


Köszöntő
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves olvasót Balatonfűzfő Város

Önkormányzata nevében advent első vasárnapját követően!
Amikor elérkezik Advent ideje, az embereken valami furcsa láz vesz erőt.

Érezzük, de nem tudjuk, mitől van ez. A belső feszültség egyre növekszik.
Mindenféle pótcselekvésekbe kezdünk: listák készülnek a következő idők tennivalójáról.
Takarítási, vásárlási kényszer vesz erőt rajtunk. Várunk, miközben egyre csak hajszoljuk az időt,
míg el nem jő az a nap, a nagy nap a KARÁCSONY. Pedig inkább csendre, belső elmélyülésre
kellene törekednünk. Kitisztázni érzelmeinket, elgondolkodni emberi kapcsolataink mélységén.
Az advent a várakozás mellett a számvetés ideje is: ilyenkor értékeljük a mögöttünk hagyott időszakot,
summázunk. Az új esztendőt illetően pedig tervezünk, jövőt építünk, fogadkozunk. Jó volna, ha a lelkiismeret
hangja sokakban megszólalna, és az akaratot lépésekre sarkallná. A változásokat, változtatásokat
azonban felismeréseknek kell megelőznie. Felejtsük el az önzést, helyette az egymás iránti segítő-
készség lépjen. Felejtsük el az irigységet, helyébe a megértés lépjen. A készülődés során a karácsony
önfeledt napjaiban és utána se feledkezzünk meg azokról, akiknek ez az időszak nem jár együtt az
örömmel. Ha módunkban áll, segítsünk a rászorulóknak, mert ettől a mi ünnepünk is szebb lesz.

Szeretném idézni egy kedves barátom gondolatait:
„Jobb lenne beszélgetni, borozgatni, és nyugalomban köszönteni a karácsonyt, s várni békén az új évet..., de mindig
rohanunk, ügyet intézünk, rövid az idő a megállásra. Ezért én is a mai modern kor e mentő eszközén keresztül,
az éter fura hullámain át kívánok bensőséges, szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket, egy mámoros szilveszter
éjszakát, és egy olyan új esztendőt, ahol a világ nem katasztrófákról, ellenségeskedésről, banki kamatokról és
a pillanat hercegeinek zűrös ügyeiről szól, hanem ahol tudunk együtt örülni a tavasz virágainak, a gyermekek
fejlődésének, a közös munka eredményének! Legyen dicsőség Istennek az égben és békesség a földön az embernek!”

Balatonfűzfő Város Önkormányzata, képviselő-testülete,
a hivatal minden dolgozója békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kíván!

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

2019. december 10-től 2019. december 31-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

Hímző Műhely – műhelymunka minden
szerdán 13.30 órakor
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 8. 16 óra II. adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Tobruk, az óvoda udvara

December 11. 17 óra Közmeghallgatás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 12. 17 óra Táncgála
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub főszervezésében

December 13. 16 óra Szeretetünnep
– a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgás sé -
rül tek Csoportja szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 14. 16 óra Városi karácsony
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében
– 16 órától Mézeskalács készítés, kézműves
foglalkozás Papp Józsefné Jutka nénivel
– 16 órától a balatonfűzfői csoportok
ünnepi műsora

Fellépnek: Balaton Dalkör, Senior Öröm-
tánc, Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub, Yildizlar Hastánccsoport, Kender -
fűz Néptánccsoport, Conestoga Country
Linedance
– 18 óra Kökény Attila énekes fellépése
– 19–22 óra The Beat Bulls Rock’n Roll
zenekar fellépése
Táncversenyt hirdetünk, amire a helyszínen
lehet nevezni!
Büfé, forralt bor és forró tea, kirakodó vásár!
A rendezvény programjain való részvétel
ingyenes!

December 15. 16 óra III. adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep

December 17. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyug-
díjasklub
– Év végi összejövetel
Helyszín: NIKE étterem

December 22. 16 óra IV. adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve Plébánia -
templom, Romtemplom kertje

December 24. 10 óra Karácsonyi filmvetítés
– Jégvarázs 1.

December 27. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 31. 19 óra Szilveszteri bál
– a VEGASZ szervezésében
Belépőjegy: 6000 Ft (vacsora, virsli és pezsgő
éjfélkor)
Felvilágosítás: Molnár Eszter, Lajkó Frigyes

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

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

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár 2019. december 21.–

2020. január 2-ig ZÁRVA tart.
Első munkanap: 2020. január 3.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
november 19-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a kö -
vetkező határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Településfejlesztési,
Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottságába
felkért külső szakértők: Görög Susan, Gyurkovics Ágnes, Szijjártó
József és Huzsvárné Fejes Dóra. A Humán Bizottságába felkért külső
szakértők: Karácsony János és Ticzné Borsos Gabriella. A megválasz-
tott külső szakértők esküt tettek az ülés elején.

– A képviselő-testület döntött a helyi adó rendeletről, a 2019. évi
költségvetés módosításáról, a térítési díjakról szóló 7/1999. (III. 29.)
önkormányzati rendeletről, a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról, a helyi önkormányzati képviselők és
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, és a pénzbeli és természetbeni szoci-
ális ellátások szabályozásáról.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az al pol -
gár mester választás titkos szavazásának lebonyolításához Szava zat -
 számláló Bizottságot alakított, melynek tagjai: Erdősi Gábor képviselő,

Dr. Soós Gábor képviselő és Marton Béla képviselő. Bala tonfűzfő Város
Önkormányzatának képviselő-testülete Ma gyar ország helyi önkormány-
zatairól szóló CLXXXIX törvény 74. §-a alapján titkos szavazással nem
támogatta Szanyi Szilvia polgármester javaslatát, mely szerint Lajkó
Frigyes képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré válassza.

– A képviselő-testület a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására 2019. szeptember 10-én
kiírt, 2019. október 31-i benyújtási határidejű pályázati eljárást a pá -
lyázatokat véleményező bizottság szakmai véleménye alapján ered-
ménytelennek nyilvánította. Az eredménytelennek nyilvánított
pályázati eljárás miatt új nyilvános pályázatot ír ki. Az intézmény új
igazgatójának megválasztásáig tartó időtartamra megbízza Kiss Irént,
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár igazgató-helyette-
sét az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.

– A képviselő-testület elfogadtaa 2019. évi költségvetés I–III.
negyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény részére multifunkcionális

A képviselő-testületi ülésen történt
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másológép beszerzéséhez 300 000 Ft-ot csoportosított át az Önkor-
mányzat 2019. évi általános tartalék terhére. 

– A képviselő-testület felkérte a Balatonfűzfői Közös Önkormányza-
ti Hivatalt, hogy az Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre álló
használaton kívüli laptopokat mérje fel, a települési képviselők és
bizottsági tagok munkájuk ellátásához szükséges laptopok biztosítá-
sa érdekében. 

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 9. § b) pontját
a következők szerint módosította: „a céltartalékban tervezett polgár-
mesteri és nemzetközi kapcsolatok összesen 200 ezer Ft összegű kere-
te terhére pótelőirányzatot engedélyezzen”. Felkérte a Hivatal pénz-
ügyi irodáját, hogy a 2020. évi költségvetésben polgármesteri és nem-
zetközi kapcsolatok keretére 200 ezer Ft összeget tervezzen. 

– A képviselő-testület az Irinyi János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának tagjait az alábbiak
szerint határozta meg: Szöllősi Adriennt öt évre az Irinyi János Álta-
lános és Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma tagjá-
vá és elnökévé jelölte, Gibicsárné Orgován Erzsébetet és Veisz Lászlót
öt évre az Irinyi János Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért
Alapítvány Kuratóriuma tagjává jelölte.

– A testület a Balatonfűzfőért Alapítvány Alapítójaként Huzsvárné
Fejes Dóra Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma tagságról törté-
nő lemondását tudomásul vette, munkájáért köszönetét fejezte ki.
Bíró Katalin Ibolyát és dr. Soós Gábort 2019. november 19. napjától
kezdődően 5 év időtartamra a Balatonfűzfőért Alapítvány
Kuratóriuma tagjává jelölte.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő testülete Béres
Istvánné, a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztőjének, és Horváth Irén,
a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztőjének megbízását, saját kérésük
alapján, 2019. december 31-i dátummal megszüntette, áldozatos és
eredményes munkájukért köszönetét fejezte ki. Pályázatot ír ki
a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztői és a Bizottsági/Testületi ülések
tudósítói feladatainak elvégzésére, egy összevont megbízás formájá-
ban. A szerkesztői megbízásról később dönt, a pályázat útján kiválasz-
tott főszerkesztő javaslatát figyelembe véve.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat, és a rende-
leteket városunk honlapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegy-
zőkönyvek (vagy határozatok) menüpont alatt olvashatják. 

A következő testületi ülés 2019. december 10-én lesz.

HORVÁTHNÉ BORSOS SZILVIA

TITKÁRSÁGI ÜGYINTÉZŐ

Választási eredmények

Jelölt
Szavazatok száma szavazókörönként

Összesen
1. 2. 3. 4. 5.

Polyák István 36 34 41 31 53 195
Lajkó Frigyes Károly 106 138 85 100 119 548
Szanyi Szilvia 188 141 108 115 138 690
Marton Béla 182 131 113 117 109 652
Összesen: 512 444 347 363 419 2085

Jelölt Szavazatok száma szavazókörönként Összesen
1. 2. 3. 4. 5.

Marton Béla 205 165 137 140 124 771
Gál Andrea Éva 259 169 164 184 144 920
Farkas István 55 38 48 35 45 221
Gorza István 99 77 90 57 201 524
Lajkó Frigyes Károly 186 189 131 149 136 791
Gyurkovics Ágnes 138 103 108 89 154 592
Jenei István 113 84 88 129 123 537
Dr. Varjú Lajos 169 89 101 105 82 546
Tóth Lajos Péter 173 202 104 95 107 681
Keil Norbert 158 152 141 142 139 732
Kádár István 95 121 74 72 79 441
Kántor Magdolna 99 144 98 97 90 528
Kerekes-Bakró Csongor 81 104 57 72 74 388
Dr. Soós Gábor 307 225 179 187 170 1068
Erdősi Gábor 188 148 151 153 109 749
Vipler Zoltán 176 112 67 68 53 476

Összesen: 0
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Szeretettel köszöntjük városunk
4 újszülöttjét, név szerint Marosvölgyi

Botondot, Nagy-Zsugya Veronikát,
Nagyidai Flórián Pétert,
Gelencsér Vivien Violát.

Gratulálunk a családoknak,
és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 10
elhunyt balatonfűzfői lakostól.

Részvétünket fejezzük ki
a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2019.
októberi lapzártától
a 2019. novemberi

lapzártáig:

Szavazókör Választók száma
a névjegyzékben

Megjelentek száma
Megjelenés

7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:30 19:00
1 825 16 73 195 299 360 463 498 515 62,42%
2 793 5 49 176 268 306 378 430 448 56,49%
3 675 18 62 150 208 254 296 319 349 51,70%
4 752 18 72 158 225 288 336 361 369 49,07%
5 746 14 92 202 283 336 390 411 423 56,70%

Összesen: 3791 71 348 881 1283 1544 1863 2019 2104 55,50%
Részvétel: 1,87% 9,18% 23,24% 33,84% 40,73% 49,14% 53,26%

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár Balatonfűzfő

(integrált kulturális intézmény)
IGAZGATÓ (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 28.

A pályázati kiírás megtekinthető:
Balatonfűzfő Város honlapján –

www.balatonfuzfo.hu és a
KÖZIGÁLLÁS-on.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019.
május 13. és szeptember 10. között 8 db
pályázatot nyújtott be a Magyar Falu
Programban, amelynek eredményeként 4 db
projektre összesen 41 325 503 Ft összegű
vissza nem térítendő, hazai támogatást
nyert.

Járdaépítés a balatonfűzfői Városi Sta -
dionban
A megítélt támogatás összege: 2 367 854 Ft
Saját forrás összege: 2 258 218 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 4 626 072 Ft
A projekt tartalma: A projekt keretében
a Balatonfűzfő Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő Városi Stadionban talál-
ható rekortán borítású sportpályához vezető
járda (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 16.
1488/3 hrsz.) kiépítésére kerül sor.
A projekt megvalósításának tervezett kezde-
te és befejezése: 2020. 01. 01–2021.06.30.

A balatonfűzfői Felsővillasor II. ütem és
Völgy utca felújítása
A megítélt támogatás összege: 28 957 651 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 28 957 651 Ft
A projekt tartalma: A projekt keretében
a Balatonfűzfő Város Önkormányzata tulaj-
donában lévő, Fűzfőfürdő városrészben
a 173/2 hrsz.-ú ingatlanon található
Felsővillasor 648 méteres szakasza, valamint
a 65 és 183 hrsz.-ú ingatlanon meglévő
Völgy utca 185 méteres szakasza kerül felújí-
tásra.
A projekt megvalósításának tervezett kezde-
te és befejezése: 2020. 01. 01–2021. 06. 30.

A balatonfűzfői temető környezetének
megújítása
A megítélt támogatás összege: 5 000 000 Ft
Saját forrás összege: 5 360 927 Ft

A fejlesztés pénzigénye: 10 360 927 Ft
A projekt tartalma: A projekt keretében
630 m2, 251 méter hosszú, 2, illetve 3 méter
széles térkő burkolatú közlekedési út épül
a temetkezési helyek közvetlen környezeté-
ben.
A projekt megvalósításának tervezett kezde-
te és befejezése: 2020. 01. 01–2021. 06. 30.

