város értékbővítő beruházása azonban a városi képviselő-testületben
is sikert aratott, annak figyelembe vétele mellett is, hogy a támogatás
elfogadása mellérendelt forrásokat is igényel.
Korábbi időkben is készültek már tervek egy téglából épült, éves viszonylatban használható fogadóépület felépítésére, ennek bekerülési
költsége várhatóan 15 millió Ft + áfa. Ennek az előteremtése nem kis
feladat, nem egyszerű döntést igényel, mégis tény, ami tény: közel
30%-a városunk rendelkezésére áll!!
Hallottunk érveket pro és kontra. Tudjuk, hogy ennyi pénzt nem
szabad akármire költeni és nem lehet csak úgy leemelni a polcról.
A mérleg másik serpenyőjében viszont Balatonfűzfő jó megítélése áll,
Magyarország presztizsének növelése, ezzel a szájpropaganda mint
marketing eszköz kihasználása a jövőbeli turizmus érdekében. Ne
felejtsük el, hogy az épület azután is a lakosság és a turisták rendelkezésére fog állni, miután lezajlanak a sportesemények.
Reménykedünk, szorítunk, hogy városunk vezetői olyan döntéseket hozzanak, melyek folyományaként Balatonfűzfő egésze és az elkövetkező
évek vendégserege elégedetten, jólesően gondolhat vissza a helyi turisztika szolgáltatásaira.
KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA
TDM-MENEDZSER
BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET
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Nyugdíjas klubok találkozója
Balatonfűzfő sajátságos helyzetben van a környező településekhez
képest, hiszen 5 nyugdíjasklub működik városunkban. A klubokra az
aktivitás egész évben jellemző, hiszen nemcsak rendszeres klubfoglalkozásokat szerveznek maguknak, hanem többek között autóbuszos kirándulásokon vesznek részt, városi rendezvények lelkes
résztvevői, nem egyszer pedig közreműködői is.
November 20-án a nyugdíjas klubok a Művelődési Központtal
karöltve ismét megszervezték a már hagyományos találkozójukat,
melyet a finom vacsora mellett izgalmas programok töltöttek ki.

A már évek óta nagy sikernek örvendő Vidám Fiúk mellet idén
először színpadra lépett az Ördögi Tündérek csoport is, akik
műsorukat először a nemrégiben lezajlott Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub férfinapján adták elő. A csoportokat Jenei István készítette fel.
Az este folyamán Hatás Andrea és Szeles József színművészek operett
műsorral örvendeztették meg a közönséget, majd a vacsorát követően
egészen késő estig szólt a talpalávaló.
BÓNA VERONIKA

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve
• December 12. Mencshely–Halom-hegy–Herendi templomrom–
Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 8.50 óra
Túravezető: Horváth István
• December 19. Szakosztály évzáró túra
Hársas-völgy– ,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista bázispont 9.00 óra
Szalmássy-telep 9.20 óra
Túravezető: Horváth István
• December 29. Hárskút–Augusztin tanya–Herend
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 9.00 óra Táv: 18 km Szintkülönbség:
200 m
Túravezető: Risányi Mária
Fontos!
A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig alkalmaz-

kodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni a túra
vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629
2016. évi Évzáró – Évnyitó összejövetelünket 2016. február 5-én
15.00 órakor tartjuk a fűzfőgyártelepi Művelődési Központban,
amelyre szeretettel meghívjuk a Szakosztály minden tagját.

Jó tanulónk, jó sportolónk

2014 decemberében kezdtem el ezt a rovatot
azzal a céllal, hogy a lapunk hasábjain keresztül egy éven át megismertessem a lap olvasóit olyan kiváló diákokkal, akiknek az élete a

sport, s mellette a tanulásban is élen járnak.
Az első tanuló Kiss Maja, most negyedik
osztályos tanuló volt, s a cikksorozatot az ő
kiváló eredménye ihlette: a lengyelországi
Karate Világbajnokságon kumite/küzdelem
versenyszámban harmadik helyezést ért el. A
hír hallatán sokan gratuláltak a szőke, gyönyörű, ragyogó szemű kisdiáknak, aki tele
erővel és hittel küzdött. És tette ezt az elmúlt
egy éven át, s reméljük, még nagyon sokáig
fogja tenni. Mi is történt azóta (nem a teljesség igényével)? Beszéljenek a nem mindennapi eredmények!
– Aranyérem – egyéni kata/formagyakorlat
– III. Almádi Kupa 2014.
– Aranyérem – egyéni kumite/küzdelem –
III. Almádi Kupa 2014.
– Bronzérem – csapat kata/formagyakorlat
– III. Almádi Kupa 2014.
– Bronzérem – egyéni kata/formagyakorlat
– Nemzetközi Shotokan Karateverseny
Zalaszentgrót 2015.

– Bronzérem – egyéni kumite/küzdelem –
Nemzetközi Shotokan Karateverseny
Zalaszentgrót 2015.
– Ezüstérem – csapat kata/formagyakorlat –
Nemzetközi Shotokan Karateverseny
Zalaszentgrót 2015.
– Aranyérem – egyéni kata/formagyakorlat
– XII. Ippon Shobu Diákolimpia 2015.
– Ezüstérem – egyéni kumite/küzdelem –
XII. Ippon Shobu Diákolimpia 2015.
– Aranyérem – egyéni kata/formagyakorlat
– I. Balkány Kupa 2015.
– Aranyérem – egyéni kumite/küzdelem – I.
Balkány Kupa 2015.
– Bronzérem – csapat kata/formagyakorlat
– I. Balkány Kupa 2015.
– Negyedik hely – egyéni kata/formagyakorlat – Shotokan Karate Világbajnokság
Szerbia 2015.
S talán a legfrissebb, a korona az éves munkára: bronzérem – egyéni kumite/küzdelem
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és aranyérem, magyar bajnok cím – egyéni
kata/formagyakorlat – Shotokan Karate
Ippon – Shobu Magyar Bajnokságon 2015.
Szívből gratulálunk Majának az egész éves
teljesítményéhez, a magyar bajnoki címhez.

