




2016. december 3. oldal

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

2016. december 10-től 2017. január 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

December 10. 17 óra Adventi Táncgála
– a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia
Tánc klub főszervezésében

December 11. 16 óra III. Adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Szalmássy-telep, Vadkörte utca

December 12. 15 óra Pedagógus nyugdíjas-
klub
– mögöttünk a 2016-os esztendő, Mikulás
tea délután

December 12. 16 óra Kártya klub

December 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

December 14. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület tagja-
inak kötetlen beszélgetése a lakossággal kávé-
zás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 15. 16 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– Szeretetünnep
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 16. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– karácsonyváró ünnepség
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 17. 15 óra Városi karácsony
– interaktív zenés családi programok kicsik-
nek és nagyoknak
15 órától a balatonfűzfői Kézműves klub
képzőművészeti kirakodóvására
– karácsonyi kézműves foglalkozás kicsiknek
és nagyoknak

17 óra Varga Feri&Balássy Betty gyermek-
műsora
18 óra Conestoga Country Linedance –
Country karácsony és táncház
19 óra Csongrádi Kata énekesnő fellépése

December 18. 15 óra Családok adventi dél-
utánja
– a Jézus Szíve Plébánia szervezésében
15 óra BigBand koncert
17 óra Betlehemes játék
Helyszín: Jézus Szíve plébániatemplom 

December 18. 16 óra IV. Adventi gyertya-
gyújtás
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom
(Jókai u.)

December 19. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyug-
díjasklub
– klubdélután

December 21. 16 óra Városházi karácsony
Közreműködnek: Balatonfűzfő Város Vegyes
Kara, Balaton Dalkör, a Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubjának tag jai: Horváth Eszter
– klarinét, Várszegi Júlia – szaxafon, Kulics
Ádám – dob, Prei Gábor – zongora, Kövécs
Dániel – zongora
Helyszín: Városháza, földszinti aula

December 29. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

2017. januári előzetes

Január 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – a 2016. év beszámolója,
tisztújítás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 3. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 4. 13.30 óra Hímző műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Január 11. 13.30 óra Hímző műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Január 12. 17 óra Doni megemlékezés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia-
templom

Januárr 13. 17 óra Újévi köszöntő
– Fellépő: 3 Grácia

Január 14. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Január 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– családfakutatás családfa felépítése

Január 16. 16 óra Kártya klub

A programokat a Szerkesztőségnek a Mű -
ve lődési Központ és Könyvtár adta!
A műsor- és időpont változtatás jogát fenn -
tartja! A programokról érdeklődjön a
88/451-056-os telefonszámon.

Szeretettel köszöntjük városunk 3 újszülöttjét, név szerint Juhász Gréta Dorinát, Tóth Olívia Mírát, Pavelka Csanád Bélát.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 13 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta
a 2016. októberi lapzártától a 2016. novemberi lapzártáig:

A Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár

2016. december 22-től
2017. január 2-ig zárva tart.



4. oldal 2016. december

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2016.
november 22-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– Az önkormányzat az Öböl Tv Kft. részére 2017. január, február
hónapokra havi 200 000 Ft/hó támogatást biztosít, a támogatás
összegét a 2017. évi költségvetésbe betervezi.

– A képviselő-testület megtárgyalta „a Balatonfűzfő 1492/5 és
1491/3  hrsz.-ú ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról” című előter-
jesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Balatonfűzfő 1491/1 és 1491/2 hrsz.-ú (N-telep), a Fűzfői

Vagyonkezelő Kft. tulajdonát képező ingatlanok alapellátást biztosí-
tó kereskedelmi létesítmény elhelyezésére történő felhasználásával
egyetért. A megvalósításra tervezett kereskedelmi funkcióhoz szüksé-
ges parkoló szám teljes körű elhelyezésére az összevonásra kerülő két
ingatlan nem ad lehetőséget, ezért a szomszédos 1492/5 és 1491/3
hrsz.-ú ingatlanok igénybe vételének szükségességét megállapítja.

2. Az 1. pontban szereplő 1492/5 és 1491/3 hrsz.-ú ingatlanok
vagyon kezelői jogát átadja a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. részére azzal,
hogy azon biztosítja a megvalósuló létesítményhez szükséges, saját
telken nem elhelyezhető parkolóhelyek megvalósíthatóságát.

– A testület hozzájárult a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyv tár dolgozóinak bére –2016. december 1-jei hatállyal –15%-kal
történő emeléséhez.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az
önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját – mint a költség-
vetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadta:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasz -
ná lása nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása.
A költ ségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi
egyensúly megteremtése.

2. A Városgondnokság feladatait 2017. január 1-től a Balatonfűzfői
Vagyonkezelő Kft. látja el. 

3. A 2017. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2016. költségvetési év
során vállalt, a 2017. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 

4. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni
kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordí-
tani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javasla-
tok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek ter-
vezésénél a 2016. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni. 

5. A 2017. évi költségvetés készítésekor a képviselő-testület megvizs-
gálja az önkormányzati intézmények dolgozóinak bérfejlesztési
lehetőségét.

6. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizs-
gálata. 

7. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meg-
lévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedeze-
tül szolgáló bevételek realizálását.

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingat -
lanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata és megvalósítása. 