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda Árpád
utcai óvodaudvarának eszközfejlesztése
A megítélt támogatás összege: 4 999 998 Ft
Saját forrás összege: 454 652 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 5 424 650 Ft.
A projekt tartalma: A projekt keretében
a 8175 Balatonfűzfő, Árpád utca 36. szám
alatti, 722 hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda
játszóudvarának eszközfejlesztése kerül meg-
valósításra 4 darab óvodai udvari/kültéri ját-
szóeszköz beszerzésével.
A projekt megvalósításának tervezett kezde-
te és befejezése: 2020. 01. 01–2020. 12. 31.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Nyertes pályázataink a Magyar Falu Programban
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Tisztelt Olvasó!
Talán meglepő címmel kezdem idei adventi – karácsonyi gondolatai-
mat. Ismét eljött december, a készület ideje. Karácsony szinte minden
ember szívét megérinti, és az ünnepet megelőző adventi időszak is
kedves sokunk számára. Milyen a jó készület? Ezt mindenki maga

dönti el. Azt azonban most is le kell szögezni, hogy Advent még nem
Karácsony! A fokozatosság elvét követve készüljünk, mint ahogy az
ad venti koszorún is hétről hétre gyújtunk egyel több gyertyát.
Nagyon szép szokás, hogy otthonainkat, közterületeinket is „ünnep-
lőbe öltöztetjük”, azonban a belső – lelki felkészülést sem szabad elha-

Óránk van, időnk nincs…
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nyagolni. Az idő drága kincs, különösen a mai felgyorsult világunk-
ban. Az idő és a tér határolja be életünket. Nem tudunk egyszerre két
helyen lenni, és az óránkat is egész nap figyelnünk kell, hogy végezni
tudjuk szolgálatunkat. A munkahely, iskola meghatározza napiren-
dünket, de mit kezdünk a szabadidővel? Azzal az idővel, amely fölött
szabadabban tudunk rendelkezni, amit szeretteinkre, barátainkra
fordíthatunk. Nehéz kérdés, amely talán feszültséget is okoz ben-
nünk, mert szeretnénk ezeket az ajándékba kapott perceket a lehető
legjobban megélni, de azt sem szabad elfelejteni, hogy az ember elfá-
rad. Nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Mit tehetünk ennek
tudatában Karácsonyra készülve? Rohanunk idén is, kapkodva, talán
idegeskedve, és elérve az ünnephez kimerülve, vagy önfegyelmet gya-
korolva és a fokozatosság elvét követve mindenekelőtt a lelkünket
készítjük fel az ünnepre. A döntés a miénk: kikészülünk, vagy felké-
szülünk?! Szívből kívánom Papkeszi minden lakójának, hogy legyen
ideje az igazán fontos dolgokra az adventi készületben, a karácsonyi
ünnepen, és az új esztendő minden napján!

LAPOSA NORBERT PLÉBÁNOS

Adventi, karácsonyi és újévi miserend
Balatonfűzfő, 2019.

Advent vasárnapjain
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 10:30
Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László templom 18:00
A szentmisék elején adventi gyertyagyújtást tartunk!

Advent, Rorate (hajnali) szentmisék (dec. 2–20-ig)
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom: hétfő, szerda, péntek
Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László templom: csütörtök
(Litér, Lisieux-i Kis Szent Teréz és Szent István király templom:
kedd)
A hajnali szentmisék 6 órakor kezdődnek!
Kivétel: December 9. (hétfő) A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén
este 6 órakor lesz szentmise, reggel nem.

Karácsonyi miserend
December 24. kedd, Szenteste, éjféli szentmise
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 0:00
December 25. szerda, Karácsony
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 10:30
Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László templom 18:00
December 26. csütörtök, Szent István vértanú ünnepe
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 10:30
December 29. Szent Család vasárnapja
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 10:30
Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László templom 18:00

Szilveszter, Újév
December 31. kedd, Szilveszter, év végi hálaadás
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 17:00
2020. január 1. szerda, Újév, Szűz Mária Isten Anyja, főünnep
Balatonfűzfő, Jézus Szíve plébániatemplom 10:30
Balatonfűzfő-Gyártelep, Szent László templom 18:00

Január 6. (hétfő) Vízkereszt
16:00 Balaton megáldása a Marina kikötőben, azt követően lesz
ünnepi szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban

„…üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben.”
(Titusz 2,10) 

A valóságos dísz – ellentétben a giccsel – nem önmagára hívja fel
a figyelmet, hanem túlmutat önmagán a viselőjére, még inkább az
alkotójára. A dísz ékessége a viselőjének és alkotójának egyaránt.
Vannak olyan drága „díszek”, amelyeket mi magunk soha nem tud-
nánk megvásárolni, csak ajándékba kaphatjuk meg azokat. 
A keresztyén tanítás és élet olyan „ékesség”, amely üdvözítő
Istenünkre mutat (10). Üdvözítő Istenünk van. Ez a keresztyén üze-
net. Ez az evangélium. Ez a karácsonyi üzenet is: Isten az élet Istene,
aki Jézus Krisztusban cselekedett érettünk, aki megszabadított és
visszaadta nekünk az élet teljességét ( János 10,10). Az üdvösség az Úr
jelenlétének minden áldását magában foglalja, amelynek nyomán
kivirul az emberi élet. Az üdvösség: az, ami maradéktalanul jó
nekünk (Máté 17,4; Filippi 1,23). Az üdvösség már ebben a világban
a miénk, az Úrban.
Minden egészséges keresztyén tanítás az üdvösség evangéliumának
örömét hordozza (1), és az nem pusztán öncélú, szigorú tanrendszer,
vagy erkölcsi viselkedési kódex. Ugyanakkor, hitünk tartalma és éle -
tünk hitelessége az üdvözítő Isten szeretetére mutat. Így hitünk és
életünk „díszes ékességgé” lesz, amely túlmutat rajtunk a mi megvál-
tó Urunkra (1–9). A keresztyén élet rendezettsége, állhatatossága,
mértékletessége olyan „dísz”, amit csak ajándékba kaphatunk az
Úrtól: mértékletesség, tisztesség, józanság, szeretet, állhatatosság;
tiszta és nem rágalmazó, nem gyalázkodó beszéd; jóság, rendezett
házassági és családi élet a férfi és nő, szülő és gyermek viszonylatában;
komolyság, engedelmesség, készség mindenféle feleselés nélkül, meg-
bízhatóság, tisztaság (Pál levele Tituszhoz 2,1–10) Isten kegyelme
úgy elevenít meg, hogy közben az Ő üdvözítő rendje szerint megtisz-
títja és lenyugtatja sokféleképpen tobzódó életünket. A keresztyénség
ezen a téren is paradigmaváltást hozott, hiszen az Isten üdvözítő
rendjében lenyugodni és valóban boldoggá lenni, csak a megváltott
ember képes (10). Ez az üzenet is a karácsonyi evangélium része.
Apám, egykor saját kezével áttört, herendi vázája ott ékesedik a polco-
mon. A hatalmas váza minden millimétere szép rendben áttört, amit
apám egyenként szeletelt ki az ékes váza alakjából. Hatalmas, felfelé
karcsúsodó, hófehér, gyönyörűséges váza ez, amelyben az ezernyi
áttört pontocska – előre megtervezett, eleven rendben – szinte gyön-
gyökként ékesíti a vázát, pedig semmiféle kristály nem ragyog abban.
Nem látni át a vázán, hanem a vázát magát látom, és azon túl az alko-
tót, a tervezőt. Ez a váza dísz és nem giccs, mert akármilyen törékeny
is, mégis túlmutat önmagán, nemcsak apám emlékére, hanem még
inkább arra az alkotóra, aki apámat magát is megalkotta, és már ne -
gyed évszázada örökkévaló hajlékába, az üdvösségbe hazahívta. Olyan
drága egy ilyen, manufaktúrában készített herendi váza, hogy megvá-
sárolni nem tudnám, apám emlékeként kaptuk ajándékba. 
Az üdvösség is ajándék, de ékesíti törékeny és sokféleképpen áttört,
megtört életünket, hogy rajtunk keresztül üdvözítő Istenünkre
tekintsenek mások is, valamint arra az üdvösségre, ami már „itt”,
ebben a világban boldoggá és ékesen, elevenen is rendezetté formálja
az emberi életet. Ez az üzenet is a karácsonyi evangélium része:
„Üdvözítő, megtartó született nekünk!” (Lukács 2,11) 
Gondoljuk végig: milyen gazdagon megtapasztaltuk törékeny, „át -
tört” testünkben, ebben az esztendőben is, az Úr megtartó kegyelmét,

Karácsonyi üzenet
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Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi
időszakban a Balaton fűzfői Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási
rendje megváltozik, és az alábbiak szerint
alakul:

Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitva-
tartási nap 2019. december 20. (péntek)
8.00–13.00-ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 23. (hétfő) 9.00–14.00
december 24. (kedd) ZÁRVA
december 25. (szerda) ZÁRVA – munkaszü-
neti nap
december 26. (csütörtök) ZÁRVA – mun-
kaszüneti nap
december 27. ZÁRVA
december 30. (hétfő) 9.00–14.00
december 31. (kedd) 9.00–12.00
2020. január 1. (szerda) ZÁRVA – munka-
szüneti nap
2020. január 2. (csütörtök) 9.00–14.00
2020. január 3. (péntek) 9.00–13.00

Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási
nap 2020. január 6. (hétfő) 8.00–16.00-ig.

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el ben-
nünket: fuzfojolet@gmail.com. Telefonon,

a következő elérhetőségeken találhatják meg
munkatársainkat a fent megjelölt nyitvatartá-
si időben: 06-88/451-051

A segítség elérhető az ünnepek alatt is!
A Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szociális Szolgálat által működtetett
készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn
kívül, krízishelyzetben hívható szám:
06-20/378-9527
Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magá-
nyos, 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 erőszakáldozatává vált? Ingyenesen
hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és
mobilhálózatról 06-80/205-520 Országos
Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat.
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát,
aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szociális
Segítők egyesületének Regionális Diszpé -
cserszolgálatát  a 06-34/511-028 éjjel-nappal
hívható telefonszámon.

„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy
túl sokat talál adni.”

Mint minden évben, így most is szeretnénk
felhívni a figyelmet az adományozásra.
A tavalyi évben számos család, gyermek és
felnőtt karácsonyát tudtuk megszépíteni
az Ön segítségével!
Az Advent újra itt van és közeleg a Ka -
rácsony! Ilyenkor szeretnénk, ha mások is
örülnének és ők is éreznék ennek az Ünnep-
nek a csodáját. Talán ezért van az is, hogy
ebben az időszakban szívesebben adunk és
bízunk benne, hogy adományaikkal segíthet-
jük, hogy mások se szenvedjenek szükséget.
Ezen tervünk megvalósításához kérjük
ismét az Ön támogatását!

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert,
édességet, játékot, tisztítószereket és tisz-
tálkodó szereket. 
Az adományokat december 13-ig az intéz-
ményben (Bugyogóforrás u 1.) várjuk,
illetve tudjuk fogadni.

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő
évbeli találkozás reményében kívánunk
mindenkinek 

Békés, boldog Karácsonyt és örömökben
gazdag Újévet!

DR. SAJTOS ILDIKÓ, INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ünnepi nyitvatartás

üdvözítő irgalmát! Sőt, Istenünk arra méltatott bennünket, hogy
az örök élet kincsét törékeny életünk során hordozzuk, hirdessük
és éljük, így üdvözítő Istenünk díszére váljunk mindenben (10). „Ez a
kincsünk pedig cserépedényekben van…” (2Korinthus 4,7) 

A karácsony ünnepe nem giccs, mert túlmutat önmagán, a karácsonyi
evangéliumra, a szabadító Úrra, üdvözítő Istenünkre, aki minket is az
üdvösség díszes ruhájába öltöztetett. 

STEINBACH JÓZSEF

ÜNNEPI ALKALMAK A BALATONFŰZFŐI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

2019. december 1., vasárnap, advent első vasárnapja, adventi időszak kezdete. 2019., december 1., 8., 15., 22., advent vasárnapjai, a szokott
istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor.
Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor.
2019. december 21., szombat, 9.00–13.00 órakor között alsós hittanosok adventi napja; 15.00–20.00 órakor között felsős hittanosok
adventi napja, a fűzfői hittanosoknak is a balatonalmádi gyülekezeti teremben.
2019. december 21., szombat, 16.00 órakor, Gyülekezeti filmklub (83), a hittanos napokon.
2019. december 22., vasárnap, advent negyedik vasárnapján, családi istentisztelet, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, hittanos gyerekek karácso-
nyi szolgálata.
2019. december 22. és január 5. között kizárólag az alábbi alkalmakat tartjuk.
2019. december 24., kedd, „szentestei” istentisztelet, 15.00 órakor.
2019. december 25., szerda, karácsony első napján, ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással, 9.00 órakor.
2019. december 26., csütörtök, karácsony második napján, ünnepi istentisztelet, 9.00 órakor, legátus szolgálatával.
2019. december 29., vasárnap, 9.00 órakor, két ünnep közötti vasárnapi istentisztelet.
2019. december 31., kedd, 15.00 órakor, óévi hálaadó istentisztelet.
2020. január 1., szerda, 9.00 órakor, újévi istentisztelet.
2020. január 5., vasárnap, 9.00 órakor, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján.
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„Aki fát ültet, életet ad, és aki életet ad, jövőt teremt, megajándékozva ezzel
mindenkit akár egy évszázadra hűs árnyékkal, tiszta levegővel,

őszi színes lombokkal, tavaszi rügyfakadással.”

