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

2018. december 10-től 2019. január 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

December 9. 16 óra 2. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 13. 17 óra Ünnepi táncgála
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Tánc klub főszervezésében

December 14. 16 óra Balatonfűzfő és Kör -
ze tének Mozgássérültek Csoportja
– Szeretetünnep
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 15. 16 órától Városi karácsony –
másképp
– 16 óra Ingyenes BMI testtömeg-index mérés
– 16 óra Mézeskalács díszítés, játszóház
– 17 óra Interaktív gyermekműsor 
– 17.45 óra „Keressük Balatonfűzfő legfi-
nomabb mézes süteményét” pályázat ered-
ményhirdetése
– 18 óra Conestoga Country Linedance
fellépése
– 18.30 óra Varnyú Country műsora

December 16. 16 óra 3. Adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep, Vadkörte utca

December 17. 15.30 óra Kártya klub

December 20. 16 óra Irinyi karácsony

December 21. 16 óra Városházi karácsony
Fellépnek: Balaton Dalkör, Káplán György
énekművész, „Ünnepi zenés utazás” fuvolá-
val és zongorával
Helyszín: Városháza, aula

December 23. 16 óra 4. Adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Mámai romtemplom

December 28. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

2019. januári előzetes

Január 4. 18 óra Újévi köszöntő
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla pol-
gármester
– Fellépnek az Irinyi Fúvószenekar, az Irinyi
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola énekesei, valamint Balatonfüred Város
Koncert Fúvószenekara

Január 6. 11.30 óra A Balaton megáldása
Helyszín: Fűzfőfürdő, Marina kikötő (Sirály)

Január 7. 15.30 óra Kártya klub

Január 8. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– Újévi köszöntő, éves beszámolók, 2019. év
terveinek megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 8. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 9. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 11. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 13. 10.30 óra Megemlékezés a II. Vi -
lágháborúban a Donnál elesett és fogságba
esett hősök emlékére
– a Jézus Szíve Plébánia, az Önkormányzat
és a MATASZ szervezésében
– szentmise, koszorúzás katonai tisztelet -
adással
– beszédet mond: Szabó István honvédelmi
államtitkár
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia-
templom 

Január 15. 17 óra Közösségi filmklub
– a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Köz -
hasz nú Egyesület támogatásával
Testről és lélekről – magyar játékfilm, 2017
A belépés díjtalan, a film megtekintése 16 éven
aluliaknak nem ajánlott!

Január 17. 17 óra KT KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tag -
jai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

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

Szeretettel köszöntjük városunk városunk 2 újszülöttjét, név szerint Makai Zsombort, Venczel Elek Ákost.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 7 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2018. októberi lapzártától a 2018. novemberi lapzártáig:

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2018. december 24-től 2019. január 3-ig
ZÁRVA TART! Nyitás: 2019. január 4-én.
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete 2018. november 20-án
tar totta soron következő testületi ülését,
ahol a következő határozatok születtek a tel-
jesség igénye nélkül:

– A képviselő-testület a Balatonfűzfői Vállal -
kozások és Civil Szerveződések Közhasznú
Egyesület (VÁCISZ) Balaton Csillag vizs -
gáló LEADER Kultúrközpont üzemeltetésé-
re vonatkozó tájékoztatóját elfogadja. A Csil -
lag vizsgáló működtetését az Önkormányzat
2019. január 1-jétől a Balatonfűzfői Vállal -
kozások és Civil Szerveződések Közhasznú
Egyesülettel (VÁCISZ) kívánja folytatni.

– A testület jelenleg nem támogatta a BS Fűz -
fő Kft. kérelmét, amelyben a Bala ton fűzfő
354/18, 354/6, 354/7 és a 354/11 hrsz. alatti
ingatlanok esetében lakóépület építésére,
továbbá a tulajdonukban álló V15 építési öve-
zetben az épületmagasság megemelésére
vonatkozik.
1. A testület úgy döntött Nagy Orsolya ké -

relmére, hogy kezdeményezi a 1462, 1463
hrsz. alatti és a szomszédos, azonos hely-
zetben lévő ingatlanok esetében a véderdő
(Ev) övezeti besorolás felülvizsgálatát,
támogatja a beépítésre nem szánt területté
történő átsorolását, amennyiben az ügy -
ben illetékes hatóságok azt támogatják.

2. Valamint, hogy átsorolja a Közösségi Ház
(732/4 hrsz.) Vt 11 övezeti besorolását
úgy, hogy a beépítés mértéke 40%, a zöld-
felületi mutatója pedig 20% legyen, a
Tobruk városrész óvoda ingatlanát
(1139/4 hrsz.) pedig a szomszédos Lke 4
építési övezetbe.

3. A Helyi Építési Szabályzat módosítása
várhatóan a környezetre káros hatással
nem lesz, ezért a 2/2005. (I. 11.) Kor -
mány ren delet 3. §-a szerinti felhatalmazás
alapján a képviselő-testület előzetesen
megállapítja, hogy külön környezeti érté-
kelés készítése és környezeti vizsgálati eljá-
rás lefolytatása nem szükséges.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete az önkormányzat 2019.
évi költségvetési koncepcióját – mint a költ-
ségvetés kidolgozásának alapját – az alábbi-
ak szerint elfogadta:
1. A működési bevételek és kiadások –

felhal mozási bevétel felhaszná lása nélküli
– egyensúlyának megteremtése és megtar-

tása. A költségvetési terv összeállításánál
alap  vető szempont a pénzügyi egyensúly
megteremtése.

2. A 2019. évi költségvetésbe be kell építeni a
2018. költségvetési év során vállalt, a 2019.
évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 

3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó
szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot
kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi jellegű kiadások jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő tervezésére, és a költ-
ségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára. A közmű költségek ter-
vezésénél a 2018. évi tényleges teljesítést
lehet figyelembe venni. 

4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak jutta-
tott támogatások felülvizsgálata. 

5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figye-
lembe kell venni a meglévő, többéves kiha-
tással járó kötelezettségeket, továbbá a fe -
de zetül szolgáló bevételek realizálását.

6. Az Önkormányzat forgalomképes ingat-
lanjainak felülvizsgálata, ingatlanok érté-
kesítésének, hasznosításának vizsgálata és
megvalósítása. 

7. Az adókintlévőségek csökkentése érdeké-
ben tovább kell folytatni a végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet, építményadó
kiterjesztés vizsgálata.

– A testület felkérte a Balatonfűzfői Közös
Ön kormányzati Hivatalt, hogy 2018. no -
vem   ber 30-ig vizsgálja meg a telekadó emelé-
sének a lehetőségét. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
1. a balatonfűzfői 357/2 helyrajzi számú

közterület minősítésű ingatlant „Fűzliget
Sétány”-ként kívánja elnevezni.

2. a határozatot véleményezés céljából meg-
küldi a Földrajzi-név Bizottságnak

3. a határozat a Földrajzi-név Bizottság jóvá-
hagyó döntését követő hónap 1. napjával
lép hatályba.

– A testület felkérte a polgármestert, hogy
kezdeményezzen tárgyalásokat az ebtartók
képviselőivel annak érdekében, hogy a kutya-
futtató megvalósítását, működtetését milyen
módon képzelik el. 

– A képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

részére a Balatonfűzfő, Nike krt. 1. szám,
1495/133 helyrajzi szám alatti ingatlanon
(Városháza) az önkormányzat tulajdonát
képező 3 helyiségből álló – előtér 6 m2, iroda
15,1 m2, iroda 14,6 m2 – összesen 35,7 m2

alapterületű, körzeti megbízotti iroda funk-
ciójú rendeltetési egységet határozatlan
időre ingyenes használatba adja. Az ingyenes
használat értéke bruttó 800 Ft/m2/hó.
Az önkormányzat a körzeti megbízotti iroda
működéséhez kapcsolódó mosdóhelyiségek
használatát bérleti díj és közüzemi víz-csator-
nadíj megfizetése nélkül, ingyenesen bizto-
sítja.

A körzeti megbízotti iroda működéséhez
szükséges közüzemi költség a használatba
vett ingatlanrész területe és az épület teljes
területe arányában kerül megállapításra. 
A közüzemi költség keretösszege havi bruttó
13 000 Ft/hó, melyből villany költség bruttó
5000 Ft/hó, a gáz költség bruttó: 8000 Ft/hó.
A helyiség használatához átadott bútorok
átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatáro-
zott értékben kerülnek használatba adásra.

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
által használt Balatonfűzfő, Bugyogóforrás
u. 2. szám alatti iroda használatára vonatko-
zó megállapodás közös megegyezéssel meg-
szüntetésre kerül.

– Az Önkormányzat a Balatonfűzfői Pol -
gárőr Egyesület részére a Balatonfűzfő, Nike
krt. 1. szám, 1495/133 helyrajzi szám alatti
ingatlanon (Városháza) az önkormányzat
tulajdonát képező 1 db 13,3 m2 alapterületű
iroda helyiséget határozatlan időre ingyenes
használatba adja.
A közüzemi díjakat – közüzemi átalány for-
mában – a használatba vevő rendezi.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
1. a fűzfőgyártelepi háziorvosi rendelőt a

Fűzfő-Med Kft. tulajdonában lévő
Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 20. szám
alatti, 1495/124 helyrajzi számú ingatlan-
ban kívánja elhelyezni.

Felhatalmazta a polgármestert – az 1. pont-
ban foglaltakra tekintettel – a háziorvosi
rendelő kialakítását követően a Fűzfő-Med
Kft.-vel a bérleti szerződés megkötésére,
valamint a RIMMED Egészségügyi és

A képviselő-testületi ülésen történt



2018. december 5. oldal

Ez a hónap a találkozások hónapja volt. Egy
1966-ban végzett irinyis osztály egy része
találkozott, mint minden évben.  Meg lá to -
gattak a hivatalban, és meglátják mennyi
kapcsolódás van az akkori diákok és a telepü-
lés élete között.

A résztvevő osztálytársak: Boa Jenő, Diósi
Péter, Epres Imre, Gál Éva, Hegedűs
Auguszta, Komár Ágnes, Lábody László,
Nemes Zsuzsanna, Papp Tibor, Schiszler
Ágota, Dezső Gábor, Erdősi Sándor, Falaki
Miklós, Soltész Ferenc. 

Lássuk a városháza épületéhez, településünk
közéletéhez és történetéhez fűződő kapcso-
latokat.
Az épület bejáratának míves ajtaja Lábody
László osztálytárs apai nagyapjának, Lábody
Bélának pesterzsébeti,  Minden Ami Fa gyá-
rában készült.

Lábody Béla gyárának további, igényes, szép
munkáit a korabeli gyártelepi épületek a mai
napig dicsérik.
Az épületben lévő Kompolthy Tivadar és
Szabó Kornél portrék, Schaffer Bernadett
osztálytárs (Szilágyi Bernadett) alkotásai.
Ezeken kívül Bernadett több köztéri munká-
ja díszíti településünket: Fűz-Fő, Mementó,
Balatoni Nyár, Jókai Mór, Irinyi János,
Vágfalvi Ottó.
Az aulában az olimpikonok fala emlékeztet
Kucserka Mária osztálytársra, aki az 1972-es
müncheni olimpián 10. helyezett lett gerely-
hajításban.
Soltész Ferenc osztálytárs, 2002. és 2006.
között önkormányzati képviselőként szolgál-
ta településünket.
Ferenc édesanyja, dr. Soltész Lászlóné Márta
néni a gyártelepi óvodában volt kedvelt veze-
tő óvó nénink, nagy odaadással nevelte tele-
pülésünk gyermekeit.

Epres Imre osztálytárs nagy felkészültséggel
tanította úszni fiataljainkat, gyermekeinket,
eredményes volt élsportolók kinevelésében. 
Schiszler Ágota osztálytárs édesanyja
Schiszler Mártonné Gizka néni a tobruki és
gyártelepi ifjúságnak volt szeretett tanító
nénije.
Dezső Gábor a Jókai Iskolában húsz évig vég-
zett szülői munkaközösségi munkát, a 2006.
és 2010. közötti ciklus elején alpolgármester-
ként szolgálta településünket, melyet egész-
ségi állapota miatt kényszerült feladni.

Személyes ismerősként üdvözöltem őket,
mert az említetteken kívül számos sport és
kulturális közös esemény köt össze velük.

Ismertettem a település közelmúltbeli fej-
lesztéseit, a megújult városháza épületét, a
távlati fejlesztési terveket. Öröm volt velük
lenni, ha csak rövid ideig is. 

A kilencvenkilencedik hónap a városházán

Szolgáltató Bt-vel a háziorvosi szolgálat
egészségügyi vállalkozás keretében történő
ellátása tárgyában kötött szerződés módosí-
tására.
A hatályos jogszabályoknak megfelelő házi-
orvosi rendelő átalakításához 2 809 000 Ft
támogatást biztosít a Fűző-Med Kft. részére. 