Shotokan Karate
magyar bajnokság
2015. november 7-én Egerben rendezte meg
a Magyar Karate Szakszövetség a Shotokan
Karate Ippon-Shobu magyar bajnokságot.
A versenyen 43 egyesületből 282 versenyző
indult. Egyesületünk, a Balatonalmádi
Shotokan Karate-Do Sportegyesület 9
versenyzővel nevezett az ország legnagyobb
versenyére. Nagyon erős versenymezőnyben
az almádi karatékák remekül helyt álltak.
Két versenyzőnk dobogós helyezést ért el.
– Kiss Maja 10 éves leány korosztályban
egyéni kata (formagyakorlat) versenyszámban aranyérmet, magyar bajnoki
címet nyert, egyéni kumite (küzdelem)
versenyszámban bronzérmet nyert.
– Szombathelyi Klaudia egyéni kumite
(küzdelem) versenyszámban 3. helyezést
ért el, bronzérmes lett.

Szorgalma, kitartása példaértékű, nemcsak a
sportban, hanem a tanulásban is, szülei és
edzője: Rézmüves Miklós, 5. Dan-os mesternek legnagyobb örömére. Boldog vagyok,
hogy tanári pályafutásom alatt taníthatom

Maját és a hozzá hasonló kiváló tanulókat,
sportolókat, s cikket írhattam róluk!
Csak így tovább!
HORVÁTH IRÉN

Beharangozó
KontrasztOK – „Ecce homo” – avagy ímé az
Ember nagy „E” betűvel. Beszélgetések, zenével fűszerezve kiemelkedő személyiségekkel,
gondolkodókkal, művészekkel.
Megismerni az alkotó embert, igen, az
Embert. A homo sapiens-t – a tudó embert –
adott estben egyben a homo ludens-t – a játékos embert. Akit alkotásai révén, művei, munkája által már ismerünk vagy hallottunk róla,
de nem találkozhattunk vele személyesen,
nem ismerhettük meg őt közelebbről. Ki Ő,
aki mint közismert filozófus, orvos, feltaláló,
kutató, tudós, író, költő, zenész, színész, sportoló, történész, tanár, politikus vagy mint
intézményvezető él közöttünk? Mit gondol
jelenünkről, múltunkról, jövőnkről e másodpercenként változó világunkban? Mi mozgat-

ja, ösztönzi cselekedeteit? Milyen ember a családjában, a munkahelyén, a közéletben, a hétköznapok során? Mindig érdekelt, milyen személy, aki tehetséges, kitartó munkájával és
szorgalmával kiemelkedőt tud alkotni.
Szeretném Őt jobban megismerni, meghallgatni gondolatait, érzéseit, az élet rejtelmeiről.
Első vendégem a közeledő új évben, 2016.
január 15-én, pénteken 17 órakor Gróf Tibor
– a balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár régi és nemrég újraválasztott igazgatója lesz.
Tisztelettel és szeretettel meghívom Önöket
beszélgetéseinkre, remélve, hogy új riportsorozatunk felkelti érdeklődésüket.
FARKAS ISTVÁN

RÉZMÜVES MIKLÓS 5. DAN
S.E. ELNÖK
Olvasóink nevében gratulálunk a szép sikerhez! Szerkesztőség

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület vezetősége és tagsága áldott,
békés ünnepeket és sikerekben gazdag
új évet kíván!
Béres Istvánné
elnök
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Képavató
Minden úgy kezdődött, hogy Marton Béla
polgármester a Jókai Közszíntér Kézműves
Klubjának nyílt napján járt. S ha már ott
volt, felvetette a jelen lévő festő szekció tagjainak, nem lenne-e kedvük egy olyan képet
festeni, amely bemutatva Balatonfűzfő
értékeit, esztétikai örömöt szerez helyinek,
turistának egyaránt.
A felkérést hamar tett követte, s Karácsony
Julianna és Osváth András hónapokig tartó
kitartó munkájának köszönhetően elkészült
a mű: Fűzfő, a Balaton kapuja.
A miniatűrnek nem nevezhető 1,7 x 3 m-es
alkotás november elején a Művelődési
Központ előcsarnokában találta meg végső
helyét. Az avató ünnepségen szép számú
közönség előtt Gróf Tibor, az intézmény igazgatója faggatta a festőket az alkotás folya-

matáról, a vászonra felvitt festői elemek hátteréről. A festményről lehulló fehér lepel után
hangos ováció, nagy taps fejezte ki a közönség
elismerését. Itt kell köszönetet mondani
Surányi László litéri asztalosmesternek, aki –
váratlan feladatként – néhány nap alatt a

környezethez illő, gyönyörű „keretbe foglalta”
a művet. A Fűzfő, a Balaton kapuja c. festmény
tehát a Művelődési Központ aulájában
látható, aki nem hiszi, járjon utána….
GRÓF TIBOR

„Ne feledd: én nem csak veled, érted is játszom”
A fenti idézet Koltai Róbert Jászai Mari-díjas
színművésztől származik, aki november
27-én önálló estjével a Művelődési Központ
és Könyvtár színpadán osztatlan sikert aratott az aznap esti közönség előtt. A színművész, aki filmrendező és érdemes művész
is, először járt Balatonfűzfőn. Önéletrajzi
írásában így vall magáról:
„A II. világháború egyik legnehezebb
évében, Budapesten születtem. A gyerekkorom? Költözés Sztálinvárosba, majd vissza
Pestre és foci minden mennyiségben.
Olvasni is azért tanultam meg már négy
évesen, hogy kedvemre böngészhessem a
Népsportot… A futball iránti szerelmet édesapámnak köszönhetem, mint ahogy azt is,
hogy hamar beláttam: a lelkesedés nem elég,

nem vagyok igazi tehetség. Bezzeg a színjátszás! Már egészen fiatalon komoly sikereket
értem el. Bár nem voltam egy hősszerelmes
alkat, másodjára mégis felvettek a
Színművészeti Főiskolára. Az első színházi
siker egy vizsgaelőadás, a Gondnok; akkor

elkapott valami, ami azóta is sodor tovább
újabb szerepek, rendezések, később a film
felé. Vannak néhányan, akik különösen
fontosak a számomra: az egyik legfontosabb
te vagy, a néző. Ha te nem vagy, az én létjogosultságom is megszűnik. Szeretnék minél
többet adni neked, de ehhez szükségem van
arra, hogy megbízz bennem.”
Színpadi játékára mindvégig jellemző volt a
közönséggel való szüntelen kapcsolattartás és
egymásra hangolódás igénye, amely varázslatos pillanatokat kölcsönzött az előadásnak.
Közismert dallamok és versrészletek követték
egymást, melyet a hallgatóság szűnni nem
akaró vastapssal köszönt meg.
BÓNA VERONIKA

