


2. oldal 2019. január

Advent

Városházi karácsony

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Árvai László



2019. január 3. oldal

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

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

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

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

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

Január 13. 12–14.30 óra Don ’75 kiállítás
– Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti
Köre 
– tárlatvezető: Dr. Makra Ernőné, a
FÖDTBK képviselője, kutatásvezető
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér
(Balatonfűzfő, Jókai u. 19.)

Január 14. és 28., február 11. 15.30 óra
Kártya klub

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

Január 16. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 16. 17 óra Mi, Nők! – filmklub
– Frida – amerikai, kanadai életrajzi film
(2002) vetítése, majd kötetlen hangulatú
baráti beszélgetés

Január 17. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület kö -
tet len beszélgetése a lakossággal kávézás köz-
ben, egy kávé mellett

Január 22. 18 óra Magyar kultúra napja
– A ,,Balatonfűzfő kultúrájáért” elismerő
cím átadása
– A „Város fotósa – a fotós városa©” díj átadása
– Ünnepi műsor
Balatonfűzfő művészeti- és oktatási életében
aktívan résztvevő csoportok és személyek
megjelenésére feltétlenül számítunk.
(Marton Béla)

Január 23. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 25. 9.30–16.30 óra Véradás
– a Gyártelepi Véradó Csoport szervezésé-
ben

Január 25. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– „Színház az egész világ” – Németh Tamás
önálló estje

Január 28. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás, a klub 2018. évi tevékeny-
ségének értékelése, a 2019. évi programok
egyeztetése

Január 30. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Februári előzetes

Február 1. 15 óra FAK Természetbarát
Szakosztály
– Évzáró – évnyitó

Február 1. 17 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 4. 14–15 óra Balatonfűzfő és Kör -
zetének Mozgássérültek Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 4. 17 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Február 5. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, farsangi jelmezes bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 5. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 6. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 12. 17 óra Közösségi filmklub
– a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület támogatásával
– A pótolhatatlan Werner doktor – francia
film, 2016
A belépés díjtalan, a film megtekintése 12
aluliaknak nem ajánlott! 

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

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

Szeretettel köszöntjük városunk
1 újszülöttjét, név szerint Linkai Vincét.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget

kívánunk!
*

Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt
balatonfűzfői lakostól. Részvétünket

fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az
alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2018. novem-
beri lapzártától a 2018.
decemberi lapzártáig:
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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
december 11-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a
következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Az Önkormányzat a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére a közszolgál-
tatási szerződésben foglalt feladatok 2018. évi többletkiadásainak
finanszírozására 9 150 000 Ft támogatást biztosít a 2018. évi telek -
adóból származó többletbevételének terhére.  

– A testület megtárgyalta a Fövenyfürdő emeletráépítés kötbérigénye
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az előter-
jesztésben felsorolt és befektetőtől független hátráltató tényezők
alapján egyetért azzal, hogy a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. a kötbér
érvényesítésétől eltekintsen.

– A Balatonfűzfői Hírlap fotózási munkáinak ellátásával bruttó
35 000 Ft/hó megbízási díj ellenében 2019. január 1-jétől határozat-
lan időre Árvai László balatonfűzfői lakost bízza meg a hivatal.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete –
Marton Béla polgármester írásos előterjesztésében foglaltak fi -
gyelembevételével – elfogadja Balatonfűzfő Város önkormányzatá-
nak 2019. I. Félévi Munkatervét az alábbiak szerint:

2019. január 22. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Vegyes ügyek

2019. február 19. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
tárgyalása 
2. Vegyes ügyek

2019. március 19. 16.00 óra
N a p i r e n d: 
1. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi prog-
ramterve
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári intéz-
ményegységének 2017. évi beszámolója
2. Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal tevé-
kenységéről
3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről
4. Vegyes ügyek

2019. április 16. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Az „Év Tűzoltója” díj odaítélése (zárt ülés)
2. Vegyes ügyek

2019. május 21. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Beszámoló Balatonfűzfő Város 2018. évi gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti feladatainak ellátásáról

2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója
3. Balatonfűzfő város 2018. évi zárszámadása. A pénzmaradvány
elszámolása
4. Összefoglaló jelentés a 2018. évi FEUVE és belső ellenőrzési tevé-
kenységről
5. Vegyes ügyek

2019. június 18. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. 2019. II. félévi munkaterv elfogadása
2. „Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a „Balatonfűzfőért” kitüntetés
adományozása (zárt ülés)
3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről
4. Vegyes ügyek

– A  képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vízmű u. 2. szám alatti
társasház lakóinak kérelmét nem támogatja, az ingatlan szabályos
szennyvízbekötéséhez támogatást nem biztosít.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete az
I. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátását személyesen végző
Dr. Sáfrán Ilona fogorvos praxisjog elidegenítésére vonatkozó beje-
lentését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárol-
ni kívánó orvossal, Dr. Megyeri Renátával – a Veszprém Megyei
Kormány hivatal Balatonfüredi Járási Hivatala véleményének megis-
merése és a praxisjog megszerzését követően – a háziorvosi és védő-
női körzetek megállapításáról szóló 24/2009. (XII. 01.) önkormány-
zati rendeletben meghatározott I-es számú fogorvosi körzet ellátási
területére kiterjedően feladat-ellátási szerződést kíván kötni 2019.
január 1-jei hatállyal.

– Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Magyar kultúra napján adandó „Balatonfűzfő
Kultúrájáért” címmel Hegedüs Józsefné, Molnár Eszter és Király
Zsolt balatonfűzfői lakosokat tünteti ki.

– A képviselők úgy határoztak, hogy „A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése” című,
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú pályázati projekt-
ben a „Vállalkozási szerződés a TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010
pályázati forrásból megvalósítandó, „A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú építési
beruházás megvalósítása tárgyában” című nemzeti eljárási rend alap-
ján a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
biztosítja a rendelkezésre álló fedezet, valamint az eljárásban ajánla-
tot tevő gazdasági társaság által megajánlott ajánlati ár közötti külön-
bözetet, bruttó 34 993 916 Ft-ot, amely összeget betervezi a 2019. évi
költségvetésébe.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk hon-
lapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határo-
zatok) menüpont alatt olvashatják. A következő testületi ülés 2019.
január 22-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

A képviselő-testületi ülésen történt
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Boldog újat,
boldoguljunk,

de meg ne boldoguljunk!
Elboldoguljunk boldog-boldogtalannal,

s bolondul bőséges boldogságot kívánunk!
(Ara Rauch)

Ezzel a versikével köszöntjük minden Kedves
Olvasónkat 2019-ben, itt a Balatonfűzfői
Hírlap hasábjain. Hírlapunk életében meg-
kezdtük a 29. évfolyamot. Az eddigi fő célki-
tűzésünk mentén: a ,,Fűzfőről a fűzfőiek-
nek” szlogenünkkel jól olvasható, kézbe
vehető, hiteles,  városi kordokumentummal
lepjük meg a fűzfői polgárokat havonta. 

A 2018-as évben vállalt célkitűzéseinket
sikeresen teljesítettük. A hagyományainkat
tovább folytatjuk. 

Lapunk továbbra is támogat mindenféle jó
kezdeményezést, amely valamiféle örökséget
jelent a város történetében, ápolja hagyomá-
nyainkat, kultúránkat vagy új hagyományo-
kat teremt.

A Magyar Kultúra Napján, szokásunkhoz
híven, kihirdetjük a „VÁROS FOTÓSA –
A FOTÓS VÁROSA© díjunk 2018-as nyer-
tesét. A lehetőséget a díj elnyerésére 2019-re
is meghirdetjük.
Új pályázat kiírását is tervezzük a 2019-es
évben „Fűzfőiek Fűzfő ért©” címmel.
Folyamatosan részt veszünk a pályázati lehe-
tőségekben. Új rovatot is indítunk, ahol
Fűzfőn élő ismert alkotókat mutatunk be.
Továbbra sem politizálunk, nem bulvárko-
dunk. Szívesen támogatunk mindenféle új,
közérdekű kezdeményezést, magunk is kez-

deményezzük a „25 fűzfát Fűzfőnek!” akció-
programot. 
Köszönjük a városlakók támogatását, a hir-
detéseket, a közös, hatékony munkát, az
építő kritikát! Továbbra is várjuk a jól meg-
szokott rövid, lényegre törő, érthető, világos
megfogalmazású cikkeket, nagy felbontású
képekkel (legalább 1,5 MB).

Kedves Fűzfői Polgárok!
Kívánjuk, hogy a városlakók szívében
Balatonfűzfő iránt is növekedjék a szeretet, a
tisztelet: szépítsük virágokkal, tisztasággal,
óvjuk, vigyázzuk értékeit, gazdagítsuk törté-
nelmét, hagyományait, éljük meg a fűzfői
együttlét örömeit! Mi ezekről szeretnénk
nagy örömmel és pozitív lelkesedéssel tudó-
sítani.

SZERKESZTŐSÉG

Újévi beköszöntő

Ünnepélyes keretek között került sor 2018. december 5-én az új kör-
zeti megbízotti iroda átadására Balatonfűzfőn.  Balatonfűzfő polgár-
mestere és a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság között megkö-
tött megállapodás alapján a település vezetése a Városháza épületé-
ben biztosított helyet a körzeti megbízottaknak.

Az átadó ünnepségen Marton Béla, a város polgármestere elmondta,
Balatonfűzfő közbiztonsága jó, a város lakossága is így értékeli, ami a
körzeti megbízottak munkájának elismerését is jelenti. Ezért is tar-
totta a város vezetése fontosnak, hogy támogassa a rendőrség helyben
végzett munkáját.

Dr. Tarcsa Csaba rendőr dandártábornok, rendőrfőkapitány öröm-
mel nyugtázta az elismerő szavakat és a munkatársainak a rendészeti
feladatok ellátásához nyújtott támogatást. Az elmúlt évek bűnügyi
adatait elemezve, megállapította, hogy a városban elkövetett bűncse-
lekmények jelentős része a turisztikai idényben történik, amely
egyértelműen a megnövekedett vendégforgalomhoz köthető. 

A nemzeti színű szalag átvágása után a rendőrség hivatalosan is bir-
tokba vehette a körzeti megbízotti irodát.

Sok sikert a további munkához!