KÖSZÖNET
A Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége köszönetét fejezi ki:

Béres Istvánné, Deres Gábor, Dr. Csordás Anita, Dr. Horváth Mónika,
Erdősi Gábor, Horváth Irén, Horváth Istvánné, Juhász Kornélia, Pintér
házaspár, Polyák István, Polyák Polett, Szántai Ildikó, Tóth Lajos Péter

magánszemélyeknek, a Balatonfűzfőért Alapítványnak és a Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesületnek, hogy csatlakozott a meghirdetett

„25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK!©” akciónkhoz.
2019. november 9-én elültettük a tizenöt fűzfát, méltán itt
hagyva fűzjegyünket kedves városunkban, Balatonfűzfőn.

Köszönjük a mostoha időjárási körülményekben végzett áldozatos,
lelkiismeretes segítségét az ültetésben résztvevőknek, külön köszön-

jük Ticz Antal Attilának, Erdősi Gábornak,
Gál Andreának, a Fűzfői Vagyonhasznosító Kft. munkatársainak

hathatós segítségét, közreműködését, mely nagyban
hozzájárult a projekt sikerességéhez. 

A 13.00-kor kezdődő ünnepségen felavattuk a táblát a Közösségi
Házban, mely méltán emlékezik a nemes célunk elérésére.

Az ünnepségen a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai – Kiss Rebeka 8. a, Takács Adél

Gyöngyi 7., Perényi Hanna 6. a – verses, zenés műsorral lepték meg
az ünneplőket. Köszönjük a szép összeállítást!

Bízunk benne, hogy a jövőben tovább szépítik városunk polgárai
Balatonfűzfőt, gyönyörű fűzfákkal, jövőt teremtve.

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE

Pár hét és itt a karácsony. Az utcák, terek,
üzletek és otthonaink is ünnepi díszbe öltöz-
nek a szeretet ünnepére készülődve. 
Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mel-
lett a lelkünk felkészítésére is kiterjed? Vajon
elgondolkodunk azon, milyen jót vagy kevésbé jót
tettünk az év során, mennyi örömöt adtunk sze-
retteinknek, vagy hányszor bántottuk meg őket.

November 20. a „Gyermekek jogainak”,
no vember 25. a „Nők elleni erőszak meg-
szűntetésének” világnapja. Tudom, tele a
hó cipőnk a világnapokkal, de így az évvége
felé, karácsony felé nekem, rendőrnek bizony
ez is eszembe jut.
A hétköznapokban a rohanásra, felpörgött
életünkre fogjuk, hogy nincs időnk egymás-
ra, gyermekeinkre, idős hozzátartozóinkra,
barátainkra, rokonainkra. 
Az évvégi ünnepek idején adódó hosszabb
együttlétre úgy készüljünk, hogy az együtt
eltöltött idő tartalmas, türelemmel, megértés-
sel, elfogadással teli legyen!
Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének,
a családi vitáknak adjunk teret, mert azt
különösen a gyerekek nehezen élik meg,
mert azt egy életre szóló romboló élmény -
ként viszik magukkal!

Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek
nem csak a boldog oldalukat mutatják meg!
Gyakran találkozunk a szeretet, megértés hiá-
nyát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazá-
sokkal. Ezekben az esetekben szinte mindig
jelen van az alkoholfogyasztás negatív hatása
is. Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat
elő, amire a fent említett világnapok is utal-
nak. Az alkoholt fogyasztó ember belátó-
képessége korlátozott, legyen idős vagy fiatal,
nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szervezet-
ben a viselkedés kontrollálhatóságát csökken-
ti, magyarul nem hat ránk a józan eszünk.
Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszabadulnak
az indulatok, és máris kész a családi, a bará-
tok, szomszédok, idegenek közötti vita, ami
akár tettlegességig is fajulhat.
Az évvégi ünnepekről beszélve nem marad-
hat el, hogy a vásárlások kapcsán ne adjak
néhány hasznos tanácsot!
A bevásárlóközpontok, a szupermarketek vásár-
ló tömege vonzza a „potyázó” bűnelkövetőket,
zsebtolvajokat, hamis adománygyűjtőket is!
A pénztárcánk mindig legyen könnyen nem
elérhető helyen, ne a kosár tetején, a nyitott
külső zsebekben!
Amíg pakolunk a gépkocsi csomagtartójába,
addig ne legyen nyitva az autó utastere!

Adományaink eljuttatására a kiválasztott cél-
csoportnak a banki utalás, ahol azonosítható
a számla tulajdonosa, a legbiztosabb módja!
Házalóktól, bemutatókon ne számítsunk
olcsó, de jó minőségi termékre!
Házalókat, idegeneket ne engedjünk be ott-
honunkba a trükkös lopások megelőzése
érdekében!
Az internetes vásárlás esetén csak ismert,
megbízható oldalról rendeljünk termékeket!
Lehetőleg ne a főszámlánkról, hanem kisebb,
a vásárlásra elegendő összeggel rendelkező
Webszámláról vásároljunk!
Adok-veszek oldalakról – lehetőleg – után-
véttel rendeljünk terméket!
A PINKÓD soha ne legyen a kártya közelé-
ben, elérhető helyen! 

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 rászoru-
lóknak juttatott adomány, odafigyelés  formá-
jában.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Évvégi ünnep kapcsán …
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„Aranykorát éli a magyar turizmus, és soha
ennyi támogatás nem állt az ágazat rendelke-
zésére, mint most” – jelentette ki Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) vezérigazgatója a Várkert Bazárban
2019. 10. 28-án este megtartott Turizmus
Summit 2019 rendezvényen. Természetesen
a rendezvényen a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület is részt vett.

Folytatódnak a turisztikai fejlesztések
Tavaly több mint másfélszer annyi turista
érkezett Magyarországra, mint ahány lakosa
van az országnak, a szálláshelyek bevételének
növekedése meghaladta a világátlagot, a kül-
földi turisták száma az európai uniós átlag
kétszeresére nőtt, a hazai négy- és ötcsillagos
szállodák kihasználtsága csaknem 80 százalé-
kos – idézi Guller Zoltán összegzését az
MTI.
A vezérigazgató hangsúlyozta: július 1-jétől
Magyarország belépett a turizmusát hatéko-
nyan menedzselő országok közé, a világ élvo-
nalába. Már nemcsak utólag, hanem azonnal
látják, hogy mi történik az ágazatban, sőt azt
is, hogy mi fog történni – emelte ki Guller
Zoltán a Nemzeti Turisztikai Adat szol -
gáltató Központról szólva.
A további tervekről elmondta: az MTÜ
folytatja a fejlesztéseket és az egyre moder-
nebb marketing aktivitásokat. Megemlítette
a többi között, hogy megkezdik az új dunai
és balatoni hajók tervezését és gyártását
(az állam 6,6 milliárd forinttal megemelte
a Balatoni Hajózási Zrt. tőkéjét, azzal a cél-
lal, hogy a cég fejlesztéseket hajtson végre, és
ezzel új lendületet vegyen a balatoni hajó-
zás), jövő nyáron Európa legszebb tűzijáté-
kát szervezik meg, ősszel pedig megnyitják
a dubaji világkiállítás magyar pavilonját.
Támogatják a magyar divatot és a fesztiválo-
kat, jelentősen fejlesztik Badacsonyt, Hévíz
városát, és újabb turisztikai térségek kapnak
támogatást – jelezte.

Előbb teljesülhetnek a 2030-ra kitűzött
célok
Guller Zoltán felidézte, hogy az első, 2017-es
Turizmus Summit-on bemutatott Nem zeti
Turizmusfejlesztési Stratégiában 2030-ra
megfogalmazott vállalások teljesítése jó
ütemben halad. Az egyik cél a vendégéjszaka-
szám megduplázása volt, a megcélzott 50
millió vendégéjszakából tavaly már 40,4 mil-
liót teljesítettünk.

Vállalás volt továbbá 500 turisztikai fejleszté-
si program elindítása, ezek közül mostanáig
272 indult el és 111 már be is fejeződött,
ezek között vannak strand- és élménypark-
fejlesztések, turisztikai alkalmazások, hatá-
ron átnyúló projektek. 1000 szálláshely meg-
újítása is szerepelt a stratégiában, ebből 750
beruházás már megkezdődött, 400 pedig az
év végéig be is fejeződik.
A negyedik vállalás, hogy 30 új városba
induljon új légi járat Budapestről, ez már az
idén teljesül.
Az MTÜ számításai szerint a turizmus hoz-
zájárulása a nemzeti össztermékhez a 2014-es
10  százalékról 2018-ban 12,8 százalékra nőtt
és 2019-ben elérheti 13,2 százalékot, így
Guller Zoltán szerint már 2022-re elér hető
közelségbe kerül a 2030-ra tervezett 16 száza-
lékos GDP-részarány. 

A vezérigazgató után a miniszterelnök
köszöntötte az egybegyűlteket. A globális
turizmusról szólva Orbán Viktor kifejtette:
a turizmus világméretű növekedése folytató-
dik, és az utazási szokások változása – a vá -
roslátogató turizmus erősödése – kedvez
Ma gyarországnak. 

Big Data és
hőtérkép
a turizmus
szolgálatában
Könnyid László, Ma -
gyar Turisztikai Ügynökség turizmus straté-
giai vezérigazgató-helyettese a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központtal kap-
csolatos tapasztalatokat és a „bigdata” fel-
használásának lehetőségeit osztotta meg
a hallgatósággal vizuálisan, igen látványosan
alátámasztott formában.
A szakember az NTAK-ba a szálláshelyi beje-
lentkezések alapján összeálló hőtérkép alap-
ján mutatta be, mely településeken hogyan
alakult a vendégforgalom a szeptember
27–29-i hétvégén.

A sikeres turizmus fejlesztéshez szükséges
a digitális szemléletformálás, valamint a helyi
szereplők hálózatba kapcsolása. Ha decem-
bertől 41 ezer egyéb szálláshely is belép az
NTAK rendszerébe, akkor ezek a célok
könnyebben megvalósulhatnak. A kisebb
szálláshelyek részére edukációs road -
show-t is szervez az MTÜ a helyi
Tourinform-irodák segítségével, digitális
partnerséget kínálva számukra – zárta
gondolatait a vezérigazgató-helyettes.

A szakmai programot követő fogadáson
Magyarország ikonikus ételeit kóstolhatták
végig a meghívottak neves séfek reprezentá-
lásában, kiváló magyar borok kíséretében.

KANYICSKA GRÉTA

TOURINFORM BALATONKENESE

Turizmus Summit 2019
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A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár ötödik alkalommal
szervezte meg a kerületi járási ulti versenyt, melyet Gróf Tibor emlék-
versennyé neveztek át. Ezzel is emlékezve a nyáron elhunyt intézmény-
vezetőre, aki szintén szeretett kártyázni. Többek között az ő kezdemé-
nyezésére indult el az ulti verseny. Farkas Sándor, a Balaton Dalkör
vezetője, egyben az esemény mozgatórugója kezdeményezte, hogy az
évente két alkalommal megrendezett járási ulti bajnokságot Gróf
Tibor emlékversennyé nevezzék át. A versenyzőket Lajkó Frigyes
önkormányzati képviselő köszöntötte. Az eseményt Kiss Irén intéz-
ményvezető-helyettes nyitotta meg, aki örömmel vette munkatársai
nevében Farkas Sándor kezdeményezését. Visszaemlékezett Gróf

Tiborra, aki nagyon sokat tett Balatonfűzfő kulturális életéért. A kár-
tyaklub kétheti rendszerességgel összejár, a klubhoz bármikor lehet
csatlakozni, a foglalkozásokat minden második hét hétfőjén tartják. 
A versenyen tizenhárman vettek részt, Balatonfűzfőről és környéké-
ről. Az első helyezett Szita Ferenc lett, az ezüstérmet Sárossy Béla
érdemelte ki, a képzeletbeli dobogó legalsó fokára Balatoni József áll-
hatott. A negyedik helyet Tölli László, míg az ötödik helyet Németh
Gábor szerezte meg. Az első három helyezett az okleveleken kívül
kupákat vehetett át. 

SZENDI PÉTER

Gróf Tiborra is megemlékeztek a járási ulti bajnokságon

Az őszi szezon vége előtt egy elmaradt mérkőzéssel (Tihany ellen)
a FAK labdarúgó-csapata a hatodik helyen áll 26 ponttal, 8 győze-
lemmel, 2 döntetlennel, 4 vereséggel, 30:18-as gólkülönbséggel. 