2. megvizsgálja a RIMMED Egészségügyi és
Szolgáltató Bt. által használt ingatlan
hasz nosításának a lehetőségét. 

– A képviselő-testület megtárgyalta a DRV
Zrt. által megküldött bérleti-üzemeltetési
szerződés tervezetet és úgy döntött, fenn-
tartja azon álláspontját, mely szerint nem
bérleti-üzemeltetési, hanem vagyonkezelői
szerződést kíván létrehozni a DRV Zrt.-vel a
fűzfőgyártelepi közcélú ivóvízellátó-rendszer
működtetése tárgyában.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatalnál járjon el a Balatonfűzfő-Fűzfő -
gyártelepen az önkormányzat tulajdonában
álló vízi közművek 2019. évi üzemeltetésére
vonatkozó közérdekű üzemeltető kijelölése
érdekében.

– A testület úgy döntött, hogy
1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, vala-
mint az állami vagyonról szóló 2007. évi

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
vagyonkezelésében lévő Balatonfűzfő
1035/1 hrsz.-on felvett, beépítetlen terü-
let megnevezésű, 2922 m2 területű, 1/1
tulajdoni hányadú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Ma gyar -
ország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) be -
kezdése 2. pontja értelmében telepü lés üze -
meltetés feladatellátás érdekében kívánja
tulajdonba venni és közpark kialakítása,
valamint gépjárművek parkolásának bizto-
sítása céljára kívánja felhasználni.

3. Balatonfűzfő Város Önkormányzata vál-
lalja a tulajdonba adás érdekében felmerü-
lő költségek – ideértve a művelési ág szük-
séges megváltoztatásának költségét –
megtérítését.

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról,
hogy a Balatonfűzfő 1035/1 hrsz.-ú igé-
nyelt ingatlan nem áll Natura 2000
védettség alatt.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Balatonfűzfő 1035/1
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben

eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot meg-
tegyen.

6. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Balatonfűzfő 1035/1
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adására vonatkozó megállapo-
dást aláírja.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának
képviselő-testülete
1. benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű

Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételre, 

2. elviekben támogatja, hogy Harta Bettina,
nyolcadik évfolyamos tanuló Balaton -
fűzfő város képviseletében részt vegyen a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában,

3. felkérte a polgármestert, hogy a pályázatot
– a határozattal együtt – határidőre a
tanuló által első helyen kiválasztott közép-
iskola részére küldje meg. 

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a hatá-
rozatokat városunk honlapján Önkormányzat
/Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy hatá-
rozatok) menüpont alatt olvashatják.
A következő testületi ülés 2018. december
11-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS
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Köszöntöttem a kilencven éves Korsós Karcsi
bácsit, aki elmesélte megismerkedésüket
Pálma nénivel, aki azóta is példásan figyel rá,
Szalai Pali bácsi 95 évesen mesélt az éneklé-
seiről, kedvenc operáiról, derékba tört elő-
adó művészi pályájáról, a kilencvenes évek-
ről, amikor az akkori első képviselő-testület
pénzügyi bizottságában együtt dolgoztunk
Remsei Ferivel. Csodálom pozitív kisugárzá-
sukat, nyugodtságukat, ahogy a dolgokat
helyén kezelve el tudják fogadni. Örömmel
töltötte el a hallgatóságot, hogy a november
4-i megemlékezésen Páhi László elmondta a
kopjafánál az ’56-os megemlékezéseit. Ő
egyike a nagy idők nagy tanúi kö zül. Itt is
köszönöm a közreműködését, és bízom
benne, hogy írásban is megkapom majd az
emlékeit. Mozaikokból össze fognak állni az
akkori történések legfontosabb eseményei.
Innen is mindenkit bíztatok az emlékeik
papírra vetésére. 

El kellett köszönnünk ebben a hónapban két
jó baráttól, és egy régi munkatársunktól.
Várat lanul, gyorsan, felfoghatatlanul, ideje

ko rán.  Emlékük él bennünk, közösségeink-
ben.

Várjuk a karácsonyt. 

„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel
észlelem, mintha még mindig várnék valami-
re. E napokban megesik, hogy elindulok az
utcákon, megállok a kirakatok előtt. Néze lő -
döm. (…) Semmiféle tárgy nem kell már…(…)
Mégis valamit várok még” – írja Márai
Sándor. – „Annyi karácsony múlt el, egészen
sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és
szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok,
őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel,
melyeket az Angyal sem tudna már beváltani;
s még mindig várok valamire. Néha azt
hiszem, a szeretetre várok.”

Valóban, ebben rejlik a titok: amit mindany-
nyian váruk, amire mindannyian vágyunk,
az a szeretet. Ezért is gondolunk ugyanarra a
karácsony szó hallatán. És ezért is olyan élén-
kek az emlékeink a régi karácsonyokról.
Hiszen minden gyermek, amire vágyik, azt

teljes lényével vágyja, és amit kap, teljes
lényével, minden érzékszervével befogadja.
És a karácsony olyan szent pillanat, amikor
kizökken az idő a rendes folyásából, „hiszen
azzal, hogy Isten beleszületett az időbe,
módunkban áll kiemelkedni az időből”, meg-
nyílik az ég, és az éggel együtt megnyílik a mi
szívünk is: érzékenyebbek, befogadóbbak
vagyunk, mint bármikor máskor.

Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egé-
szen sötét, akár csillogó, mi újra és újra itt
állunk, deresedő fejjel, tele kötelezettséggel
és ígérettel: még mindig várunk valamire.
Várunk a szeretetre, amelyet a Teremtő táp-
lált belénk egykor mélyen, egészen mélyen.
A lényünkhöz tartozik, és szomorúak
vagyunk, ha hiányzik az életünkből. A szo -
mo rúság mindig hiány, miként a boldogság
ennek ellentéte: bőség.
Én bőséget nem tudok adni, de szeretettel
tudok mindannyiuknak áldott karácsonyt és
reményteli új esztendőt kívánni. 

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A fúrt és az ásott kutakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
Tekintettel a hatályban lévő jogi szabályozás ellentmondásaira, illetve az állampolgárok előirányzott kötelezettségeire (például egyes
esetek ben műszaki dokumentáció készítése) és az ehhez rendelt rövid bejelentési határidőre (2018. december 31.) törvénymódosítás
került benyújtásra az Országgyűléshez.
Az Országgyűlés előtt lévő törvénymódosítási javaslat, amelyet várhatóan december első hetében fogadnak el, tulajdonos és gazdabarát meg-
oldást szeretne a kutak bejelentésénél. A módosítás két évvel meghosszabbítaná a bejelentési határidőt. A jogalkotónak még tisztáznia kell
az eljárásrendet, azaz hogy pontosan mit kell 2020. december 31-ig tenni az ilyen kutak tulajdonosainak. Az erről szóló egyeztetések már
folyamatban vannak.
A fentiekre való tekintettel kérem a lakosság türelmét a bejelentéssel kapcsolatban. A parlament, illetve a kormány által elfogadott új jogi
szabályozásból fakadó teendőkről azonnal és folyamatosan tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

DR. TAKÁCS LÁSZLÓ JEGYZŐ

Tájékoztatás a fúrt és az ásott kutakkal kapcsolatban

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi
időszakban a Balaton almádi Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szol gá -
lat Fűzfőgyártelepi és Papkeszi irodájának
ügyfélfogadási rendje meg változik és az aláb-
biak szerint alakul:
Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk
Balatonfűzfői telep helyünkön:
december 24. (hétfő) ZÁRVA – pihenőnap
december 25. (kedd) ZÁRVA – munka -
szüneti nap

december 26. (szerda) ZÁRVA – munka szü -
neti nap
december 27. (csütörtök) 9.00–14.00-ig
december 28. (péntek) 9.00–13.00-ig

Első munkanap 2019. január 2. (szerda):
9. 00–14. 00 óráig.
A Papkeszi ügyfélfogadás ezen a napon
elmarad.
Szükség esetén családsegítő kollégánk a
Balatonfűzfői irodában áll rendelkezésükre.

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el
bennünket: fuzfojolet@gmail.com.
Telefonon a következő elérhetőségeken talál-
hatják meg munka tár sainkat: a fent megjelölt
nyitvatartási időben 06-88/451-051,
06-20/210-1371, 06-20/223-0293

A segítség elérhető az ünnepek alatt is!

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szo -
ciális Szolgálat által működtetett készenléti

Ünnepi nyitvatartás
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telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül, krízis -
helyzetben hívható szám: 06-20/378-9527
Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha ma -
gányos, lelki válságba került a Kapcsolat
Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete
ingyenesen hívható az ország területén
vezetékes és mobilhálózatból: 116-123 vagy
06-88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon
belüli erőszak áldozatává vált? Ingyenesen
hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és
mobilhálózatról. 06-80/20-55-20 Országos
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat.
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát,
aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szociális
Segítők egyesületének Regionális Disz pé -

cserszolgálatát a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal
hívható telefonszámon.
Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli
találkozás reményében kívánunk minden -
kinek Békés, boldog Karácsonyt és örömökben
gazdag Újévet!

DR. SAJTOS ILDIKÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Tisztelt Olvasó!
Karácsony közeledtével szeretettel osztom meg néhány gondolato-
mat! Szinte hihetetlen, hogy az idei év is milyen gyorsan eltelik.
A december pedig különösen, hiszen mindannyian készülünk arra az
ünnepre, amely összeköti az embert a Teremtővel, Istennel. Igen
összeköt, összekapcsol: Emmánuel – Velünk az Isten! Mindent
Istennek köszönhetünk: az életet, a minket körülvevő világot és
annak minden szépségét. Talán nem mindig látjuk szépnek, sőt időn-
ként a mindennapi élet nehézségei, küzdelmei, akár kudarcai megvi-
selnek minket. De tudnunk kell: nem vagyunk egyedül. Velünk az
Isten – ha odafigyelünk rá, ha nem – velünk van… Velünk vannak
azok a személyek is, akik különösen fontosak számunkra: családta-
gok, barátok, sőt azok is, akikkel már nem találkozhatunk itt a földi
életben, de az irántuk érzett szeretetünk összekapcsol minket velük.
Hogy készülünk, és hogy gondolunk Karácsonyra? Gyakran felidéz-
zük ilyenkor gyermekkorunk karácsonyi emlékeit, és egy nagy sóhaj
kíséretében megjegyezzük: bárcsak még egyszer ott lehetnénk, azok-
kal az emberekkel! De nem rekedhetünk meg a múlt emlékei között,
megfeledkezve a jelenről. Hogy milyen lesz az idei Karácsony, az min-
denek előtt rajtunk múlik. Az adventi készületben nem hanyagolhat-
juk el a külső, látványosabb dolgok mellett a belső, lelki ráhangoló-
dást. Gyorsan telnek a napok, ezt mindenki tapasztalja a saját életé -
ben. Nincs két nap ugyanaz, és az idő kerekét sem fordíthatjuk vissza.
Az elmulasztott perceket, találkozásokat, a ki nem mondott szavakat
nem tudjuk bepótolni, ezért minden pillanatot igyekezzünk megélni.
Az adventi készületben gondoljuk végig az életünk, a döntéseink, lás-
suk meg azokat a hibáinkat, melyeken változtatni szeretnénk.
Minden a szív mélységéből fakad. Ha szívünk telve van az Istentől
kapott szeretettel, akkor tudjuk egymást is szeretni. De nemcsak szó-
val, hanem a tettekkel is. Az advent még nem a karácsony! Legyünk

türelmesek, készüljünk fel mindenek előtt lelkileg az ünnepre.
A külső körülmények sok esetben nem segítenek ebben a belső, csen-
des ráhangolódásban, de rajtunk múlik, hogy döntünk… Velünk az
Isten, legyünk hát mi is Ővele! Ezt kívánom Balatonfűzfő minden
lakójának, ismerősnek és a még számomra ismeretleneknek egyaránt! 

Szeretettel várok mindenkit az adventi hajnali és vasárnapi szentmi-
sékre! Hétfőn, szerdán és pénteken a balatonfűzfői Jézus Szíve plé -
bánia templomban reggel 6 órakor lesznek rorate szentmisék. December
24-én, Szenteste szintén a plébániatemplomban lesz az éj fé li szentmi-
se, majd Karácsony napján és másnapján délelőtt 10.30-kor kezdőd-
nek az ünnepi szentmisék. 
A Balatonfűzfő-gyártelepi Szent László templomban az adventi idő-
szakban csütörtökön reggel 6 órakor lesznek a hajnali szentmisék,
Karácsony napján, december 25-én pedig este 6 órakor kezdődik az
ünnepi szentmise.
Szilveszterkor este 5 órakor a Jézus Szíve plébániatemplomban együtt
adunk hálát az elmúlt esztendőért! 
Január elsején, újév napján délelőtt 10:30-kor a Jézus Szíve plébánia-
templomban, este 6 órakor pedig a gyártelepi Szent László templom-
ban lesz ünnepi szentmise!
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén a Jézus Szíve plébániatemplomban
kezdődő 10.30-as szentmise után immár második alkalommal tartjuk
meg a Balaton megáldását Balatonfűzfőn, a Marina kikötőben!
Lelkiekben megélt adventi készületet, áldott Karácsonyt, és Isten
bőséges áldásában gazdag Új Esztendőt kívánok mindenkinek!

TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL:
LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS

„Emmánuel – velünk az Isten”

2018. december 23. 14:00–19:00 között a Romkertben és a Jézus
Szíve Plébániatemplomban ( Jókai u. 43–45.). 

Tervezett program:
14:00–19:00 karácsonyi mézeskalács bemutató és jótékonysági vásár 
16:00-tól gyertyagyújtás a város Adventi koszorúján 
16:30-tól koncert a Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja művé -
szei nek és az Irinyi Iskola Fúvószenekarának közreműködésével
17:45-től rajzverseny eredményhirdetése 
18:00-tól szeretetvendégség, kötetlen beszélgetés
A rendezvényen a részvétel ingyenes.

A december 23-ai rendezvényéhez kapcsolódóan a Balatonfűzfő
Ró mai Katolikus Plébánia rajzversenyt hirdet Balatonfűzfő és filiái
gyermekei részére ,,Az Én Betlehemem” címmel.
Ennek keretében főleg betlehemi, esetleg karácsonyi rajzokat, vagy
festett képeket várunk. A beérkezett képeket festőművész segítségé-
vel értékeljük, és a legjobbakat díjazzuk két korcsoportban.
1. korcsoport óvoda és alsó tagozat 3. osztályig, ajánlott és maximális
rajzméret A/4. 

2. korcsoport 4–8. osztály, ajánlott rajzméret A/4, maximális méret A/3.
A beküldési határidő: 2018. december 20., az iskolában a hit -
oktatók nál, vagy a plébánián (8175 Balatonfűzfő, Jókai utca
43–45.) leadva.
A rajz hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, címét, korcso-
portját, valamint iskoláját és osztályát. 
Eredményhirdetés: 2018. december 23-án a Családok Adventi
délutánján a Jézus Szíve Plébániatemplomban a 16:30-kor kezdődő
Adventi koncertet követően kb. 17:45-től.

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS

Családok Adventi délutánja
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Karácsonyi üzenet 2018-ban
„Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok
arra, hogy gondoskodjatok rólam: akartatok is gondoskodni, de nem
volt rá alkalmatok.” (Filippi 4,10)

Pál apostol most így fogalmazza meg a karácsonyi üzenetet: „…elég
erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam…” Gondoskodni egy-
másról, ahogy Isten is gondoskodott rólunk! Ez a karácsonyi üzenet
egy változó, rohanó, ingerdús, bizonytalan és önző világban, ahol
kiveszőben van a gondoskodó szeretet! A gondoskodás, mindkét
irányban, az adni tudás és az elfogadás irányában is, kegyelmi állapot,
Istentől kapott erővel. Ezért a karácsonyi öröm, amire szintén kitér az
apostol: az adni tudás öröme, az „elfogadás művészetének” öröme,
leginkább pedig a megváltottság feletti öröm: a krisztusi megváltó
szeretet feletti öröm. 

Gondoskodásra szorulunk, előbb-utóbb mindannyian. A „hasadt”,
„Eredetétől elszakadt” emberlét természete ez: életünk minden sza-
kaszában kell, hogy gondoskodjanak rólunk. De vannak olyan élet-
szakaszok, helyzetek az ember életében, amikor ez a „szorultság”
egyértelművé lesz: a csecsemő és gyermekkor odaadóan elismert
rászorultsága, az időskor kiszolgáltatottsága; a túlterhelt dolgos idő-
szak kifáradása; a váratlan események, határhelyzetek, vagy a betegség
szorultsága. Ahogy telik az idő, egyre többet kell elfogadnunk.
Vannak olyan időszakok, amikor az ember annyira kifárad, hogy már
nem tud adni, csak elfogadni. Ez az emberlét! Gondoskodásra szoru-
lunk. Kifejező önmagában is a szó: Szorulunk!!!

Egymás gondoskodására szorulunk, az emberlét szorult helyzeté-
ben. De csak hitben járva áldott helyzet ez az egymásra szorultság.
Egyébként ez az egymásra szorultság egy olyan kényszerhelyzet, ami-
nél nyomorúságosabb nincs. Emberek kezébe esni, kiszolgáltatottan!
Valóban nincs ennél rettenetesebb! (2Sámuel 24,14) De annál sincs
rettenetesebb, mint amikor az ember azt éli meg, a bibliai bethesdai
beteghez hasonlóan, hogy „nincs embere”, aki igazán, hittel, szeretet-
tel, egy adott, döntő pillanatban segítene, „beemelne innen oda”
( János 5,7). Tudunk-e egymásról az Úrban, hittel, krisztusi örömmel
gondoskodni? Tudunk-e krisztusi önzetlenséggel adni és elfogadni?
Nincs nagyobb áldás, „szentebb művészet”, mint megélni, az adás és
elfogadás kölcsönös viszonyát, egymással és az Úrral való közösség-
ben (Filippi 4,15).

Jézus Krisztus gondoskodására szorulunk! Isten gondoskodott
rólunk, a Jézus Krisz tusban! A gondoskodás maximuma az evangélium
szerint a megváltás, a maradéktalan, üdvösséges megoldás. Ezt egyre
kevesebben akarják már hallani, az egyházon belül is, mert az e-világi
problémák megkerülésének bélyegzik. Döbbenetes látni, ahogy a ke -
resztyén üzenet szívét, a Biblia centrumát, a Jézus Krisztusban közölt
megváltás evangéliumát, amely túlmutat ezen a világon, és egyedül
képes áldottá tenni ezt a világot is; – „kilúgozzák” a karácsonyi evangé-
liumból is. Csak az kell a keresztyénségből, ami ebben a világban jó,
siker, öröm, happy, meg azonnali csoda, megoldás, segítség. Gyakran
lesz a keresztyénség egyszerű szeretetszolgálattá: már-már humaniz-
mussá. Segíts a szegényeken, légy emberséges! Ez fontos, de édeskevés…
Egy határon túl nem tudunk gondoskodni még a közvetlen szerette-

inkről sem: elfogy az idő, az erő, a türelem, „kiadjuk őket bérbe”, élet-
ünk legaktívabb ideje gyerekeink növekedésére és szüleink gyengülésé-
re esik. Könnyebb a világ szegényeiről általánosságban beszélni, egy-
másra hárítani a felelősséget, miközben a közvetlen mellettünk élőkről
sem igazán gondoskodunk. Elsorvad mellettünk a házastársunk, elva-
dulnak a gyerekeink. Mi meg a világ nagy dolgait akarjuk megoldani,
azokról vitatkozunk. Miről beszélünk?! Egy határon túl mindent visz
az emberi telhetetlen önzés, mindent bedarál az emberi bűn. A problé-
mák folyton újratermelődnek. Megváltás kell, az Úrtól való maradék-
talan megoldás, emberen túli megoldás! Az a mi egyetlen reménysé-
günk, hogy van olyan ország, az Isten országának kiteljesedése, ahol
Isten gondoskodó, megváltó szeretete minden könnyet letöröl a sze-
münkről ( Jelenések 21,4). Van megváltás! Ez az evangélium! Ez a kará-
csonyi üzenet: Megtartó született nekünk (Lukács 2,11). Ez a hívő
reménység tesz késszé bennünket arra, hogy örömben tudjunk adni,
örömben tudjunk elfogadni, mint az Úr megváltottjai! Örömben gon-
doskodunk egymásról az adás és elfogadás viszonyában, mert Isten egy-
szer és mindenkorra gondoskodott rólunk, a Jézus Krisztusban!

Lisszabonban járhattam a közelmúltban. Ennek a városnak sok
csodája közül az egyik az elhelyezkedése. Valóban hét dombon épült,
amely sokkal szembetűnőbb, mint Róma esetében. Száz méterenként
akár tízemeletnyi szintkülönbséget is le kell győznünk. A „völgyben”
az orrunkig sem látunk. Aztán meg kitárul a teljes tér a csúcson, és a
részletek a helyükre kerülnek az egészben: ott voltunk, oda fogunk
eljutni; ott pedig a hatalmas tölcsértorkolattal óceánba ömlő Tajo
folyó nyugszik meg, mint a „hazatérő”. Aki egyszer már járt a „csú-
cson”, az a „völgyben”, a „sikátorokban” is az „egészet” látja. Ez a meg-
váltott ember hitének reménysége, öröme. Hiszen ebben a világban
„egyszer fent, másszor lent” vagyunk. És még valami! Lisszabonban
az óceán tövében egy hatalmas híd ível át a folyó túlsó oldalára, ahol
– Brazíliához hasonlóan – egy hatalmas áldó Krisztus-szobor öleli
magához a várost. Protestánsként ennek eddig nem tulajdonítottam
jelentőséget. Most a megváltozott, „mozgó” világban megértettem,
hogy mit jelent egy ilyen szobor, a keresztyénségét felvállaló ország-
ban. Igen, ez kétségkívül más, mint egy szabadságszobor. Nem a szob-
rokban bízunk. De Krisztus áldó keze a város fölött emlékeztet arra,
amit a ma embere elfelejtett: „Velünk az Isten!” (Máté 1,23) Velünk a
megváltó Isten üdvösséges gondoskodása! Nincs semmi baj! Örülhe-
tek! Adhatok! Elfogadhatok!
Áldott karácsonyt!

Gondoskodni!
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2018. december 2., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak
kezdete. 2018. december 2., 9., 16., 23., advent vasárnapjai,
a szokott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor.
Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra,
hétfőnként, 16.30 órakor.
2018. december 2., vasárnap, advent első vasárnapja. Hálaadó isten-
tisztelet Balaton fűzfőn a templom felújításáért, valamint a korábbi
ütemek megvalósulásáért, könyörgés a további felújítási ütemekért,
9.00 órakor.
2018. december 22., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittano-
sok adventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adven-
ti napja.
2018. december 23., vasárnap, advent harmadik vasárnapján családi
istentisztelet, 9.00 órakor, gyerekek karácsonyi szolgálata.

2018. december 24., hétfő, „szentestei” istentisztelet, 15.00 órakor.
2018. december 25., kedd, karácsony első napján ünnepi istentiszte-
leti rend úrvacsoraosztással, 9.00 órakor. Ugyanekkor úrvacsorás
istentisztelet a „Támasz” Idősek Otthonában is.
2018. december 26., szerda, karácsony második napján ünnepi
isten tiszteleti rend, 9.00 órakor, legátus szolgálatával.
2018. december 30., vasárnap, 9.00 órakor, két ünnep közötti
vasárnapi istentisztelet.
2018. december 31., hétfő, 15.00 órakor, óévi hálaadó istentisztelet.
2019. január 1., kedd, 9.00 óra, újévi istentisztelet.
2019. január 6., vasárnap, 9.00 óra, istentisztelet az újesztendő első
vasárnapján.

STEINBACH JÓZSEF REFORMÁTUS LELKÉSZ

Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt találkozha-
tunk az ünnep közeledtét idéző díszítésekkel, reklámokkal, felhívá-
sokkal. Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mellett a lelkünk
felkészítésére is kiterjed? Vajon elgondolkodunk azon,milyen jót
vagy kevésbé jót tettünk az év során, mennyi örömöt adtunk szeret-
teinknek, vagy hányszor bántottuk meg őket.

Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő év be
való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen”vett ajándéknál. 
Az elmaradt öleléséket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szívből

jövő mosollyal, szeretetteli odafigyelésseligen!

Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértéssel,
elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi
vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik
meg, mert azt egy életre szóló romboló élményként viszik magukkal!

Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek nemcsak a boldog oldalu-
kat mutatják meg! Gyakran találkozunk a szeretet, megértés hiányát
tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal.Ezekben az esetekben
szinte mindig jelen van az alkoholfogyasztás negatív hatása is. 
Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat elő! Az alkoholt fogyasztó
ember belátó-képessége korlátozott, legyen idős vagy fiatal, nő vagy
férfi. Az alkohol hatása a szervezetben a viselkedés kontrolálhatóságát
csökkenti, magyarul nem hat ránk a józan eszünk. Előtérbe kerülnek a

sérelmek, elszabadulnak az indulatok, és máris kész a családi, a barátok,
szomszédok, idegenek közötti vita, ami akár tettlegességig is fajulhat.
Tipikus helyzet, hogy egy ittas személy közterületen vagy egy szóra-
kozóhelyen viselkedésével zavarja, zaklatja a többi embert. Ezt a ga -
rázda viselkedést bizony ismeri a Büntető Törvénykönyv is! Ha már
három ember együtt követi el ezt, a közösség rendjét, nyugalmát zava-
ró tettet, csoportos garázdaságról beszélünk, ami már minősített eset,
és szigorúbb büntetés jár érte.Jellemzően alkohol hatása alatt elköve-
tett bűncselekmény még a rongálás, amely különösen a fiatalabb kor-
osztálynál fordul elő.Nincs olyan Szilveszter, hogy ne történjen intéz-
kedés ilyen esettekkel kapcsolatban. 
Az ittas vezetésről nem is beszélve! Ahogy azt már korábban is meg-
írtam, ebben az évben jelentősen nőtt az ellenőrzések során kiszűrt
ittas vezetők száma. Nekünk is meglepetés volt, hogy nem a nyáron
ideérkező turisták, nyaralók köréből kerülnek ki nagyobb számban,
hanem a helyi lakosok fegyelmezetlensége, felelőtlensége húzódik
meg a magasabb számok mögött.

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi lehetőséggel bírnak,
de az ünnep nem a ráköltött összegtől lesz igazi ünnep, hanem
a szeretettől, amit befektetünk, a szeretettől, amit megosztunk

másokkal, akár a rászorulóknak juttatott adomány formájában.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Ünnepekre készülve

Bár még nincs tünete, de számíthatunk rá, hogy az évvége a telet,
a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen magával hozza. A meg-
változott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősorban a gép-
járművek vezetőitől kíván több odafigyelést.

A látási és láthatósági körülmények romlása, a reggeli és esti szürkület
szükségessé teszi a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb
ellenőrzését, tisztítását. 

A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó folya-
dék feltöltése mellett itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, ned-
ves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem tapad megfelelően,
nem nyújt biztonságot.
A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési
tempón, nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel járó
balesetek közel egyharmadát az útviszonyoknak nem megfelelően
megválasztott sebesség okozza még a jó időben is.

Mert télen is közlekedünk!

KARÁCSONYI ALKALMAK A BALATON FŰZFŐI REFOR MÁ TUS GYÜLEKEZETBEN
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Egyesületünk közel tíz éve, azzal a céllal alakult, hogy az itt élőket és az
ide érkező vendégeket sokrétű, magas színvonalú szolgáltatásokban bővel-
kedő, vendégszerető települések vegyék körül a Balaton keleti öblében.

Mi is az a TDM, mi a célja, és miért érdemes egy ilyen szervezet
tagjának lenni?
A TDM (Turizmus Desztináció Menedzsment) viszonlyag egy új
szó a turizmusban. A desztináció szó itt földrajzi fogadóterületet
jelent, amely nem foglal magába kizárólag csak egy települést.
Egy olyan szervezetről van szó, amely a fogadóterület teljes turisztikai
menedzselését végzi. Az egyesület összefogja a térség vállalkozóit, civil
szervezeteit, magánszemélyeit, az önkormányzatot és az attrakciókat.
Átveszi mindazt az önkormányzati funkciót, amely a turizmust érinti.
Mindezt a szakmai professzionalitás biztosítása érdekében teszi. A he -
lyi szervezetek megteremtik azt a környezetet, amelyben a vendégek
kényelmesen érzik magukat, ennek elemei az információ-szolgáltatás, a
kitáblázottság, a márkaépítés, kiadványok, minőségbiztosítás, a rendez-
vények összehangolása és a törzsvendég-programok. Egyszóval össze-
hangolja a helyi adottságokat és tevékenysége során hasznot generál a
térségben. A TDM célja a turisztikai versenyképesség növelése. 

A TDM fő feladatai:
• Termékfejlesztés és projektmenedzsment
• Turisztikai információs rendszer működtetése
• Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés
• Marketingkommunikáció
• Szemléletformálás (oktatás/képzés)
• Turisztikai vállalkozások versenyképességének növelése
• Statisztikák készítése, monitoring, koncepció kidolgozása
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület alapvető célja a deszti-
náció turisztikai pozíciójának erősítése a térség egyedi arculatának
megtartásával. Fő üzenete a nyugodt, csendes atmoszférával rendel-
kező terület, amely egyben tökéletes aktív szabadidő eltöltésére,
ugyanakkor a turisztikai attrakciók fejlesztése során figyelembe veszi
a fenntartható fejlődés irányelveit és hangsúlyt helyez a környezeti
nevelésre.

Működésünk során az alábbi tevékenységeket tudjuk garantálni:
• Professzionális szakmai képviselet: amelybe beletartozik a kon fe -
ren  ciákon való részvétel, kiállításokon való részvétel és a szakmai
kon zultáció biztosítása a tagok számára.

• Információ-szolgáltatás: a vendégek és a
szolgáltatók számára online (honlap,
facebook oldal) és offline (információs
pontok, kiállítások).
• Brandépítés: egy olyan egységes márka
kialakítása, mely kihangsúlyozza az egyedi értéke-
ket. Ennek kialakításával könnyebbé válik a marketingkommuniká-
ció, és ,,eladhatóbbá” válik a desztináció. Minden tag ennek az arcu-
latnak lesz a képviselője.
• Pályázatok figyelése, pályázatírás és projektmenedzsment: a szerve-
zet egyik fő anyagi forrásai a tematikus pályázatok, melyekkel a folya-
matos fejlesztés biztosítható.
• Programok, rendezvények megvalósítása, kommunikációja.
• Marketingkommunikáció: Kiadványok készítése, online felülete-
ken való megjelenés helyi, térségi és országos szinten, nyomtatott saj-
tóban való megjelenés országos szinten is.
• Kapcsolattartás a tagokkal, egyedi igények feltérképezése.
• Kapcsolattartás a térségi egyesülettel, érdekképviselet.
• Kutatások készítése: folyamatosan mérjük a vendégek és a szolgál-
tatók körét, és véleményét a térséggel és az egyesület munkájával kap-
csolatban. A statisztikai adatokkal mérhetővé válik az egyesület tevé-
kenysége és a további fejlődési irányok is meghatározóvá válnak.
• Képzések: a TDM munkatársai és természetesen akár a tagjai is
folyamatosan képzik magukat, ebbe beletartoznak pl. a szakmai elő-
adások, a tanumányi utak (más szervezetek felkeresése, és a ,,jó gya-
korlat” elsajátítása).

Forduljon hozzánk bizalommal, nekünk az Ön véleménye, igényei
a legfontosabbak!

Szakembereink és irodánk elérhetősége:
Tóth Barnabás TDM menedzser
Kanász Petra irodavezető

Tourinform-Balatonkenese
8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4.

balatonkenese@tourinform.hu
06-88/594-645

www.hellobalaton.eu

Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület

A klímaberendezés karbantartása a belső párásodás megelőzését is
szolgálja.
Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érdemes
bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.
Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegendő
folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű készülni.

A gépjárművezetők mellett a gyalogosok figyelmét is fel kell hívnom
a rossz látási feltételekre. A rendőrség őszi Látni és látszani! kam-
pánya rájuk kiemelten vonatkozik. Minden gyalogos gázolásnál felve-
tődik, hogy a „nem jó láthatóság” meghatározó szerepet játszott a
baleset bekövetkeztében. Ma már a gyermekek iskolatáskáin, ruháza-

tán gyakran látunk fényvisszaverő elemeket, amelyek egyértelműen
az észrevehetőségüket szolgálja. Nem gondolom, hogy törvényi ren-
delkezés kell ahhoz, hogy a saját testi épségünk megőrzése érdekében
mi felnőttek is viseljünk ilyen, a láthatóságunkat segítő kiegészítőket. 

Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak már
a fenti figyelmeztetések, felhívások a közlekedés témájában,
de mégsem lehet elégszer elmondani, ahogy azt kollégáim és

saját tapasztalataim is mutatják.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Városi karácsony – másképp
Keressük Balatonfűzfő legfinomabb mézes süteményét!

A karácsonyi készülődés közepette versenyre hívjuk városunk háziasszonyait, szeretnénk, ha bemutatnák
szélesebb körben is, hogy milyen mézes sütemény kerül ünnepi asztalukra, milyen mézeskalács figurákkal
díszítik fenyőfájukat.
Az otthon elkészített finomságokat december 14-én pénteken 8–15 óráig és december 15-én szombaton
14–17 óráig  a Városi karácsony keretében várja a zsűri a Vágfalvi Ottó Művelődési Központba. Az íz és
díszítés mellett értékelési szempont a prezentáció is, ezért érdemes ünnepi csomagolást választani.
A zsűrizendő mézes sütemények mellett kérünk egy kistányér kóstolót, melyet a zsűri és a közönség is megkós -
tolhat. Továbbá várjuk a díszes mézeskalács házikókat, koszorúkat, szíveket, figurákat, amelyeket kiállítunk.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására az ünnepi műsor keretében kerül sor, előreláthatólag a késő dél-
utáni órákban.
Bővebb felvilágosítás a Vágfalvi Ottó Művelődési Központban személyesen, vagy a 451-056-os tele-
fonon.

GRÓF TIBOR IGAZGATÓ

A 90 éves Tarsó Lajosné Kórusz Margit 1928. október 5-én született
Szentkirályszabadján.
Édesapja, Kórusz János cipész volt a településen, édesanyja vezette a
háztartást.  Nővérével varrónőnek tanult Veszprémben. 
1952-ben a férjével, Tarsó Lajossal együtt költözött Fűzfő gyár te -
lepre. Ezután a Nitrokémia több üzemében vállalt munkát.
A Bakonyvidéki Vendéglátó Vállalat NIKE éttermében dolgozott
1959-től 1983. decemberéig. Ez idő alatt sok tanulót tanított meg a
szak ma fortélyaira. A nyugdíjba vonulása után 4 évig a NIKE szállón
volt portás. Később alkalmanként besegített nővéréék szabóságában
Budapesten. Jelenleg is csendes nyugdíjas éveit éli Fűzfőgyártelepen.

Isten éltesse a 95 éves Szalai Pált! Jó egészséget kívánunk!

Isten éltesse a 90 éves Korsós Károlyt! Jó egészséget kívánunk!

Még számos szép nyugdíjas éveket kívánunk az ünnepelteknek családjuk
és szeretteik körében!

SZERKESZTŐSÉG

Szépkorúak köszöntése

Tarsó Lajosné Kórusz Margit Korsós Károly

Szalai Pál
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„Ha nem vállalod a kockázatot, ha nem mersz
elindulni az ismeretlen felé, ha csak újrate-
remted azt, ami már volt, akkor átengeded
magad a klisének, a szokványosnak.” Oliviero
Toscani nagyszerű gondolata

Balatonfűzfőn mindig történik valami.
2016-ban elhatározás, egy nagyszerű vállal-
kozó, színház- és művészetkedvelő kellett
ahhoz, hogy helybe hozza a színházat.
Igen, Toscani gondolata jól passzol a leírtak-
hoz, olyant csinálni, ami még nem volt,
akkor máris kitűnsz a sablonos körből és
érdemes új terveket, célokat életünkbe csem-
pészni.
Elismert színház és remek társulat volt szük-
séges, a Pesti Művész Szín ház vállalta, hogy
előadásaikkal vidámságot, kacagást hoznak
darabjaikkal.
A Pesti Művész Színház több mint tíz éve
járja az országot és ismert darabokat tűznek
műsorra. A Pesti Művész Színházat
Fogarassy András színművész alapította
2002-ben, az elmúlt közel tíz évben több
tucat színdarabot állított színpadra és vitte el
társulatával a színműveket különböző váro-
sokba, kulturális intézményekbe, művelődési
házakba, városi színházakba, falvakba.
2017-ben tavasszal és ősszel is 3-3 darab
került előadásra, hatalmas sikert könyvelhe-

tett el a társulat, ekkor is egy vállalkozás
támogatta az előadások létrejöttét.
Elérkezett a 2018-as év, ismét egy új színházi
évad közeledett, a lakosság már januárban
kíváncsiskodott, lesz-e folytatása az előadá-
soknak. Tavasz beköszöntével ismét három
remek darabot mutatott be a társulat, ismert
művészekkel. Ősszel is három darabbal foly-
tatódott a színházi évad. Köszönet a támoga-
tónak, hogy lehetővé tette, hogy a színház
házhoz jöjjön.
Szinte minden előadás telt házzal ment, a
bérletek fogytak, a közönség várta az előadá-
sokat.
Az őszi évad egy vidám Zerkovitz–Szilágyi
operettel kezdődött, ami remek hangulatot
kölcsönzött a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ színházlátogatóinak. A Pesti
Művész Színház előadásában a „Csókos
asszony” című darab került színpadra.
Októberben sem maradt a közönség színház
nélkül, jöttek a társulat tagjai és ismét egy
remekművet adtak elő, mely a gyors meggaz-
dagodás lehetőségét csillantotta meg.
Szegénységről és az emberi leleményességről
szólt a darab. Az előadók ismertek, a közön-
ség tapsviharral köszönte meg a színészek
nagyszerű alakítását Scarnacci–Tarabusi
„Kaviár és lencse” című darabban.
November akkor már megint a színház hava,

az új darab szinte csábította a közönséget.
Halász–Eisemann–Békeffi igazi ős darabját,
az „Egy csók és más semmi” hozták elénk a
művészek. Szűnni nem akaró tapssal lett
vége az utolsó záró darabnak.
Ahogy az elején írtam, Balatonfűzfő mindig
tud újat adni az ott élő embereknek. 
Ahhoz, hogy ilyen feledhetetlen élmények-
kel gazdagabban térhetnek haza, ahhoz egy
önzetlen, adakozó vállalkozóra van szükség,
aki azt tartja, ADNI jobb, mint kapni.
Kérdés: 2019-ben lesz-e folytatás? A jó szán-
dék, akarat mellett a pénz is befolyásolhatja e
nemes szándékot. Hinni, remélni mindig
szabad és kell is. Egy színtársulat színessé,
egyénivé és felejthetetlenné tudja varázsolni
Balatonfűzfő életét. Fűzfő mindig is meg
tudja lepni az ott élőket és egy-két igazi
lokálpatrióta remek ötleteivel, adni való
szán dékával gazdagítja a város színfoltját, az
ott élők életét.