Új irodát kaptak a fűzfői körzeti
megbízottak

Köszönetnyilvánítás
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár ezúton szeretnénk megköszönni a Tobruki Kertészetnek, hogy az általuk

adományozott fenyőfával hozzájárultak az intézmény karácsonyváró megjelenéséhez!
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Ünnepi állománygyűlést tartottak a Balatonalmádi Rendőr ka -
pitányságon 2018. december 20-án. Balatonalmádi és Balatonfűzfő
városok önkormányzata által nyújtott támogatás tette lehetővé, hogy
a 2018. évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak juta-
lomban részesülhessenek. 
A jutalmak átadására Keszey János Balatonalmádi és Marton Béla
Balatonfűzfő polgármesterét kérte fel dr. Linczmayer László r. alezre-
des, kapitányságvezető.
Az évzáró állománygyűlésen a szakterületek vezetői az alkalomnak
megfelelő hangulatban értékelték az évet, mindnyájan megköszönve
az állomány egész évi erőfeszítéseit. Az állománygyűlés után állófoga-
dás várta a résztvevőket.

Karácsonyi állománygyűlés volt a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon

Igaz, hóval nem találkoztunk még, de az igazi téli hideg már kopog-
tatott az ajtónkon. A tél közeledtével a szociális szolgálat és a polgár-
őrség mellett a rendőrség is készül a zord időjárásban veszélyeztetett
emberekre történő nagyobb odafigyelésre.
A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorolha-
tó emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez
nem csak a fedél nélküliek számbavételét jelenti! Sok idős és nem
idős, de magatehetetlen ember is él egyedül!
Köztük vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni
magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső
helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai,
akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is gondolni kell!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja az elhagyott területeket,
kollégáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén
intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatóságok,
szociális szolgálatok felé. A segítség igazán házhoz megy! Ha az utcán
találkozunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehe-
tünk el! A rendőrség értesítésével megtesszük azt, az állampolgártól,
az embertől elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az
időben érkező segítség a legnagyobb segítség!
Tudom, a segítségre szorulók között vannak olyanok is, akik nem jelzik,
mire van szükségük, és vannak olyanok is, akik nem veszik igénybe, vagy
nem fogadják el a segítséget. Úgy gondolom, aki lelkiismerete szerint
megteszi a tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét esténként.
Az évvége nemcsak a telet hozza magával, hanem az ünnepeket is.
A ka rácsony melege után az óév búcsúztatása kerül középpontba.

A bulizásnak is vannak azonban szabályai!
• Alkohol fogyasztása után, ittasan, tudatmódosító szer hatása

alatt ne vezessen gépjárművet!
• Készüljön fel járművével az úton történő esetleges elakadásra nem-

csak a gépkocsi állapotának ellenőrzésével, hanem takaróval, inni- és
ennivalóval, egyéb szükséges dolgokkal, különösen hosszabb út előtt!

• Erősen ittas állapotban ne induljon el egyedül gyalog sem, ne álljon
meg útközben, hogy megelőzze a kihűlést!

• A tűzijátékok beszerzésére, használatára vonatkozó szabályokat
tartsa be a balesetek elkerülése érdekében!

• Petárda használata tilos és veszélyes!
• Ne hagyja el barátait, ismerőseit bulizás közben! Akivel együtt

indult el, annak biztonságos hazaérkezésére is gondoljon! Ezt külö-
nösen a fiataloknak ajánlom…

• Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és dohányáru megszerzésében!
• Hangoskodással ne zavarja a környezet nyugalmát! 
• Vigyázzon kutyájára, gondoljon más kutyájára a szilveszteri hang-

zavarban!
• Felelősen közelítse meg a vízpartot, és ne tartózkodjon víz közelé-

ben, különösen alkohol fogyasztása után!
Tudom, hogy a szilveszteri buli a felhőtlen szórakozás ideje, de az sem
hatalmaz fel senkit arra, hogy mások nyugalmát semmibe vegye, vagy
mások egészségét, testi épségét veszélyeztesse.
Rendkívüli eseménymentes szórakozást és boldog újévet kívánok
Kollégáim nevében is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Közeledik az évvége…
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Kedves Olvasó!
A Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége új
rovatot indít 2019 januárjától.
Rovatunk címe: Köztünk élnek, dolgoznak,
alkotnak
Sokaknak ismerős lehet ez a cím, hiszen

Gyuricza Lászlónak volt egy előadássoroza-
ta, ami ezt a címet viselte.
Engedélyével használjuk ezt a megnevezést.
Célunk, hogy minden hónapban bemutas-
sunk egy amatőr alkotót – kézművest, festőt,
hímzőt, fafaragót, táncost –, aki munkájával,

kiállításainkon való részvételével hozzájárul
városunk életének színesítéséhez. 
Rovatunkkal kapcsolatban kérjük vélemé-
nyüket, észrevételeiket! Köszönjük!

SZERKESZTŐSÉG

ÚJ ROVAT!

Olyan, mint egy hurrikán, gondolják sokan
és talán igazuk is van. Ahol megjelenik, mint
egy szélvész söpör végig. Ötletei, lendülete,
és jó szándéka mindenhova eljut, minden
apró kis résbe. Ő Karácsony Juliánna anya,
feleség és festő. Itt és most igyekszem festő-
ként bemutatni.
Hajdú-Bihar megyében lévő mezővárosban,
Derecskén született, de alig volt egy éves,
amikor Balatonakarattyára költözött a csa-
lád. Juliánna, igen, jól olvasta. Édesanyja
után a Julianna e régi formájával lett anya-
könyvezve.
Már gyermekként is nagyon eleven, sőt egye-
nesen rossz volt. Ez utóbbit szerencsére
kinőtte, de elevenségének fénye még ma is
pislákol. Fölös energiáit egész életében sport-
tal és az alkotással kötötte le. Az egyik egy
izgága természetet kíván, míg a másik meg-
követeli a türelmet. Juliánna vagy inkább
Julika, ahogy a szülei hívták, már óvodás
korában szeretett rajzolni, oly annyira, hogy
ha kellett hajába rejtve akár el is csent egy-
egy színes ceruzát, hogy bárhol és bárhova
felrajzolhassa, ami a fejében volt. Azt hiszem,
ezt megbocsájthatjuk Neki, főként azért,
mert így táplálva művészi hajlamait, ma fest-
mények garmadája kerül ki a kezei közül.
Igaz, nem színes ceruzával, hanem ecsettel,
olajjal, akrillal vagy pasztellal készülnek
művei. Alkotói útját a kezdetektől napjain -
k ig nem sok mester szegélyezte, mégis van
néhány, akiről feltétlenül meg kell emlékez-
nünk. Vidéki általános iskolájában Jákfalvi
József tanár úr igazította útba és ajánlotta

figyelmébe a várpalotai illetőségű Thury
György Gimnáziumot, melynek rajzszakára
fel is vették. Ott Újhelyi Gábor és Vágfalvi
Ottó festőművészek tanítványa volt. Ahogy
telt múlt az idő Julika felcseperedett, férjhez
ment és gyermekei születtek. Bár az élet úgy
hozta, hogy álmai hivatását egy időre csupán
hobbiként művelte, folyamatosan képezte
magát. Kádár Tibor alkotói csoportjának is
tagja volt. És mert a sorsát senki sem kerül-
heti el, így Karácsony Juliánna élete is olyan
fordulatot vett, aminek köszönhetően ma
már, mint főállású festőművész éli az életét.
Minden nap a vászna mögé ül, lenolajjal
vegyített terpentinbe mártja ecsetét, miköz-

ben a szivárvány ezer színét keveri ki olajfes-
tékeiből. Örök szerelmén, a Balatonon
keresztül festi meg lelke minden rezdülését.
Fest, ha boldog, ha szomorú, ha megkérik rá,
ha esik, ha fúj, vagy ha a Nap fénye szikrázik
a világban. Képeit a család minden tagja
önző módon magának akarja, mert alkotásai
lelkének részei. De a szépség mindenkié.
Képei által jelen van Ő a nagyvilágban és
boldog az az otthon, ahol egy igazi „Kará -
csony” lóg a falon.
Színei magával ragadják a néző tekintetét,
alkotásai Őt magát tükrözik, egyszerre dina-
mikusak és harmonikusak. Életfilozófiáját,
mi szerint az életút a fontos, igyekszik alko-
tásaiban is megfesteni. És, mert vallja a
Hippok ra tészi mondást, mely szerint „Az
élet rövid, a művészet hosszú”, otthonában
egy nyitott műhelyt alakított ki. Ott a ked-
ves látogató az olajfesték illatos mámorában
csodálhatja kedvére az alkotásokat, de akár
maga is ecsetet ragadhat és így a művészet
részévé válhat.
Ő hát dióhéjban Karácsony Juliánna, a Mi
színes és tiszta lelkű festőművészünk. Ha e
pár sor kevés a kedves Olvasónak, hogy meg-
ismerje Julikát, vegye szemügyre alkotásait és
azok mesélnek majd róla olyasmiket is,
amikre nincsenek szavak.
A művészek köztünk élnek és erre méltán
lehetünk büszkék! Ismerjük meg Őket és
alkotásaikat, hogy általuk Mi is többek
lehessünk!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

Köztünk élnek, dolgoznak, alkotnak – Karácsony Juliánna balatoni színvilága

December 12-én, szerdán 17 órakor tartotta
az év utolsó ülését a Mi, Nők filmklub.
Ez alkalommal Coco Chanel, a divattervező-
nő kalandos és nehéz életébe nyerhettünk
bepillantást. 
Audrey Tautou francia színésznő alakításán
keresztül egy olyan nőt ismerhettünk meg,

aki az árvaházi sorból kiemelkedve nemcsak
hogy megállt a saját lábán, de mint tudjuk,
világhírnévre is szert tett.
Bár első „ránézésre” könnyű szombat esti
filmnek tűnik, ha vesszük a fáradságot és
elgondolkodunk a történeten, megpróbá-
lunk a sorok mögé nézni, rájövünk, hogy egy

olyan nőt ismerhetünk meg, aki nemcsak
túlélte az életét kísérő tragédiákat, de min-
den alkalommal újrateremtette saját magát.
Eszközei és a módszerei az etikai helyességet
illetően előítéleteket vethetnek fel a néző-
ben. Azonban érdemes itt, ennél a pontnál
megállnunk és elgondolkodnunk az ítélet