Csucsánszky Zoltán edzőt a szerdai edzés után kértük meg, hogy érté-
kelje a csapat eddigi teljesítményét.
Nyáron új emberként kerültem ide, egy kicsit sötét ló volt, mind
a csapat, mind pedig a mezőny. Volt négy-öt csapat, amelyik előrébb
tart, mint mi, volt négy-öt csapat, aki mögöttünk volt, és egy nyolc-
tíz csapatból álló középmezőny. Nekem az volt a tervem, hogy a tava-
lyihoz képest előrelépjünk, az elvárásaimnak a hatodik-nyolcadik hely
felel meg. A masszív középmezőny összes csapatát magunk mögé tud-
tuk utasítani, úgy gondolom, ez bravúros teljesítmény. Aki előttünk
van, hosszú távon előrébb tart, mint mi. A megszerzett pontok és
játékunk is bizakodásra ad okot. 
Sok sérülttel és eltiltottal indítottuk a szezont, amiből következett
egy úrkúti vereség és két idegenbeli döntetlen. Ezután viszont tíz mér-
kőzésből nyolcat megnyertünk, és csak az első két helyezett – az Ajka
és a Balatonfüred – ellen szenvedtünk egy-egy gólos vereséget (a baj-
nokaspiráns Füred csak játékvezetői segítséggel tudta elvinni
Fűzfőről a 3 pontot), tehát kihoztuk a maximumot a csapatból. 
Az őszi szezonban a Magyarpolány elleni itthoni mérkőzés volt
az egyetlen nagy pofon (1:3), ami nem esett jól, de én úgy gondolom,
hogy mindent összevetve egy nagyon sikeres félévet tudhatunk
magunk mögött. Sokat dolgoztunk nyáron, jó volt a felkészülésünk,
ennek is köszönhető, hogy az erősebb csapatok is megszenvedtek elle-

nünk, egyik csapat ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, egy-egy
minimális hibán, vagy esetleg játékvezetői ténykedésen múlt, hogy
nem okoztunk nagyobb bravúrt. Bízom benne, hogy ezt fogjuk foly-
tatni a jövőben is. Dicséretet érdemelnek a fiúk, mert 26 pontot sze-
rezni dicséretes teljesítmény. 
Egyelőre nincs megállás, jönnek az előrehozott fordulók, és a Tihany
elleni elmaradt mérkőzés, melyeket már a frissen átadott műfüves
pályán, ideális körülmények között tudunk megvívni. 
A bajnokság december 7-én befejeződik, utána még egy-két edzést
tartunk, és mindenki elmehet a jól megérdemelt pihenőjére, majd
január harmadik hetében szeretném elkezdeni a munkát. Re -
mélhetőleg addig a műfüves pályánk világítása is elkészül, és ott
tudunk edzeni, és azzal a metódussal, amivel a nyár folyamán, a heti
három edzéssel megkezdjük a felkészülést.
Külön nem szeretnék kiemelni senkit, de azt elmondanám, hogy
a csapat egységes, amikor jók voltunk, a jó teljesítményekhez kellett
a társak segítsége, szinte mindenkit kiemelhetnék a csapatból.
A rendszeres edzésnek látszik az eredménye. 

A VEGASZ Egyesület meghívása kapcsán a meccsre nem járó bala-
tonfűzfőiek is találkozhatnak velem a december 7-i III. Városi
Disznóvágáson délelőtt 10 órától. Azt még nem árulhatom el, hogy
milyen meglepetéssel készülök, de remélem, hogy még sikeresebbé
tudom tenni ezt a napot. 

VARGA TAMÁS

Félévi mérleg – a Mester értékel
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Radnai Gábort, az idei szezon közönségked-
vencét – aki kiemelkedő formában védte
kapunkat – kértük meg egy rövid beszámo-
lóra. 

– Veszprémi nevelésű vagyok, hat éve öltöt-
tem magamra a FAK mezét. Korábban NB
III-ban több helyen is védtem, nagyon jól

érzem itt magam. Voltak már sikereink is
(kupagyőzelem), Megyei I. osztály 2. és 3.
hely. 
Fél éves sérülés után nehéz volt újra formába
hozni magam, de úgy érzem, hogy mostaná-
ra már sikerült. A csapatba rengeteg új, fiatal
játékos érkezett, ügyesek, motiváltak.
Nekünk is kellett idő, hogy összeérjen a csa-
pat, ez látszott is a szezon eleji eredménye-
ken. A csapat teljesítményével kapitányként
elégedett voltam, a Magyarpolány elleni
vereség sajnos „belerondított” az eddig felfe-
lé ívelő eredményekbe, kicsit megtörte a len-
dületet. 
Reméljük, hogy az új Mesterrel, és az új játé-
kosokkal összeérik annyira a csapat, hogy
megint sikereket érjünk el. 
A szurkolók egyik nagy kedvencéről tudjuk,
hogy egyben a női csapat edzője is, kértük,
hogy erről is mondjon pár szót.
– A lányokkal öt éve dolgozunk együtt, az
elején eredmények szempontjából elég ne -

hézkesen indult, tavaly sikerült elérni az
eddigi csúcsot, másodikak lettünk. Az idei
bajnokságban indult a Veszprém női csapata
is, akik kiemelkednek a mezőnyből, így most
harmadikak vagyunk, ami reális eredmény.
A szezon eleje nehezen indult, kevesen vol-
tak, a szezon közepi összefogás eredménye-
képp megindultunk felfelé. Azon, hogy a kis-
padon vagy a kapuban nehezebb-e, még nem
gondolkodtam, de talán a kispadon nehe-
zebb, mert ott tehetetlenebb az ember. 
Munka, játék, edzés. Szabadidőre kevés idő
jut, de a barátnőm – bár ha nehezen is
emészti a dolgot – tudja, hogy nem tudnék
otthon megülni, elfogadja, hogy ennyi elfog-
laltságom van. 
Sajnos Gábor a „tizenegyesölés” titkát nem
osztotta meg velünk, de ezen a rövid ripor-
ton keresztül talán kicsit jobban megismer-
hettük a csapat hálóőrét. 

VARGA TAMÁS

Ismerjük meg a csapat kapitányát (Radnai, a „tizenegyesölő”)

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szervező -
dések Egyesületének sajtóközleménye

2019. november 4. – A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Köz -
hasznú Egyesület működési területére meghirdetett „Civil szerve-
zetek közösségépítő tevékenységét elősegítő beruházások, progra-
mok támogatása” pályázaton indult egyesületünk.
A pályázat az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidék -
fejlesztési Alap keretében került kiírásra.
Az Irányító Hatóság 2019. október 8-ai Támogató Okirata szerint
támogatásra alkalmasnak minősítette pályázatunkat.
A támogatás mértéke: 999 999 Ft
Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
a Balaton Csillagvizsgáló üzemeltetése során törekszik arra, hogy
minél változatosabb programok kínálatával növelje a látogatók
létszámát.
A pályázat keretében megvásároltunk egy LUNT60 típusú, hor-
dozható naptávcsövet. Így lehetőségünk van napos idő esetén
a nappali órákban is bemutatókat tartani.

Balatonfűzfő, 2019. 11. 04.
KONTICS FERENCNÉ ELNÖK

Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szervező -
dések Egyesületének sajtóközleménye

2019. november 4. – A Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szer -
veződések Egyesülete (VÁCISZ) ,,Babakocsis túra nemcsak baba-
kocsival” rendezvényéről, a MOL Alapítvány által finanszírozott
Helyi Érték Program 2018 rendezvénysorozat második fejezetéről.
Minden év szeptember második szombatján kettő helyszínről
indulva, több mint hét kilométer megtétele után a Horgásztanyán
találkozunk, ahol játékok, érdekes vetélkedők várják a túrázók
apraját, nagyját. A résztvevők apróbb ajándékokat, egészséges nas-
solni valót, valamint finom ebédet kaptak. A legjobbak erre
az alkalomra készített érmet vehettek át.
Az érmeket pályázati forrásból és saját forrásból fedeztük.
A Balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület a MOL Alapítvány által kiírt
Helyi Érték Program 2018 pályázaton három rendezvényre nyert
500 ezer forintot. Harmadik rendezvényünk az „Újszülöttek
köszöntése” volt, amelyet immár kilencedik alkalommal rendez-
tünk meg. Minden év októberében köszöntjük a településünk újszü-
lötteit, szüleikkel és rokonokkal együtt. Az ünnepséget a Balaton
Csillagvizsgáló LEADER Kultúrközpontban rendezzük, mely
intézményt már tizenegy éve a VÁCISZ Egyesület működteti.
Az ünnepség saját finanszírozásból került megvalósításra, de
a pályázatban, mint egyesületi rendezvény szerepelt.
Balatonfűzfő, 2019. november 04.

KONTICS FERENCNÉ ELNÖK
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A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Köz hasznú Egyesület működési területére meghirdetett „Civil szervezetek
közösségépítő tevékenységét elősegítő beruházások, programok támogatása” pályázaton indult egyesületünk.
A pályázat az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében került kiírásra.
Egyesületünk 1 db NOTEBOOK, 2 db hangfal állvánnyal, 1 db mikro fon tartozékokkal, 1 db projektor, 1 db vetí-
tővászon, 1 db digitális fényképezőgép beszerzésére adtuk be a pályázatot.
Az irányító hatóság 2019. október 08-i TÁMOGATÓ OKIRATA megküldésével támogatásra alkalmasnak minő-

sítette a pá lyá zatunkat, 734 999 Ft erejéig.
Az eszközök beszerzésével, az egyesület horgászattal kapcsolatos szakmai tevékenységének elvégzése gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb lett.
Az évente megrendezett nagyobb rendezvényekhez tudjuk használni a megvásárolt be rendezéseket.

Balatonfűzfő, 2019. 11. 04.

KONTICS FERENC, ELNÖK

Többéves hagyománya van, hogy a balatonfűzfői Jézus Szíve plébá-
nia kórustalálkozót szervez a környék általános iskoláit megszólítva.

Első szent királyunk fia, Szent Imre herceg a magyar ifjúság példaké-
pe és pártfogója, akinek szobra a plébániakert előtt áll. Idén novem-
ber 8-án találkoztak a kórusok, melyek a megye iskoláiból – várpalo-
tai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola, Litéri
Református Általános Iskola, papkeszi Bocskai István Református Álta-
lános Iskola, Csajági-Balatonfőkajári Református Általános Iskola,
balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola – érkeztek.

A 130 résztvevőt pályázati forrásból ebédre hívták a szervezők.
Délután megkoszorúzták Szent Imre herceg szobrát, majd ezt köve-
tően a templomban minden kórus színvonalas kórusművekkel, éne-
kekkel ajándékozta meg a hallgatókat. A nap végén sütemény és forró
tea mellett beszélgetés következett. Laposa Norbert plébános min-
denkinek megköszönte a részvételt, valamint a vendéglátásban nyúj-
tott segítséget. A következő évi kórustalálkozón való viszontlátás
reményében köszönt el mindenki egymástól.

SZENDI PÉTER

Gyermekkórus-találkozó a fűzfői Jézus Szíve plébániatemplomban

Sajtótájékoztató
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Balatonfűzfő sajátságos helyzetben van a környező településekhez
képest, hiszen 3 nyugdíjasklub működik városunkban. A klubokra
az aktivitás egész évben jellemző, hiszen nemcsak rendszeres klubfog-
lalkozásokat szerveznek maguknak, hanem többek között autóbu-
szos kirándulásokon vesznek részt, városi rendezvények lelkes részt-
vevői, nem egyszer pedig közreműködői is. 
November 22-én a nyugdíjasklubok a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárral karöltve ismét megszervezték a már hagyo-

mányos találkozójukat, melyet a finom vacsora mellett szórakoztató
programok töltöttek ki. 
Az este folyamán Szanyi Szilvia polgármester köszöntője valamint,
az elismerések átadását követően Komáromi István zenés fellépéssel
örven deztette meg a közönséget, majd a vacsora után egészen késő
estig szólt a talpalávaló a Bakonyvári Duó közreműködésével.

BÓNA VERONIKA

Nyugdíjasklubok találkozója

Hogy is volt? Tudta-e?
Három és fél évvel ezelőtt indítottam rovatomat, mely arra hivatott,
hogy városunk történetéből izgalmas pillanatokat ismertessek meg
a kitartó, érdeklődő olvasóimmal. 
Többször említettem, hogy az 1930-as években óriási fejlődésen
ment át településünk. Pillantsunk be a történések sűrűjébe! 

Tudta-e, hogy 
– a Nitrokémia Rt. a lőporgyártás terén, olyan magas technikai-tech no -
lógiai színvonalon dolgozott, hogy több ország megbízta a céget lőpor-
gyár-építéssel, többek között Törökország, Brazília, Finnország is?
– az 1934-es években elkezdődött, mintegy 6,5 millió pengős gyári
beruházások következtében, a munkáslétszám 1932–1939-re 500
főről 3200 főre emelkedett?
– a trianoni békeszerződés elindított az országban egy restaurációs
mozgalmat, melynek keretében az ország számos helyén „Ereklyés
Országzászlókat” emeltek a történelmi Magyarország minden várme-
gyéjéből hozott föld fölé?

– 1935. június 19-én, Fűzfőgyártelepen is?
– az Országzászlónk alapkövében, a közadakozáshoz hozzájárulók
névsorát, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását köve-
telők aláírását tartalmazó íveket, és egy fontos okmányt helyeztek el?
– a fontos okmányon a következő szöveg olvasható: „Ezt az Ereklyés
Országzászlót, Magyarország összes vármegyéinek földjére Őfőmél-
tóságú vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága alatt állítot-
ta Fűzfőgyártelep közönsége.”?

Az Országzászlónkat sem kerülték el a 2. Világháború utáni politikai
változások szele. Vöröskő tömbjéről lekerült a „Szebb jövőt!” (levente-
egyesület köszöntése) felirat, a hátoldaláról a kettős kereszt, s a zászló-
rudat is eltávolították. Helyette két kis zászlótartó csövet tettek, egyik-
ben a magyar, másikban a vörös zászlót helyezték el, állami ünnepeken.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből) 
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Egyesületünk aktí-
van részt vesz a város
életében, tagjaink
novemberben igen
szorgosak voltak.

Címszavakban az elvégzett munkákról:
– Befejeztük a buszvárók tábláinak felszere-

lését.
– Csatlakoztunk a Balatonfűzfőért Alapít -

vány városszépítő és a Balatonfűzfői
Hírlap ,,25 Fűzfát Fűzfőnek” akciójához,
melynek keretében szemetet szedtünk,
fákat ültettünk.

– Támogatói jegyeket vettünk a játszótéri
padok vásárlásához.

– Felújítottuk a Tobrukban lévő hirdetőtáb-
lát.

– Díszkivilágítást kapott a ,,Mindenki kará-
csonyfája” Tobrukban a Radnóti utca–
71-es út sarkán, a fenyőfát december elején
feldíszítettük a csebszaltósokkal.

– December közepén a tobruki kis óvodá-
sokkal köszöntjük a karácsonyt.