Mi a színház erre ez az idézet a legmegfele-
lőbb és nem is akárkitől, William Shakes -
peare-től:   
„Színház az egész világ, és színész benne min-
den férfi és nő. Fellép és lelép: s mindenkit sok
szerep vár életében.”

HEGYI ILONA

Színházról Balatonfűzfőn

November 16-án, pénteken nyílt meg
Margittai Adrien festőművész kiállítása
Balatonfűzfőn, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban. 
Az alkotó tárlatát Cseh Kornélné Éva, a Száz -
halombattai Barátság Kulturális Köz pont
nyugalmazott igazgatóhelyettese nyitotta
meg és Hajas Szilárd fuvolaművész előadása
színesítette.
A kiállítás címe – ,,Érzelmek, hangulatok,
technikák” – a művésznő elmondása szerint

jelenlegi balatonfűzfői kiállításáról szól.
Érzelmekről, melyeket akkor érez, amikor
fest, hangulatokról, amiket egy-egy elkészült
kép vált ki belőle és technikákról, amik enge-
dik láttatni a megörökítésre szánt pillanatot. 
A kiállítás igazi kavalkád élményt nyújt a
látogató számára. Az élénk és élettel teli szí-
nek sokasága, valamint az alkotói technikák
sokszínűsége magával ragadja a nézőt.
Láthatunk itt másolatokat és önálló gondo-
latok mentén született festményeket. Közös

jellemzőjük az a változatosság, hogy mind-
egyik különböző technikával vagy technikák
egyvelegével készült. Margittai Adrien a
„másolást” egyfajta tanításnak tekinti, mely
az alkotót kitartásra és folyamatos gyakorlás-
ra sarkallja. Ezzel szemben a saját képzeletből
születő festés az önmegvalósítás szabadságát
ígéri. Mind a két műfajt szereti, mindegyik
mást nyújt számára. Ugyan így vélekedik az
alkotás technikájáról is. Legyen szó olaj vagy
akvarell képről, készüljön az alkotás késsel,

A világ színes, vibráló, állandóan változó
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November 14-én Az órák című romantikus
drámát néztük meg a Mi, Nők filmklubban.
A 2002-es amerikai film Virginia Woolf,
Mrs. Dalloway című regénye nyomán író-
dott.

Az írónő a 20. századi modern irodalom
egyik vezető alakjaként számon tartott angol
regényíró, feminista, esszéista, novellista, kri-
tikus és könyvkiadó is volt egy személyben.
Az órák című film cselekménye időben,
három szálon fut. Három nő életébe nyer-
hetünk bepillantást, akik érzéseik mentén
kapcsolódnak egymáshoz.
A múlt század húszas éveiből megismer-
hetjük magát az író Virginia Woolfot, aki
akkoriban kezdte el írni könyvét, a Mrs.
Dallowayt. Az írónő élete, a kor által, a nőkre
kiterjesztett társadalmi normák és elvárások
mentén nagyon szűk korlátok közé volt
szorítva. Virginia nem tudott és nem is akart

kora normáinak megfelelni. A ,,normális”
élet és a saját maga által vágyott élet közötti
ellentmondásokat nem tudta feloldani. Nem
tudott saját életének irányítójává válni, mely
komoly lelki, majd pszichés gondokat oko-
zott számára. Eredményeképpen a néző egy
roppant tehetséges írót ismerhet meg, aki a
fentiek okán a való világban nem, csak az
általa képzelt világban lel boldogságot, mely-
ben önmaga lehet és ahol alkotásai is szület-
nek. A történet második szála az ’50-es évek-
ben játszódik, ahol a megírt regényt olvasó
Laura Brown tökéletes, az amerikai álmot
megtestesítő életébe pillanthatunk be. Végül
pedig 2008-ban, Clarissa Vaughant ismer-
hetjük meg, aki maga Mrs Dalloway.
A regény nyomán készült filmben főszerep -
lőink, a társadalomtól elidegenedett nők.
A tár sadalmi elvárásokkal szemben vívott
lelki tu sáiknak lehetünk szemtanúi. A né ző -
ben óha tatlanul is felmerül a kérdés, vajon

mi tesz minket bűnössé? Az, ha mega-
lkuszunk, de boldogtalanok vagyunk, vagy
ha meg küzdünk a boldogságunkért, de
másoknak fájdalmat okozunk?
Kérdéseinkre a válasz és Virginia Woolf
legfőbb üzenete:
„Úgy nem találod meg a boldogságot, ha
elke rülöd az életet.”
Filmklubunk idei évi utolsó találkozója
decem ber 12-én, szerdán 17 órától lesz a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtárban. Ünneplőbe öltöztetjük a lel -
kün  ket és karácsonyi hangulatban, a mézes -
kalács illatával nézzük meg Coco Chanel
különleges életéről szóló filmet. Aki sze ret -
ne, tartson Velünk.
A Mi, Nők! filmklub tagjai ezúton kívánnak
minden kedves olvasónak Békés Ünnepeket
és Boldog Új Évet!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Az órák

ecsettel, pasztellkrétával, netán ujjal, nincs
kedvence. Mindegyiket másért szereti és
kedve, hangulata határozza meg mit választ.
A festés számára önmegvalósítást, szabadsá-
got, örömöt, néha bánatot jelent, amely

mosollyal, elégedettséggel vagy éppen elége-
detlenséggel párosul. Egyszóval az alkotás
minden és még annál is több. Maga az élet.
Kiállításának legfőbb üzenete az Ő szavaival
élve, talán az lenne, hogy „Vegyük észre, a

világ olyan, amilyennek látni szeretnénk.
Színes, vagy fekete-fehér. Kinek mi, Nekem
most színes vibráló, állandóan változó.”

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

FAK Természetbarát Szakosztály december havi túraterve

December 8. Mikulás túra
Litér, Varjas telep–,,Vadkörtefa”–Hársas-völgy–Fűzfőgyártelep,
Turista Bázispont
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 9.10 óra Táv: 7 km
Túravezető: Lipták Pál

December 22. Szakosztály évzáró túra
Hársas-völgy–,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 9.10 óra; Szalmássy-
telep, 9.30 óra
Túravezető: Lipták Pál

2019. február 1. Évzáró-Évnyitó

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  
Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Pappné Puskás Valéria, Veszprém +36-30/540-6388
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30/979-8629, 88/426-857
Simon Károly, Balatonfűzfő +36-70/423-8414, +36-20/235-2522 
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Immár második alkalommal 2018. novem-
ber 4-én vágott neki az embert próbáló táv-
nak dr. Varjúné Cseh Beáta.
Már az első alkalommal is megcsodálhattuk
elszántságát, most második alkalommal
pedig azt az akaraterőt, amivel nekikezdett
újból a kemény felkészülésnek, hogy tel-
jesíthesse ezt a távot. Sok-sok kérdés merült
fel bennem, amit hazaérkezése után rázúdí-

tottam. Mi motiválta, hogy újból elin-
duljon, ki és hogyan ké szítette fel, mik
voltak a tapasztalatai, hogy már nem
ismeretlenek voltak a körül mé nyek, a
helyszín. Hányan voltak magyarok, csapat-
ban vagy egyénileg futott, milyen volt a
szervezés, és legfőképp, indulni fog-e har-
madszor is 2019-ben. Természetesen az
időeredmény is fontos kérdés volt, sikerült-e

a kitűzött célját teljesíteni. 2017-ben 5 óra
28 perc 47 másodperc volt az ideje, 2018-
ban vajon sikerült-e 5 órán belül teljesíteni a
42 km 195 m-es távot?

Erről és sok minden másról a januári szá-
munkban olvashatnak rész letesen.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Ha New York, akkor maratoni futás

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egye -
sület már negyedik alkalommal csatlakozott
Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere,
ötletgazda, programigazgató felhívásához,
hogy mutassuk meg a legszebb konyhaker -

teket, gazdagítsuk kertkultú rán kat, ápoljuk
hagyo mányainkat és adjuk tovább az utó-
doknak.

Az országos díjkiosztó 2018. november 12-én
volt Budapesten, a Herman Ottó Intézet
rózsakertjében.
A helyi verseny után két konyhakertünk
képviselte az országoson városunkat. Mini
kategóriában Ferenczy Andrásné kertje, nor-
mál ka te góriában Németh Gábor és Németh
Gáborné kertje. Mindkét ker tünk országos
díjat nyert, Egyesületünk meg Elismerő
oklevelet kapott.
A két szép, gondosan ápolt kertről a Duna
Televízió Balatoni Nyár produkciója is for-

gatott. Az ország különböző részeiből sokan
gratuláltak kerteseinknek.
A díjkiosztó ünnepségen Sáringer Kenyeres
Tamás, az MNVH elnöke méltatta azt az
áldozatos munkát, amit a kertművelők
végeztek, legyen az bármilyen kategória.
Külön kiemelte, hogy közösségi kate -
góriában nemcsak iskolák, hanem óvodák is
neveztek igen szép számmal. Legyen ez
követendő példa minden településen.
Kovács Szilvia pedig meghirdette a 2019-es
versenyre szóló felhívást. 
Legyen zöldség és gyümölcs Magyarország
minden balkonján, udvarán és kertjében!

BÉRES ISTVÁNNÉ

„A legszebb konyhakertek” Magyarország – díjkiosztó 

Laposa Norbert plébános úr az iskolai
énekkarokat hívta november 9-én a Jézus
Szíve plébániatemplomba a 18. alkalommal
megrendezett hagyományos Szent Imre-napi
kórustalálkozóra.
Öröm volt hallani a több mint 140 kisdiá -
kot, amit csengő-bongó hangjuk be töltötte a
templomot.
Egyházi énekeket, népdalokat hallhattak az
érdeklődők hegedű, gitár, furulya, dob, orgo -

na kísérettel. Az előadott produkciókon
meg látszott a felkészítő pedagógusok oda -
adó munkája.
A hangverseny előtt a résztvevők megkoszo -
rúzták Szent Imre herceg szobrát.
A kórustalálkozó résztvevői a fellépésük sor-
rendjében: Padányi Bíró Márton Katolikus
Iskola és Gimnázium, Papkeszi Bocskai István
Református Iskola, Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Litéri

Református Iskola, Csajági és Balatonfőkajári
Református Iskola, Nepomuki Szent János
Katolikus Iskola – Várpalota.
Köszönjük ezt a szép délutánt, a szívünk,
lelkünk épülésére szóló szép énekeket.
Bízunk abban, hogy ez a hagyomány foly-
tatódik és 2019-ben is találkozunk az éneklő
kórusokkal.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Szent Imre-napi kórustalálkozó
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A játék nemcsak gyermekkorban hasznos és szórakoztató elfoglalt-
ság, hanem időskorban is. Ezzel az állítással a lakóink is egyetértenek,
nem véletlen, hogy minden alkalommal szép számban látogatnak el
az ilyen jellegű programokra. Az utóbbi hetekben kétszer forgott a
„szerencse kereke”, és  lelkesen vetélkedtek egymással a csapatok a
betűjáték feladványain.
Novemberben két alkalommal fogtunk bele az őszi-téli időszak egyik
slágerzöldségének sütésébe, hogy édes finomsággal kedveskedjünk

időseinknek. Megsütéséhez türelem kell,
amiben a lelkes konyhai csapatunk ezút-
tal is segítségünkre volt, ahogyan az előké-
szítésében is. A vitaminban, ásványi anyag-
ban gazdag sütőtököt mindenki örömmel fogadta.
Két lakónkat köszöntötte 90-ik születésnapja alkalmából Marton
Béla, Balatonfűzfő polgármestere. Ida és Anna néni is szívesen vette a
kedves megemlékezést, és egymástól függetlenül azt mondták, hogy
az éltes kor megélésének az a titka, hogy az élet hozta változásokat el
tudjuk fogadni, és abban a szépet és a jót is megleljük.
A havi születésnapi rendezvényünkön 11 lakónkat ünnepeltük meg,
amelyen a humoros-verses rigmusok mellett egy dolgozói kabarémű-
sorral leptük meg az összegyűlteket. Rangidőseink ezúttal a 88 éves
Irén és Mária nénik voltak.