9. Az adókintlevőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet, építményadó kiterjesztés
vizsgálata.    

10. A 2017. évi költségvetés készítésekor a képviselő-testület áttekin-
ti a feladat- és hatáskörök elmúlt időszakban történt változását az
önkormányzati intézmények tekintetében.

– Az önkormányzat likviditási célra 2017. január 1-jétől 2017.
decem ber 31-ig 80 000 000 Ft összegű folyószámlakeret (likvidhitel)
szerződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. Balatonfűzfő város önkor-
mányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségve-
tésébe a hitel és járulékai visszafizetésére, a fedezetet saját bevételei-
ből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

– A testület az „Árpád utcán forgalomcsillapító eszköz elhelyezése”
című előterjesztés tárgyalását levette napirendjéről, s a polgármestert
kérte fel, hogy az Árpád utcai közlekedés biztonságosabbá tétele
érdekében tegyen javaslatot a forgalom lassítására alkalmas egyéb for-
galomszabályozási megoldásra.

– Az önkormányzat a 2017. éves költségvetésbe betervezi a Balaton -
fűzfő, Bugyogóforrás u. 2. szám alatti körzeti és gyermekorvosi rende-
lő tartószerkezeti szakvéleményben előírt felújítási munkálatainak
költségét. A körzeti és gyermekorvosi rendelő felújítására, átalakítására
és bővítésére pályázatot kíván benyújtani. Ennek érdekében el rendeli az
építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetését, amelyhez
1 MFt + áfa keretösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

– A települési prioritások figyelembevételével a Fűz utca, a Zombor
köz, a Nike körút utcák, valamint a Balaton körúti járda felújításának
lehetőségét az önkormányzat a 2017. évi költségvetés készítésekor
megvizsgálja.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a
Balatonfűzfő város önkormányzata képviselő-testületének a telepü-
lésképet meghatározó ingatlanok homlokzati felújításához nyújtható
önkormányzati támogatásról szóló 6/2014. (IV. 22.) önkormányzati
rendelete alapján kiírt pályázatára 2016. október 21. napján a 8184
Balatonfűzfő, Gagarin u. 8. számú társasház által benyújtott pályázat-
ban megvalósítandó beruházást bruttó 553 043 Ft összeggel (azaz
Ötszázötvenháromezer-negyvenhárom forint) támogatja.

– A képviselő-testület a Sport Park Balaton Balatonfűzfő fejlesztési
projekt javaslatot támogatólag jóváhagyta.

A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó
szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkor-
mányzati rendeletet módosította. A testületi ülés jegyzőkönyvét,
vala mint a határozatokat városunk honlapján Önkor mány -
zat/Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határozatok) menüpont
alatt olvashatják. 

A következő testületi ülés 2016. december 20-án lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS
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A hetvenötödik hónap a városházán
Az elmúlt időszakban számos javaslat érkezett a település rendezési
tervének módosításához.  Elsődleges szempont volt, hogy segítsük
azt, hogy minél több lakás épülhessen a településünkön, ezáltal növe-
kedhessen a lélekszám, a helyiek maradhassanak helyben akaratuk
szerint. A Gyári utcában több ház fog hamarosan épülni, mivel az
önkormányzat több telket is értékesített.  

A következő évtől az általános iskola teljesen állami fenntartásba
kerül, az eddigi önkormányzati üzemeltetést is át kell adnunk az
államnak. Tehermentesül a város az iskola rezsi költségei, karbantar-
tási kiadásai alól, a technikai dolgozók bérétől. Ez látszólag pozitív is
lehetne. De a korábbi általunk történő fenntartás költségeinél hat-
millió forinttal több kerül elvonásra.  Szám szerint negyvenhatmillió
forint a jelenlegi számítások szerint.  Sajnálom, hogy a helyi élet egyik
legfontosabb, ha nem a legfontosabb intézménye teljesen kikerül a
hatáskörünkből. Csak bízhatunk abban, hogy a megkötendő haszná-
lati megállapodásban rögzítettek szerint nem szenvednek a diákjaink
hiányt semmiben. A szükséges fejlesztések, felújítások, beszerzések
megvalósulnak majd, a közüzemi számlák időben kiegyenlítésre
kerülnek. Hiszen a működés forrása tőlünk elvonásra kerül.

Az iparűzési adóerő képesség számítása utáni elvonással együtt száz-
millió forinttal rövidül meg a költségvetésünk.  Szeretnénk, ha a köz-
pontilag elvont hatalmas összegből helyi fejlesztések kerülnének meg-
valósításra, mert külső források bevonása nélkül nem tudunk lénye-
gesen előbbre lépni. Várjuk a benyújtott pályázatainknak az eredmé-
nyét, s igen bizakodóak vagyunk, hogy sok fejlesztés megvalósulhat.
Sajnos a belterületi útjaink felújítására pályázati forrásra nem számít-
hatunk, pedig tudjuk, tapasztaljuk, hogy romlik útjaink minősége.
A költségvetés készítésekor egy erre alakult bizottság javaslatának
figyelembe vételével több utca felújításra kerülhet. Intézményeink
állagának megóvására sem tudunk eleget költeni, és sorolhatnám a
teendőket.

Nagy a bizonytalanság még a kutak bejelentési kötelezettségének tel-
jesítése körül.  Sok érdekes, egyedi kérdés érkezett már hozzánk, eze-
ket összegyűjtjük. Ha a régi papírjaik közül megtalálnak engedélyt a
kútjuk létesítéséről, akkor azt őrizzék meg. Mindenkit megnyugta-
tok, hogy kellő időben a jegyző úr a helyi lapban és a honlapon is tájé-
koztatni fogja Önöket a teendőkről.