Gyertyás megemlékezés
November 4-e nemzeti gyásznap. 1956.
november 4-én a szovjet csapatok leverték az
október 23-án kitört magyar forradalmat és
szabadságharcot.
Ezen a napon négy fiatal fegyverrel őrizte a
balatonfűzfői „gyárat”, akiket gondolkodás
nélkül a szovjet katonák megöltek. Balasi
Sándor, Balogh Ferenc, Kertai Mihály és
Schiszler József földi maradványait ideiglenesen a balatonfűzfői Országzászló mellé
temették el. Az ő emlékükre állították 1989ben azt a kopjafát, melynek köré minden

évben csendes megemlékezést szervez a
Művelődési Központ és Könyvtár. Az idei
rendezvényen Marton Béla polgármester
elmondta, hogy véleménye szerint csak
akkor lehet tisztán látni, ha semmit nem
hallgatunk el, és nem kell a kimondott szóért
tartani az embernek.
Polgármester úr gondolatai után gyertyagyújtással ért véget a megemlékezés.
BÓNA VERONIKA
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BFMK az NMI-konferencián
November 25-én a helyi fiatal művészek
bemutatkoztak a Nemzeti Művelődési
Intézet konferenciáján, melyet a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgálóban rendeztek meg. Varga Áron, aki fontos
szerepet vállal a klub életében, mesélt a
közönségnek a BFMK megalakulásáról és
működéséről.
A rendezvényen többek között Kovács
Nikolett kiállítását láthattuk, aki 8 éve

foglalkozik olajfestészettel. Továbbá meg tekinthetők voltak Vipler Nikolett díszítőfestő,
a zirci III. Béla Gimnázium és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény egykori tanulójának festményei is.
Volt osztálytársa, Rakk Adrián Ernő alkalmazott grafikus alkotásai szintén képviselték
az ifjú művészeket. Az BFMK előadások
moderátora, Fülöp Barnabás saját verseit
adta elő, hallhattunk tőle mind szabad-

verseket, mind haikukat. A rendezvényt
Horváth Eszter klarinétos zárta Kovács Béla
művével, melyet a kortárs zeneszerző,
Hacsaturján tiszteletére írt.
A nap folyamán lehetőségük nyílt a
résztvevőknek meghallgatni dr. Kocsis Antal
csillagász előadását, és megtekinteni a csillagvizsgáló távcsövét is.
VÁRSZEGI JÚLIA (BFMK)

Öveges iskola tanulóink sikere az üzleti szimulációs versenyen
A Pannon Egyetemen 2015. november
13-án rendezték meg az üzleti szimulációs
versenyt. Iskolánkat két csapat képviselte a
12. c osztályból. A megmérettetésen egy
élethű vállalkozást kaptak a csapatok, ahol
volt alaptőke, és gazdálkodni kellett a ren-

delkezésre álló erőforrásokkal úgy, hogy
közben a versenytársak is dolgoztak.
Lányaink szép kettős győzelmet arattak!
Az első helyezett csapat: Ozsváth Kitti
Viktória, Földesi Regina, Gyurica Dorina és
Berkes Mónika.

A második helyezettek: Győrfi Diána, Ster
Enikő, Rostási Petra és Borz Krisztina.

ÉLES BARNA ATTILA
SZAKTANÁR

Kis gyerek kis gond, nagy gyerek továbbtanul
Sikeres volt az Övegesben a két nyílt nap,
amit a 8. osztályból továbbtanulóknak tartottak. Az persze csak a jelentkezésekkor
derül ki, mennyire volt sikeres, de azt tapasztaltuk, hogy délután és délelőtt is meg telt az
aula érdeklődőkkel.
A sok érdeklődő nagy része visszatérő volt a
délelőtti óralátogatásokra. A legtöbben már
választottak, és az Öveges mellett tették le a
voksukat. Azonban vannak még bizonytalankodók is.
Miből lehet az idén választani?
Mivel megújul az oktatási rendszer, könnyű
eltéveszteni a választást. Most szakgimnáziumot kell annak választani, aki érettségit
szeretné, és utána mindjárt technikusnak
megy tovább. (Ezt korábban szakközépiskolának hívtuk.)
Azok, akik már most is inkább dolgozni

mennének, de még tanulniuk kell, rögtön
jelentkezhetnek a 3 éves szakmai képzésre,
amelyet a következő tanévtől szakközépiskola névvel illetünk. Nekik a szakmai vizsga
után lehetőségük lesz két év alatt érettségre
felkészülni, ha addig meggondolják
magukat.
Szakgimnáziumi képzésként indul az Övegesben az épületgépészet, a villamosipar és az
elektronika, a kereskedelem és az informatika ágazati képzés. Szakközépiskolában lehet
felkészülni a számítógép-szerelő, a karbantartó, az elektronikai műszerész, a villanyszerelő, a központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmák művelésére. Az érettségivel rendelkezők olyan kétéves technikusi
képzések közül választhatnak, amelyek szintén jó elhelyezkedési lehetőséggel kecsegtetnek, mint a CAD-CAM, illetve a gazdasági

informatikus, az elektronikai technikus, vagy
az informatikai rendszergazda. Minden
képzésben várják a diszlexiás, a diszgráfiás és
a diszkalkuliás tanulók jelentkezését is.
A technikai feltételek is nagyon jók, de még
inkább a családias légkör, a gyerek léptékű
tanári gárda és a keresett képzési irányok
azok, amelyek miatt ajánlható ez az
intézmény. A fűzfőieknek ráadásul utazniuk
sem kell az eléréséhez, ami szintén nem egy
utolsó szempont.
Ne feledjük! A felvételinél már mindenkinek az új elnevezéseket kell keresnie.
Erről az Öveges honlapján minden információ
megtalálható: http://www.oveges-szi.hu/
felveteli/
TÓTH LAJOS PÉTER
IGZGATÓHELYETTES