Adventi időszakhoz közeledve megszaporítottuk a kézműves és dalos
foglalkozásainkat, hogy a karácsonyi ünnepeket méltó módon vár-
hassuk. Készülnek már az ajtó-, ablak- és fadíszek, és a lakói irodalmi
kör is megkezdte az ünnepi műsorszámok próbáit.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Visszatekintő
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Világító adventi kalendárium Balatonfűzfőn és Litéren

Horváthné Karli Szandra megkeresett egy
csodás kezdeményezéssel, amelyet egyesüle-
tünk Választmánya támogatott, így a Ba la -
ton fűzfő–Litér Turisztikai Egyesület is csat-
lakozik Solymár település adventi ablakok
felhívásához.
Bár a játék már elindult és sokan találkozhat-
tak már ezekkel az ablakokkal, de kérem, hogy
azok a fűzfői lakosok, vállalkozók, közintéz-
mények, akik csatlakozni szeretnének még
ehhez az ünnepi játékhoz, keressenek meg!
Szervezzünk Balatonfűzfőn és Litéren ,,világí-
tó adventi kalendáriumot”, aminek a lényege,
hogy minden nap másnak a kidíszített ablaka
világít, a jelentkezők között előzetesen kiosz-
tott, titkos sorszámok alapján. Az ablakdísz-

ben meg kell jelennie a sorszámnak is. Végül
pedig szenteste egyszerre világít majd az összes
ablak. Hogy melyik nap, hol található a sor-
számmal ellátott, kidíszített vi lá gító ablak, az
meglepetés, mert azt a vadászoknak, a telepü-
lésen sétálva kell megkeresniük, lefényképezni
és feltölteni a képet a Balatonfűzfő–Litér Tu -
risztikai Egyesület facebook oldalára. 
Nyertes, díjazott, első és második nincs, mert
ez nem egy verseny. Ez nem erről szól. Itt
mindenki nyer, mind a díszítő, mind a va -
dász, illetve az is, aki csak gyönyörködik egy-
egy ilyen szép ablakban.
Mivel településeink területe elég nagy
ahhoz, hogy csak úgy sétálgatva megtaláljuk
a soron következő ablakot, ezért minden reg-

gel kiteszünk a facebook oldalunkra egy tér-
képeket, hogy mely jól behatárolt területeket
bejárva találjátok az aznapi ,,kinyitandó”
ablakokat. Az aznap kinyitott ablakokból
készül egy montázs, ami másnap reggelig az
oldal borítóképe lesz. 
Indítsuk el, és ha tetszik a kezdeményezés,
legyen ez meg minden évben.
Várjuk a jelentkezőket! 
Jelentkezni lehet nálam.

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI

EGYESÜLET

SZANYI SZILVIA ELNÖK

TEL.: 06-30/529-3506
SZILVIA.SZANYI2@GMAIL.COM

„Mi a pálya?”
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományo-
san, évről évre komoly pályaválasztást előse-
gítő programsorozatot valósít meg, hogy
végzős diákjainak minél több információt,
segítséget nyújtson a szakmaválasztáshoz. 
E jól felépített pedagógiai munkának egyik
fontos része, a „Mi a pálya?” műszaki pálya-
választó fesztivál, melyet a Magyar Elektro -
technikai Egyesület, a Nemzet gaz dasági
Minisztérium közreműködésével illetve az

E-ON fő támogatóként Győrben rendezett
a Vid Bertalan Művelődési Köz pontban.
Idén ősszel már további öt helyszínre is ellá-
togatott a fesztiválsorozat: Budapestre,
Pécsre, Miskolcra, Debrecenbe és Szegedre.
A ,,Mi a pálya?” fesztivál célja 2018-ban is,
hogy élmény alapú elven felszínre hozza a
pályaválasztás előtt álló gyerekekben lévő
érdeklődést a műszaki pálya iránt, annak
érdekében, hogy tudatosan válasszák ezt a
pályát.

Így történt ez 2018. november 7-én, szerdán
is, amikor negyven fő nyolcadikos, hetedikes
tanuló szállt fel izgatottan a buszra az Irinyi
Iskola előtt, majd kényelmes utazás után, lel-
kesen vette igénybe a fesztivál nyújtotta lehe-
tőségeket. 
Hat fontos terület kiállítóit ismerték meg a
diákok, különféle interaktív tevékenység
közben: a vegyipar, informatika, távközlés,
elektronika, gépészet-épületgépészet, elekt-
rotechnika világából.

A „Fogd meg, indítsd el, használd!” szlogen
jól tükrözte a sok érdekes feladatot, amelyet
kipróbálhattak a munka világából, kézzel
fogható gyakorlatot szereztek. A meg   nyitót
és a záróceremóniát Szujó Zoltán kommen-
tátor vezette, aki személyiségével nemcsak a
Forma 1 világa, hanem a műszaki pályák felé
is felkeltette a tanulók kíváncsiságát.
A pályaválasztás előtt álló diákoknak ez most

nemcsak játék, hanem valódi gyakorlati lehe-
tőség volt.
Volt ott elektromos járgányok élő show, szu-
mózó robotok, 3D nyomtatás, mikrodrónok
és még sok, számos érdekesség, amikről
eddig a diákok csak hallottak vagy tanultak
és most ők maguk is kipróbálhatták, működ-
tethették azokat. Hazatérve képes beszámo-
lót tartottak az itthon maradt társaiknak a

lehetőségekről, az élményekről. Köszönjük
az ingyenes támogatást, az utazást Fliegh
Tamás szakoktatónak és az E-ON-nak, hogy
biztosította az élményteli részvételt a külön-
leges programon, hozzájárulva a diákok tuda-
tos pályaválasztáshoz.
Nekünk, irinyiseknek nagy élményt jelentett.

HORVÁTH IRÉN
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Az Öveges Téged is vár!
Ebben az évben is számos projekttel segítjük a tanulók pályaválasztá-
sát a Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziumában. Munka -
társaink is részt vettek az Amerikai Keres kedelmi Kamara
(AmCham) által megrendezett szakmai napon, ahol új program
indult, amelynek célja, hogy közelebb hozza a középiskolás diákokat
a munkaerőpiac világához, információt adjon számukra a munkaerő-
piac elvárásairól és lehetőségeiről, motiválja, inspirálja őket és segítsé-
get nyújtson számukra a karrierút megválasztásában. Ez alkalommal
a Veszprémi Szak képzési Centrum különdíjat is átvehetett, mert
elsők között csatlakozott az új rendszerhez.
Az Öveges iskola is keresett képzéseket ajánl a most középiskolába
készülő 8. osztályosoknak. A műszaki érdeklődésű, jó tanuló diákok-
nak a legjobb választás a szakgimnáziumi képzések választása. Ez az
érettségire, a felsőoktatásra is felkészít, de a technikusi képzés elvégzé-
se jó elhelyezkedési lehetőséget is biztosít. Ezek között ajánljuk a vil-
lamosipar és elektronika ágazatot, ahol a technikusok duális képzés-
ben közvetlenül az iparban szerezhetnek gyakorlatot. Az informati-

ka ágazat minden más területen is jól használható képzést nyújt, de
három technikusi képzésből helyben tudsz választani. Akik a gazda-
ság, kereskedelem felé kacsintgatnak, azoknak a kereskedelem ágazat
választása biztosítja a legjobb lehetőséget.
Ha valaki mielőbb munkába szeretne állni, azok számára a legjobb a
szakközépiskolai kínálatból való választás. A szakma megtanulását
követően a munka lehetősége mellett az érettségi felkészülés is vá -
lasztható. Az Övegesben választható szakmák: villanyszerelő, elektro-
nikai műszerész, központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő, számí-
tógépszerelő, -karbantartó.
A képzésekre a jelentkezés az általános iskolában lehetséges, de az
információk megtalálhatók iskolánk honlapján: http://www.oveges-
szi.hu/palyavalasztas/8-osztalyosoknak/
Találkozzunk az Övegesben – szeptembertől naponta.

TÓTH LAJOS PÉTER

IGAZGATÓ

Kiváló Irinyis siker

2018. november 16-án rendezték meg a III. Veszprém Megyei Érték-
ünnepet a nyárádi Művelődési Házban. Az ünnepség keretében adták
át „Az én falum, az én városom” kreatív, alkotó pályázat díjait,
melyet a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája, a
Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Értéktár
Bizottság hirdetett meg. A művelődési házban egyúttal kiállították a
legjobb alkotásokat.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola technika tehetséggondozó csapata nyolc makettel komplex,
fűzfői városnézésre hívta a zsűrit és az érdeklődőket.
A különleges kreatív munka, a csoportos kategóriában megyei máso-
dik helyezett lett. A csapat nyereménye oklevél, értéktári társasjáték, s
egy minifaktúra látogatás a Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt.-ben.
A csapat tagjai: Hudra Eszter, Marton Regina 8., Kiss Rebeka 7. a,
Marx Bernadett 7. b, Erdősi Janka, Takács Adél Gyöngyi, 6., Perényi
Hanna, Slavonics Bendegúz 5. a osztályos tanulók. 
A győztesek munkáiból vándorkiállítás készült, melyet november
30-tól január 4-ig Pápán, a Megyeházán, január közepétől egy hóna-
pig Veszprémben, a Megyeházán lesz látható.

Tanulóink igazán szépet alkottak, öregbítették Balatonfűzfő város hír -
nevét Veszprém megye szerte. Gratulálunk! Büszkék vagyunk rájuk!

HORVÁTH IRÉN
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Tíz éves a Szitakötő! Gratulálunk!

2018-ban ünnepli fennállásának tizedik
évfordulóját a Szitakötő program. A Szita -
kötő országos és határontúli ökológiai prog-
ram alapvetése, hogy a környezet fogalmát
a természeti környezetnél tágasabban értel-
mezi; az épített és a szellemi környezeten túl
a társadalom egészére, a másik emberre is ki -

terjeszthetőnek véli. A projekt éppen ezért
nemcsak a veszélyeztetett természeti értékek
megismerését és megóvását tartja fontosnak,
hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozá-
sát is, és kiemelt figyelmet fordít a hátrányos
helyzetű gyerekekre. 
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában pontosan tíz éve (2008-
tól) kezdődött el, és azóta is töretlenül folyik
a kiváló pedagógiai alkotó munka, mely
eredményeként az iskola elnyerte a SZITA -
KÖTŐ OKTATÁSI PROGRAM BÁZIS -
ISKOLÁJA címet 2015-ben, így a kilenc
iskolát összefogó mentorháló tagja lett. A ve -
zető mentortanár: Horváth Irén. A program
kiválóan illeszkedik az ÖRÖKÖS ÖKO -
ISKOLA profiljába.

A 2018-2019-es tanévben a kreatív munka
tovább folytatódik a bázisiskolában. A tíz
éves jubileum alkalmából ünnepi értekezle-
tet tartottak a Szitakötő Munkacsoport tag-
jai, akik lapszámról lapszámra igyekeznek
kielégíteni az Irinyis diákok kíváncsiságát
világunk csodái iránt. 

A résztvevő tanárok – tanítók: Baráth
Valéria, Bogdánné Nagy Erzsébet,
Bozsik–Marton Anikó, Dén Ágnes, Dietel
Zsófia (könyvtáros), Farkas Judit, Farkas
Katalin, Horváth Irén, Karkerné Mari
Bernadett, Kiss Elvira, Szabó Erzsébet,
Szántai Ildikó, Szöllősi Adrienn – akiknek
ezúton is köszönjük lelkes munkájukat.