A közbiztonsági fórumon is felvetődött az Árpád utcai gyorshajtás.
Sokan nem veszik figyelembe a sebességkorlátozást, és ezért többen
kérték a forgalom csillapítását. A rendőrség már vizsgálja a sebesség-
mérés helyeit az utcában, és egyéb, a burkolatot meg nem bontó figye-
lemfelhívás kihelyezésére. Bízom abban, hogy nem sokunknak kell
fizetni közigazgatási bírságot a gyorshajtásért. Csak néhány példa a
díjtáblázatból. 30 km/óra sebesség helyett 46 km/óra esetén 30 000 Ft
és négy büntetőpont a bírság, 56 km/óránál már 45 000 Ft és szintén
4 pont, 67 km/óránál pedig már a 4 pont mellé 60 000 Ft-os bírság is
jár. Nagyobb sebességnél pedig meghaladhatja a 100 000 Ft-ot is a bír-
ság, és 8 vagy annál is több büntetőpont a juss.  Kérek mindenkit,
hogy ne a bírságtól való félelem miatt hajtson lassabban, hanem a biz-
tonságunk miatt.  Én is mentem már ott is gyorsabban a megengedett-
nél, de ezután nem fogok, így is példát mutatva a többi közlekedőnek.

Sajnos még mindig nem érkeztek meg a szemétdíjra vonatkozó szám-
lák. A szolgáltatás átalakítása során több számlakibocsátási határidő
is volt, de eddig ezek eltolódtak. Kérek mindenkit, akinek az egyösz-
szegű kifizetés a számlák megérkezésekor nehézséget okozna, kérjen
részletfizetési lehetőséget a számla kiállítójától. 

Nagyon előre mutató közmeghallgatás volt a kellemetlen szaghatás
miatt. Minden jelenlevő fél a megoldást kereste, és biztosította a lakos-
ságot az együttműködésben. Kérem, hogy a jelzéseket továbbítsák a
munkatársaim felé, vagy közvetlenül nekem, hogy azok egyrészt doku-
mentálásra kerüljenek, és mielőbb eljussanak a hatósághoz, illetve a
hulladéklerakóba. Itt is megköszönöm a kulturált együttgondolkodást.

December 26-án immár harmadszor rendezzük meg a karácsonyi sze-
retet ebédet. A rendezvény költségeit a helyi karitász csoport, magán-
személyek, a Máltai Szeretet Szolgálat helyi csoportja és az önkor-
mányzat fedezi. Kérek mindenkit, aki adományaival tudja támogatni
a rászorulókat, juttassák el azokat a hivatalba, vagy ha nem tudja
elszállítani, akkor segítünk az elszállításában. Tartós élelmiszert,
gyermekjátékokat, ruhákat, cipőket várunk elsősorban. Köszönöm
már most azoknak, akik már készülve erre az alkalomra, jelezték a
támogatási szándékukat.

Karácsonyhoz közeledve kívánok minden olvasónak áldott kará-
csonyt családja, szerettei körében! 

Juhász Gyula – Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016. december 14-én, ezúttal
szerdán, 17 órakor  lesz a Közösségi Házban Fűzfőfürdőn.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt!
Karácsony Jézus születésének ünnepe, bízom benne, hogy országunk-
ban még ezt sokan tudják. Ámbár vannak, akik a szeretetet ünneplik.
Vannak, akik már csak egy lehetőséget látnak arra, hogy ilyenkor
megpihenjenek.

Karácsony ünnepén a katolikus templomokban János evangéliumá-
nak előszavát olvassuk fel, amely így kezdődik: „Kezdetben volt az
Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.”
Nincs itt szó angyalokról, pásztorokról, Betlehemi barlangról. 
János evangélista rá akar arra mutatni, hogy annak a Krisztusnak a
léte Isten örök és időtlen életében gyökerezik, akinek földi eljövete-
lét, emberként való megszületését ünnepli a keresztény világ
Karácsonykor.

Az evangélista tanítása szerint Jézus Krisztusban Isten örök Igéje, aki
az Atyával egylényegű, a Fiú lépett a világba. Az Ige, a görög szöveg-
ben a „Logosz” nem Isten teremtménye, a második isteni személy,
öröktől fogva van az Atyával és a Szentlélekkel együtt egy igaz
Istenként. Mielőtt Istenen kívül bármi is létezett volna, az Ige már
volt. Isten az Igén keresztül volt kapcsolatban az emberekkel, sőt az
embert megelőző világgal is. „Minden általa lett” Isten az Ige által
közölte magát a világgal a teremtésben. Isten a megtestesült Ige
Jézusban, a  megtestesült emberi lét teljességében lett megragadható-
vá, nem csak jelekben, küldöttekben, próféták szaván és cselekedete-
in keresztül.

Ezért kiált fel Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében: „Ismerd
fel, keresztény ember méltóságodat!
Kedves Testvérem! Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda
történt ezen a Szent éjszakán. Csak ezután érted meg, miért jelentek
meg az angyalok a pásztoroknak, dicsőséget zengve. Csak ekkor érted
meg, hogy Isten mennyire szeret téged. Csak ekkor érted meg Istentől
kapott méltóságodat. Isten emberré lett. Ember Isten gyermeke lehet.
„Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé
legyenek” – írja Szent János apostol.