ZÖLDNAP az Irinyiben
Hagyományosan, 2015. november 4-én rendezték meg az Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában a ZÖLDNAP-ot. A délutáni önkéntes munka célja,
hogy iskolánk udvarát és környékét rendbe
tegyük a tél beállta előtt. A ZÖLD
Diákönkormányzati képviselő tanulók
szervezték meg a résztvevőket, a területek

kiosztását Inci néni vezetésével. A program
fő szervezője Vali néni (Baráth Valéria), az
iskolai ÖKOmunkaközösség vezetője volt,
aki fáradhatatlanul osztotta az eszközöket,
segített, ahol tudott.
Délután két órakor a felső tagozatos diákok
kezdték a nagytakarítást, majd folyamatosan
érkeztek a tanárok, az alsós diákok, a segítő

szülők, mintegy százhetven fő. Beindult a
gereblyézés, a seprés, a zsákolás, a cipekedés,
a száraz ágak, levelek begyűjtése. Rengeteg
falevelet gyűjtöttek az iskola mellé a
gyűjtőterületre, ahonnét azt a városgondokság elszállította. Egészen besötétedésig tartott a közös összefogás a nemes cél
érdekében.
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A hátsó udvaron szülői vezetéssel egy új,
hasznos
játszóterület
kialakításának
munkálatai is ezen a napon kezdődtek el,
majd tavasszal folytatódnak tovább.
Az őszi akcióhoz (október hónapban) hozzájárult az otthonok megtisztítása a hasznos
hulladékoktól – a papírtól és csak a helyet
foglaló háztartási, megszolgált szerkezetek-

től, az elektromos gépektől – szervezett
gyűjtés és szállítás keretében. Megelégedve
látjuk, hogy ezeket a begyűjtött, a természetre káros gépeket szétszerelik, majd újra feldolgozzák, nem szennyezve a szép zöld
környezetünket.
Az időjárás nagyon kedvezett a szorgos
munkának, segítve a fáradhatatlan, a környe-
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zetünkért tenni vágyó lelkes közreműködőket, akik tették a dolgukat a szép, tiszta
környezetünkért.
Köszönjük a szervezést a pedagógusoknak, a
felajánlásokat és a szorgos munkát minden
résztvevőnek. Jövőre folytatjuk!
HORVÁTH IRÉN

Hétköznapok és helyszínelők
A mérnöki szakma szépségei és kihívásai
keretében látványos kísérletekkel, bemutatókkal és előadásokkal látogatott el az
Övegesbe a Pannon Egyetem. Örömmel biztosítottuk iskolánkban a helyet, hogy izgalmas témákat feszegetve mutathassák be
munkájukat.
Az első részben a mindennapok kémiájával
találkoztuk. Attól kezdve, hogy bekapcsol a
mobilod és ébreszt, egészen késő estig a
kémia vesz körül, annak működését
használod ki és fel. Persze ebből legtöbbször

mit sem veszel észre. Ez most másként
alakult, mert a figyelmünket ráirányították
az összefüggésekre a vegyészek.
Ezután az anyagmérnökök következtek, akik
először a krimiket megszégyenítve mutatták
meg a baleseti helyszínelést követő labor
munkát. Sokszor a szánk is tátva maradt a
csodálkozástól. Ezután a szupravezetők
világába érkeztünk. Itt azon kívül, hogy a
pekingi olimpia mágneses vasútjának
működéséről is hallhattunk, meg is nézhettünk egy szupravezetőt, amely hatására a

ráhelyezett test folyamatosan lebegve pörgésben maradt, további energia bevitel nélkül.
Az ilyen anyagok az áramot is ellenállás
nélkül vezetik. Az igaz, hogy ezt csak nagyon
extrém hidegben hajlandók megtenni.
Köszönjük a bemutatókat az egyetem
munkatársaiknak!
A program a TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv2015-0002 projekt támogatásával valósult
meg.
TÓTH LAJOS PÉTER
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A kutyák az ember barátai
Eddig is tudtunk arról a különleges kapcsolatról, amely az állatok és az
emberek között tud kialakulni. Most kiderült, hogy a kutyák a közösségi szolgálat teljesítésében is tudnak az Övegesben tanulóknak segíteni.
2016-tól kezdődően az érettségi feltétel az, hogy a diák 50 óra
közösségi szolgálatot teljesítsen. A vizsga csak az erről szóló igazolás
birtokában kezdhető meg.
Arról tartott tájékoztatót egyik délután a „Gyermekekkel a kutyákért,
kutyákkal a gyermekekért” egyesület vezetője, hogy náluk miként
tudnak igazolt órákat szerezni tanulóink. Azért, hogy jobban értsék
mondanivalóját, mindjárt egy terápiás kutyussal érkezett, amely
azonnal belopta magát tanulóink szívébe. Ez sokkal hatásosabb felhívás volt, mint az, hogy melyik feladat elvégzéséért hány közösségi
szolgálati órát lehet igazolni. Nem a látványos bemutató, hanem a
kutya közelsége a meghatározó. Ahogyan a diákoknak, úgy az állatoknak is gyakorolni kell ahhoz, hogy a szolgálatukat teljesíteni
tudják. Így kölcsönösen segíthetünk egymásnak.
Köszönjük az élményt és a lehetőséget!
TÓTH LAJOS PÉTER

Hétköznapi történet!?
A Honismereti füzetek másképp sorozatban megjelent nemrégiben a
Fűzfőgyártelep Házirendje 1934-ből, mely szabályozta a fiatalon
újjáépült település munkaidőn kívüli életét. De milyen jól tette!
Szerkesztőségünket sűrűn keresik fel panaszkodó levelek a városlakók
kálváriájáról, mindennapi összeférhetetlenségéről. „– Segítsünk!
Tegyünk igazságot! Közöljük a lapban! Szégyenítsük meg!”
No de milyen jogon tennénk ezt meg? Megtehetjük? Elindíthatunk
vele egy panaszlavinát, ami megfertőzné lapunk pozitív hangulatát.
Megindítaná a becsületsértő perek tucatjait.
Hová vezet mindez? A megoldáshoz? Nem hinném, inkább
segítenénk a haragosoknak tovább zsörtölődni, pro és kontra ellenfeleket gyűjteni. Nem tesszük mindezt, inkább kicsit segítünk önvizsgálatot tartani, s talán a gyűlölködőket egymás álláspontjához
közelebb hozni.
Történt egyszer, hogy egy társasházban idős, ámde jólelkű néni
lakott, szintén idős, ámde jólelkű, dolgos, a közösségért áldozatot vállaló szomszédjával. A néni élte életét, zajosan vagy nem, azt nem
tudni, de hétköznapi, egyszerű módon, aktívan. A szomszédot ez
zavarta – hiszen minden társasházban vékonyak a falak, a födémek, a
padlózat –, s kihívta a rendőrséget, szüntesse meg a ,,borzalmas” zajt.
Nem bírta tovább, hogy szerinte elviselhetetlen a zajkeltés, hiszen ő is
idős, fáradt, szeretne otthon nyugodtan pihenni. A rendőr nem tett