– Tulajdonosi engedélyre várunk, hogy
a tob ruki híd korlátjára 2 x 10 m hosszú
emléklakat-tartó láncot helyezhessünk el.

Egyesületünk vezetősége, tagsága békés, áldott
karácsonyi ünnepeket kíván! Az új esztendőre
minden városlakónak, üdülőtulajdonosnak jó
egészséget, céljaik megvalósításához sok sikert
kívánunk!

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE NEVÉBEN

BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület hírei

Október elseje az Idősek Világnapja.
Intézményünk ebből az alkalomból hagyo-
mányosan egy egész héten keresztül minden
nap kínál szórakoztató, kellemes szabadidős
rendezvényeket lakóinak. Az idei programso-
rozatunk első napján a balatonfűzfői Hímző
Műhely állította ki szebbnél szebb kézműves
alkotásait, bemutatkozásukból megtudhat-
tuk, hogy a hímzéseik nemcsak a laikus sze-
meknek tűnik kivételesnek, de szakavatott
zsűri is már több alkalommal válogatta be
munkáikat országos tárlatokra. Másnap
a Pintér házaspár látogatott el hozzánk, akik
már több alkalommal tartottak nálunk fur-

fangos szójátékokból csapatvetélkedőt. Most
sem hazudtolták meg csavaros észjárásukat,
az ősz témakörében fondorlatos kérdéseket
hoztak. A napot egy jó hangulatú zenei
kívánságműsorral zártuk. Lakóink egy része
nagyon kedveli a játékokat, így saját szervezé-
sű csapatvetélkedőt is hirdettünk, amelyen
ügyességet is igénylő feladatokban kellett
összemérni rátermettségüket a résztvevőknek
a klasszikus műveltségi totó mellett. A külön-
féle képességeket igénylő vidám próbatételen
mindenki megmutathatta miben tehetséges,
így a véletlenszerűen szerveződött csoportok
tagjai jobban meg is ismerték egymást. A hét

talán legjobban
várt eseménye
a mulatságunk
volt, melyet Vellai–
Nemes Nikoletta intéz-
ményvezető ünnepi gondolataival nyitott
meg. A szépszámú 90 év feletti lakóinkat név
szerint is kiemelve, egy- egy szál virággal
köszöntötte meg. A délután további részében
a jó hangulatért Nádasi Elemér tangóharmo-
nikás felelt, aki a jelenlévők zenei kívánságai
szerint játszotta a jól közismert dallamokat.
Az asztalokra vendégváróként édes szőlő,
és a lakók által nagy szeretettel készített

Őszi visszatekintő
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hókifliket kínáltunk. A hetet a Színjátszó
körünk őszi versekből álló műsora zárta,
melyben a magyar és világirodalom legszebb
költeményeit válogatták össze. A lírai alkotá-
sokból álló csokor méltó, ünnepi befejezése
volt a rendezvényhetünknek. 
Az Otthon Színjátszó köre adta az ünnepi
műsort 1956-os októberi forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkalmából, egy
meghitt verses-prózás összeállítással idézte
fel a történelmi eseményeket.
A hónap végén pedig elhunyt szeretteinkre
és lakóinkra emlékeztünk az intézményünk

parkjában felállított keresztnél, a Halottak
Napja alkalmából. 
Novemberben a 100 éve elhunyt költőóriá-
sunkról, Ady Endréről tartott előadást
dr. Tamás Attiláné nyugalmazott irodalom
tanár a lírát kedvelő lakóink számára.
Mint minden évben, az idén is az influenzás
megbetegedések megelőzése céljából lehető-
sége nyílt influenza elleni védőoltás beadatá-
sára lakóinknak, dolgozóinknak. Fontos szá-
munkra egészségük, így örömmel vettük,
hogy a tudatos szemlélet jegyében sokan
válasz tották a vakcinát preventív céllal.

A születésnapokról sem feledkeztünk meg az
elmúlt hetekben, októberben egy humoros
összeállítással, míg novemberben Varga
József nótaénekes produkciójával örvendez-
tettük meg az ünnepeltjeinket a jelképes
ajándékozás és finom, 100 szeletes torta mel-
lett.
Most pedig már javában készülődünk a kará-
csonyi ünnepkörre, hogy minél meghitteb-
ben és szeretetteljesebben várjuk és éljük át
együtt az év legszentebb időszakát.

NAGY VERONIKA, MENTÁLHIGIÉNÉS

Volt egy álmom, egy házról, egy varázslatos
házról, ahol a Mikulás mesébe illő díszlet
között, hintaszékében ücsörögve várja a gye-
reksereget, akik csillogó szemmel hallgatják a
jóságos Télapó meséjét.
Az álom valóra vált, köszönhetően a Ba -
latonfűzfői Kézműves Klub tagjainak és az
önkéntes segítőknek.
Három napon át várta tárt ajtóval a Mikulás
ház a látogatókat Balatonfűzfőn. Nagyon
sokan voltak kíváncsiak a Mikulásra.
Lábához kuporogva kicsik és nagyok együtt
szavaltak, énekeltek és meséltek megélve és

újra átélve a csodát, mely megmelengeti gyer-
mek és felnőtt lelkét egyaránt.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni
kézműves társaimnak, hogy kitartó, közös
munkával életre hívtuk a Mikulás házat.
Társaim nevében is köszönöm, hogy a Miku -
lás három napon át szívből jövő jósággal és
szeretettel fogadta látogatóit, örök élményt
és boldogságot lopva ezzel a kicsi szívekbe.
Köszönöm Mikulás Manójának, hogy csala-
finta mosolyával a várakozás pillanatait még
izgalmasabbá tette a kis óvodások számára.
Köszönöm Szanyi Szilvia polgármester

asszony nak, hogy igazi „Északi-sarki” cseme-
gével töltötte fel a Télapó zsákját és ezzel még
édesebbé varázsolhattuk a találkozás pillana-
tát.
A Mikulás tovább állt. Elhagyta Balaton -
fűzfőt, hogy felkészüljön az év legizgalma-
sabb és egyben legdolgosabb estéjére. Egyet -
len éjszaka alatt a világ összes házába beko-
pogtat, hogy apró kis ajándékokkal mosolyt
csaljon gyerekek és felnőttek arcára. Jövőre
visszavárjuk! Aki nem hiszi, járjon utána!

KARÁCSONY JULIANNA

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

2019. november 15-én tartottuk első alka-
lommal a „BÁBOK ÉJSZAKÁJA” című
programot a Balatonfűzfői Irinyi János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko -
lában. A tanévben, az iskolában huszonki-
lenc éve folyamatosan működő Cukor felhő
Bábcsoport jelenlegi tagjaiban felmerült az
igény, hogy egy izgalmas, bábos, örömteli
programon vegyenek részt. Horváth Irén
(Inci néni), a bábcsoport alapítója, művésze-
ti vezetője örömmel szervezte meg a gyere-
kek kérésére a nem mindennapi programot.  
Az izgalmak az éjszaka során egyre fokozód-

tak: volt dzsungel- és sárkány szerepjáték,
karácsonyi mackófestés, ügyességi múmiajá-
ték, zseblámpás bábkereső, asztali bábszín-
házkészítés, élmény ételkészítés. A bábosok
megismerkedtek a Madárijesztő című bábjá-
tékkal, kipróbálták a kellékeket, a bábokat,
felosztották a szerepeket, vagyis az első pró-
bát sikeresen teljesítették. 
Az éjszakai program nagy sikert aratott,
a gyerekek nagyon élvezték, hogy úgy vehet-
ték birtokba a technika termet, hogy végre
„csengetés nélkül”, élvezettel tudtak bábozni,
alkotni, játszani, új bábtechnikákat megis-

merni. A nagyszerű együttlétet tavasszal
mindenképpen folytatjuk. 

HORVÁTH IRÉN

„Bábok éjszakája”
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2017 óta az éves tanrendben lehetősége van
az iskoláknak egy tanítási napot pályaorien-
tációs célokra fordítani. A Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola azonnal kihasználta a felkí-
nált lehetőséget, hogy diákjait megismertes-
se szakmákkal, mesterségekkel, életutakkal,
vállalkozásokkal, cégekkel, továbbtanulási
lehetőségekkel a kor kihívásainak megfelelő-
en, az életkori sajátosságok figyelembe véte-
lével. 
2019. november 4-én délelőtt, mintegy har-
mincnyolc programon vettek részt az Irinyi -
sek elsőtől nyolcadik évfolyamig a 3. Irinyi
Pályaorientációs Napon, melyet az iskola
technika tanára, Horváth Irén szervezett. 
Mi is történt ezen a napon? 
Az elsősök megismerkedtek a rendőrök
mun kájával, meglátogatták a PLAFON LM®
ÉPÜLET-DÍSZÍTÉS vállalkozást, Szakma
– kalandtúra keretében találkoztak a Fűzfő -
gyártelepen dolgozók szakmáival, majd elké-
szítették életük első szerszámos táskáját. 
Másodiktól negyedik évfolyamig látogatást

tettek a Városi könyvtárban, interaktív
módon (tevékenységgel egybekötve) megis-
merkedtek a rendőrség, a burkoló, a virágkö-
tő munkájával, készítettek élő, asztali virág-
díszt, vágtak járólapot, karácsonyi agyagdí-
szeket formáztak, Szakmák – mesterek –
ügyes kezek címmel maradandó projekt-
munkát készítettek.
Az ötödikesek a füzetkészítés folyamatát
tekintették meg a Fűzfői Papírmanufaktúra
Kft.-ben, a 6–7. osztályosok látogatást tettek
a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Kirendeltségén. A felsősök megismerték
a gom baszakértő, a burkoló, az építész,
a manikűrös, a fodrász, a kozmetikus szak-
mát. Bepillantást nyerhettek a fűzfői Öveges
Középiskola és a veszprémi Táncsics Kö -
zépiskola nyújtotta képzési lehetőségeibe.
Az Agrárkamara képzési referense és a VSzC
szakmai főigazgató-helyettese a megválto-
zott szakképzési rendszert ismertette a nyol-
cadikos diákokkal.
Hálás szívvel köszönjük a lebonyolításban
nyújtott segítségét: Stanka Máriának (Bala -

ton almádi Rendőrkapitányság), Karker
Lászlónak (Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.),
Máhlné Pályi Beatrixnak (Magyar Állam-
kincstár Veszprém Megyei Kirendeltsége),
Pók Árpádnak (PLAFON LM® ÉPÜLET-
DÍSZÍTÉS), Tóth Lajos Péter igazgatónak és
munkatársainak (VSzC Öveges József
Szakgimn., SzKK), Eveli Péter igazgatónak és
munkatársainak (VSzC Táncsics Mihály
Szakgimn., SzKK.), Palkó–Kercsó Katalin
Zsuzsannának (Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Veszprém Megyei Igazgatóság),
Bognár Barnabásnak (VSzC), Kiss Irénnek és
munkatársának (Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár Balatonfűzfő),
Némethné Tárnai Zitának (Zita Virágbolt),
Lőrincz Gábornak, Fehér Imrének, Bekes
Andreának. 
A felejthetetlen, élményekkel teli nap során,
életkoruknak megfelelően, mintegy ötven
szakmával ismerkedtek meg az Irinyis diá-
kok. 

HORVÁTH IRÉN

3. Pályaorientációs Nap az Irinyiben

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 gazdasági

Minisztérium közreműködésével illetve az
E-ON fő támogatóként, Győrben rendezett
a Vid Bertalan Művelődési Központban. 
A ,,Mi a pálya?” fesztivál célja 2019-ben is,
hogy élmény alapú elven, felszínre hozza a
pályaválasztás előtt álló gyerekekben lévő
érdeklődést a műszaki pályák iránt, annak
érdekében, hogy tudatosan válasszák a meg-
ismert pályákat.
Így történt ez 2019. november 6-án, szerdán

is, amikor mintegy harmincöt fő hatodikos,
nyolcadikos, tanuló szállt fel izgatottan
a buszra az Irinyi Iskola előtt, majd kényel-
mes utazás után, lelkesen vette igénybe
a fesztivál nyújtotta lehetőségeket. 
Hat fontos terület kiállítóit ismerték meg
a diákok, különféle interaktív tevékenység
közben: a vegyipar, informatika, távközlés,
elektronika, gépészet-épületgépészet, elektro -
technika világából.

Mi a pálya? 

A „Fogd meg, indítsd el, használd!” szlogen
jól tükrözte a sok érdekes feladatot, többek
között szimulátoros mozdony-, óceánjáró-,
motorvezetést, személyiség-, orientációs
tesztek töltését, különféle gépek tervezését,
működtetését, összeállítását, száraztészta
hídépítést stb.

A pályaválasztás előtt álló diákoknak ez most
nemcsak játék, hanem valódi gyakorlati lehe-
tőség volt. 

Köszönjük az ingyenes támogatást, az uta-
zást Fliegh Tamás szakoktatónak és az
E-ON-nak, hogy biztosította az élményteli

részvételt a különleges programon, hozzájá-
rulva a diákok tudatos pályaválasztásához. 

Nekünk, Irinyiseknek nagy élményt jelen-
tett.

HORVÁTH IRÉN
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A balatonfűzfői színházi évad utolsó darabját adta elő
a Veszprémi Petőfi Színház a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár színháztermében. A bor, mámor, szerelem operett
koktélt teltház előtt adták elő.