Mennyire sok lényegtelen, tartalmatlan dologról tudunk fecsegni.
Fontos lenne, hogy beszédünkben tanúságot tegyünk a közénk jött és
már bennünk lakó Isteni Igéről, a mi Krisztusba vetett hitünkről.
Szent Ágoston püspök írja: „Vedd el az Igét, és mi marad a szóból? Ha
nincs tartalom, értelmetlen a szó. Hallatszik ugyan, de nem gazdagít-
ja a szívet.
Márpedig azért figyelünk a dolgokra, hogy gazdagodjék a szívünk.
Ha gondolkodom, hogy mondjak valamit, már ige van a szívemben;
aztán ha beszélni akarok hozzád, azt akarom, hogy a te szívedben is
az legyen, ami az enyémben már megvan. Azt keresem, hogy hogyan
jusson el hozzád, és hogyan legyen benned az ige, amely az én szívem-

ben már megvan – veszem a szót, és általa beszélek hozzád: a szó veze-
ti hozzád az ige értelmét. És midőn a szó hozzád vezette az ige értel-
mét, a szó (azzal, hogy kimondtam) eltávozott ugyan tőlem, az ige
azonban – amelyet a szó átvezetett hozzád, és így már a te szívedben
is ott van – nem távozott el tőlem.” Szeretném, ha írott szavaimon
keresztül is az Isten Igéje benned is megszületne. 

Kell, hogy a karácsonyfánk gyertyáit meggyújtva átjárja lelkünket
Karácsony igazi öröme: Velünk az Isten! A betlehemi jászolnál
nekünk is szól Isten, mint Mózesnek az égő csipkebokorból: „Vedd le
sarudat lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld” (Kiv 3,5).

Az Isteni Ige befogadásához kérem a betlehemi Kisded bőséges kegyelmét
Papkeszi minden lakosának, és kívánok békés, boldog szent Karácsonyt
és Új Esztendőt!

FERENC ATYA

Felhívás
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Kultúra Napján „Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő címet

adományoz. Kérem a civil szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntető cím adományozására
vonatkozó  –  indoklással ellátott – javaslataikat 2017. január  4-ig juttassák el a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER
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A Balatonfűzfői Római Katolikus Egyházközség szentmiserendje Karácsony nyolcadában
December 24-én: Urunk születése, Karácsony főünnepének vigí-
liáján: 
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.
24 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

December 25-én: Urunk születése, Karácsony főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-Gyár -
telepen.

December 26-án: Szent István vértanú ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
Szent János apostolra emlékezve borok megáldása a szentmise után.

December 29-én: Szent Család ünnepének vigíliáján:
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.

December 30-án: Szent Család ünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.

December 31-én: Szűz Mária, Isten anyja főünnepének vigiliáján:
18 óra: hálaadás és szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban,
Fűzfőfürdőn.

Január 1-jén: Szűz Mária, Isten anyja (Újév) főünnepén:
11 óra: szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban, Fűzfőfürdőn.
18 óra: szentmise a Szent László-templomban, Balatonfűzfő-Gyártelepen.

Nagy dolog – gondolatok 2016 karácsonyára a fűzfői reformátusoktól
Sokféle események között rázkódó világunkban, itt és most, 2016
adventjében és karácsonyán mit is mondhatunk? Hogyan szólalhat
meg a keresztyén üzenet?
Márk evangéliuma arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus Krisztus nagy
dolgokat tesz, mert ezért jött (Márk 3,8).
Az embernek szüksége van arra, hogy „nagy dolgokat” éljen át és
„nagy dolgokat” tegyen, hiszen ezekben élete kiteljesedhet. Persze az
már igen viszonylagos, hogy kinek mi a „nagy dolog”. Életünk szürke-
ségében és mulandóságában mindent igyekszünk felnagyítani, „lát-
tatni”, és erre a modern kommunikációs eszközök lehetőséget is
adnak. De ha minden „kiemelt”, akkor igazából semmi sem hangsú-
lyos. Ebben az ellentmondásban vergődik a nyugati ember: mestersé-
ges fények, csillogás-villogás, mindenki kikiáltja a magáét, és már
régen nem tudjuk, mi az igazán fontos, kik vagyunk, hova tartozunk,
miért vagyunk. Olyanokká lettünk, mint a vakondok, „sötétben”
élünk, berendezkedtünk egy „bizonyos szinten” (szint alatt), és nem
is tudjuk, hogy van „feljebb” is…
A „Kontroll” című magyar film (2003.) metróellenőrökről szól, de az
alkotás nyilvánvalóan szimbolikus. Az egész eseménysor „lent”, mes-
terséges fényben és sötétségben játszódik. Így élünk. Sokat lehet
nevetni és ugyanakkor meg is lehet ijedni, amikor ezt a filmet megte-
kintjük. Mivel a „mélyben” mindig van rivalizálás, ezért az egyik
„menő” ellenőrcsapat azt találja mondani a másik „lúzergyanús” cso-
portnak: „Ti olyan hülyék vagytok, hogy veletek bérletet kellene
vetetni”. Igen, olyan „ostobák” ezek mind, a látszólag menők és lúze-
rek egyaránt – és nemcsak ők –, hogy „lent” élnek, miközben nem is
sejtik, milyen „odafent”. Ingyen bérletük van odalentre. A mestersé-
gesen fénylő világban azonban kisebesedik az arcuk, az életük, egyre
halálosabban. A főszereplő fel is teszi az alapvető kérdést: „Hogyan