igazságot, mivel nem is tudott volna, neki a kötelessége addig terjed,
amíg a bejelentést kivizsgálja, akkor pedig nem volt zaj. A jólelkű
néni egészségét is nagyon megviselte az ügy, ő is idős, beteges, s nem
szeretne mást tenni, csak nyugalomban élni.
Okuljunk ebből a történetből! Álljunk meg egy kicsit! Nézzünk
magunkba, tartsunk némi ellenőrzést a magunk portáján! Figyeljünk,
tanuljunk, tegyünk önmagunkért és másokért! Legyünk toleránsabbak egymással! Idős korban már kisebb a türelem küszöbünk, nem
úgy élünk, mint fiatalon, lazán, hangosan. Ne akadályozzuk, ne
bosszantsuk egymást! A meghitt ünnep közeledtével önmérsékletet
tanúsítsunk, béküljünk, segítsük egymást. A szeretet nagy úr, csak
gyakorolni kell, s mennyivel okosabb, ha ezt egy életen át tesszük!
Muszáj békében megférnünk egymással, s ha végképp nem megy,
akkor a költözés gondolatát is megfontolhatjuk.
A történet egy példa, senkit nem volt szándékunk megsérteni, nem is
tettük.
Békés, boldog karácsonyt minden városlakónak! Éljünk együtt
boldogan, örömmel, másokat is figyelembe véve, tolerálva!
Akkor az új esztendőnk is sokkal pozitívabb lesz!
HORVÁTH IRÉN

Sikereinkről
2010. óta rendszeresen részt veszünk az AMKA szervezésében
megrendezett Betlehemi jászol kiállításon.
2013 nyarától kettős tematikájú kiállításokat szerveznek, ahol szintén rendszeresen jelen vagyunk. Az idei évben először Budapest mellett Veszprémben is megrendezik a 22. Betlehemi jászol kiállítást.
Mindkét helyszínen jelen leszünk. A zsűrizett alkotásaink közül

hatan Budapesten, a Magyarság Házában, közülünk hárman
Veszprémben, a Szaléziánumban (Veszprém, Vár u. 31.) is bemutathatják alkotásaikat.
Alkotóink Budapesten és Veszprémben bemutatott alkotásai:
Fenyvesiné Varga Judit fafaragó és gyöngyfűző: Gyöngyangyalkák,
Csillagékszer
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Kaics Julianna szalma-, csuhé- és vesszőfonó: Várakozás (ajtódísz),
Betlehemi jászol, Szent család (asztaldísz)
Kiss Ferenc gobelinhímző: Megváltó születése, Jézus születése
M. Mészáros Éva amatőr festő: Betlehemi jászol, Megszületett a kis
Jézus, Három királyok
Németh Sándorné gobelin- és kézi hímző: Gyertyagyújtás
Varga Jánosné kézi és gépi hímző: Karácsonyi terítő, Karácsonyi
ünnepi alátét
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most itt, Veszprémben is bemutatásra kerül, ajánljuk minden
művészetbarátnak, hogy látogasson el a Szaléziánumba is, és tekintse
meg a műveket.
Úgy érezzük, hogy aki a kiállítás bármelyikét megtekinti, egy nagyon
szép karácsonyi élménnyel gazdagodhat, és ráhangolódhat az ünnepi
készülődésre. Büszkék vagyunk rá, hogy ebben nekünk is részünk
lehet.
A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) és az
öregdiákok képzőművészeinek nevében:

Külön kiemelendő Kaics Julianna Betlehemi jászol c. alkotása, amelylyel a 2012-es római nemzetközi kiállításon oklevelet szerzett. Mivel

M. MÉSZÁROS ÉVA

Márton nap az Irinyiben
2015. november 11-én immár kilencedik éve az iskola épülete elöl
indult a lelkes, alsó tagozatos, lámpás menet – diákok, szülők, óvodások, nagyszülők, pedagógusok – Fűzfőfürdő felé.
A Közösségi Ház előtt mintegy száz résztvevő gyújtotta meg a mécseseket, lámpákat, s mire a romtemplomhoz értek, már lassan
besötétedett. A 3. osztályból tizennyolc jól felkészült, izgatott tanuló
színvonalas műsora szórakoztatta a nagyérdeműt. A diákok egy héten
át, napi egy órában lelkesen próbáltak, míg szüleik beszerezték,
elkészítették a szükséges kellékeket. Példamutató összefogás volt ez
Farkas Judit tanítónő, osztályfőnök vezetésével.

A műsort libakeresés követte, mely finom cukorkát eredményezett az
ügyes megtalálóknak.
Volt is nagy sürgés, forgás, libavadászat! Végül a délután fénypontja a
Szülői Munkaközösség szeretetvendégsége, ahol mindenki kedvére
ehetett a finom sütikből és hozzá forró teát kortyolhatott.
Köszönjük minden elégedett résztvevő nevében a szervező pedagógusoknak, a szülőknek, akik munkájukkal hozzájárultak a programok sikeréhez! A szép, meghitt hagyomány jövőre is folytatódik
az együttérzésre, az önzetlen segítségre nevelés keretében.
HORVÁTH IRÉN

Egészségbarlang Almádiban
Barátnőm – tudván némi problémámról – napok óta unszolt, keressem fel a nemrég megnyílt balatonalmádi egészségbarlangot. Az
egészség szó rendben, de hogy barlang? Taszít a szó.
Balatonalmádi csendes kis utcácskája a Lehel utca. Szerény, de
egyértelmű jelzés mutatja, merre kell menni. Hú, nagyon szűk a hely,
hol lehet itt parkolni? Ám ebben a pillanatban tárt kapu, gondozott
udvar, kialakított parkoló fogad. Tágas terasz, nyitott ajtó,
mosolygós, fiatal hölgy vár. Borsi Eszter, ennek az egészségbarlangnak
az üzemeltetője.
Első benyomásom a társalgó színeinek harmóniája, nyugtatóan hat
rám. Balra a polcokon ízlésesen eltrendezett biotermékek, jobbra
pedig a biorezonancia alkalmazásához tartozó termékek sorakoznak
nem hivalkodón.