Coco Chanel, a modern nő
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alkotás kérdéskörén.  Joga van-e a nézőnek,
aki üljön bár a televízió előtt, vagy járjon az
utcán és vessen egy pillantást a hajléktalanra,
esetleg nevezze magát jó hallgatóságnak egy
baráti körben... stb. véleményt alkotnia
mások életéről? A viselkedési norma, amit
a társadalom határoz meg számunkra és szo -
ci a  lizációnk során sajátítunk el, minden
körülmények között helyes? Mindent és
min denkit „bele lehet illeszteni a kockába” és
egyáltalán bele kell illeszteni?
A mozifilm komoly kérdéseket feszeget és
Coco Chanel élete példát mutat. Dönté sei -

nek helyességét meg lehet kérdőjelezni, de ha
hajlandók vagyunk egy másik oldalról vizs-
gálni a dolgokat, akkor be kell látnunk, hogy
Coco kiaknázta lehetőségeit és megteremtet-
te magának a jövőjét, mely életén is túlmutat.
Megteremtette a modern nőt még mielőtt ez
a fogalom egyáltalán megszületett. Leg fon -
tosabb azonban az, hogy mindeközben olyan
ember maradt, akinek volt értékrendje, ami-
hez egész életében ragaszkodott.
A film mindenkinek mást üzen, de fő mon-
danivalója lehetne az is, hogy ha az ember
képes kitartóan keresni az útját, meglelheti

azt. Klisé lenne? Talán igen, de mint minden
ilyen, ez is rendelkezik valóságtartalommal.
Elgondolkodni mindenesetre érdemes rajta.
A Mi, Nők filmklub 2019-ben is vár min-
denkit vetítéseire. Az új év első alkalma janu-
ár 16-án, szerdán 17 órakor lesz, amikor
Frida Kahlo mexikói festőművész életéről
szóló filmdrámát nézzük meg Salma Hayek
főszereplésével.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt!

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„A karácsony akár akarjuk, akár nem, feléb-
reszti vágyunkat a csodák után, melyek nem
vehetők birtokba, nem mondhatjuk őket
magunkénak, és mégis jelen vannak, mint
megannyi ajándék.”

(Nicolas Barreau)

Ismét közeledik az év vége, szeretett ünne-
pünk, a karácsony. Ilyenkor szokás, hogy
együtt legyenek a város nyugdíjasklubjainak
tagjai, barátok, társak, akik egész évben lel-
kesen végzik feladatukat, jóban, rosszban
kitartanak egymás mellett. Ezek az idősödő
„fiúk, lányok” lelkes csapattagok, akikre
mindig lehet számítani. Balatonfűzfőn há -
rom jól működő nyugdíjasklub van. A Cseb -
szalto nyugdíjasklub Németh Gábor vezeté-
sével, a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub lelkes
„ifjú” vezetője Csala József és a Balaton nyug-
díjasklub Lajkó Frigyes vezetésével működik.
Sajnálattal a Pedagógus nyugdíjasklub halál -
esetek miatt megszűnt. Az ünnepségnek a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár adott otthont. Az esti programo-
kat Bóna Veronika ismertette a jelenlevőkkel. 
Először a három klubvezető egy-egy szál
virággal jutalmazta meg az aktív tagokat,
majd egyperces néma felállással emlékeztek
meg az elhunyt tagokról.

Erdősi Gábor alpolgármester úr mondott
ünnepi köszöntőt. Beszédében az idős szü-
lőkre, nagyszülőkre tért ki, akik felneveltek
bennünket, azt a sok bölcsességet, szeretetet,
amit tőlük kaptunk, visszük magunkkal és
próbáljuk mi is átadni gyermekeinknek és
unokáinknak, a jövő embereinek.  Alpol gár -
mester úr elmondta, hogy amikor még kezdő
képviselő volt Fűzfőn, és részt vett az első
nyugdíjasklubok karácsonyi ünnepén és erre
a szép pillanatra azóta is emlékszik. Most így
40 felé jött rá, hogy milyen sokat jelentenek
az idősek a család, a közösség életében.
Mindig lehet számítani a korosodó emberek-
re. Váratlan események esetén mindig ké -
szen létben állnak és mennek segíteni, meg-
könnyíteni az életet. 
Kedves szóval említette meg Édesanyját, hogy
milyen sok segítséget kapnak tőle és a három
kisgyermekük is rajongásig szereti a nagyit.
Évek során arra lett figyelmes, hogy az idő-
sek mindig ott vannak a városi rendezvénye-
ken és aktív részesei ezeknek. Kihang sú -
lyozta, hogy a ma fiataljai olyan felelősségér-
zettel nem rendelkeznek, mint az a korosz-
tály, akire fel kell nézni. Fájón tapasztalja,
hogy az idősek egyre fogynak, és olyankor
mindig elszorul a szíve. Azon lesz Balaton -
fűz fő vezetése, hogy legalább egy kicsit meg-

könnyítse az itt élők életét. Megköszönte a
lelkes klubtagoknak, hogy 2018-ban a kará-
csonyi ünnepek előtt itt lehetett és ő köszönt-
hette a vendégeket. Végezetül Juhász Gyula
Öregségről című ver sét mondta el. „Az ember
sokszor megszépül, ha eljő az öregség. Hadd
szépüljek meg én is!”
Az ünnepi köszöntő után Kossuth Gergő éne-
kes lendületes, pergő műsorával hamar bevon-
ta a közönséget az éneklésbe. Bakonyvári-Duó
– Bakonyvári Sándor és Szente Szabolcs – pör-
gős számokat játszott, remek aláfestése volt a
vacsorának, melyet a NIKE étterem készített.
A tombolasorsolás után a zene és a tánc tette
felejthetetlenné ezt a szép estét.
Köszönet érte a szervezőknek!

HEGYI ILONA

Nyugdíjas klubok közös ünnepe 2018-ban Fűzfőn
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A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár is nagy izgalommal
készült a télapó érkezésére. December 5-én
vidám gyermekhangok töltötték meg a szín-
háztermet és előcsarnokát, ahol már kora
délután jó hangulatú kézműves foglalkozást
tartott Varga Judit. A színes és dekoratív
díszeket nagy örömmel készítették kicsik és

nagyok egyaránt. A Pesti Kisszínház előadá-
sa közben a télapó is megérkezett és egy-egy
szép vers, vagy dalocska után apró édességgel
jutalmazta a bátor ki szereplőket. Búcsú -
zásakor megígérte, hogy jövőre ismét elláto-
gat hozzánk. Mi várni fogjuk.

BÓNA VERONIKA

Megérkezett a Mikulás

2018. december 8-án második alkalommal
rendezte meg egyesületünk a Városi
Disznóvágást, melynek nevével ellentétben
egyik célja az volt, hogy a régi falusi disznó-
vágások hagyományait bemutassa a város és a
környék érdeklődő lakosságának. A másik
célunk ezzel a programmal is – mint egyesü-
letünk minden rendezvényének – az volt,

hogy összehozza a város lakóit, ebben most is
a gasztronómiai volt segítségünkre. Öröm
volt látni, hogy fiatalok és idősebbek nézték
a feldolgozást, ültek közös asztalhoz, nyúj-
tották együtt a rétest, részt vettek a délutáni
vetélkedőn, élvezték a kísérő programokat.
Idén a nagycétényi küldöttség mellett a szat-
mári Sonkád település delegációja is részt
vett az eseményen.

Elsőként a gyerekek – és az örök fiatalok –
játszhatták el Czoma-Szegedi Nóra erre az
alkalomra született meséjét, majd a Pannó -
nia Citerazenekar fergeteges műsora követ-
kezett. Ezután együtt nótázhattunk Szeles
Józseffel és Szeredy Krisztinával, akiket Pató
Bálint követett operett slágerekkel. Mint
tavaly, idén is „színpadra” lépett a nagycété-
nyi Kadarka Éneklőegyüttes néhány tagjával
kibővült Balaton Dalkör, majd a Fűzfő

Hagyományőrző és Nosztalgia Tánc klub mel-
lett bemutatkozott az idén ősszel alakult
kezdő felnőtt néptánccsoport. Esti program-
ként Csocsesz szórakoztatta a közönséget,
majd, aki még mindig bírta szusszal, Nádasi
Elemér harmonikamuzsikája kíséretében
nótázhatott. 

Hála a fáradhatatlan segítőknek, egész nap
bővében voltunk az enni- és innivalóknak.
Fölsorolni is nehéz volna, hogy mennyi
finomság közül lehetett válogatni. 

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki mun-
káját, idejét ezen a decemberi szombaton
arra áldozta, hogy ez a rendezvény ismét
sikeresen létrejöhessen. 

MOLNÁR ESZTER – VENDÉGVÁRÓ ÉS

GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

II. Városi disznóvágás
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A Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Táncklub a Yildizlar Hastánccsoporttal
együtt immár ötödik éve rendezte meg a
karácsonyi gálaestet.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden
kedves nézőnknek, hogy megtiszteltek ben-
nünket a jelenlétükkel. Valamint minden
segítőnek, akik közreműködtek a gála szín-
vonalához: Németh Imrének a fénytech-
nikáért, Kondrik Istvánnak a hangosításért,
Hatás Andrea színművésznőnek a szép kon-
ferálásért, Lajkó Frigyesnek a szíves ven -
déglátásért, Hódi Tibornak és az Öveges

tanu lóinak a fényképek, videók és háttér-
munkák segítéséért.
Az est folyamán felléptek még velünk
Hegedűs Istvánné által vezetett Senior
Örömtánc csoport, a szeptemberben alakult
Senior néptánccsoport Molnár Eszter
vezetésével. Csoportunk legkisebb tagjai, a
Fűzfői Csipet Csapat gyermekcsoport
ismételten új, eddig nem látott koreográ-
fiákat mutatott be. Együtt – közösen a
Balaton Dalkörrel – egy csapatként
készültünk most is, mint ahogy már sokszor
színesítettünk más rendezvényeket is.

A 2018-as gálánk színvonalát emelte egy
szívszorító levéllel Gróf Tibor, a Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója, aki távol-
létében sem feledkezett meg a gálánkról,
rólunk. Az üzenetét és az ajándék virágcsok -
rát Hatás Andrea és Kiss Irén közvetítette.
A 2019-es gálánkra már most nagy szeretettel
hívunk, várunk mindenkit!
Az új esztendőben kívánunk jó egészséget, sok
sikert mindannyiuknak!