A program lapszámonként több országos
pályázatot hirdet, s az Irinyis diákok többször
nyertek ezeken a pályázatokon. A Mu tat -
ványos csodatevő elnevezésű országos pályá-
zaton, első helyezést ért el Takács Nóra negye-
dik osztályos tanuló. Nóra egy szép asztali
bábszínházat tervezett a pályázatra, melyet
Horgas Béla költő, író, szerkesztő, a Liget
egyik alapítója emlékére írtak ki, akinek írásai
rendszeresen jelentek meg a Szitakötő lapszá-
maiban.  Nórika nyereménye egy Horgas
Béla kötet és a költő saját kezű rajza.
Gratulál a szép sikerhez az Irinyi iskolai
közössége és felkészítő tanára, Inci néni!

HORVÁTH IRÉN

„Tegyünk a hirtelen szívhalál ellen!”
A Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban a Humán szolgál-
tatások fejlesztése Balatonfűzfő és a Kelet-Balaton 4 háttértelepülésén EFOP
Pályázat keretében valósult meg ez az igen érdekes előadás.
Meszlényi Norbert mentőtiszt előadásából megtudhatták az érdeklődők,
hogyan reagáljanak, mit tegyenek, ha hirtelen ilyen esettel találkoznak.
Hogyan menthetik meg embertársaik életét a mentő, a szakszerű segítség
megérkezéséig. Az előadó érthető, szemléletes ábrákon mutatta be a leg-
fontosabb teendőket. Az előadást szakmai bemutató követte.
Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy igen fontosnak tartja, hogy min-
denki megismerje az újraélesztés alapfokú ismereteit.
Nagyon jó kezdeményezés volt ez az előadás, igen sok hasznos ismerettel
gazdagodhatott a szép számú érdeklődő.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Balatonfűzfő városában 2011 óta számos sikeres pályázatot hirdetett
meg és bonyolított le a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége sok-sok
városlakó, résztvevő gyermek és felnőtt legnagyobb örömére. 
Meghirdetett egy díjat is, A város fotósa – A fotós városa díj©-at,
ami mára már hagyománnyá vált és nagy megtiszteltetést, rangot
jelent annak, aki arra érdemesen megkapja. Mit is jelent pontosan ez
a díj? Nézzük meg közelebbről!

Tudta-e, hogy
– A város fotósa – A fotós városa© díjat, Balatonfűzfő város ter-
mészeti és épített környezete valamint a városi élet felfedezése és pil-
lanatainak megörökítése céljából alapította a szerkesztőség?
– a díj nyitott minden amatőr és profi fotós számára a régióban?

– minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján rendezett városi
ünnepségen az alapítók egyike adja át a díjat?
– az első díjazás 2013. január 22-én volt, s a díjazott Groszvald Attila
volt? 
– a díj egy darab névre szóló serleg?     
– a díjat évről évre több tagú zsűri ítéli oda?
– eddig öten kapták meg a díjat, köztük a 2017-est Szekeres Péter?

Reméljük, a 2018-as év díjának odaítélésében is nehéz dolga lesz a
zsűrinek, hiszen nagyon sok képet kap a szerkesztőség, s a legjobb
fotós kiválasztása nem egyszerű.  Köszönjük a városlakóknak a lel ke -
sedést, várjuk szeretettel az alkotásokat!  

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?

A Fűzfőgyártelepi Állami Általános iskola (az Irinyi jogelődje) két
évvel ezelőtt tartotta a 8. osztály befejezésének 50. évfordulóját. Már
akkor többekben felvetődött, hogy – sajnos mivel egyre kevesebben
vagyunk – , ezentúl találkozzunk minden évben. Dezső Gábor osztály -
társunk javaslata alapján – miszerint a szokásos sütés-főzés és zárthelyi
beszélgetés helyett – ezúttal tegyünk egy közös sétát egykori iskolánk,
lakóhelyünk, néhai felhőtlen gyerekkorunk és olykor csínytevéseink
helyszínein. Az időpontot november 9-re tűztük ki. A jelenleg még élő
osztálytársaink közül (41 fő) 14-en vettünk részt a találkozón.
Találkozásunk helyszíne a Polgármesteri Hivatal előtt volt. Marton
Béla polgármester nem sokkal ezután a hivatal tanácstermében
fogadott bennünket, ahol röviden ecsetelte Balatonfűzfő fejlődését és
az előttük álló feladatokat. A beszámoló után – kedves gesztusként –
Balatonfűzfő címerét ábrázoló jelvényt vehettünk át.
A rövid, de kedves fogadás után lesétáltunk a jogutód Irinyi iskolá -
hoz. Itt az aulában Dudás Zsolt igazgató úr tájékoztatóját hallgathat-
tuk meg.
Ezután kezdődött az „emlékszel itt mi volt? itt mit csináltunk?, itt ki
lakott? kérdés-válasz özön. Gagarin út, Művelődési Központ, régi
iskolánk, „M” falu, érintésével jutottunk el a Gyártelep egykori ke -
rítésének utolsó darabjához. A sok beszélgetés, séta közben egy kicsit
már kezdtünk „kiszáradni”, így közös megegyezés alapján a Fűzfa
vendéglőben igyekeztünk e hiányérzetünket orvosolni.

Itt mindenki kedvére fogyaszthatott, majd a kora estig tartó további
nosztalgiázás után megfogalmazódott bennünk a szokásos szlogen:
Jövőre Veletek ugyanitt!
Végezetül köszönet a sétán részt vett 14 főnek: Boa Jenő, Dezső
Gábor, Diósi Péter, Epres Imre, Erdősi Sándor, Falaky Miklós, Gál Éva,
Hegedűs Auguszta, Komár Ágnes, Lábody László, Nemes Zsuzsanna,
Papp Tibor, Schiszler Ágota, Soltész Ferenc.

DIÓSI PÉTER

Nosztalgia séta a Gyártelepen 52 év után
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2018. november 10-én, szép, napos, őszi időben került sor a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában immár sokadszor a ZÖLDNAPRA. Ezt a napot az iskola
ÖKOmunkaközössége és a ZÖLD Diákönkormányzat szervezte,
felkészítve az osztályközösségeket az őszi munkálatokra. Beszerzésre
kerültek zsákok, lombtakarító eszközök, gereblyék, seprűk, melyek
biztosítását köszönjük a Városgondnokságnak. 
Már kora reggel, tanítás előtt megkezdődött a lázas munka, az iskola
apraja nagyja hordta a papírokat a papírgyűjtésre, szorgos segítők

mérték, majd rakták a konténerbe, hogy elszállítva újra papírt készít-
senek belőle. A szelektív hulladékgyűjtés egyik kiemelt feladata
az ÖKO ISKOLÁNAK, ezért naponta a műanyag PET palackokat és
az elemeket, kis akkumulátorokat külön gyűjtik a diákok, elősegítve
az újrahasznosítást illetve az ember természetre rótt káros hatásainak
csökkentését. Ezt az irányvonalat egészítette ki a november 8-án
össze gyűjtött elektromos hulladék, melynek bevételét kör nye zet -
védelmi programokra, szelektív hulladékgyűjtésre, ÖKO vetélkedők
támogatására stb. fordítjuk.
Majd elérkezett a 10.00 óra, s a diákok teljes létszámmal, a rövid
eligazító iskolagyűlés után a lehullott lomb takarításán dolgoztak. 
Iskolánk Balatonfűzfő, fűzfőgyártelepi részén található, nagyon szép,
zöld övezetben, így ősszel rengeteg lomb borítja be az iskola udvarát,
a lépcsőket, a térköveket, a kerítés kinti és benti oldalát. Így a sok szor-
gos kéznek sok munkája akadt. 
A kitűzött célt elérte az iskola közössége, megtisztították az udvart,
a suli környékét, a játszóteret az addig lehullott bőséges száraz leve -
lektől, és rengeteg hulladékot is gyűjtöttek az újrahasznosítás
céljából. Jövőre folytatjuk az önkéntes, közös munkát! Köszönjük a
se gítő, szülők lelkes példamutatását, így együtt, közösen a pedagógu-
sokkal, a munkára nevelés ékes példáját tanúsították!

HORVÁTH IRÉN

ZÖLDNAP sokadszor

A tavalyi sikeres program után Turisztikai Egyesületünk idén újra
megszervezte rendezvényét. Most is bebizonyosodott, hogy van
érdeklődés az őszi szezonban rendezett programok iránt. Akkora
tömeg volt, hogy amikor elindult a jelmezes felvonulás a Klebelsberg
iskolától a Fövenystrandig, a sor eleje már a strandon volt, a vége még
nem ért át a Sirály étteremnél.

Fontos volt, hogy minden korosztályt megszólítsunk. Jöttek is fiata -
lok, idősek szép számmal. Balatonfűzfő újból az országos médiák
hírei között szerepelt. 
Pénteken Borzasztó Véradással (helyi véradók szervezésében) és tök-
faragó versennyel hangolódtunk. Gratulálunk és köszönjük Simák
Alinka és Ódor István töklámpásait. 

Szombaton több helyszínen és több programmal vártuk az érdek-
lődőket. A parkban fergeteges dobosok és boszorkánytáncosok
szórakoztatták a tömeget. Főboszink, Horváth Irénke osztotta
folyamatosan az információkat. A Jókai iskola parkja is átváltozott.
Faragott tökök, boszorkányok, szörnyek, hangulatos fények, „bor -
zasztó” zene és sütik, és még rengeteg meglepetés várta az ide
érkezőket. Strandon lepkeszörny táncosok, tűzzsonglőrök, tűzjáték
programmal, az útvonalon boszorkányreptetéssel találkozhattak
vendégeink. A Közösségi Háznál Langaléta Garabonciások,
boszorkánytáncosok és Retro-Z drakula discója szórakoztatta a kö -
zönséget. Kovács Szilárd jóvoltából ingyenes kisvasutak szállították
fel-le a Bob pálya és a Közösségi Ház között a vendégeket és ingyenes
bobozást és bájitalt kaptak. 

Borzongás Fesztivál
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Színvonalas és izgalmas programok költségei meghaladták a kétmillió
forintot, melyhez kaptunk 300 ezer forint támogatás a Ba la ton -
fűzfőért Alapítvány Civil alapjából. Fő támogatónk a Balatoni Bob
Szabadidőpark volt. A fennmaradó összeget a szabaduló szobáink
nyári bevételeiből finanszíroztuk.
Ezúton  szeretnénk köszönetet mondani a sok, önzetlenül végzett
munkáért, amit a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesületünk
kapott a helyi civil szervezetektől és vállalkozóktól. A rengeteg
önkéntes segítőnek és támogatónak is szeretnénk megköszönni
munkájukat, támogatásukat! 
Nem lehetünk eléggé hálásak Nektek, köszönjük!
Mivel több rendezvényünkön is segített, de ez volt az utolsó közös
együttműködésünk, így hadd emeljem ki Horváth Károlyné Ilit,
akitől ezúton is búcsúzunk, és soha nem feledjük!
Szeretnénk megköszönni a Jókai Közszíntér, Sportpálya, Közösségi
Ház és Fövenystrand használatát a Balatonfűzfői Önkormányzatnak
és a Balatonfűzfői Vagyonkezelő Kft.-nek. A Polgárőrség útbiztosítását,
a Yildizlar, és a Rodeo Angels country táncosok fellépését, a Máltai
Szeretet Szolgálat rengeteg „nyersanyagát”, Vlasits János hangosítását,
Irinyi iskola együttműködését.

Külön köszönet az önkénteseknek és támogatóinknak:
Antal Anett, Balikó Balázs, Balatonfűzfőért Alapítvány, Balatoni Bob
Szabadidőpark,  Balassa Zsófia, Balázs Lászlóné, Bálint Henrietta,
Bazsó Krisztián, Bencze Annabella, Bíró Ibolya, Boros Péter, Brasch
Renáta, Csontos Csaba, Csöndör József, Csöndör Józsefné, Dányi Réka,
Dudás Zsolt, Dietzel Edina, Erődiné Piroska, Felber István, Fodor

Pálné, Fűzfői Papírgyár, Gál Andrea, Grünwald Pálné, Halmos Ábel,
Harta Bettina, Hegedűs Józsefné, Horváth Irén, Horváth Károlyné Ili,
Horváth Szilvia, Humpók Fanni, Huzsvár Janka, Imre Simonné,
Jánka Anikó, Jávor Ibolya, Kántor Zsolt, Katonáné Aranka, Kertész
András, Kék Öböl étterem, Keil Norbert, Király-Bándli Petra, Kiss
Angéla, Koronczai Ágnes, Koronczai János, Kovács Szilárd, Kovácsné
Gyenis Aranka, Lajkó Frigyes, Litauszki Dorka, Lőrincz Gábor,
Lublóy Géza, dr. Makra Ernőné, Máltai Szeretet Szolgálat, Marton
Regina, Meiczinger Mihályné, Menyhárt Ákos, Menyhárt Bence,
Molnár Eszter, Nagy Dezsőné, Németh Lászlóné, Nike étterem, Nyirő
Bencze, Ódor István, Oláh Panna, Papp Judit, Parragné Erika, Parrag
Richárd, Polányi Lili, Pleibász Péter, Polyák Réka, Pongrácz Ágnes,
Rásó Zsuzsa, Református Egyház, Sárzó Henrietta, Strennerné Simon
Veronika, Simon Edmund, Szabó Nikoletta, Szabó Lajos, Szabó
Tünde, Szántó Bianka, Szanyi Józsefné, Száz Forintos bolt, Szijjártó
Zsolt, Szijjártó Zsoltné, Szijjártó Dániel, Szitakötő étterem,
Szombathelyi Réka, Szőllősy Brigitta, Szücs Johanna, Tokay Mónika,
Töltési Erzsébet, Trócsányi Laura, Varga Judit, Varga Tamás, Vas
Sándor, Vlasits János.