Mindenhova benyitnék. Szabad. Egy terembe lépek, ahol székek
sorakoznak. Ide tervezik hétfő délutánonként az „Akarsz-e játszani?” idézettel meghirdetett, könnyed kikapcsolódást ígérő,
mozgásos és egyéb játékokkal dúsított hétkezdő programot általános
iskolásoknak. Tanító-drámapedagógus foglalkozik a nebulókkal. Ezt
a programot váltaná a KOR-HATÁR-NÉLKÜL címmel meghirdetett beszélgetős, pihenős, teázgatós, lazítós egy órácska. Betérhet
bárki, hogy kifújja magát, elmesélje örömét, bánatát. Ezt a termet
kibérelheti bárki, csak egyeztetni kell az időpontot.
Kíváncsiságom már nyitná a következő ajtót. Eszter itt foglalkozik
biorezonanciával, miután biofizikai eszközökkel felméri az egészségi
állapotunkat, kezeli stresszünket. Végzett dietetikusként táplálkozási
tanácsokat ad, étrendet tervez. Talpreflexológusként is

2015. december

21. oldal

tevékenykedik, egyszóval az egészségünket szeretné helyrehozni,
megőrizni.
Na, és a barlang, amitől nagyon ódzkodtam. Sóbarlang. Fantasztikus
érzés, nem hittem volna. Néhány kényelmes nyugágyszerű szék
egymás mellett. Felnőtt, gyerek gyógyulhat itt. A só enyhíti az asztma, az allergia, a felső légúti betegségek és a bőrbetegségek tüneteit.
Nyugalom árad, ha kívánják, halk zene szól. Gyerekjátékok várják a
kicsiket. Ami még izgalmasabbá teheti ottlétüket, fejlámpát használhatnak, hogy jobban lássanak.

A sóbarlangban havonta egyszemélyes koncertet tartanak, kevés a
férőhely, ezért a meghirdetett programra előzetesen be kell jelentkezni.
A társalgóban leülünk. Körülnézek ismét, tetszenek a színek, a tisztaság. A recepción választhatok, kávét vagy teát, esetleg ásványvizet
kérek-e. Teámat kortyolgatva végignézem az árlistát. Csendben
nyugtázom, hogy végre olyan helyre tértem be, ahol nem az üzlet,
hanem tényleg az egészség a fontos.
ROGÁCSINÉ RÉVÉSZ GABRIELLA

Karácsonyi terülj, terülj asztalkám
Halászlé
Hozzávalók 4 adaghoz:
Az alapléhez:
• 600 g halszelet (busa, ponty, amúr)
• 1 db TV-paprika
• 2 db paradicsom
• 4 közepes fej vöröshagyma
• 1 teáskanál feketebors (egész)
• 7 púpozott teáskanál fűszerpaprika
• 3 teáskanál só
• 1,1 l víz
A befejezéshez:
• 0,5 l víz
• 400 g halfilé – ponty
Leírás:
Halászlevet sokféleképpen készítenek. Ez a

Rántott ponty
Hozzávalók:
• 8 szelet megtisztított ponty
• 1 citrom leve, só
Panírozáshoz:
• liszt, tojás, zsemlemorzsa
• olaj a sütéshez
A tálaláshoz:
• majonéz, citrom

Kacsasült párolt lila káposztával
Hozzávalók:
Sülthöz:
• 1,5 kg kacsa
• 1 evőkanál lecsó
• 1 db Knorr szárnyas fűszerkeverék
• 0,5 csomag majoránna
• 4 db savanyú alma
• 2 evőkanál Rama margarin

változat nagyon ízletes, leginkább a szegedi
halászlére hasonlít. Apró különbség, hogy a
hagymát vízben főzzük szét, nem pirítjuk elő
zsíron, vagy olajon. Próbálja ki Ön is!
Elkészítés:
Az összetevőket alaposan megtisztítjuk,
majd felaprítjuk a paradicsomot, paprikát,
vöröshagymát.
A halszeleteket, a zöldségeket, valamint az
összes fűszert egy lábasba tesszük, és felöntjük a vízzel. Lefedjük a lábast, ezután
közepes hőfokon kb 3/4 óra alatt teljesen
szétfőzzük az összetevőket.
Paradicsompaszírozón átpaszírozzuk az
alapot, visszatöltjük a lábasba.
A befejezéshez való halfilét csíkokra
szeleteljük. Beletesszük a halfilét az
átpaszírozott alapba, öntünk rá vizet, ízlés

szerint fűszerezzük, majd addig főzzük, míg
a halfilé puhára nem fő – kb. 10 perc.
A kész leves tálalásakor ügyeljünk arra, hogy
a leves forró legyen, valamint hogy mindegyik adagba egynlő arányban jusson a halhúsból, s hogy legyen erőspaprika is kéznél!

Elkészítés
A pontyszeleteket megmossuk, meglocsoljuk citromlével, besózzuk, fél órát pihentetjük.
A halat lisztbe, felvert ésenyhén sózott tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk.
Forró, de nem túlhevített olajban
aranysárgára sütjük.
Majonézzel és friss citrommal tálaljuk,
köretként krumplipürét, burgonyasalátát
kínálhatunk.

Párolt lilakáposzta
• 1 kg lilakáposzta
• 2 evőkanál cukor
• 1 evőkanál só
• 1 evőkanál ecet
• 1 evőkanál őrölt bors
• 1 evőkanál olaj
Elkészítés:
A kacsát szépen megtisztítjuk, megmossuk
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és feldaraboljuk, majd szárazra töröljük.
Bedörzsöljük a fűszerkeverékkel és a sóval.
Kacsasütőbe rakjuk a zsírt, a feldarabolt kacsát és lefedve 200 fokon sütjük saját levében. Időnként megnézzük és meglocsoljuk. Kb. 2 óra alatt sül meg, de mielőtt kész,

beledobjuk a cikkekre vágott almát is. A káposztát megtisztítjuk, a torzsáját kivágjuk és
nem túl vékonyra felszeleteljük, majd félretesszük. Egy edénybe beleöntjük az olajat
és a cukrot karamelizáljuk rajta. Rátesszük a
káposztát, összekeverjük, rászórjuk a sót,

felengedjük fél deciliter vízzel, befűszerezzük és az ecetet is rátesszük. Fedő alatt, lassú
tűzön pároljuk. Időnként megkeverjük
addig, amíg puha lesz.