lehet innen kijutni, Béla bá?” A legnagyobb dolog, ha valaki feljut
innen a napfényre – a halálba taszító gonosz, sötét, mesterséges
fények „csilli-villi” világából, az éltető, megelevenítő napfényre.
Jézus Krisztus azért jött, hogy kivezessen egy teljesebb életre, majd
pedig az örök életre.
Jézus Krisztus nagy tettei „előjelei” a legnagyobb dolognak, amit
ember valaha megtapasztalhat (Márk 3,9-11). Ő nemcsak hatalom-
mal szólt, tanított; hanem hatalommal gyógyított, minden betegsé-
get. Őhozzá fordult akkor mindenki, akinek csak valami baja volt; baj
pedig akadt bőven, akkor is, ma is. A „betegség” tág meghatározását
olvassuk az evangéliumban (10). Mindenféle bajról szó van itt, ami az
ember nyomorúságát okozhatja. 
Jézus Krisztus azonban ezeknél is többet ajándékozott nekünk. Ismét
hangsúlyozzuk: Jézus Krisztus azért jött, hogy kivezessen egy telje-
sebb életre, majd pedig az örök életre. Ez a karácsonyi örömhír. Jézus
Krisztus az élő Isten végső kijelentése, amely karácsonykor, nagypén-
teken és húsvétkor tárult fel, a „legnagyobb dolog” csodájában, a
megváltásban. Ez a forrása minden itteni megújulásnak, házasságban,
családban, egyházban, társadalomban, világban. Nincs ennél
nagyobb dolog! Isten mindenkit szeret, mindenkit az élet teljességé-
vel akar megajándékozni (Márk 3,7-12).
Nagy dolog! Van kiút! Ez karácsony örömhíre, keresztyén öröksé-
günk egyedülálló kincse: a szeretet, az irgalom, a jól értelmezett sza-
badság és a reménység kultúrája. Mi itt mindent ennek az örömhír-
nek köszönhetünk. Ragaszkodjunk hozzá. 
Áldott adventi és karácsonyi időt mindenkinek!

STEINBACH JÓZSEF

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Karácsonyi alkalmaink a fűzfői református gyülekezetben – 2016.
„…meg jelent az Isten üdvözítő kegyelme…” (Titusz 2,11)

Advent
2016. november 27., december 4., 11., 18., advent vasárnapjai, a szo-
kott istentiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor a templomban
és a Támasz Idősek Otthonában.

Az adventi bibliaórákon felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra,
hétfőnként, 16.30 órakor a templomban.
2016. november 27., vasárnap, advent első vasárnapja, 17.00 óra, a
balatonalmádi református templomban adventi orgonakoncert:
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Év végére készülődve…
Talán nemcsak én érzem, hogy az idő mintha felgyorsult volna,
repülnek a napok, hetek, hónapok, és máris itt van ismét Advent idő-
szaka.
Az év végi ünnepekre készülődés bizony jó alkalom a vásárlásokkal
kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsok adására. Az ajándékok, az ünne-
pi asztalra valók megvásárlása nem kis feladat, és nem kis költség.
Éppen ezért tanácsos meggondolni, mit és hol veszünk meg!

Ez az időszak a tolvajok, a trükkös tolvajok, a csaló árusok, az inter-
netes csalók számára valódi szezon. A sikereik alapja, hogy csalogató-
an jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott terméke-
ket, amelyekkel örömmel lepnénk meg magunkat vagy szeretteinket.
A valóság azonban az, hogy ezek nagyon gyakran ócska, az elfogad-
ható minőségen aluli kivitelű, nem megfelelő műszaki állapotú, az
elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő árucikkek. Ami persze csak
az utolérhetetlen eladó távozása után derül ki.

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha 
• ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat

eladni, 
• amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mág-

neses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlá-
sára, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucik-
kek megmutatásával,

• ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg felnőtt
vagy gyermek nevében pénztámogatást gyűjt.

A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős”
árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökken az utólag
meggondolt vásárlások száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk
meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel – útnak
indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
• mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzá-

férhető, 
• a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya

mellett,  
• a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utas-

terét a csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk.

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak,
a garancia érvényesítésének! 

Az óra átállítás is jelzi, hogy az év végéhez közeledve egyre
rövidebbek a nappalok, sötétben indulunk reggel és érkezünk haza
este.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a kevésbé jól kivilágított utcákon,
helyeken nagyobb figyelemmel közlekedjünk, hiszen a sötét ruhában,
a féktávolságon belül a járdásról lelépő vagy az úttest szélén közleke-
dő gyalogos maga is közreműködhet egy balesetveszélyes helyzet
kialakulásában. A KRESZ nem kötelezi lakott területen belül látha-
tósági mellény viselésére a gyalogost és kerékpárost, pedig a baleseti
tapasztalatok bizony indokolnák ezt. 

A jól láthatóság és a jó látás alapfeltétele a balesetmentes közleke-
désnek, ezért is támogatja a rendőrség a közlekedésbiztonságra felhí-
vó kampányokat, és fordít nagy figyelmet a gyermekek közlekedési
szabályismeretének fejlesztésére. A közlekedésben minden fél egyen-
rangú résztvevő, és egyaránt felelős a balesetveszélyes helyzetek kiala-
kulásának megelőzésében.  