PAPP JUDIT / YILDIZLAR ÉS VARGA JUDIT /
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS CSIPET CSAPAT

Táncgála

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2018. decem-
ber 20-án tartotta hagyományos karácsonyi
koncertjét az iskola diákjainak, tanárainak,
a kedves szülőknek, érdeklődőknek, a meg -
hívott vendégeknek. A programon örömmel
vett részt Marton Béla, Balatonfűzfő város
polgármestere is.
Az iskola karácsonyváró programjai nagyon
népszerűek: az adventi sikeres fellépések, az
iskolai karácsonyfa állítása, a karácsonyi
ajándékozással egybekötött osztálybulik,
a dicsérő karácsonyi iskolagyűlés, a sikeres
karácsonyi vásár. 
A lelkes fellépők csodaszép karácsonyi
műsorral lepték meg a közönséget a szeretet,

az elfogadás, a tisztelet, a békesség jegyében,
lezárva a 2018-as év történéseit és boldog -
sággal várva a 2019-es évet.
Az Irinyi Fúvószenekar elementáris, magával
ragadó erővel játszotta az ismert, szép

Ünneplés gyönyörű dallamokkal
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számokat Hégely Ákos tanár úr vezetésével.
A Csengettyűs együttes igazi karácsonyi
egyveleggel, míg az Irinyi Kórus nemzetközi
karácsonyi dalokkal lepte meg az ünneplőket
Mészáros Márta tanárnő igazgatásával.
Ratter Roland és Harta Bettina a Balaton-
parti Zeneiskolák Kamaraversenyén kiemelt
arany minősítést és nívódíjat kapott
TicoTico című számukért, s ezt kiegészítve
tubával és ütőhangszerrel adták elő fer-
geteges sikerrel. 
Váczi Violetta és Ódor Laura szólóénekükkel
kápráztatták el a nézőket, majd Huzsvár

Gerda, Fenyvesi Zóra Klaudia, Kiss Rebeka,
Magyar Lídia és Ódor Laura Szürkepatás
című kamara produkciója kapott óriási tap-
sot Hégelyné Kórodi Mónika tanárnő fel ké -
szítésével. Végül az Irinyi Fúvószenekar
kíséretével közös, örömteli énekléssel zárta
az Irinyi Iskola közössége a Karácsonyi kon-
certet. 
A meghitt pillanatok nem jöhettek volna lét re
a felkészítő tanárok aktív, hatékony mun kája,
s a kedves szülők segítsége nélkül. Köszönjük!

HORVÁTH IRÉN

Városi karácsony 
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár komoly feladatának
tekinti, hogy rendezvényeivel valamennyi
településrészen jelen legyen, különösen a ka -
rá csonyvárás időszakában.
Így történt ez idén is, hiszen az adventi gyer-
tyagyújtások szép számú érdeklődőt vonzot-
tak, a városi karácsony helyszíne pedig a tava-
lyi Kö zösségi Ház után december 15-én

a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyv tár volt. 
Izgalmas programnak bizonyult mézeskalács
díszítő játszóházunk, aminek levezetéséért
köszönettel tartozunk Papp Józsefné Jutká -
nak. Ezt követően a gyermekeket és felnőtte-
ket is egyaránt Hatás Andrea színművésznő
vidám zenés fellépése szórakoztatta, akinek
műsorában szerepelt közös éneklés és tánc is,

ami nagyszerűen megalapozta a további
műsorok alaphangulatát.
Köszönjük, hogy ka rácsonyi műsorunk
részeként fellépőink sorában köszönthettük
a Conestoga Country Linedance csoportot és
a szintén nagy népszerűségnek örvendő
Varnyú Country zenekart.

BÓNA VERONIKA

Városházi karácsony
A negyedik adventi gyertyagyújtás előtt
a hagyományokhoz híven Marton Béla pol-
gármester úr a Városháza előcsarnokában
tar tandó karácsonyi koncertre hívta Ba la -
ton fűzfő lakosságát.
A szépen feldíszített karácsonyfa, melyet
a Kéz műves Klub tagjai által készített díszek

ékesítettek, méltó keretet adott a hangver-
senynek.
Polgármester úr köszöntője után a Balaton
Dalkör karácsonyi dalokból összeállított
műsora következett. Káplán György ének-
művész 18. századbeli német dalokkal káp-
ráztatta el a hallgatóságot. Hajas Szilárd

fuvolaművész és fia, Gellért marimbán és egy
különleges hangszeren előadott szép dalla-
mokkal tették emlékezetessé ezt az estét.
A hangverseny végén a finom kalácsok és süte-
mények – K&A Pékség – elfogyasztása után
még sokáig beszélgettek az egybegyűltek.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Adventi ablakok Balatonfűzfőn
Horváthné Karli Szandra keresett meg azzal
a felvetéssel, hogy kapcsolódjunk a solymári
Adventi Ablakok ünnepi játékhoz.
A játék egy olyan adventi naptárról szólt,
ami a település ablakaiból állt össze.
Mindennap más-más helyen került 1–24-ig
egy-egy szám a kidíszített ablakokba.
Ezeket az ablakokat kellett megkeresni. Az
aznapi ablak helyének a meghatározásáról
felkerült egy térkép a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület internetes oldalára, és
oda kellett feltölteni a fényképeket is, melye-
ket meg találtak az „ablakvadászok”.
Köszönjük szépen az adventra készülődés
résztvevőinek az Adventi ablakokat!
Balatonfűzfőn 59 ablakra került adventi

szám, ebből 47 család, 3 közintézmény
(Irinyi iskola, gyártelepi bölcsőde, fűzfőfür-
dői óvoda), 2 templom és 7 vállalkozás abla-
kába.
Litéren 41 ablakba került szám, melyet 34
család, 2 templom, 5 közintézmény díszített
fel. Litéren az Önkormányzat szervezte az
eseményt és az ottani közösségi élet ezekben
a napokban még erősebb volt. Le a kalappal
előttük!
Köszönet a ,,vadászoknak” és beszámolóik-
nak, melyektől áldottabbak és vidámabbak
lettek a napjaink!
Köszönet azoknak, akik segítettek a szerve-
zésben és azoknak is, akik az utolsó pillana-
tokban is bekapcsolódtak, hogy minden
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Az év utolsó heteiben bővelkedtünk progra-
mokban, hiszen a karácsonyra való lelki és fizi-
kai felkészülés számos „feladatot” rótt ránk.
Az adventi gyertyagyújtásokra minden hét
első napján került sor, hol a saját Irodalmi
Körünk és Énekkarunk adott hangulatos
műsort, hol a dolgozóink örvendeztették
meg az összegyűlteket az ünnepekre hangoló
összeállítással. A legkülönlegesebb ezen hét-
fők közül talán a karácsonyfa díszítő alka-
lommal összeforrt eseményünk volt, ahol
nemcsak a mi kézműveseink, hanem a város
különböző csoportjai is elhozták saját készí-
tésű fenyődíszeiket. Ez a rendezvény lehető-
séget adott egy kis közös kikapcsolódásra,
ismerkedésre is. Az Irinyi Általános Iskola,
Öveges Középiskola jóvoltából fiatalok, a
Hímző Műhely és a Csebszalto nyugdíjasklub
részvételével a felnőtt korosztály is képvisel-
tette magát. Az immár második alkalommal

megrendezett, nagyon kellemes eseményünk
ezután már biztos hagyománnyá válik.
Ahhoz, hogy a kézzel készített díszekkel
öltöztessük fel a fát, számos alkalommal jöt-
tek össze azon lelkes időseink, akik a kézmű-
veskedést kedvelik. Az ő munkájuk eredmé-
nye az a sok dekorációs elem, mellyel az épü-
let számos pontján találkozhatnak a hozzánk
ellátogatók. A sütésben jeleskedő hölgyek-
nek is akadt teendőjük a hónapban, két alka-
lommal is finom édességekkel kedveskedtek
rendezvényeinken.
A vallásos időseink az ünnepre való lelki fel-
készülését egy római katolikus szentmise se -
gítette az adventi időszakban Laposa Norbert
plébánosnak köszönhetően.
Az idén sem mulasztotta el a Mikulás, hogy
betérjen hozzánk, ezúttal egy közös éneklésbe
kapcsolódhatott be, hi szen épp az ünne pi dal-
lamokat gyakorolták az ének kar tagjai.

Természetesen a
k a  r á c s o n y t ó l
füg getlenül is volt
okunk összegyűlni,
közel 50 főt köszöntöt-
tünk a névnapja alkalmából zenei kívánságko-
sárral az utolsó negyedéves rendezvényünkön.
Szép számú születésnaposunk is volt, őket
Varga József nótaénekes fellépése örvendeztet-
te meg egy másik összejövetelen.

Visszatekintő

napra jusson ablak, és ezáltal szebbé tették az
adventunkat!
,,A várakozás csodája türelemre és odafigyelés-
re késztet. A hit és bizalom megerősödik, és az

ember egyszer csak belekerül abba az áldott
állapotba, amikor szíve megnyílhat …”
Ezúton szeretném felsorolni a fűzfői
családo kat: Tátrai-, Győrffy-Kucserka-,

Hernády-Sárközy-, Görög-, Perczel-, Horváth-,
Lenner-, Kovács-, Papp-, Szöllősi-, Varga-
Sárzó-, Szabó-, Borsos-, Nagy-, Hegedűs-,
Papp-, Kovács-Pásztor-, Szijgyártó-, Sebestyén-
Tóth-, Király-Bándli-, Koós-, Szabó-Pikó-,
Zitek-, Tóth-, Kelemen-, Nyoma-, Bocskai-,
Székely-, Csepeli-, Szijjártó-, Sárzó-, Kukoda
Lőrincz-, Jenei-, Szűcs-, Parrag-, Farkas-,
Szabó-, Bíró-, Gál-, Szabó Gróf-, Boa-,
Kontics-,  Kogulpauer-, Molnár-, Bozzay-,
Király-, Ódor család.
Vállalkozókat: Horgász és Ajándék bolt,
Szitakötő étterem, Füzike virágbolt, Katica
bolt, Lila Sportház, Száz Forintos bolt
Közintézményeket: Gyártelepi Bölcsőde,
Irinyi általános iskola, Fűzfőfürdői Óvoda, 
és a Református- és Katolikus egyházak.

Köszönöm mindenkinek a szervező Bala -
tonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület nevé-
ben!