A színészek már a kezdetén megalapozták a hangulatot, hiszen finom
rozé bort kínáltak a vendégeknek, akik, amikor bementek a színház-
terembe, már ízelítőt kaptak az operett világából, hiszen Horváth
Elemér hegedűművész és Horváth Péter zongoraművész csodálatos
hangulatot teremtett. Mámorító volt hallgatni a hegedű és a zongora
páratlan hangját. A két kiváló zenész a színdarab során is együtt élt
a színészekkel és a közönséggel. 
Mi kell egy felejthetetlen estéhez? Bor, mámor, szerelem? Igen! Be -
pillanthattunk egy kis vidéki fogadó életébe, ahol senki nem az, akinek
látszik. A kiszolgálás csapnivaló, ám a hangulat annál vérpezsdítőbb!
Vajon hogyan alakul a zeneszerző és a primadonna szerelme?
Felbolygathatja-e a gazdag földbirtokosnő az eltitkolt házasok életét,
s hogy a főszakács el tud-e készíteni egy rántottát? Minden kiderült, és
míg a szálak bogozódtak, a legnagyobb operett slágerek csendültek fel
a művészek előadásában, akik rendhagyó módon, nemcsak a színpadon

komédiáztak, hanem a széksorok között is. Mindehhez a talpalávalót
egy virtuóz zenekar húzta. A színészek együtt énekeltek a kö zönséggel,
akik folyamatos vastapssal viszonozták a színvonalas előadást. 
Soha ennyi bérlet és jegy nem fogyott el Balatonfűzfőn, mint most.
Bebizonyosodott, hogy a színvonalas kultúrára igény van. A színda-
rab előtt Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója
köszöntötte a nézőket. Elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy
a három színdarabra ( Jövőre veled ugyanitt 1., Hamu és gyémánt –
Cserháti Zsuzsa emlékest, Bor, mámor, szerelem) sokan jöttek el.
Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a Déry Tibor pályázatnak
köszönhetően a kormány támogatja azokat a művelődési központo-
kat és művelődési házakat, akik kőszínházakat befogadnak.
Ugyanakkor további jó hírrel is szolgált, hiszen akik bérletet váltot-
tak a három előadásra, az a Veszprémi Petőfi Színház egy előadását
kedvezményesebb áron tekinthetik meg. A bor, a mámor és a szere-
lem végig átjárta a színháztermet, köszönhető Buch Tibornak, Mahó
Andreának, Juhász Illésnek, Keller Jánosnak, Tűzkő Sándornak,
Závodszky Noéminek, Váradi Eszter Sárának. 

SZENDI PÉTER

Bor, mámor, szerelem Balatonfűzfőn, hatalmas sikerrel

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola évtizedek óta különös figyelmet fordít a diákok színház iránti
érzékenyítésére, a kultúra közvetítésére az élő színészi illetve a komp-
lex bábjáték segítségével. Az alsó tagozatos diákok fele a veszprémi
Kabóca Bábszínház „Vacskamati” utazó bérlete segítségével évente

három előadást tud megnézni az Agórában. A bábszínház autóbuszt
küld a gyerekekért, felvállalva, hogy a vidéki kisdiákok nagyszínházi
körülmények között, teljes zenei, illetve fényeffektusok közepette
vegyenek részt az előadásokon. Így történet ez 2019. november 11-én
délután, amikor igazi, felhőtlen szórakozásban volt részük a gyere-

Színház az egész világ!
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keknek, az Égig érő fa című előadáson, a Márkus Bábszínház vendég -
előadásában. A tanév során, még két előadást néznek meg a bérlete-
sek, „A négylábú kastély meséi” és a „Csillaglépő csodaszarvas”
címűe ket.
A felső tagozatosok egynegyede a Pannon Várszínház Ifjúsági bérletét
vásárolta meg, mely szintén három előadásra szól. 2019. november
7-én Szörényi L.–Bródy J.–Sarkadi I.–Ivánka Cs.: Kőműves Kelemen
című nagysikerű rockballadáját élvezték a diákok. Decemberben Joe

Landry: Az élet csodaszép című élő rádiójátéka, tavasszal pedig
Dés–Geszti–Grecsó: A Pál utcai fiúk zenés játéka következik.
Nagy öröm, hogy évről évre bővül a színházba járó iskolások köre,
s a szülők igénybe veszik, és áldoznak a színház nyújtotta lehetőségek-
re. Bízunk benne, hogy a színház szeretete felnőttként is végig kíséri
diákjaink életét, s értelmes szórakozásként építik be életükbe.

HORVÁTH IRÉN

Nem rendhagyó módon, de ebből a későbbiek során hagyományt
teremtve, közel hatvan diák jött el az Irinyi János Általános Iskolából,
hogy megtekintsék a városi könyvtárt.
Mint azt Kiss Iréntől, az intézmény vezetőjétől megtudtuk, a máso-
dik, harmadik, negyedik osztályos tanulók megtanulták, hogyan kell
viselkedni a könyvtárban. Mi a különbség a könyvesbolt és a biblioté-
ka között. Hogyan lehet valaki olvasó, egyben ismertették a beiratko-
zás és a kölcsönzés menetét. Felhívták a figyelmet arra, hogy a köny-

vekre vigyázni kell, mert más is szeretné azt olvasni. Ezután a gyere-
kek megismerkedtek a könyvek csoportosításával, tartalmi és köl-
csönzési szempont alapján. Majd játékos feladatokat kaptak, melye-
ket a diákok nagy élvezettel töltöttek ki. A közel hatvan gyerek
három turnusban érkezett, többen beiratkoztak és már könyveket is
kölcsönöztek.

SZENDI PÉTER

Az Irinyi János Általános Iskola diákjai jártak a városi könyvtárban

Hímzett emlékek
Csomai Katalin Magyarkeszin született és nevelkedett. Szülei nagy
szeretetben, de szigorú szabályok mentén nevelték. A jó családi kör-

nyezet jótékonyan hatott a kislányra, akinek lehetősége volt próbál-
gatni szárnyait és megismerkedni az Őt érdeklő dolgokkal. Így tekint-
hetett be a néptánc, az éneklés, a rajzolás, a festés és megannyi kreatív
tevékenység izgalmas világába. A kézművességek közt tett vándorút
során végül a hímzés mellett kötött ki, amivel körülbelül nyolc éves
korában ismerkedett meg, kedves tanító nénije, Arató Károlyné jóvol-
tából, aki egy falvédőt rajzolt elő Katinak, majd elmagyarázta a varrás
folyamatát és mikéntjét. A kivarrt falvédő még ma is megvan, és örök
emlékeket hordoz magán. A kislány Kati barátnőivel telente más és
más kézimunkát próbált ki, így tanulták meg a kötést, horgolást,
keresztszemes hímzést, szálán varrottast, sőt édesapjától a vesszőkosár-
fonást is megtanulta.
A ’60- s években még működött a Nő szö vetség, melynek vezetői kézi-
munkaszakköröket szerveztek, ahol a népművészetben jártas szakem-
berekkel, eredeti minták alapján tanították a hímzés fortélyait. Kati is
részt vett ezeken a szakkörökön és az ott készült munkák, mint példá-
ul a konyhai garnitúra, jó szolgálatot tesznek még ma is, bár fényük
már megkopott szép emlékeket őriznek, akár csak a falvédő. A gyerek-
kort a kézműves munkák megismerése és elsajátítása tette még szebbé

Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Csomai Katalin hímző
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és tartalmasabbá. Ahogy az lenni szokott, Kati életében is beköszön-
tött a szerelem. Házasságukat gyermekeik születése koronázta meg,
majd a család 1968 nyarán Balatonfűzfőre költözött, ahol otthonra
találtak és azóta is élnek. A hétköznapok sűrű teendői mellett az alko-
tás kissé háttérbe szorult, de nem szűnt meg, mert egy-egy hímzésre,
mintarajzolásra mindig jutott idő. A nyugdíjas évek beköszönte hozta
meg Kati számára azt a lehetőséget, hogy újra annyi időt szenteljen
a kézimunkáknak amennyit mindig is szeretett volna. Kati azóta is
nagyon aktív társadalmi életet él és folyamatosan alkot. Több civil
szervezetnek is a tagja. A varrás szerelmeseként, szíve a Fűzfői Hímző
Műhelyhez húz, mert az ottani alkotói munka nemcsak újabb és újabb
ismeretek elsajátítását teszi lehetővé, de folyamatosan inspirálja is.
A műhelymunka négy éve indult útjára az Öltünk és örökítünk prog-
ram keretében, Szuperné Bohos Judit szakmai vezetésével. Ez a prog-
ram lehetőséget adott az alkotók számára, hogy megismerkedjenek a
magyar hímzésvilág sokszínűségével, különböző öltéstechnikákkal.
A munka során kialakult Kati saját véleménye és elképzelései, kedvenc
hímzés technikája a fehér hímzés. A műhelymunka e folyamata életre
szóló élményekkel gazdagította. És mert a tanulást soha sem lehet

abba hagyni, Kati egy zalaegerszegi továbbképzésen is részt vett, ahol
Dr. Illés Károlyné hímző népi iparművésztől a népművészet mesteré-
től tanulhatott. 
Munkáit országos pályázatokon, mint A Magyar Kézművesség
Alapítvány pályázatán méretteti meg, ahol tavaly például egy zalai
vőfélykendő minta, asztali futóra varrva, bekerült a kiállítási anyagba.
A Fűzfői Hímző Műhelynek több alkalommal volt helyi kiállítása,
a kézművesek napján, nyáron is bemutatkoztak munkáikkal, és váro-
sunk testvérvárosával, Nagycéténnyel is már két alkalommal állított
ki a Műhely. Az örökítés szellemében, igény szerint a Balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai szá-
mára is tartanak foglalkozásokat. 
Kati természetesen lányunokáival is igyekezett megszerettetni a hím-
zést és bízik benne, hogy közös élményeik olyan mély nyomokat
hagytak a gyerekekben, hogy egyszer majd neki állnak komolyan
alkotni. Kató munkáit nem értékesíti, a szerencsésebbek ajándékba
kaphatnak gyönyörű alkotásaiból.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Mi nyilatkozik meg a művészetekben? Mindig a személyesség. Anélkül,
hogy ,,ne vinnénk a bőrünket a vásárra”, ne adnánk bepillantást szemé-
lyiségünk mélységeibe, nincs művészet. (Vekerdy Tamás)

2019. november 15-én, pénteken nyílt meg a Jókai Közszíntér Kéz -
mű ves Klubjának kiállítása. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy
a tárlatot és alkotókat bemutathattam a vendégeknek, melyért ezúton
is hálámat szeretném kifejezni. A kiállítás kulturális hangulatát
Ratter Roland szaxofonjátéka tette még különlegesebbé.
A Balatonfűzfői Kézműves Klub hírnevéhez méltón az idei évben is
színvonalas, az alkotás sokszínűségét és széles skáláját bemutató kiál-
lítást hozott létre. Munkásságuk nemcsak fizikai értelembe vett érté-
ket teremt, hanem egyfajta missziót vállaltak fel, amikor csoportjukat
megalapították. Működésük során havonta nyitott műhelymunká-
kon várják az érdeklődőket, ahol alkalomról alkalomra újabb és újabb
kézműves mesterséggel és művészeti ággal ismerkedhetnek meg
a látogatók, miközben lehetőségük nyílik az alkotói munka kipróbá-
lására is. A kiállítás anyagai csupán töredékei annak az életen át tartó
munkának, mely során nap, mint nap munkáikon dolgoznak. Ha
ezek az alkotások beszélni tudnának, készítőjük kitartásáról, állhata-
tosságáról, lelkesedéséről és az alkotás iránti szeretetéről mesélnének.
Alkotni öröm, de koránt sem olyan könnyű, mint amilyennek tűnik.

Mindazon által nagyon nemes feladat is egyben. Öröm, mert minden
lépés közelebb viszi az alkotót célja eléréshez. Nem könnyű, mert az
ember menet közben elfárad, és sokszor feladná, de nem teheti, mert
megtanulja, hogy amit elkezdett, azt be is kell fejezni. Pont ezért
nemes feladat az alkotás, mert fejleszti a jellemünket, miközben segít
megismerni önmagunkat.
A tárlaton megcsodálhattuk a keresztszemes hímzés, a tájképfesté-
szet, a horgolás, a zsinórcsipke, a patchwork remekműveit és nem
utolsósorban a tojásokból és termésekből készített fa alkotásokat. 
A Kézműves Klub vezetője Karácsony Julianna a program részeként,
meglepve az alkotó társakat és a vendégeket, egy vetítést állított össze,
ahol a képeken keresztül ismerhettük meg a Klub mindennapjait.
A kiállítás zárásaként a tagok, kedveskedve a látogatóknak, saját
maguk által készített ajándékokat sorsoltak ki, megosztva ezzel
önmagukat, alkotásaikat és szeretetüket. 
Úgy gondolom, Vekerdy Tamás idézete nagyon is helyén való. Az al -
kotás egy olyan folyamat, mely során az alkotó saját magát is megmu-
tatja munkáján keresztül. A Balatonfűzfői Kézműves Klub tárlata az
ékes példa erre. Munkáik mindegyike egyedi, alkotójuk különleges
személyisége tükröződik bennük.  

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„Vagyunk, alkotunk, kiállítunk”
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2019. november 28-án ült össze a Mi, Nők Filmklub. Legutóbbi
találkozónk alkalmával a Kszi, Simon című amerikai romantikus víg-
játékot néztük meg.