Békés, örömteli és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok
a balatonalmádi rendőrök nevében!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Kovács Botond orgonaművész, szentgáli lelkész szolgálatával, a
Veszprém Megyei Orgonaalap javára. 
2016. december 17., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittano-
sok adventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adven-
ti napja.
2016. december 18., vasárnap, advent negyedik vasárnapján, családi
istentisztelet, 9.00 órakor a templomban, gyermekek karácsonyi
szolgálata és megajándékozása. Istentisztelet 9.00 órakor a Támasz
Idősek Otthonában.

Karácsony
2016. december 19. és január 7. között kizárólag az alábbi alkalmakat
tartjuk.
2016. december 24., szombat, szentestei istentisztelet, 15.00 órakor
a templomban.

2016. december 25., vasárnap, karácsony első napján, istentisztelet
úrvacsoraosztással, 9.00 órakor a templomban és a Támasz Idősek
Otthonában.
2016. december 26., hétfő, karácsony második napján, istentiszte-
let legátus szolgálatával, 9.00 órakor a templomban.

Évforduló
2016. december 31., szombat, óévi hálaadó istentisztelet, 15.00 óra-
kor a templomban.
2017. január 1., vasárnap, újévi istentisztelet, 9.00 órakor a temp-
lomban és a Támasz Idősek Otthonában.
2016. január 7., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasár-
napján, 9.00 órakor a templomban és a Támasz Idősek Ottho -
nában.
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Tisztelt Fűzfői lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális
Szolgálat Fűzfőgyártelepi irodájának ügyfélfogadási rendje megvál-
tozik és az alábbiak szerint alakul:
Utolsó teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 2016. decem-
ber 21. (szerda) 8.00–18.00 óráig.

Az ünnepi időszakban két alkalommal, az ünnepközi munkana-
pokon négy alkalommal ügyeletet tartunk:
• december 22. (csütörtök) 9.00–14.00 óráig
• december 23. (péntek) 9.00–14.00 óráig
• december 26. (hétfő) ZÁRVA – munkaszüneti nap
• december 27. (kedd) 9.00–14.00 óráig
• december 28. (szerda) 9.00–14.00 óráig 
• december 29. (csütörtök) 9.00–14.00 óráig
• december 30. (péntek) 9.00–14.00 óráig

Első munkanap 2016. január 2. (hétfő): 8.00–16.00 óráig.
Elérhet bennünket a fenti időszakban is telefonon 06-88/451-051-es
telefonszámon, illetve személyesen Fűzfőgyártelep, Bugyogóforrás u.
1. szám alatt. 
TUD RÓLA?
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, krízis-
helyzetben hívható szám: 06-20/378-9527

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került a
Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyenesen hívha-
tó az ország területén vezetékes és mobilhálózatból: 116-123 vagy
06-88/422-205
Bántalmazták vagy megalázták, családon belüli erőszak áldozatává
vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és mobil-
hálózatról: 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
Diszpécserszolgálatát a 06-34/511-028 éjjel-nappal hívható telefon-
számon. „Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.”

Mint minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet az
adományozásra, és így az év végén megköszönni azokat az adományo-
kat, amelyekkel segítették Intézményünk egész éves munkáját.
A tavalyi évben számos család, gyermek és felnőtt karácsonyát tudtuk
megszépíteni az Ön segítségével! Az Advent már újra itt van és köze-
leg a Karácsony! Ilyenkor szeretnénk, ha mások is örülnének és ők is
éreznék ennek az ünnepnek a csodáját. Talán ezért van az is, hogy
ebben az időszakban szívesebben adunk és bízunk benne, hogy ado-
mányaikkal segíthetjük, hogy mások se szenvedjenek szükséget. 

Ezen tervünk megvalósításához kérjük ismét az Ön támogatását!
Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, gyümölcsöt, szaloncukrot, tisz-
títószereket és tisztálkodó szereket, gyertyát (világításhoz), valamint
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kályhát, plédet. Az adományokat december 16-ig az intézményben
(Bugyogóforrás u. 1.) várjuk, illetve tudjuk fogadni. 

Minden Kedves Olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, az Új
Esztendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk!

Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örülünk, hogy-
ha segíthettünk! Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk mindig szá-
míthatnak!

BALATONALMÁDI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÉS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI

Turisztikai partnertalálkozó a Balaton keleti öblében
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület közel tíz éve azzal a
céllal alakult, hogy az itt élőket és az ide érkező vendégeket sokrétű,
magas színvonalú szolgáltatásokban bővelkedő, vendégszerető tele-
pülések vegyék körül a Balaton keleti öblében. Bármely ilyen jellegű
szervezet akkor tud jól, mindenki megelégedésére működni, ha isme-
ri a tagjai igényeit, elvárásait, beépíti munkatervébe a működési terü-
letén lévő önkormányzatok turisztikai koncepciójával összhangban.
Ehhez nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás és párbeszéd a
meglévő és leendő tagokkal. Remek példája ennek az évenkénti part-
nertalálkozó, melyen fehér asztalnál van lehetőségük a TDM tagok-
nak eszmét cserélni az elmúlt évről és a jövőre vonatkozó tervekről.
2016. november 18-án hagyományteremtő szándékkal hívta
„Partner Party”-ra a BKK TDM elnöksége a meglévő és leendő tag-
jait a MH Rekreációs, Kiképző és Konferencia Központjába.
Az egybegyűlteket Revuczky Karion elnök köszöntötte, beszédében
hangsúlyozta, örömmel tölti el, hogy a szolgáltatók mellett,
Balatonfűzfő, Balatonkenese és Balatonakarattya Önkormányzatá-
nak elöljárói is ilyen szép számban megtisztelték jelenlétükkel ren-
dezvényünket, mely a desztináció összefogását és turisztikai egységét
is szimbolizálja. Kiemelte, hogy ez az egység még jobban erősödik,
illetve a kínálat gazdagodik további települések, például Küngös,
Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Litér és szolgáltatói bevonásával.
Minden résztvevőt a folyamatos együttgondolkodásra, eszmecserére
buzdított, s biztosította az egybegyűlteket, hogy számunkra minden-