SZANYI SZILVIA ELNÖK

Fotók: Boros Péter



Az év vége felé közeledve egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi, miért és hogyan történik városunk egyes
részein. A munka hevében számunkra gyakran természetesnek tûnik, hogy az aktuális, már helyszínen megjele-
nõ beavatkozás. Nem gondoltam arra, hogy a testületi döntéseket nem követõk számára mindez az újdonság ere-
jével hat. 
Az ezzel kapcsolatos információ hiányt szándékozik megszüntetni ez a � szándékaim szerint � negyedévi rend-
szerességgel megjelenõ cikksorozat, amely a Balatonfûzfõn tervezett, folyamatban lévõ és megvalósult (nem kizá-
rólag önkormányzati) fejlesztésekre koncentrál.

Vegyük tehát sorba a 2018-as évet.

A megvalósult fejlesztések között nagy örömmel szá-
molok be a Városháza épületének felújításáról, amely
az Önkormányzati Hivatalon túl a Járási Kormányhivatal
kirendeltségének, a Fûzfõi Vagyon kezelõ Kft.-nek,
a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság körzeti meg-
bízotti irodájának és a Balatonfûzfõi Polgárõr Egye sü -
letnek is helyt ad.

Felújíttattuk a Nike körút kritikus állapotban lévõ kanya-
rulatát a salakgyári porta környékén, amely így a bu -
szok, tehergépkocsik és személygépkocsik számára is
biztonságos használatot biztosít.

Megépült a Fövenystrand fõépületének második üte -
me, amely az új szinten kialakított apartmanokkal teszi
teljessé az eredetileg elképzelt fejlesztést.

A századik hónap a városházán
Mi történik Balatonfûzfõn?



Megépíttettük a Gagarin utca és a Fûz utca összeköté-
sére már régóta megálmodott járdát, hogy gyerme -
keink biztonsággal juthassanak el a buszpályaudvartól
az iskoláig.

A Városi Stadion területén felújítottuk a régi kosárlabda
pályát, amely kibõvítve és korszerû rekortán burkolattal
ellátva minõségi sportolási lehetõséget biztosít több
sportág számára is.
Kültéri sportparkot építettünk a Bringakörút öböl felet-
ti szakasza mentén, amely remélhetõleg egyre több
érdeklõdõ számára fog szabadidõs sportolási lehetõsé-
get biztosítani.

Sikerült egy kültéri sportparkot is megépíteni a BS Fûzfõ
kikötõjével szemben lévõ területen. Az úgynevezett
�street � workout�, azaz a szabadtéren felállított test -
edzõ eszközök alkalmasak tolódzkodásra, húzódzkodás -
ra, has és hátizom erõsítõ gyakorlatok és fekvõtámasz
gyakorlatok elvégzésére, valamint lépcsõzésre, bordás-
falon végezhetõ gyakorlatokra és függeszkedésre.

Magán beruházásként alapítványi iskola indult a volt
központi labor épületében, amely mûködésének sajá-
tosságaira tekintettel megnõtt az igény a szálláshely
szolgáltatások tekintetében.

Szintén magán beruházásként folyamatban
van a vasútállomás alatti területen egy 7�8
épületbõl álló 42 lakásos társasház építése,
illetõleg az önkormányzat által az elmúlt és ez
évben értékesített több lakóingatlan beépíté-
se (például a Gyári utca végén), amely jól
érezhetõen fokozza a további beépítési ked-
vet, ezáltal szolgálva városunk fejlõdését.



A hamarosan kezdõdõ beruházások között örömmel számolok be a Vágfalvi Ottó Mûvelõdési Központ felújí-
tásáról, amely remélhetõleg ugyanúgy kiváltja a balatonfûzfõiek tetszését, mint az a Városháza esetében történt.

Ugyanígy nagy örömöt fog okozni a fûzfõfürdõi orvosi rendelõ megépítése, amelynek kivitelezési munkái várha-
tóan tavasszal kezdõdnek.

2019-ben szeretnénk megkezdeni azt a pályázaton elnyert támogatás felhasználását,
amely a Sirály Étterem és a Kalóz köz közötti parti sétány szakasza mentén húzódó
kerékpárút kiépítését célozza meg. Ugyanezen forrásból újul meg a fövenystrandi par-
koló Sirály utca felé kivezetõ szakasza és egyidejûleg kiépül több, kisebb parkolóhely
is.
Mindkét érintett szakaszon, tehát végig a Fövenystrandtól egészen a Kalóz közig foly-
tatódnak a képviselõ-testület által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark
kialakítások.



Ezek a kerékpárút építésen túl terveink szerint strandröplabda pályák kialakítását, a szabadon települt fás terület
aljnövényzetének kiirtását és ligetes, tisztásokkal szabdalt gyérítését jelenti, jellemzõen a vegetációs idõszakon
kívüli ütemezéssel. Természetesen a tervek tartalmazzák a szükséges, nemesebb fajtákból összeállított fapótláso-
kat is a megfelelõ helyen, az elõírt mennyiségben.

Terveink között szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyûjtõút felújítása. A szükséges tervek nagy
része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses.
Szeretnénk folytatni a Közösségi Ház udvarának felújítását és a belsõ tereit is korszerûbbé kívánjuk tenni.
Lehetõségeinkhez képest folytatni kívánjuk az önkormányzati beruházásban megvalósuló, kisebb léptékû út és
járda felújításokat is.
Többször nekifutottuk már a volt Jókai iskola értékesítésének, bízva ezzel abban, hogy ezen a területen szintén
megindulhat valami fejlesztés. Itt tájékoztatom az olvasókat, hogy a volt Klebelsberg iskola országos védelem alá
került. Ez az állapot megerõsítette a képviselõ-testület korábbi döntését. Helyes volt helyileg védetté nyilvánítani
az épületet, mely most már országosan is védetté vált. Ez annyiban jelent többet a korábbinál, hogy minden fej-
lesztéssel kapcsolatban be kell szerezni a mûemlékvédelemmel foglalkozó hatóság engedélyét is, éppúgy, mint a
templomrommal kapcsolatban.
A Tobruki Strand fõépületének tetején a Fövenystrandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el, a munkálatok folya-
matban vannak.
A Fûzfõi Atlétikai Klubbal együttmûködve megújulhat a Városi Stadion élõfüves nagypályája és a sportöltözõk.
Keressük a lehetõséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására.
Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülõ út alatti aluljárón keresztül
kerékpárút vezethessen Fûzfõgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonságosan eljuthassa-
nak az iskolába, illetve a lakótelepen élõk gond nélkül közelíthessék meg a fûzfõfürdõi településrészt, a strandot
és a temetõt is.

Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezetõ rendszer problémáinak megoldása a leromlott mûsza-
ki állapotra, a megváltozott idõjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének megemelésére is tekintettel.
Hasonló nagyságrendû feladat az útjaink állapotának még a fenntartása is, nem beszélve azok felújításáról.
Ezen problémákat elõrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésrõl
lépésre sikeresen megoldani.
A volt vízmû épülete az elágazóban értékesítésre került. A tulajdon bejegyzése folyamatban van. Így ez az aka-
dály is elhárult, egy modern kereskedelmi egység építkezése kezdõdhet hamarosan. 
Az írás az újév elsõ napjaiban jelenik meg, így illõ, hogy ezzel is foglalkozzak e sorok között is.
Az Újév sokak számára a fogadalomtétel ideje. Úgy érezzük, mintha nemcsak egy új év kezdõdne ilyenkor, hanem
lehetõségünk lenne egy egészen új életet is elkezdeni.

Ehhez kell igazán életerõ, bölcsesség és bátorság. Ajánlom a szíves figyelmükbe Szent Benedek, Európa védõ-
szentjének kívánságát:

�Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit
lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettõ között különbséget tudjak tenni.�

Végül, de nem utolsósorban Arany János, barátjának írt szavaival kívánok Önöknek, mindannyiuknak jó kedvet
és bõséget az újesztendõre!

�Ha galambot adnál, az sem lenne káros, / Akkor azt kívánom: legyen élted páros, / Rétesed a túrót ahányszor
takarja, / Annyi boldogsággal légy te eltakarva. / Örömed legyen a cékla pirossága, / Reményed a zeller zöld-szín
koronája, / Napjaid legyenek édes ízû kompót, / Meg ne keserítse gyógyszertári kontó (�) Ha pedig nem volna
enni, innya semmid, / Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit, / Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud:
/ Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud�

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019. január 19. 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház. 

Marton Béla
polgármester
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Az intézményi karácsonyi ünnepségünket
néhány nappal szenteste előtt tartottuk meg.
A ceremóniát Vellai–Nemes Nikoletta intéz-
ményvezető és Marton Béla polgármester úr
nyitotta meg, akik beszédük után az intéz-
ményünk, és minden bizonnyal Veszprém
megye legidősebb lakóját, a decemberben
109. évét betöltő Marika nénit köszöntötték
fel. A kiváló szellemi frissességű és jó humor-
érzékű ünnepelt egy rövid, a szeretetről szóló
verssel hálálta meg a figyelmességet.

Az ünnepség további részében a veszprémi
Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szak kö -
zépiskola két növendéke komolyzenei, és a
dol gozóinkkal kiegészült Irodalmi Körünk
prózai műsorát láthatták.
Vidáman és tartalmasan köszöntünk el a
2018-as évtől, és igyekezni fogunk, hogy ez
az új esztendőben se legyen másképp.

NAGY VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Karácsony a szeretet ünnepe
„A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyog-
nak velünk az örömben, és lecsókolják köny -
nyein ket a fájdalomban.”