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Fotó: Nyírő Bence

Fotó: Nyírő Bence

Fotó: Nyírő Bence Fotó: Balikó Balázs
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A veszprémi Pannon Egyemen 2018. november 13-án konferen-
ciát szervezett a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet.
A konferencia létrejöttét az egyetemi tanárok, köztük dr. Lőrincz
Katalin, dr. Madarász Eszter, dr. Sulyok Márta Judit segítették.
Emellett az eseményt dr. Gelencsér András rektor úr nyitotta meg
beszédével, ezután pedig dr. Fehérvölgyi Beáta dékán mutatta be
közelebbről az egyetemet, az egyetemen folyó kutatómunkát. 
A fő projektjük a Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és
városi modellek néven folyik, amelyet 2017 és 2023 között kívánnak
megvizsgálni. 
Dr. Lőrincz Katalin elmondta, nemcsak a KSH (Központi
Statisztikai Hivatal) adatait használják elemzéseikben, hanem inkább
gyakorlatiasabban szeretnék körbejárni ezt a kutatást. Elmondta:
,,A KSH kevés dolgot mér a helyi identitással kapcsoltban. Inkább
terepre kell menni, települési szintekre lemenni, ahol természetesen a
helyi lakosság is nagy szerepet kap.”
Sok kérdésre keresik a választ, ilyen például az álláskeresők számának
csökkenése, növekedése, milyen okból hagyják el az adott települést,
mely az elsődleges mérvadó, ami miatt akár visszatér egy munka -
kereső. 
Az egyetemi tanárok mellett, természetesen a konferencián
vendégelőadók is elemezhettek egy-két kérdéskört. Ilyen például
Sasné Grósz Annamária, aki beszélt a fogyasztói csoportokról.
Kérdőívében szerepeltek az alábbi kérdéskörök: Egy ember mennyire
kötődik a lakóhelyéhez? Mennyire valószínű, hogy elhagyja a lakóhe-
lyét és ingázik a munkahelyére? Végezetül arra az eredményre jutott,
hogy az álláskeresőknek az elsődleges, amit figyelembe vesznek, az a
vá roskép, városi értékek, természeti környezet. Mennyire élhető a vá -
ros/falu, milyen környezet veszi őket körül. Ezt követi csak a mun -
kalehetőség. Jól kell éreznünk magunkat ott, ahol a napjaink nagy
részét töltjük, nem igaz? 
Az utazás, mint befolyásoló tényező, nagyon fontos kérdésként
merült fel. A legtöbb ember, megemlítette a vízpartot, a napfényt,

a meleg klímát, a rokonokat, barátokat, illetve a természeti ritkasá-
gokat. Következtetésképpen összefoglalhatjuk, hogy a Balatonhoz
érkezőknek nagyon fontos a vízpart, tehát a turizmusnak ezt a részét
kell leginkább fejleszteni. Ezen felül, a természeti ritkaságokra is nagy
figyelmet kell fordítani. Meg kell őrizni a hegyek, a gyönyörű erdők,
a parkok tisztaságát, értékeit, illetve a Balatonhoz, a vízhez, a nyárhoz
és a természethez kapcsolódó eseményeket érdemes szervezni. 
Mindemellett még rengeteg megválaszolandó kérdést is hallhattunk,
de mindegyik egy kérdéskör köré épült: Mi az az élettér, élet-
minőség, ami vonzó lehet egy fiatalnak, vagy akár egy felnőttnek? 
Az esemény fénypontja pedig a Veszprém – Európa kulturális
fővárosa 2023 projekt volt. 
Mészáros Zoltán, a projekt vezetője elmondta, hogy Veszprém 2018.
november 9-én adta le a pályázatot, Győrrel és Debrecennel együtt,
ami ezzel még nem zárult le: decemberben egy nemzetközi zsűrikből
álló döntőbizottság személyesen érkezik Veszprémbe, ahol prezentá-
cióval és a környezet bemutatásával, fejlesztési gondolatokkal kell
lenyűgözni a zsűriket. 
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület is kapott meghívást
az eseményre, és természetesen képviselte Balatonkenesét és Bala ton -
fűzfőt. Egyesületünknek fontosak a kutatások, felmérések, Tour in -
form irodáink rendszeresen végeznek kérdőíves felméréseket illetve
elemzéseket annak az érdekében, hogy minél több turista igényeit
felmérjék, minél többen rendszeres látogatókká váljanak. A Ku tató
Intézet által készített felmérések példaértékűek, és egymás példáiból
nagyon sokat tanulhatunk.  A balatoni turisztikai egyesületeknek,
beleértve a BKKTE is, fontos a megfelelő turisztikai kínálat
megteremtése, illetve minden korosztály igényeinek kielégítése a tevé -
kenységek összehangolásával. Ezt viszont csak úgy lehet, ha kellőkép-
pen haladunk a korral, a trendekkel, hogy országos, akár nemzetközi
szinten is megálljuk a helyünket. 

KANÁSZ PETRA

,,Nem egy város, hanem egy régió pályázata”

Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jelle -
gére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idő tájt.
Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és
némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az el -
nevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték
a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig.

Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű
népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített
jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról házra.
Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus szüle té -
sének eseményeit.

Karácsonyi magyar népszokások
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabad ide -
jüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a ter-
mészeti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a
kistérségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni
látásmódban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes
keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna
2017. Szekeres Péter

De vajon kié lesz a 2018-as kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

december 15-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhetőség,
húsz soros bemutatkozás!

• aki a fotóit legalább 2 MB méretben készíti (lehet 2–6 MB-ig)!

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő ismerőst, szomszé-
dot, kollégát, aki szívesen készít képeket Fűzfőről, küldje el tíz
válogatott fotóját a pályázatra és terjessze fel a díjra! Szerezzünk
örömet és meglepetést neki! A díjat ő is megnyerheti!
Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú független zsűri elbírálja. A díj alapítója
jogot formál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel
készítője nevének feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött
képeket más pályázatban nem szerepeltetheti. A pályázó lemond
a fotók jog díjáról. Hozzájárul a fotók bármely reklámozásához.

Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta! Mentsék el a képeket és
küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt! Köszönjük
a munká jukat abban a reményben, hogy sok városlakó örülhet
majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com • 20/925-4515

Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat.
Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben
pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt.
Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától.

Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az
iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát
küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több
helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi vesszőhordása
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből
a gazd asszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az
állatai a következő évben egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztor-
nak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel meg -
veregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.

Regölés
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regősök. A regölés
lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés – bőségvarázs-
ló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle
énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak.

Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása.
Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg

embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba,
hogy ne romoljon el a bor.

Aprószentek napja (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek
emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a
gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi
vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanút-
lan gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy
egészséges maradjon.
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Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint egyetlen
közepes méretű citrom egy átlagos felnőtt napi C-vitamin-szük-
ségletének 40 százalékát képes biztosítani, miközben kalória- és
szénhidráttartalma rendkívül alacsony. Jó forrása a folsavnak és a
káliumnak, érdekesség ugyanakkor, hogy a gyümölcs valódi értéke
nem csupán saját összetevőin alapul. Egy tanulmány eredményei
szerint például olívaolajjal, tejsavóval és túróval társítva a citrom
mintegy 30 százalékkal képes növelni a sárgarépában lévő karoti-
noidok felszívódását. 
Közismert, hogy a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert által felfedezett
C-vitamin, avagy aszkorbinsav fontos szerepet tölt be az immunrend-
szer működésében azáltal, hogy stimulálja a fehérvérsejtek kép -
ződését, egyben védi is az antivirális anyagokat termelő immun -
sejteket. Ezen felül antioxidánsként a káros szabad gyökök meg -
kötésével is hozzájárul egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Érde -
mes megemlíteni, hogy a legtöbb állatfaj szervezete képes maga előál-

lítani a számára szükséges C-vitamint, az emberi test azonban –
hasonlóan a tengerimalacokéhoz – nem rendelkezik ezzel a két-
ségkívül hasznos funkcióval.
Egy 2010-es kutatás szerint a folsav kis mértékben segíti a stroke pre-
vencióját, míg a C-vitamin szívvédő tulajdonságairól egy 2015-ös
amerikai tanulmány számolt be. A tudósok úgy vélik, hogy az
aszkor binsav mint antioxidáns támogatja a kardiovaszkuláris egészség
megóvását, valamint szerepe lehet a „rossz” LDL-koleszterin szint -
jének csökkentésében is. Ugyancsak ez utóbbi folyamatban fejti ki
hatását a citrom másik összetevője, a limonin. Egy 2007-es vizsgálat
kimutatta, hogy limonin és E-vitamin napi rendszerességű alkal -
mazásával egyetlen hónap alatt 20–30 százalékkal csökkenthető a
hiper koleszterinémia.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – citrom

Tészta hozzávalói:
200 g zabpehely liszt, 130 g zsírtalanított mandula liszt,

200 g vaj (80% zsírtartalom), 40 g mandulaliszt,
30 g DIA-WELNESS eritritol és stevia alapú édesítő,

2 db L méretű tojás, 3 g só

A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk. A tésztát fóliába
csomagolva 1–2 órát hűtőben pihentetjük. Ezután enyhén

lisztezett felületen kb. 3–4 mm vastagságúra nyújtjuk.
Egy 24 cm átmérőjű piteformát kivajazunk és enyhén belisztezzük,

ebbe terítjük a tésztát. A formába helyezett tésztát újra hűtőbe
tesszük 30 percre. Előmelegített sütőben vakon

(sütőgolyóval, száraz babbal) sütjük a tésztát kb. 180–190 fokon
10 percig. Eltávolítjuk a papírral együtt a sütőgolyót,

majd tovább sütjük még 5 percig a tésztát,
amíg világos aranybarna színe nem lesz. 

Citrom-lime krém hozzávalói:
6 db tojás, 3 db citrom jól megmosva, 2 db lime jól megmosva,

65–80 g DIA-WELNESS eritritol és stevia alapú édesítő,
300 g vaj (60%-os zsírtartalom)

A citrom és lime héját reszeljük le óvatosan, hogy a fehér része
ne kerüljön bele, mert attól keserű lesz. A gyümölcsök levét

kifacsarjuk, majd belerakjuk az édesítőt és az egész tojásokat, jól
elkeverjük. Gőz fölött addig keverjük míg besűrűsödik, majd

levesszük és a szobahőmérsékletű vajat hozzákeverjük,
végül a citrom-lime héját is hozzáadjuk. A kihűlt tésztába öntjük
a krémet és hűtőbe tesszük. Tálalás előtt ízlés szerint díszíthetjük

gyümölccsel, pisztáciával vagy tejszínhabbal.https://mi-egy-mas.blog.hu/2017/10/22/citrom-lime_tart_cukormentesen
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

Almádi üveges
– Épület és bútorüvegezés
– Hőszigetelt üveggyártás
– Hagyományos ablakok átalakítása

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

Telefon/fax: 06-88/593-930
Mobil: 06-30/277-9270

E-mail: almadi.uveges@gmail.com
www.almadi-uveges.hu

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

a Budapest u. 72. szám alatt, a
régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

AUTÓ-QUALITY KFT.
Veszprém, Budapest u. 72.

(A MOL benzinkút mögött.)
Telefon: +36-70/ 334-2976

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544
Nyitva tartás: H–Sz: 8.00–17.00 • V: 8.00–13.00

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

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

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap új játékra hívja kedves olvasóit a 2018-as naptári évben. Minden lap-
számunkban a színes borítók egyikén elhelyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá
egy kérdést, mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy
e-mailen fuzfohirlap@gmail.com, vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorso lunk ki.
Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! Legyen szerencséje 2018-ban!

A decemberi kép kérdése: Hol található?

A 2018. novemberi képrejtvény helyes megfejtése: Balatonfűzfő, Fáy András u. 10. 
Feladványunk nehéznek bizonyult, mert helyes megfejtés nem érkezett.

SZERKESZTŐSÉG



2018. december 27. oldal

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Meszlényi Norbert előadása

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa
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