A film egy fiatal középiskolás fiúról szól, aki átlagosnak mondható
tinédzserek mindennapjait éli. Van azonban egy nagy titka, mégpe-
dig az, hogy meleg. A film időbelisége ennek a ténynek a feldolgozá-
sáról, elfogadásáról és elfogadtatásáról szól. A téma, amit az alkotás
érzékenyít, mind a mai napig erősen megosztja társadalmunkat.
A film nagysága többek között abban rejlik, hogy képes humorral szí-
nezni azokat a komoly gondolatokat, amelyeket igyekszik átadni
a né zőnek. A figyelmünket egy percre sem engedi elkalandozni,
melynek egyik legfontosabb eszköze, hogy a film egyik fő vonala,
annak a titokzatos személynek a felkutatására épül, akivel a főhős
Simon levélváltásaikon keresztül szerelemre lobban. Az alkotók a cse-
lekmény göngyölítésén keresztül nagyszerűen mutatják be a fiatal

kamasz öntudatra ébredésének, önmaga elfogadásának és a társada-
lomba való beilleszkedésének folyamatát. A sokszor meghökkentő,
vagy humoros jelenetek mögött komoly társadalomkritikai észrevéte-
lek állnak. 
A mostani, három hónapos sorozatban olyan filmeket nézünk meg,
amik a valamilyen jellegű másságra hívják fel a figyelmet. Egyfajta
„fejen koppintások” ezek, melyek arra figyelmeztetnek bennünket,
hogy tartsuk távol magunkat a „Másik” fogalmának meghatározásá-
tól, az ellenség kép kialakításától, a kirekesztéstől, a diszkriminációtól
és legfőképpen az ítélkezéstől.
Érdemes alkalmanként felfedező utat tennünk a film- és könyvtárak
kínálatában és olyan alkotásokat keresni, amelyek pozitívan formál-
hatják jellemünket. Kevesebbek nem, de biztosan többek leszünk
általuk.

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Az légy, aki vagy

Tisztelt Olvasók, kedves Fűzfői Polgárok!

2011-ben kezdte el szerkesztő bizottságunk a közös munkát, s most
2019-ben hírlapunk életében a 29. évfolyamot szerkesztettük.
Az eddigi fő célkitűzésünk mentén: a ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlo-
genünkkel jól olvasható, kézbe vehető, hiteles,  városi kordokumen-
tummal leptük meg a fűzfői polgárokat havonta. 
Az évek során világos célkitűzés mentén, saját hagyományokat alakí-
tottunk ki és folyamatos lelkesedéssel működtettünk a városlakók
megnyugtató, biztató megelégedésére. 
Lapunk támogatott mindenféle jó kezdeményezést, amely valamiféle
örökséget jelentett a város történetében, ápolta hagyományainkat,
kultúránkat, személyes jelenlétünkkel, részvételünkkel teljes mérték-
ben részt vállaltunk a civil szervezetek életében.
Szerkesztőbizottságunk szívvel-lélekkel, beleszólásmentesen, biza-
lommal végezte eddig ezt a munkát, amihez lelkes támogatást kap-
tunk az önkormányzattól, az egyesületektől, baráti köröktől, alapít-
ványoktól, a hirdetőktől, számos egyéni vállalkozótól, településün-
kön működő cégektől, oktatási intézményektől, kereskedelmi és ven-
déglátó egységektől, amit ezúton nagyon köszönünk. Nem politizál-
tunk, nem bulvárkodtunk, nem engedtük önjelölt szerkesztőknek
kisajátítani a hírlapot. Egyszerűen mondva: tettük a dolgunkat, szer-
kesztettünk. Munkánkat nem kötelességből, nem nyomásként végez-
tük, hanem szeretetteljes megújulással, napról napra bővülő ötletek-
kel, elhatározott és véghez vitt megvalósítással.
Munkásságunk ideje alatt a Balatonfűzfői Hírlap történetében még
soha nem volt ilyen aktív, termékeny, közéleti, kulturális szereplő
a hírlap, mint az elmúlt nyolc év alatt. 

Mit is sikerült megvalósítanunk?
A lapot megújítottuk, mind tartalmi, mind külalak szempontjából,
önálló rovatokat indítottunk és működtettünk a városlakók megelégedé-
sére, igényére, melyet a folyamatos pozitív visszajelzések mutattak.
Tovább bővítettük, s a magunk módján kiadtuk a „Honismereti füzetek
másképp”, a hírlap kulturális mellékletét öt résszel: Fűzfő gyártelep

Házirendje 1934. – Honismereti füzetek másképp 8.;  Balatonfűzfő
Fürdő telep képes füzet 1933–34 – Honismereti füzetek másképp 9. –
Horváth Irén; A szakmunkásképzés és a szakközépiskolai oktatás törté-
nete Balatonfűzfőn – Honismereti füzetek másképp 10. – Erdősi
István–Jáger Ferenc;  Irinyis pillanatok – Honismereti füzetek másképp
11. – Horváth Irén; Civilek Balatonfűzfőn – Honismereti füzetek más-
képp 12. – Horváth Irén

A nyolc évben, nyolc Balatonfűzfői  Falinaptárt (2012–2019) adtunk
ki, balatonfűzfői kötődésű témákkal, fűzfői szponzorokkal.

Megalapítottuk és működtettük a „A város fotósa – A fotós városa©”
díjat (2011– 2019), mellyel elindítottuk a széleskörű fotózást, többen
ezért ragadtak  fényképezőgépet, s keresik ma is a megismételhetetlen
fűzfői pillanatokat.
Kitüntetetteink: 2012. Groszvald Attila; 2013. Ambrus Norbert;
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz); 2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna;
2017. Szekeres Péter; 2018. Vas Veronika

Kilenc alkalommal írtunk ki és bonyolítottunk le saját pályázatot, több
kategóriában, sok-sok felnőtt és gyermek részvételével, felejthetetlen díj -
átadókkal, többek között himnuszt, legendákat teremtve Ba la ton -
fűzfőnek, rajzokkal, makettekkel, különféle alkotásokkal öregbítve a tele-
pülés hírnevét. 

Pályázataink, akcióink: „A hely ahol élünk©” 2013.; „A legendák
velünk élnek©” 2014.;„Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©” 2015.;
„Városunk fényei©” 2015.; „Fűzodú mindenkinek!©” 2016.; „Mi váro-
sunk©” 2017.; „Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet©” 2018.;
„Fűzfőiek Fűzfőért©” 2019.; „25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK! ©” 2019.

Folyamatosan részt vettünk a kiírt pályázati lehetőségekben. Kétszer is
nyert a hírlap az EON által kiírt önkormányzati naptárfotó pályáza-
ton Fujszné Kőnig Zsuzsanna és Szekeres Péter fotóival, amivel ország-
szerte hirdettük Balatonfűzfő értékeit (2018., 2019.).

Tisztelettel leköszönünk
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Évről évre számos új rovatot indítottunk be, ahol fűzfői kötődésű diáko-
kat, felnőtteket, aktuális életünk pillanatait, városunk állapotát, múl-
tunk történéseit mutattuk be. Megnyitottuk, naprakészen működtettük
facebook oldalunkat, amit külön köszönünk korábbi fotósunknak,
Fujszné Kőnig Zsuzsannának. 

A szerkesztőbizottságunk új tervekkel, a hagyományainkat szem előtt
tartva szerette volna folytatni a munkát, a számára kijelölt vezérfonal
mentén az eddig megmutatott lelkesedéssel, hittel, szakmaisággal.
Miután a felelős kiadóval szoros, bizalmi kapcsolattartás szükséges
mindkét fél részéről, ennek zavartalan biztosítására a jövőben sajnos
nem láttunk esélyt.
Nem szerettük volna megélni, hogy a napi viták, felesleges csatározá-
sok az eddig megszokott szakmai színvonal rovására menjen.

Ezért döntöttünk úgy fájó szívvel, szerkesztőtársaimmal, hogy
decem ber 31-gyel átadjuk helyünket új szerkesztőknek, akiknek
munkájához sok sikert kívánunk. A 2019. decemberi számot elkészí-
tettük, a vele kapcsolatos összes munkát elvégeztük, a decemberi
programok képanyagát közzétesszük facebook oldalunkon, amit
decem ber 31-gyel lezárunk.

Köszönjük a bizalmat, a közös munkát, úgy érezzük, hogy meghálál-
tuk.

BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ,
HORVÁTH IRÉN SZERKESZTŐ,

NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA SZERKESZTŐ,
ÁRVAI LÁSZLÓ FOTÓS

„A város fotósa – A fotós városa©” díjjal, „A hely ahol élünk©”,
„A legendák velünk élnek©”, a „Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő©”,
a „Városunk fényei©”, a „Fűzodú mindenkinek!©”, a „Mi városunk©”,
a „Balatonfűzfőn töltöm a szabadidőmet©”, a „Fűzfőiek Fűzfőért©”,
a „25 FŰZFÁT FŰZFŐNEK!©” pályázatokkal, akciókkal kapcsola-
tos valamennyi jogot, különösen de nem kizárólagosan a névhaszná-
lattal, szervezéssel, kiírással, díjazással, bármely fórumon való megje-
lentetéssel, újraszervezéssel – a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége
teljes körű jogátruházással átruházza 2019. október 11. napjával
Horváth Irén jogutódra. 

A jogutód a fent felsorolt díj, pályázatok és akciók vonatkozásában
2019. október 11. napja óta teljes körű joggyakorlásra és felelős intéz-
kedésre jogosult.
Az átruházás korlátlan időtartamra szól, az átruházás nem visszavon-
ható. 
Az átruházás célja: az átruházással érintett díjak, pályázatok, akciók
alapítási és létrehozási céljainak megfelelő rendeltetése, amelyre
garanciát az átruházó a jogutód személyében kizárólagosan lát, aki
egyben a szellemi birtokos is. A jogutód az átruházással érintett díj,
pályázatok és akciók tulajdonosa, birtokosa.

Jogátruházási nyilatkozat

Balatonfűzfő, 2019. október 11.

Gál Andrea, a Balatonfűzfőéért Alapítvány elnöke tavaly február
óta tölti be a tisztséget. Mint mondta, megreformálták a támoga-
tást a helyi civil szervezeteknek, egyesületeknek, mely jó hatással
lett a város kulturális és sportéletére. 

Igyekeznek bevonni a fiatalokat Balatonfűzfő életébe, de nagyon
nehéz, elsősorban a nyugdíjasokra számíthatnak. Nemrégiben szo-
morú aktualitása volt egy sajtótájékoztatónak, hiszen nyáron életét
vesztette a fövenyfürdői strandon egy vízi mentő. Sajnos a kiérkezett
mentők már nem tudták megmenteni a fiatalember életét. Dr. Soós
Gábor önkormányzati képviselő volt nyáron a kezdeményezője
annak, hogy Balatonfűzfő lakossága összefogjon és adakozásból –
melyhez az önkormányzat és a Balatonfűzfőért Alapítvány is hozzájá-
rult – vásároljanak két defibrillátort. Az alapítványon keresztül meg-

Defibrillátor beszerzése, faültetés, civilek támogatása – tevékenyen működik
a Balatonfűzfőért Alapítvány
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rendelték a svájci gyártmányú eszközöket. A gépek nyáron a fűzfőfür-
dői és a tobruki strandon, szezonon kívül a rendelőben és a tűzoltó-
ságon lesznek. A közeljövőben a helyi cégek adományaiból még két
gép vásárlását szeretnék megvalósítani. Így Fűzfőfürdőn a közösségi
házban és a cseberei (tobruki) óvodában is lenne egy-egy életmentő
eszköz.
Ami még örvendetes, hogy a rossz idő ellenére nagyon sokan jöttek
el a két napos városszépítő akcióra a közelmúltban. – A szemétszedé-
sen nyolcvan ember munkálkodott, köztük több mint harminc gyermek.
Külön köszönetemet szeretném kifejezni a Báró Wesselényi Miklós
Alapítványi Iskola diákjainak, akik a pénteki tanítási nap keretében áll-
tak munkába városunk tisztaságáért. A szombati napon az eső ellenére
közel hatvan embert mozgósítottunk. Elültettünk 15 fűzfát a tobruki
strandon és a sétány mellet, 40 tuját a közösségi háznál és fagyalsövényt
a Szalmássy-telepen. A tobruki ABC melletti terület is gazdagodott egy
fával. A kistenisz pálya és környéke gyönyörűen megtisztult az avar
takarótól és a fűzfőfürdői játszótér is szegényebb lett húsz zsák levéllel.
Lelkes önkéntesek és a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
dolgozói az intézmény előtti virágágyást rendezték. Külön köszönetemet
szeretném kifejezni a hivatal műszaki munkatársainak, Szekeres

Péternek és Ticz Attilának, valamint a Vagyonkezelő Kft. dolgozóinak
is, akik még szombaton is a városért tevékenykedtek. Hálás vagyok
a Balaton nyugdíjasklub és a Csebszalto nyugdíjasklub tag jainak, akik
mindkét napon keményen dolgoztak. Köszönjük a Városvédő és Fürdő
Egyesületnek és a Balatonfűzfői Hírlapnak az együttműködést. Úgy
érzem, hogy a két nap során igazi civil összefogás valósult meg, így tud
a város szépülni és fejlődni – összegezte Gál Andrea, aki elmondta,
hogy a Balatonfűzfőért Alapítvány felhívására gyönyörű fotókat
gyűjtöttek be a településen élő profi és amatőr fotósoktól. Mindenki
három fényképpel nevezhetett  a versenyre, ami november 11-én
indult és november 17-én zárul. A „tetszik" szavazatok száma alapján
eldől, melyik 10 fotóval díszítik a város buszmegállóit. Ezzel a kezde-
ményezéssel is szeretnék az összetartozás erejét növelni és a várost szé-
píteni. Tovább fokozva az alapítvány ténykedését, Gál Andrea
elmondta, hogy a városszépítő napokon és a következő hetekben
az alapítvány támogatást gyűjt, hogy a játszóterekre mielőbb új
padok kerülhessenek. Ehhez nem kell mást tenni, mint támogatói
jegyeket vásárolni, melyből szerencsére egyre többet vesznek. 