Gárdonyi Géza gondolata a szeretetről, mely
melegséget hoz a szívekbe.
Elcsépelt közhelynek hangzik, hogy a kará-
csony a szeretet ünnepe, mégis így van, ilyen-
kor az érzések, érzelmek kerülnek a közép-
pontba. Mindenki szeretné a másik tudtára
adni, mennyire fontos neki, de nem minden-
ki születik a szavak emberének.
Hegedűs Józsefné Julika kitartó munkájának
eredménye, hogy már évek óta a mozgásuk-
ban korlátozott társaiknak meg tudják ren-
dezni a ,,Szeretet ünnepét”. Az egész megyé-
ből jönnek a tagok a csoportvezetők vezeté-
sével, Pápáról, Sümegről, Tapolcáról és még

lehetne sorolni. Mindenki kis ajándékcso-
maggal érkezik, amiben a tombola tárgyak
„bújnak” meg. Ünneplőbe öltözve, mosollyal
az arcokon foglalják el helyüket az ünnepi
asztalnál.
A feldíszített, mennyezetig érő csillogó-villo-
gó karácsonyfa mellett Julika köszönti a je -
lenlevőket. Végig örömmel a szívében eleve-
níti fel a 2018-ban történt legfontosabb ese-
ményeket, majd elmondja az est programját.
Erdősi Gábor alpolgármester úr meghitt, régi
családi emlékeket elevenít fel és egy költözés-
kor előkerült papírlapocskát elővéve felolva-
sott egy kedves verset, melyet apósa írt egy-
kor. Látszott a hallgatóság szemében egy-egy
könnycsepp, ahogy szinte maguk előtt látták
a régi emlékeket. A verset áhítattal hallgat-
ták, és nagy tapssal köszönték meg alpolgár-
mester úrnak a beszédet és a szavalatot.
Majd Julika, ahogy minden évben már szo-
kássá vált, csodálatos kristályvázákkal kö -
szönte meg a „jótevőknek” egész éves áldoza-
tos, segítőkész munkáját.
Humanitás kitüntetést kapott Lajkó Frigyes,
aki több éve támogatja a csoportot és az
Egyesületet, a fesztiválra mindig ő ajánlja fel
a különdíjat. Posztumusz Humanitás kitün-
tetést kapott Horváth Károlyné Ilike. Tagja
volt a Mozgássérültek Egyesületének, mun-
kájával rendszeresen segítette a csoport mun-
káját. A kitüntetést gyermekei vették át.

Elnök asszony kiemelte, és külön köszönetet
mondott Balatonfűzfő Város Önkormányza-
tának, a Balatonfűzfőért Alapítvány Kura tó -
riumának, akik ebben az évben is a fesztivál-
ra kért teljes összeggel támogatták a rendez-
vényt.
Kiemelte Balatonalmádi Önkormányzata
képviselő-testületének támogatását, amit
ennek a karácsonyi rendezvénynek a kiadása-
ira fordítottak.
Az ünnepi beszéd után jöttek a szebbnél
szebb előadások. Kiss Feri bácsi Szilágyi
Domo kos: Karácsony című versét szavalta el,
majd másik csoport-tagunk a Gyufaárus kis-
lány megható történetét olvasta fel.
Varga Judit és a Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub tagjai remek, és a kará-
csony hangulatához illő műsorral tették
szebbé az estet.
Lajkó Frigyes és csapata által készített finom
vacsora és sütemények elfogyasztása után
jött a várva várt tombola. Szebbnél szebb és
értékesebb tárgyak kerültek új gazdájukhoz. 
A délutántól késő estig tartó rendezvény
2018-ban is felejthetetlen hangulatban telt
el. 
Mindenkinek köszönettel tartozunk, hogy
ismét sikerrel végződhetett ez a karácsonyi
esemény.

HEGYI ILONA
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Beszámoló a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület által szervezett

decemberi közgyűlés eredményéről

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület decemberben közgyű-
lést tartott, amelynek a helyszíne a Balatonkenesei Kultúra Háza volt.
A BKKTE közgyűlést hívott össze 2018. 12. 14-re, majd annak ered-
ménytelensége miatt 2018. 12. 18-ra, ahol megválasztották az egye-
sület új elnökét és egy új elnökségi tagokat. Emellett sor került még a
2018-as évi beszámolóra, illetve a 2019. évre vonatkozó tervek kifej-
tésére.  A közgyűlés összehívásának elsődleges oka az elnökség tiszt-
újítása volt.
A jegyzőkönyvvezető, valamit a jegyzőkönyv hitelesítők megválasz-
tása után a közgyűlés második napirendi pontjaként Revuczky
Karion elnök megköszönte a tagságnak az elmúlt két év bizalmát.

Elnöksége ideje alatt igyekezett az egyesület munkáját újraszervezni
több, kevesebb sikerrel. Megköszönte mind Balatonkenese, mind
Balatonfűzfő önkormányzatának a segítséget. Megválasztották az új
elnököt, Hartai Edvárdot, és az új elnökségi tagot, Turi Ferencet
3 éves időtartamra.
Hartai Edvárd már több éve fontos szerepet játszik Balatonkenese
életében. Jövőbeli tervei szorosan kapcsolódnak a turizmushoz és a
vendéglátáshoz.
Az új elnökségi tag, Turi Ferenc, sok évtizedes tapasztalattal rendel-
kező szakember.

A közgyűlés zárásaként Tóth Barnabás, az egyesület munkatársa
röviden összefoglalta az egyesület 2018-as évben végzett szakmai
munkáját. Bemutatta a szezonra való felkészülést, és a szezon legfon-
tosabb pillanatait. 
A 2019-es évre vonatkozóan, a különböző időszakok munkatervét
szisztematikusan ismertette. Kiemelte az egyesületi tagság előnyeit és
részleteit. Az utazási kiállításokon való részvételt elsőrendű feladat-
ként emelte ki a tavaszi időszakra vonatkozóan. A nyári szezont ille-
tően a megnövekedett turistaszám miatt természetesen lesz lehetőség
diákok alkalmazására is. Ahogy eddig minden fő szezonban, 2019
nyarán is rendszeres kérdőíves felméréseket végeznek majd az irodai
dolgozók az ide érkezők körében, Balatonfűzfő és Balatonkenesére
vonatkozóan. A nyarat követően az őszi időszak a továbbképzésekről
és a következő évi tervek kidolgozásáról szól.

• Jövőre is hasonló mértékű lesz az idegenforgalmi adó települé-
seinken

Balatonfűzfő és Balatonkenese településen maradnak a 2018-as évre
elfogadott adórendeleti számok.

Balatonfűzfő esetében 450 Ft/éj
Balatonkenesén 500 Ft/éj
Az adómentességet élvezők jogai, illetve a teljes települési adórende-
letek az alábbi rendelettárunkban olvashatóak 1.1.-es szám alatt.
http://hellobalaton.eu/hu/content/kapcs_mail/letoltheto-doku-
mentumok

• Téli kampány a Magyar Turisztikai Ügynökségnél

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önö-
ket, hogy a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) téli forgalom -
élénkítő kampányt tervez 2019. janu-
ár 15. és február 28. között. Az MTÜ
a kampányban szálláshelyek, vendég-

látóegységek, fürdők, illetve egyéb turisztikai szolgáltatók és attrak -
ciók aktív közreműködésére is számít.

Jelentkezés határideje: 2019. január 19.

A kampányhoz csatlakozó szolgáltatókat arra kérjük, hogy 2019.
január 15. és február 28. között „Helló Tél!” néven speciális ajánlatot
hozzanak létre.
A szolgáltatók a kampányhoz való csatlakozási szándékukat az alábbi
linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik. A kampányhoz
való csatlakozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
regisztáció:
https://kampany.hellomagyarorszag.hu/teliajanlatok 
A kampányhoz kapcsolódó részletekért keresse a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület irodáját, vagy vegye fel velünk elektro-
nikusan a kapcsolatot a balatonkenese@tourinform.hu címen!

• Ingyenes wi-fi pont a balatonke-
nesei tourinform irodánál
Egyesületi irodánk új szolgáltatással
bővül vendégeink számára. Ha nincs
internet hozzáférése, jöjjön el hoz-
zánk!

• Megújult a hírlevelünk!
Szervezetünk megújult szolgáltatással bővül, pontosabban a hírlevél-
lel, melyben folyamatosan informáljuk tagjainkat, illetve feliratkozó-
inkat településünk, illetve közvetlen környezetünk turisztikát érintő
híreiről.

A rendszeres hírlevél a BKKTE honlapjáról, a hellobalaton.eu oldal-
ról kerül kiküldésre, ahol: friss hírek, programajánlók, turisztikai cik-
kek, pályázati lehetőségek, turisztikai információk szolgáltatók és
vendégek számára, turizmust érintő testületi határozatok, letölthető
nyomtatványok, dokumentumok, hirdetési és marketing megjelenési
lehetőségek, ajánlások, elemzések kerülnek publikálásra.

Amennyiben még nem iratkozott fel hírlevelünkre, megteheti a
http://hellobalaton.eu/ oldalon. 

KANÁSZ PETRA

A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület hírei
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Eredményes év a fűzfői véradók mögött
A Gyártelepi Véradó Csoport  a hagyományokhoz híven  folytatta
munkáját a 2018-as esztendőben is a véradások szervezésében és
lebonyolításában. Pongrácz Istvánnak, a csoport vezetőjének értéke-
lése szerint úgy a szervezésben, mint a hozzáállásban elismerésre
méltó eredményeket tudtunk felmutatni.
Az idei év során négy alkalommal mintegy 217 egységnyi vért adtunk
le, mely jóval felülmúlja a tavalyi év eredményét, miközben 25 első
alkalommal vért adó donort köszönthettünk. Ezenkívül 19 irányított
véradásunk volt, azaz felhívásra közvetlen műtétekhez az illető sze-
mély részére szolgáltattuk az életmentő vért.
A 2018. év alkalmankénti leosztásban a következőképpen alakult:

Mindig is fontosnak tartottuk donorjaink fizikai állapotának fenn-
tartását. Ezért is szervezünk immár évek óta valamelyik meleg vizes
gyógyfürdőbe történő évi kétszeri, ún. regeneráló kirándulást. Mivel
anyagi lehetőségeink minimálisak, így meg kell említenünk azon
magánszemélyek, cégek neveit, akik állandó ill. eseti támogatásukkal
lehetővé tették kiszállásos véradásaink sikerét. Engedtessék meg
nevük felsorolása, mert megérdemlik. Tehát 2017. évi véradásainak
anyagi és egyéb támogatói voltak: Balogh Imre, Borsos József, Böröczky
Zsolt, Gál István, Gondán Sándor, Harmath Gábor, Hegedűsné Klári,
Kiss Kálmán, Koronczai János, Lajkó Frigyes, Majoros Kft., Nagy
Béla, Orosz Péter, Pók Árpád, Simon Csaba, Tóth János, Balatonfűzfő
Város Önkormányzata, valamint a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár. Támogatásukat ezúttal is tisztelettel megköszönjük és a
jövőben is számítunk rájuk! 
Végezetül egy személyi változásról is essék szó: Pongrácz István veze-
tőnk hosszú évek sikeres munkája után átadja a szervezési feladatokat
lányának, Pongrácz Ágnesnek.
A csoport nevében kívánunk Ágikának – édesapjához hasonló – sike-
res és eredményes munkát! Valamennyi tagunknak, támogatónknak
sikerekben gazdag, egészségben jó, Boldog Újévet kívánunk!