ki véleménye egyaránt fontos, egy gondolat sem veszik el. Elnök úr
beszéde után felkérte Piros Ottó ezredes urat, hogy házigazdaként
köszöntse az egybegyűlteket, aki összefoglalta, hogy irányítása alatt
milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban az intézmény egé-
szét tekintve. Kiemelte, hogy – a kifogástalan működés mellett – fő
törekvésük az volt, hogy nyissanak Balatonkenese és
Balatonakarattya felé, hosszú távú és jól működő együttműködések
formájában. Remélte, hogy a MH Rekreációs, Kiképző és
Konferencia Központja megfelelő helyszínt kínál a rendezvénynek,
így jövőre ilyentájt ugyanitt találkozunk.  Ezt követően Vanyúr
Blanka, az egyesület menedzsere tartott előadást arról, hogy mi is
pontosan egy TDM egyesület, s miért jó egy ilyen szervezet tagjának
lenni. Majd részletezte, hogy konkrétan a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület mit kínál a meglévő és leendő tagjainak. 
Az előadások és köszöntők után a vidéki vendéglátás minden finom-
ságával terített svédasztalok várták a vendégeket.  Az ízletes falatokat
Tóth Vera fergeteges koncertje követte, melyet személyes hangvételű
anekdotái tettek még nagyobb élménnyé. Ahogy a taps az utolsó szer-
zeményt követően elült, minden asztalnál estébe nyúló kötetlen
beszélgetés kezdődött, ami igazolta, hogy szükség van az ilyen jellegű
összejövetelekre. 

KELEMEN VIKTÓRIA

BKK TDM

Fotók: Kelemen Viktória
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Évek óta tanulmányozom városunk történetét is, s elhatároztam,
hogy a magam szempontjai szerint megismertetek az olvasókkal
különböző érdekességeket múltunk egy-egy szeletéből, hogy mások-
nak is híreljék, milyen gazdagok vagyunk mi, fűzfőiek.

Tudta-e, hogy
– 1977. augusztus 19-én ünnepélyes keretek között nyitották meg a

tobruki ABC-t, hogy biztosítva legyen a városrész folyamatos és
biztonságos ellátása?

– 1963-ban készült el az orvosi rendelő és lakás Fűzfőfürdőn, amely-
ben dr. Dénes István kezdhette meg a gyárteleptől független orvosi
tevékenységét? 

– 1964-ben bontották le a Fűzfő-puszta épületet, mely a régi
térképeken vendéglátóhelyként szerepelt, később lakóhelyiség volt
juhhodállyal, s ezzel eltűnt településünk névadó épülete?

– 1958. január 1-jével jött létre a Fűzfőgyártelepet is magába foglaló
Balatonfűzfő, közigazgatásilag önálló település?

– 1958. december 28-án tartott helyszíni bejáráson jelölték ki a
temetőt, majd 1960-ban a temetőt megnyitották?  

– 1972-ben a legnagyobb jelentőségű esemény a régóta áhított ABC-
áruház megnyitása volt Balatonfűzfőn?

– 1974. január 10-én avatták fel a gyártelepi hatvan férőhelyes
óvodát?

Településünkön a hatvanas, hetvenes években alakultak ki azok a
fontos épületek, létesítmények, melyek megalapozták Balatonfűzfő
város mai működését. (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e? Új rovat

Korlátok nélkül
Huszonkettedik alkalommal tapsoltak fellépők és nézők a
Fogyatékossággal Élő Emberek és Barátaik Kulturális Fesztiválján
szeptember 24-én a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében.
Rendezvényünk kiemelt eseménye a városnak, az ország különböző
megyéiből jöttek fellépők.

Hegedűs Józsefné szervező ünnepi beszéde után Marton Béla polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket, majd Nagy Józsefné, a Mozgás kor -
látozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnökségi tagja
nyitotta meg a fesztivált.
A köszöntők után a közönség tapsolhatott nagyon szép produkciók-
nak, vidám jeleneteknek, táncoknak.
A nagyon finom ebéd után, amit Lajkó Frigyes vállalkozó biztosított,
folytatódott a bemutató, aminek késő délután lett vége. Minden fel-
lépő oklevelet és ajándékkosarat kapott. Ezen a napon ismét bebizo-
nyosodott, hogy mennyire szükségük van a sérült gyermekeknek és
felnőtteknek az ilyen bemutatkozásokra, melyben rejlik egymás elfo-
gadásának és támogatásának fontossága a mindennapi lelki és fizikai
akadályok és fájdalmak leküzdése.
„A fogyatékosság olyan teher, amelyet a közös menetelés során az erő-
sebbnek kell hordoznia, hogy a gyengébbnek is az övéhez hasonló esélyei
legyenek!” (II. János Pál pápa)
Köszönetünket fejezzük ki rendezvényünk támogatóinak: Balaton -
fűzfő képviselő-testülete, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyv -
tár, Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete, Move Nonprofit Zrt.