Gesztenyével töltött pulykamell vörösboros
aszalt szilvával, pirított mandulával

Elkészítés:
A pulykamellet szép vékony szeletekre
vágjuk, óvatosan kiklopfoljuk, besózzuk, és
egy tálba félretesszük.
A zsemlét tejben megáztatjuk, kinyomkodjuk, a gesztenyét hozzáreszeljük. A finomra
vágott petrezselymet vajon megpirítjuk,

majd hozzáadjuk a gesztenyéhez. Sóval
ízesítjük, hozzátesszük a tojást, és összekeverjük tölteléket.
A hússzeleteket megtöltjük a gesztenyetöltelékkel, henger alakúra formázzuk, majd
szalonnaszeletekkel körbetekerjük. Hústűvel
összetűzzük, és sütőben 160 °C-on megpirítjuk.
Az aszalt szilvát megpácoljuk a vörösborban.
Mikor felszívta a bort, forró vajon pár perc
alatt megpirítjuk, vigyázva, hogy ne essen szét.
A héjatlan mandulát először száraz serpenyőben lassú tűzön, majd vajat hozzátéve,
nagy lángon aranybarnára pirítjuk.
Tálaláskor a hústekercseket felszeleteljük, az
aszalt szilvát és mandulát mellé helyezzük, és
naranccsal díszítjük az ételt.

(mintha linzertésztát készítenénk), ügyelve
arra, hogy a margarin ne olvadjon meg!
Hozzáöntjük a porcukrot, a tojás sárgáját, a
tejben feloldott élesztőt (nem szabad felfuttatni az élesztőt). Gyors mozdulatokkal
közepes keménységű tésztát gyúrunk.
26 dkg-os cipókat cipózunk ki a tésztából.
Kivirgoljuk, hogy szép sima legyen a felülete.
Hűtőben lefóliázva 15-20 percig pihentetjük.
Közben elkészítjük a forrázott tölteléket.
Forrázott mák- vagy diótöltelék: A vizet a
cukorral feltesszük forrni. Ha forr, a tűzről
lehúzva hozzáadjuk a mákot, a mazsolát, az
őrölt fahéjat, és ha szükséges édes morzsát.
A diótöltelék hasonló módon készül.
Amikor a forrázott töltelékek kihűltek, a
megfelelő súlyúra kimérjük. A beigliknél a
töltelék súlya megegyezik a tészta súlyával!
A pihentetett tésztát kinyújtjuk kb. 22–28
cm-es téglalap formára. A tölteléket a
tésztára helyezzük, és egyenletesen eligazítjuk. A tészta három oldalát kb. 1 cm-es
részben behajtjuk. Ezután feltekerjük a beig-

lit, s gyengéden meglapítjuk. Sütőlemezre
tesszük, és 1 tojás+1 tojás sárgája jól eldolgozott keverékével lekenjük. Amikor a tojás
megszáradt a tésztán, második soron is
átkenjük. Hurkapálcával megszurkáljuk.
Tetejét megszórhatjuk dekor sütőcukorral.
180 fokos sütőben aranysárgára sütjük.
A szép beigli márványozott, egyenletes formájú, tartós sütemény.

Hozzávalók:
• 60 dkg pulykamell
• 1 csomag gesztenyepüré (gesztenyemassza)
• 1 db zsemle
• 1 dl tej
• 1 db tojás
• ízlés szerint só
• 1 csomag petrezselyemzöld
• 15 dkg vaj
• 25 dkg bacon szalonna
• 20 dkg aszalt szilva
• 1 dl édes vörösbor
• 20 dkg mandula
• 1 db narancs

Diós-mákos beigli
Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 25 dkg margarin
• 5 dkg porcukor
• 2 dkg élesztő
• 2 tojás sárgája
• 1 dl tej
• só
A töltelékhez:
• 20 dkg dió vagy mák
• 12 dkg cukor
• 5 dkg méz
• 5 dkg mazsola
• 1 dl víz
• édes morzsa
• őrölt fahéj
• reszelt citromhéj, narancshéj
Elkészítés:
A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk

Tipp: Köményt is tehetünk a káposztához.

A szépen terített ünnepi asztalra ajánljuk még:
Baconbe tekert fogasfilé, szűzpecsenye baconben, töltött káposzta, mákos guba, hókifli, püspökkenyér, zserbó
Jó étvágyat kívánunk!
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A három fenyőfa
Három fenyőfa állt egy dombtetőn.
A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai
voltak. A kisebbik fenyő volt nem olyan terebélyes, de napról napra
fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon
kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony.
– Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a Legnagyobb Fenyő! sóhajtotta ez a kicsike fa.
Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó.
Karácsony közeledett.
– Bárcsak eljönne értem Télapó, és elvinne karácsonyfának! – sóhajtott a Legnagyobb Fenyő.
– Bárcsak engem vinne! – mondta a Kisebbik Fenyő.
– Bárcsak engem választana! – kívánta a Harmadik Fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a
szárnya, s ezét nem tudott repülni.
– Kérlek Legnagyobb Fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt? – szólította meg félénken a kismadár a fát.
– Nem lehet! – mondta a Legnagyobb Fenyő – Nem használhatok
madarakat az ágaim közt, mert éppen karácsonyfának készülök.
– Pedig úgy fázom – panaszolta a kismadár, a Legnagyobb Fenyő
azonban nem is válaszolt.
Így hát a törött szárnyú kismadár odább ugrált a Kisebbik Fenyőhöz.
– Kedves Kisebbik Fenyő megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid
között? – kérdezte.
– Nem! – felelte a Kisebbik Fenyő. – Nem ringathatok semmiféle
madarat az ágaim között, mert hátha éppen most vinne el valaki
karácsonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik
Fácskához.

– Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? – kérdezte.
– Hogyne maradhatnál kismadár – felelte a Harmadik Fácska. – Búj
csak egészen hozzám. Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem
telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, ott nyomban el is
aludt. Hosszú idő múlva a Harmadik Fácska édes, halk csengettyűszót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszottak a dombon. Elhagyták a Legnagyobb Fenyőt, elhaladtak a
Kisebbik Fenyő előtt is, de amikor a Harmadik Fácska elé értek,
elhallgattak.
Mind a három fácska látta az apró csengetytyűket. Egy rénszarvas
húzta szép, kicsi szánkón csüngtek, amelyből most kiszállott az utasa.
– Télapó vagyok- mondta – Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves
kicsi gyermek számára...
– Vigyél engem! – kiáltotta a Legnagyobb Fenyő.
– Engem vigyél! – ágaskodott a Kisebbik Fenyő.
A Harmadik Fácska azonban meg sem szólalt.
– Te nem szeretnél eljönni? – kérdezte tőle a Télapó.
– Dehogynem! Nagyon szeretnék – felelte a Harmadik Fácska – De
hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen
elaludt.
– Kicsike fa – mondta a Télapó – te vagy a legszebb fácska a világon!
Téged viszlek magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt
megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp
fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi
szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant velük a karácsonyi havon...
(Régi angol mese nyomán fordította : B. Radó Lili )
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Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap közös
pályázatot hirdet minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére, a FÉNY ÉVE és
városunk 15. évfordulójára alkalmából. Az advent a várakozás, a karácsony ünnepére való felkészülést jelenti az emberek számára. Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az
ünnepre, otthonunkat kicsinosítjuk, az elektromosság segítségével fényekbe öltöztetjük.
Várjuk mindazon lelkes városlakó jelentkezését, aki otthonát, lakását, házát az
ünnep alkalmából fényárba öltözteti. A legszebb, legötletesebb fényes otthont
lefényképezzük, majd a Kultúra Napi városi ünnepségen bemutatjuk és értékes
díjazásban részesítjük.
Jelentkezési határidő: 2015. december 15.
Cím: Városvédő és Fürdő Egyesület
(8175 Balatonfűzfő, Pf. 12)
Szerkesztőség, Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.)
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com – név, pontos lakcím
Fényképezés: 2015. december 20.
Rajta hát, munkára fel! Álmodjuk meg és mutassuk meg a legmeghittebb családi
ünnep fényeit városunkban! Mi pedig megörökítjük a pillanatot, és emlékezetessé
tesszük a szeretet ragyogását!
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE ÉS A SZERKESZTŐSÉG

Múltunk I. évfolyam decemberi szám

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék,
horgászfelszerelés kapható Fűzfőgyártelepen,
a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.
Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig, V:
8.00–19.00
Számítógépek teljes körű karbantartása, adatmentés,
vírusirtás, helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)

Általános iskolások órára felkészítését és korrepetálását vállalom angol nyelvből is. Telefon:
20/452-2572

Hirdessen 2016-ban Ön is a
Balaton-fűzfői Hírlap-ban!
Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com vagy
telefonon: 06-20/925-4515
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Mindenki hozzon egy díszt!
A Faiskolai Áruda – Mics Jenő és a Balatonfűzfői Városvédő és
Fürdő Egyesület felhívással fordul a város lakosságához.
Díszítsük fel a tobruki buszfordulóban lévő fenyőfát, mely a Radnóti utca – 71-es út sarkán áll.
December közepétől hozzunk kis díszeket, színes papíros kis dobozkákat és
folyamatosan tegyük fel a fára.
Készítsünk fotókat is. A díszeket le is lehet adni a kertészetben, és azokat folyamatosan feltesszük a fára.
Ezen a forgalmas útszakaszon – lámpás kereszteződés – haladóknak maradjon meg emlékezetükben
egy hangulatos kép
a városunkról. Legyen ez is hagyomány a település életében, mint a tojásfa.
Kérünk mindenkit, óvodásokat, iskolásokat, felnőtteket, hogy csatlakozzanak felhívásunkhoz!
MICS JENŐ, BÉRES ISTVÁNNÉ

Decemberi rejtvény
A novemberi keresztrejtvény helyes megfejtése:
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
(Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra…)
Könyvet nyert: Németh Gáborné veszprémi
és Wolframné Veres Piroska balatonfűzfői
olvasónk.
Gratulálunk!
Decemberi rejtvényünk egy versidézet.
Beküldési határidő: 2015. december 23.
A megfejtést nyílt levelezőlapon várjuk (névvel, címmel, esetleg telefonszámmal ellátva).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.
Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.
IMPRESSZUM
Balatonfűzfő önkormányzatának havi lapja • Kiadja: Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1. Tel.: 06-88/596-900)
Felelős kiadó: Marton Béla polgármester
Szerkesztőség: Művelődési Központ, I. emelet
Főszerkesztő: Béres Istvánné (06-20/925-4515 E-mail: fuzfohirlap@gmail.com)
Szerkesztők: Horváth Irén, Németh–Demeter Zsuzsanna, Fujszné Kőnig Zsuzsa (fotók) • Külső munkatárs: Sebestyén–Tóth Orsolya

Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Előkészítés, nyomás: Tradeorg Nyomda, 8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 4.
Felelős vezető: Tóth Zoltán
ISSN: 1587-2483
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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

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!
Gyors és szakszerû kiszolgálás!
Nyitva:
HP: 716 Szo: 712
Üzletek:

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: 7.30–16.00 óra
SZ: 7.30–12.00 óra

Szőnyegtisztítás
mélymosással
háztól házig
Normál: 1100 Ft/m2
Segi: 1300 Ft/m2
Gyapjú: 1500 Ft/m2
Bőr- és szövetkabátok,
szőrmebundák, sí- és télikabátok,
gyapjú áruk
Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft
Átfutási idő: 1 hét
Tihanytól Balatonakarattyáig,
8-as útig bezárólag.

Fehér Imre
Telefon: +36-20/316-6971
E-mail:
balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
Weboldal: www.fehertisztito.hu

Balatonfûzfõ, Árpád u. 5.
88/450-110
20/499-5670, 20/499-5680

Veszprém, Házgyári u. 21.
88/562-970, 20/499-5632
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Parti sétány
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

40 év dalolva
Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

Béke, hit, remény, szeretet – az adventi gyertyák
jelentésével kívánnak a Balatonfűzfői Hírlap
szerkesztői: Béres Istvánné, Horváth Irén,
Németh–Demeter Zsuzsanna,
Fujszné Kőnig Zsuzsa és külső munkatársai:
Sebestyén–Tóth Orsolya és Zachar István
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és
sikeres új esztendőt minden kedves Olvasójának!