DIÓSI PÉTER

LÁTHATÓSÁGI kampány az IRINYIBEN

A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, a Balatonalmádi Járás
Baleset megelőzési Bizottság november végén közös kampányt hirde-
tett, melynek keretében azoknak a diákoknak, akik 16.00 óra utáni
programokon vesznek részt (művészeti iskolában tanuló, sportiskolai
edzésen részt vevő, vagy bejárós tanuló),  a táskájukat fényvisszaverő
matricákkal, tárgyakkal szerelték fel, a láthatóság elősegítése, a balese-
tek megelőzése érdekében, a korai sötétedés miatt.
Ezzel a kampánnyal mintegy nyolcvan tanulónak segítettük elő a lát-
hatóságát a járművezetők korai észlelésének megsegítésére. A projekt

fő szervezője Horváth Irén pedagógus volt, aki folyamatosan ragasz-
totta a diákok táskájára, edzőfelszerelésére a világító rendőrmatricá-
kat, a villogókat, osztotta a csattogókat. 
Köszönjük Stanka Mária gyors és hathatós segítségét, a Balaton al má di
Rendőrkapitányságnak pedig az eszközök rendelkezésünkre bocsátását. 
A baleset megelőzése nagyon fontos, közös feladatunk, fő célunk,
hogy gyermekeinkre vigyázzunk, s településünknek továbbra se
legyen gyermekáldozata a közlekedésben.

HORVÁTH IRÉN

jelentkező kiszűrt irányított első
alkalommal

január 63 3 4 0
április 50 7 2 2
június 34 1 2 2
október 70 1 11 21

FAK Természetbarát Szakosztály
2019. januári túraterve

• Január 5. Pécselyi elágazó–Zádorvár–Hideg-hegy–Vászoly 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulási idő: 7.00 óra Táv: 9 km,
szint: 81 m
Túravezető: Papp Iván
• Január 12. Balatonarács–Tamás-hegy, Jókai kilátó–Balatonfüred,
MÁV állomás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra
Túravezető: Risányi Mária
• Január 19. Balatonalmádi–Remete-völgy–Apácafara–Cseri-
hegy–Vörösberény 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra, Balatonalmádi 8.20
óra Táv: 9 km
Túravezető: Polgár Benő
• Január 26. Márkó–Csatár-hegy–Ördögrágta-kő–Laczkó-
forrás–Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Február 1.  15.00 óra Évzáró – évnyitó 
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
• Február 2. Mencshely–Szent György-hegy–Lencse-hegy–Szent
Balázs templomrom, 13.00 óra szentmise, Szentantalfa, buszmegálló
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Február 9. Eplény–Ámoshegy–Sípálya–Malom-völgy–Eplény 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.10 óra Táv: 9 km
Túravezető: Király István

Túravezetők elérhetősége:
Horváth István, Balatonfűzfő, +36-30/277-6433, +36-30/310-6721 
Király István, Veszprém, +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő, +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém, +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém, +36-30/540-6388, 88/325-966
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő, +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém, +36-30/979-8629
Simon Károly, Balatonfűzfő, +36-70/423-8414
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2018. decemberi számunkban rövid hírt
adtunk, hogy dr. Varjúné Cseh Beáta novem-
ber 4-én lefutotta a 60. New York maraton
42 km 195 méteres távját 4 óra 31 perc 31
másodperc alatt. 
Statisztikai adatok: induló 53 315 fő, célba
ért 52 813 fő, ebből férfi 30 970 fő, nő
22 345 fő.
Az indulók között 65 magyar is volt, ebből
nő 26. A magyarok több mint a fele kül -
földön él.
Bea a saját korosztályában – 1166 fő – a 301.
lett.

Bea a sok kérdésemre elmondta, hogy
amikor elhatározta, hogy másodjára is elin-
dul ezen a versenyen, az motiválta, hogy 5
órán belül fusson, és ezzel név szerint beke -
rüljön a The New York Times másnapi
számába. Ez sikerült is!

Felkészülését 2018-ban is Sipos Fanni
futóedző irányította. Az intenzív edzéseket
már márciusban kezdte. A felkészülés alkal -
mával a tempóra fordították a figyelmet,
hogy alacsonyabb pulzusszámmal fussa az
adott tempót.

Mivel másodjára futott, a körülmények, a
helyszín már nem volt számára teljesen
ismeretlen. Ugyanolyan nagyszerű érzés volt
a rajtzónából való indulás előtt a megnyitó
az amerikai himnusszal, és a rajt Frank
Sinatra New York, New York dalára.

Futás közben arra gondolt, hogy miért is van
itt, mi a célja, meg arra, hogy egy letölthető
applikáción keresztül családtagjai, barátai, s
számos munkatársa élőben követi a futását.
Elmondta, hogy a holtpont kb. 30 km-nél
jött el, de a motiváció, az akaraterő át -
lendítette ezen a ponton. A frissítő pon-
tokon csak vizet ivott, és az itthonról vitt
megszokott géleket és elektrolitokat fogyasz-
totta, amit dietetikus állított össze.

Felkészülésében Sipos Fannin kívül igen
nagy segítséget kapott férjétől, aki sok min-
dent magára vállalt, hogy felkészülése zavar-
talan legyen.
Terve továbbra is, hogy 2019-ben is egy
maratont fog futni, ami minden való szí nű -
ség szerint megint a new yorki lesz. Az edző -
jével ugyan még nem egyeztetett, de 4 óra 15
perc körüli időt szeretne futni.
Itthon csak 10 km-en és félmaratonokon fog
indulni.

Befejezésképpen elmondta, hogy egy futó -
edzőt megkérdeztek, hogy mire lehet büszke
egy maratonfutó.  Az edző a felsorolást azzal
fejezte be: „Legyél büszke arra, hogy úgy
élsz, hogy le tudsz futni egy maratont.”
A fiataloknak, de minden korosztálynak Bea
teljesítménye azt kell, hogy sugallja, hogy
kitartás, akaraterő, jó felkészülés ered-
ményeképpen minden lehetséges.

Kedves Bea, további sikeres felkészülést, jó
egészséget kívánunk, teljesítményed legyen
példa és kedvcsináló mindenkinek!

De ha csak az egészségünk megőrzéséért
futunk, az is igen hasznos lehet.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Ha New York, akkor maratoni futás

BWM – családi nap

Amíg a december legtöbbünknél a karácso-
nyi készülődés jegyében zajlott, addig isko-
lánkban a féléves vizsgákra való felkészülésé
volt a fő szerep.

Mézes József igazgató úr rövid köszöntője
után a szülőknek és a majdan vizsgázó diá-
koknak alkalmuk nyílt tanítóikkal, tanáraik-
kal személyesen is megismerkedni, beszélget-
ni. Itt – remélhetőleg – mindenki választ

kapott a kérdéseire, és sikerült eloszlatni a
vizsgázással kapcsolatos kételyeket, félelme-
ket. A vizsgakonzultáció ideje alatt a gyere-
kek kézműves foglalkozáson vehettek részt,
ahol szebbnél szebb alkotások készültek,
melyeket haza is vihettek.
Ezt követően vendégeink a finomságokkal
megrakott asztalok körül frissülhettek fel,
cserélhettek eszmét egymással. A szünet
után Antal Zsuzsa kolléganő tartott előadást

a szülőknek a játék szerepéről, fontosságáról,
mely egy ünnepi hangulatot idéző fényspi-
rállal zárult. Ezalatt a gyerekek karácsonyi
dalokat énekeltek hangszeres kísérettel.
Búcsúzóul ezek közül egyet közösen is előad-
tunk. Úgy érzem, a második adventi hétvé-
gére eső családi napunk igazán meghitt,
ünnepi hangulatban telt.

SEBESTYÉN–TÓTH ORSOLYA
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Az 1930-as évek elejére már számos nyaraló épült fel a Fürdőtelepen,
s tulajdonosaik vallásukat gyakorló, római katolikusok voltak.
Miután szabadidejük nagy részét itt töltötték, számukra és a „Fűzfő-
pusztán” letelepedett lakosság nagy része számára is nagyon fontos
volt a vasárnapi szentmisén való részvétel. A templom hiánya miatt
többféle megoldás volt a misék celebrálására. Volt, amikor a szomszé-
dos településekre: Vörösberénybe, Balatonkenesére jártak át a hívők.
Volt, amikor jó idő esetén, a romtemplom területén tartottak szent-
misét, rossz idő esetén a Sirály klubház nagytermében. Forster Gyula
(az egyházközösség világi elnöke Budapesten) és felesége (oltár -
egyesületi tag Budapesten), valamint Uher Károly voltak a helybeli
szertartások szervezői. Később az iskola épületében oldották meg a
miséket. Miután egyre többen látogatták a miséket, igény támadt egy
önálló templom építésére. Hogyan épült meg a fűzfői Jézus Szíve
templom?  Pillantsunk be a történetébe!

Tudta-e, hogy
– 1929-ben Rott Nándor veszprémi megyéspüspök jelenlétében

meg alakították az oltáregyesületet Fűzfőn, melynek vezetője
Forster Gyuláné lett? 

– a fiatalok nyaranta színi előadásokat, bálokat rendeztek, így ezek
bevételét is a templom építésére fordították?

– a terveket Takács János építészmérnök baráti alapon készítette el?

– Forster Gyuláné elérte a rátóti prépostnál, hogy eplényi
kőbányájából jutányos áron megkapják a templom építéséhez szük-
séges kőmennyiséget? 

– a János-hegy tövében élő Hegyesi család (akik reformátusok
voltak) saját homokbányájából ingyen biztosította a szükséges
homokot? 

– a templomépítkezésnek esett áldozatul a romtemplom nyugati
homlokzata, melynek kövei az új templom alapját képezték?

– az itt élő nyaraló és lakossági összefogással 1935–36-ban épült
a Jézus Szíve templom Fűzfőfürdőn?