SZENDI PÉTER

Idén immár 37. alkalommal rendeztük meg a mára hagyománnyá
váló Szent István Vitorlázó napokat, mely egyben a Magyar Szörf
Bajnokság 5. (és egyben utolsó) fordulója volt. 

A versenyt negyedik alkalommal szervezi és rendezi a Balaton -
fűzfői Vízisport Centrum. A helyszín pedig a sportegyesület
telephelye, mely a szörfös zagykazetta melletti terület.
Bár a szörfözésre kifejezetten alkalmas Fűzfői Öböl kedvelt verseny-
helyszín, sajnálatos aktuális ,,specialitása” a túlszaporodott hínár,
melynek következtében két hajóosztály (Formula és a Foil) indulását
törölte a rendezőség. A többi hajóosztály versenyzését kevésbé befo-
lyásolta a hínár, bár nekik is okozott némi problémát. (Reméljük,
hogy a fürdőzőket ez annyira nem zavarta, mint a sportolókat.)
A Szent István Kupa adott otthont a 14 év alattiak KIS szeles free -
style magyar bajnokságának is, ahol a fiatalok versengtek egymással,
a parthoz közeli pályákon különböző trükköket bemutatva, melyet
egy háromtagú zsűri értékelt.
A verseny első napján a megnyitó és kormányosi értekezlet után, pon-
tosabban a nemzeti zászló, a sportegyesület zászlórúdjára való fel -
húzása és a nemzeti himnusz meghallgatása után nem sokkal a ver-
senyzők vízre szálltak, mivel az előrejelzés által beígért gyenge szél
megérkezett. Ezen a napon a rendezőknek muszáj volt a versenyzők
türelmével játszani, mert az előrejelzés a következő napokra vonatko-
zóan nem mutatott sok szelet. Ez azt jelentette, hogy a lehető legtöbb
futamszámot kellett produkálni a meglévő gyenge szélben. A kiéhe-
zett versenyzőket a nap végén a rendezőség által biztosított közös
vacsorával várta a sportegyesület.
A második napra szinte semmi szelet nem ígértek a meteorológiai
előrejelzések. Egészen kora délutánig kellett várni egy kis szélcsíkra,
melyre a rendezőség azonnal rámozdult. A szél nem volt kifejezetten
partner ezen a napon, így csak egy futamot sikerült megrendezni.
A harmadik, egyben utolsó versenynapon bár ismételten korán meg-
jelentek a telepen a versenyzők, de sajnos megint csak várniuk kellett

a szélre, ami nem szándékozott megjönni. Így ezen a napon a pályaver -
senyzőknek nem, de a freestyle-osoknak igen, lett futam szervezve.
A három napos verseny során megrendezésre került a tervezett kilenc
futamból öt a pályaversenyzőknek, ami sikeresnek mondható, vala-
mint a freestyle versenyek is rendben zajlottak. A nagy meleg ellené-
re jó volt a hangulat, a fiatalok is élvezték az utolsó nyári fordulót.
A nyárvégi verseny díjátadóján Marton Béla polgármester adta át
a díjakat a nyerteseknek, akiknek ezúton is ismételten Gratulálunk!
Pár mondat a rendező klubról: A Balatonfűzfői Vízisport Centrum
egy nemrég alakult klub, ami kifejezetten jolle és szabadidős vitorlá-
zásra, illetve egyéb vízi sporttevékenység művelésére jött létre. Egyik
fő célunk egy aktív vízisporttal kapcsolatos élet létrehozása és fellen-
dítése a sétány melletti Zagykazettán, a szomszédos Szörfegyesülettel
való jó szomszédi viszony megtartása mellett.

WOLF ANDRÁS

BVC – RENDEZŐ

HTTP://SZENTISTVANVNAPOK.HU/

Nyáron történt – Szent István kupa beszámoló
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Negyedik alkalommal rendezték meg a mobil eszközök az okta-
tásban címmel azt a konferenciát, melynek a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár adott helyet. Az érdeklődőket
Marton Béla önkormányzati képviselő köszöntötte. 

– Először is köszönetet szeretnék mondani Aknai Dóra Orsolya és Fehér
Péter szervezőknek, akik Balatonfűzfő közösségi, kulturális, oktatási,
szellemi életének mozgató rugói. Évekkel ezelőtt friss, egyedi, rendkívü-
li értékkel örvendeztették meg a helyi közösséget. Azóta is rendezvénye-
ik, munkáságuk előre mutató, egyszers mint reménykeltő a valódi étéke-
ket kereső, igenlő emberek, közösségek számára. Az idegen nyelvi publi-
kációik, kutatásaik már hivatkozási alap a szakmában – jegyezte meg
Marton Béla, aki köszöntőjében hivatkozott Comeniusra, akinek
didaktikai alapelvei még mindig aktuálisak. – Szükséges, hogy a meg-
ismerés mindig az érzékszervekből induljon ki. Semmi sincs ugyanis az
értelemben, ami nem volt meg előbb az érzékekben. Mi más ez, mint az,
hogy a tanítás ne a dolgok szóbeli elbeszélésével vegye kezdetét, hanem
a reális megfigyeléssel. Végül miután megmutattuk a dolgot, jöhet
a bővebb magyarázat. 
Dr. Fehér Péter, a konferencia elnöke elmondta, hogy a rendezvény
célja ezúttal is az volt, hogy lehetőséget teremtsen az oktatás külön-
böző területein dolgozó gyakorló pedagógusok és a témakörrel fog-
lalkozó kutatók és PhD-hallgatók előre mutató párbeszédére és
tapasztalatcseréjére. Örömmel nyugtázta, hogy Balatonfűzfő har-
madszor adott otthont ennek az eseménynek, a legelsőt ugyanis
Veszprémben tartották. – Mindazon kollégák jelentkezését vártuk,
akik szívesen bemutatták elméleti és empirikus munkájukat, kipróbált
jó gyakorlataikat, újabb kutatási eredményeiket a mobil eszközök okta-
tásbeli felhasználásának témakörében. Egy év alatt sok változás történt,
bizonyosak voltunk abban, hogy a konferencia jó lehetőséget nyújt
az újdonságok megismerésére, új kapcsolatok és barátságok kiépítésére.
A kongresszus gazdagodott a gyakorlatban alkalmazható robotokat és

más eszközöket bemutató workshoppolás könyvbemutatóval is, ráadásul
interaktívabbá tettük a rendezvényt, azáltal, hogy egy közönségbeszél-
getést is beiktattunk a programba.
Az ország számos pontjáról érkeztek a konferenciára, szinte az okta-
tás minden egyes területéről voltak résztvevők. Az előadások széles
spektrumot képviseltek, ráadásul mindezt gyakorlatban is bemutat-
ták. A visszajelzések alapján a rendezvény inspiráló, innovatív, csalá-
dias hangulatú volt. A korábbi hagyományoknak megfelelően a né -
zők szavazatai dönthettek arról, mely előadások voltak a legérdeke-
sebbek. Ezek alapján a legjobb szekcióelőadás díját Aknai Dóra
Orsolya (IKT MasterMinds Kutatócsoport) kapta, második helyezett
lett Czékmán Balázs (IKT MasterMinds Kutatócsoport), míg a har -
ma dik díj tulajdonosa Barsy Anna (IKT MasterMinds Kutató -
csoport). A legjobb plenáris előadás díját Abonyi-Tóth Andornak
(ELTE Informatikai Kar docense) ítélték meg. 

SZENDI PÉTER

A legfrissebb kutatási eredményeket mutattak be a balatonfűzfői konferencián

Méltó módon emlékeztek meg az 1956-os balatonfűzfői áldoza-
tok emlékére, az ’56-os emlékterénél, a kopjafánál.

Az érdeklődőket Szendi Péter intézményi kommunikátor köszöntöt-
te, majd az alkalomhoz illő verset adott elő. Ezután felkérte Szanyi

Szilvia polgármester asszonyt, hogy mondja el megemlékező beszé-
dét. A város első embere kiemelte, hogy az ünnep a legtöbb ember
tudatában egy felszabadult, vidám, kellemes eseményként jelenik
meg. A történelem során szinte minden győzelmünket valamilyen
megtorlás, gyász követte. Mégis ünnepeljük ezeket a napokat. Így van

Gyertyás megemlékezés a kopjafánál – fejet hajtottak a négy fűzfői hősre
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A mandarint sokan szívesebben fogyasztják, mint a narancsot. Egy -
részt, mert könnyebben pucolható, másrészt, mert édesebb, ráadásul
a narancs gerezdjeit beborító hártya sokszor rághatatlan, így problé-
mát okoz a fogyasztóinak, míg ez a mandarin esetében elenyésző eset-
ben fordul elő.
Ahogy azt az ország Bálint gazdája, dr. Bálint György is elmondta,
a déli gyümölcsök, köztük a mandarin fogyasztása, igen egészséges.
A kutatók azt is bebizonyították, hogy a déli gyümölcsöket rend-
szeresen fogyasztók körében kisebb a kockázata a rákos megbete-
gedéseknek, erős antioxidáns, lúgosító hatása, valamint magas
bioflavonoid tartalma miatt.
A mandarin Kínában és Vietnámban őshonos, Európába csak a XIX.
század elején jutott el, míg Amerikába csak ennek a századnak a köze-
pén. A mandarin testvére az úgynevezett klementin. Ez mindössze
abban különbözik a mandarintól, hogy nincs benne mag. A nevét pe dig
Clement atyáról kapta, aki a narancsból és a mandarinból nemesítette.

A mandarint már a népi gyógyászat is jól ismerte, elsősorban lázas
betegeknek ajánlották a fogyasztását,akiket a kiszáradástól óv. Hurut,
köhögés esetén is hatásos, erősen köptető.
Magas C-vitamin és egyéb ásványi anyag tartalma miatt erősíti az
immunrendszert, vitalizál. A benne található sok-sok A-vitamin
gyulladáscsökkentő. Többek között magas rost tartalma miatt is jóté-
konyan hat az emésztésre, májtisztító hatású, sőt a hasmenés ellen is
ajánlott.
A mandarinról tudni kell még, hogy csökkenti a koleszterin szintet,
ugyanakkor támogatja az erek, vénák helyes működését, meggátolja a
vérrögképződést, sőt a szívműködést is segíti. Baktérim- és vírusölő
hatású. A héjából májtisztító főzet készíthető. 
(Forrás: https://hajraegeszseg.hu)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – mandarin

ez 1848–49-cel, s 1956-tal is: miközben elesett, meggyilkolt, eltűnt
és elüldözött hőseinket siratjuk, megtelik szívünk az irántuk érzett
tisztelettel, büszkeséggel. 
– Ezért is emlékezünk vissza tisztelettel azokra az eseményekre, melyek
a történelemkönyvekben már hűen, az egykori valóságnak megfelelően
olvashatók. Ám mégis: mennyire más úgy ünnepelni, visszaemlékezni,
hogy együtt vagyunk! Együtt vagyunk fűzfőiek! Ilyen vagy olyan formá-
ban: utódok. Olyan utódok, akik érzik azt a felelősséget, amit ’56-os elő-
deink – ha kimondatlanul is – reánk testáltak. Hiszen ezért vagyunk
itt! – emelte ki Szanyi Szilvia polgármester asszony, majd folytatta
tovább, hogy történelmünk tragédiája, hogy a tiszteletet leróni csak
az utókor képes szabadon, őszintén, s önként vállalva. A Rákosi-kor-
szaktól a Kádár-rendszerig a tiszteletet, de még az emberi méltóságot
sem lehetett kifejezni. Halottjaink – így Balatonfűzfő halottjai is,
a bebörtönzöttek, a félreállítottak is – mind-mind késve kapták meg
a végtisztességet, a felmentést és az elismerést. Ezért is kötelessége
az utókornak évről évre megerősítenie a kortársak emlékezetében
a többnyire névtelen hősök emlékét. Az ő harcuk, az ő áldozatuk is,
ami ma is erőt adhat nekünk mindennapi küzdelmeink során. –
Hajtsunk fejet a hősök előtt, és emlékezzünk azokra, akik életüket is
kockáztatva álltak ki a hazáért és a szabadságért. Emlékezzünk a Fűz -
főn elesett mindössze 17–20 éves fiatalokra: Balassy Sándorra,

Balogh Ferencre, Kertai Mihályra és Schiszler Józsefre. Nekünk,
fűzfői eknek, nemcsak a nemzet nagy hősei voltak, hanem a mi kör-
nyezetünk hősei! Az utókor hajlamos az események, személyek súlyá-
nak felnagyítására éppúgy, mint kisebbítésére. Tény azonban, hogy
ezen elődeink éppoly hús-vér emberek voltak, mint mi, akik itt
állunk: erényeik, hibáik voltak, szerettek és gyűlöltek. Főképp az el -
nyomást gyűlölték, s a békét, a számukra elérhetetlen békét vágyták.
A történelem azonban kijelölte őket egy szerepre, melynek végrehaj-
tására maguk jelentkeztek. 
Majd végül a Nobel-díjas Albert Camus francia író és filozófus gon-
dolatait idézte a polgármester asszony, aki a Magyarok vére című írá-
sában ekképp szólt mellettünk: „A legázolt, bilincsbe vert Magyar -
ország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép
a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom,
sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad
az emlékezetben.” 

A megemlékező beszéd után virágokkal, mécsesekkel és gyertyákkal
rótták le a kegyeletüket az eseményen részt vevő emberek. 

SZENDI PÉTER

1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!
A 2019. novemberi képrejtvény helyes megfejtése: Irinyi Iskola épületének részlete 

Meglepetés csomagot nyert: Vaszari Mónika
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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

Rózsaszín Álom
Műköröm Szalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy facebookon
+36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ, Balaton körút 45.



2019. december 27. oldal

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…”

Fotók: Árvai László
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