1936. augusztus 20-án Rott Nándor felszentelte az új templomot.
1935-ben, a fűzfőgyártelepi plébánia megalapítása után, annak lett
a filiája. Androsits István gyártelepi plébános ellátta a szolgálatot.
A festett üvegablakok – a rajtuk feltüntetett támogató személyek,
családok, közösségek adományaként – 1937-ben készültek el Palka
József üvegfestő műtermében, Budapesten. Településünk nagyon
kevés, régi épülettel büszkélkedhet épített környezetünkben. Mi,
fűzfőiek büszkék vagyunk a helyi közösséget szolgáló Jézus Szíve
temp lomunkra! (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e?

Búcsúzás
November 23-án búcsúztunk Tőled, drága Ilike,
reménykedve és telve hitetlenséggel, hogy ez igaz
lehet, hogy elmentél oda, ahonnan nincs vissza-
térés.

Pár hete még beszélgettünk, elmesélted, hogy Te is
nyugdíjas lettél, ezért kevesebbet fogunk találkozni.
Eddig benne voltál a város vérkeringésében, bármilyen
program volt, Te ott voltál, Rád mindenben lehetett
számítani és mindenkinek segítettél – hiszen a munká-
dat végezted nagy szeretettel. 

Hihetetlen, ami történt, hogy többé már nem lehetsz
velünk, ezután nélküled zajlanak tovább a ren-
dezvények, események. Nagyon hosszú időnek kell
eltelnie, hogy ezt feldolgozzuk, hiszen Fűzfőfürdőn
minden Rád emlékeztet.

Hiányzol a Közösségi Házból, az öreg iskolánkból,
mindenhonnan. Hiányzol a nyugdíjasoknak, az öreg -
diákoknak és tudom, egész Balatonfűzfőnek. Isten
veled, nyugodj békében drága Ilike.

M. MÉSZÁROS ÉVA
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Január (régiesen Januárius) az év első, 31 napos hónapja a Gergely-
naptárban. Nevét Ianusról kapta, aki a kapuk és átjárók istene volt az
ókori római mitológiában. A népi kalendárium szerint január neve
Boldogasszony hava. A 18. században a magyar nyelvújítók a január-
nak a zúzoros nevet adták.
A január és a február volt az utolsó két hónap, amit utólag hozzáad-
tak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál ez a téli időszak ere-
detileg nem kapott hónapot. Bár egy ideig még március volt az év első
hónapja, hamarosan a január vette át ezt a helyet. Ezt követően
a konzulok is január 1-jén léptek hivatalba.
A hónap első napja a mindenki által ismert újév napja.

Januári népszokások, hagyományok

Január 6-a a vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnep-
kör lezárása és a farsangi időszak kezdete volt. Sok országban ez a ka -
rá csonyfa lebontásának napja. Az ünnep előestéjén szentelik meg
a szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban.
Az emberek felírták a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét
a házuk ajtajára. Egyes országokban ma is élő szokás, hogy megaján -
dékozzák a gyerekeket az éjjel az ajtó elé vagy ablakba tett csizmájuk-
ba rejtett édességekkel, amit a „háromkirályok” vagy a „jó bo szor -
kány” hoz nekik.
A katolikus templomokban a vízkereszt utáni második vasárnap
olvassák fel a papok a Jézus első csodatételéről, a kánai menyegzőről
szóló evangéliumi részt. Ezen a napon régen a hívők egy-egy magán-
házban is összegyűltek és eljátszották a kánai menyegző történetét, majd
együtt elfogyasztották a vendégek által hozott étel- és ital ajándékokat.

A magyarság körében

Január 1-jén szokás volt újévi jókívánságokat mondani házról házra
járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntőket. Újévkor

az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok
végzésével. Azt gondolták, hogy ami újév napján történik az ember-
rel vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog. Aki újévkor
korán reggel megmosakodott a kútnál, hogy egész évben friss volt.
Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szerencsét
hozó „aranyvizet” merített, amiből a családtagokat is megitatták.
Nagyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján. Ugyanakkor
sokféle tiltás is létezett.
Január 6-án, vízkereszt napján általános szokás volt, hogy a kato-
likus papok a házakat is meghintették a szentelt vízzel (házszentelés).
Ezenkívül elterjedt népszokás volt a „csillagozás”, amikor gyerekek
jártak körbe a faluban csillaggal a kezükben és a kis Jézusról szóló
énekeket énekeltek. Ez egyes magyarlakta vidékeken még a mai napig
is létező szokás.
Január 22-én, Szent Vince napján a szőlőtermesztő falvakban sok
helyütt úgynevezett vincevesszőt vágtak, amit a szobában vízbe állí-
tottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését.
Ezen a napon a gazdának sok bort kell innia, hogy bő legyen a termés.
Ha Vince napján szép, napos volt az időjárás, akkor jó bortermést
reméltek, rossz idő esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ezzel
ellentétben, ha három nap múlva, január 25-én, a „pálforduló” (Szent
Pál megtérése) napján sütött a nap, akkor a néphit szerint még hosszú
kemény télre kellett számítani.

A magyar népi mondóka a január hónapot a következőképpen jellemzi:
Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.

Január – Boldogasszony hava

Radnóti Miklós: Január
Későn kel a nap, teli van még
csordúltig az ég sűrü sötéttel.
Oly feketén teli még,
szinte lecseppen.
Roppan a jégen a hajnal
lépte a szürke hidegben.
1941
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Házi rétes készítés – a II. Városi disznóvágás kísérőrendezvénye
A II. Városi disznóvágás eseményei közül külön érdekesség vola a házi rétes készítése. Ügyeskezű asszonyok munkája nyomán készültek a túrós,
mákos-almás rétesek.
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A magas cukortartalmú tejcsokoládékkal érdemes csínján bánni,
ugyanakkor az étcsokoládékat akár még a mindennapi étrendünkbe is
beépíthetjük, mivel számos módon hatnak jótékonyan az egészségünkre.
A magas kakaótartalmú étcsokoládéban sok az antioxidáns,
amely segít megőrizni a bőr feszességét, hidratáltságát. Ráadásul
kis mértékben még az UV-sugárzás ellen is védelmet nyújt, egyben
segít javítani a felső hámréteg mikrokeringését is.
A csokoládéban lévő cukor tény, hogy nem tesz jót a fogaknak, a
kakaó viszont kifejezetten védi őket, mivel olyan antibakteriális ha -
tású anyagokat tartalmaz, amelyek gátolják a káros hatású lera kó -
dások kialakulását a fogak felszínén.
A kakaóban sok a fehérje és a rost, ezért ha szigorú diétánk közepette
megkívánunk valami édeset, akkor legjobb, ha egy-két kocka étcsokit
eszünk. Ráadásul egy holland kutatás szerint a csokiban lévő kakaó
illata segít elnyomni az étvágyat, illetve csökkenti az éhségérzetért
felelős ghrelin hormon termelődését.

MR-vizsgálatok bizonyítják, hogy a csokifogyasztás élénkíti a
keringést az agyban, amitől összeszedettebbek leszünk és jobban
fogunk tudni koncentrálni. Az áldásos hatás már öt nap rendszeres
étcsokifogyasztás után is érezhető.
Egy 2009-ben készült kutatás bebizonyította, hogy ha két héten át
mindennap megeszünk 40 gramm étcsokoládét, akkor ez csökkenti a
szervezetben a kortizol nevű stresszhormon szintjét. Kevésbé
leszünk stresszesek, jobb lesz a hangulatunk, kevésbé leszünk fe -
szültek.
Az étcsokiban lévő katekinek és epikatekinek hatására nő az izmok
tápanyagfelvevő képessége, így sportolás alatt nagyobb energiával
dolgoznak, valamint gyorsabban is regenerálódnak. Így több kalóriát
égetünk, egyúttal izomlázunk sem lesz olyan erős.
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – étcsokoládé

Hozzávalók:
30 dkg étcsokoládé, 

6 db tojás,
16 dkg barnacukor (vagy bármilyen édesítőszer),

20 dkg laktózmentes Ráma sütőmargarin,
1 vaníliáscukor,

1 csipet só,
3 marék durvára vágott dió,

5 dkg aszalt vörösáfonya,
6 evőkanál darált zabpehely (vagy zabliszt)

Elkészítés:
A csokoládét a laktózmentes Rama margarinnal

vízgőz felett elkezdjük felolvasztani. A hat tojást elkeverjük
a barnacukorral, vaníliás cukorral és a csipet sóval.

A felolvasztott csokoládét belekeverjük a tojásos keverékbe
ügyelve, hogy ne túl forrón keverjük bele. Alaposan elkeverjük.

Beledobjuk a durvára vágott diót és az aszalt áfonyát.
Szintén jól elkeverjük. Végül belekeverjük a darált zabpelyhet

(vagy zablisztet). Kikent sütőformába öntjük a masszát és
190 Celsius fokon sütjük kb. 20–25 percig alsó-felső légkeveréses

sütési módon. (Nem kell előmelegíteni a sütőt. Így belül puha,
kívül pedig ropogós lesz.) Ügyelni kell rá, nehogy megégjen. 

Fagyasztott gyümölccsel, fagyival vagy tejszínhabbal
kínálhatjuk az elkészült finomságot.

Jó étvágyat kívánok!
https://mi-egy-mas.blog.hu/2018/03/20/laktoz-
_es_lisztmentes_brownie
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–16.00 óra

SZ: 8.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

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

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

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

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

vagy telefonon: 06-20/925-4515

1 város – 1 kép – 1 kérdés!
A Balatonfűzfői Hírlap 2019-ben is játékra hívja kedves olvasóit. Minden lapszámunkban a
színes borítók egyikén elhelyezünk egy fotót vagy képet, majd felteszünk hozzá egy kérdést,
mely Balatonfűzfővel kapcsolatos.
Várjuk a helyes válaszokat az adott hónap 28-ig postán (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.), vagy
e-mailen fuzfohirlap@gmail.com, vagy a szerkesztőség címére
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 1. emelet.
A helyes megfejtők között havonta egy meglepetés csomagot sorsolunk ki.

Keresse a képet! Figyeljen! Válaszoljon! Mi megjutalmazzuk! 
Legyen szerencséje 2019-ben is!

A januári kép kérdése: Hol található?
A 2018. decemberi képrejtvény helyes megfejtése: Balatonfűzfő, Rákóczi u. 34.
Meglepetés csomagot nyert: Madarászné Kajdacsy Ágnes és Stadinger Erika

SZERKESZTŐSÉG
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1 VÁROS – 1 KÉP – 1 KÉRDÉS!

Városi karácsony

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