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve
• December 10. Mencshely–Halom-hegy–Herendi templom rom–
Szentantalfa 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 8 km
Túravezető: Horváth István
• December 17. Szakosztály évzáró túra
Hársas-völgy–,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 9.00 óra

Szalmássy-telep, 9,20 óra
Túravezető: Lipták Pál
• December 30. Megyei Évzáró túra az Augusztin tanyán
Hárskút, Augusztin tanya, ünneplés, Herend Táv: 18 km
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra
Túravezető: Risányi Mária
• Évzáró – Évnyitó 2017. február 3. 15.00 óra 
Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

• Január 7. Veszprémfajsz–Koloska völgy–Balatonarács
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 09:00 óra Táv: 10 km
Túravezető: Papp Iván
Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

Vidám vasárnap Tatabányán
A Mozgássérültek balatonfűzfői csoportja november 6-án részt vett a
Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő
Alapítvány XIII. ,,Százszorszép Fesztiválján”.
A regisztrálásnál tudtuk meg, hogy ötvenkét fellépő van a különböző
kategóriákban.
Az idő hűvös és esős volt, de bent igazi fesztivál hangulat fogadott
bennünket. 
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni Marton Béla polgármester
úrnak, aki az odautazásunk költségét támogatta. Balatonfűzfő nevét
itt is megjegyezték, ugyanis a ,,Zizis Lavór” című zenés, táncos jele-
netünk óriási sikert aratott, a zsűri elnökétől külön dicséretet kap-
tunk. A táncot betanította Jenei István.
Délután az én versem is bemutatásra került, úgy érzem, sikerült, a gra-

tuláció ezt igazolta. A fesztivál után a zsűri tizenkét fellépőt választott
ki a gálára, a táncos jelenet és a vers is újra be lett mutatva.
Nem lenne teljes a köszönet, ha azok nevét nem írnám le, akik ehhez
a sikerhez hozzájárultak: Jenei István, Lajkó Frigyes, Csertán Mária és
a csoport tag jai.

Karácsonyi szeretetünnepünket 2016. december 15-én 16 órakor tart-
juk a Közösségi Házban.

Fontos! Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a januári klubfoglalkozás
elmarad!

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ

Turisztikai rovat
Vásárolj Fűzfőn, és nyerj!

A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
vállalkozói összefogtak és egy újabb nye re -
ményjátékot hirdettek. A tabletes főnye -
reményen kívül a 19 vállalkozó további
értékes nyereményt is felajánlott.
A 100 Forintos bolt nyereményét Török Rita
nyerte, Berci Gumis felajánlását pedig Inhoff
László.

A játék feltétele, hogy a játékban szereplő
szolgáltatóknál és üzletekben történt vásár-
lás után hat különböző pecsétet kell össze-
gyűjteni, és a pecsétgyűjtő lapokat minél
hamarabb eljuttatni a Balaton fűzfő–Litér
Turisztikai Egyesülethez vagy a 100 Forintos
boltba. Decembertől hetente többször is lesz
sorsolás, így ha valakinek minél hamarabb és

minél több lap gyűlt össze és leadta, annál
többször van esélye a nyerésre.
Főnyeremény sorsolása december 22-én.

A sorsolás eredményeiről a facebookon és a
Fűzfői Hírlap oldalain is adunk tájékoztatást.

A játékban résztvevő üzletek és szolgál-
tatások: 
Tobrukban:
• Mics Faiskolai Áruda, Happy Plant Kft.
Fűzfőfürdőn:
• Berci Gumiszerviz, Balaton körút 131.
• Lila Ház Festék és háztartási bolt, Balaton

körút 82.
• Joker Kisbolt, Árpád utca 22.
• Kék Öböl Étterem, József A. u. 2.
• Balaton Secreto Szabadulószobák és

Játszó ház, Jókai u. 21.
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Fűzfőgyártelepen:
• Virág–Ajándék üzlet, Buszpályaudvar,

Nike krt.
• Horgász–Ajándék bolt, Buszpályaudvar,

Nike krt.
• Nemzeti Dohánybolt Trafik, Busz pálya -

udvar, Nike krt.
• Falatka büfé, Buszpályaudvar, Nike krt.
• Balatoni Bob Szabadidő park, Uszoda u. 2.
• Nonstop bolt, B.forrás u. 2.
• Nike étterem, B.forrás u. 14.
• Balaton Gyógyszertár, B.forrás u. 20.
• Celsius – Épületgépészeti Villanyszerelési

Szakáruház, Irinyi utca 10.
• Fartelné Vegyesbolt, Fűzfő tér 3.
• Fartel Húsbolt, Fűzfő tér 3.
• Fűzfa Vendéglő, Fűzfő tér 5.
• 100 Forintos bolt, Fűzfő tér 11.

Új térképek a városban
Köszönjük a felajánlott 1%-os adójukat!

46 024 Ft-os adó felajánlásukból, tagjaink
támogatásából és tagdíjából október végén
Molnár Attila tagunk elkészítette és kicse -
rélte az elavult térképeket. Sajnos a tobruki
buszmegállóban lévőt már megrongálták,
ami érthetetlen és felháborító!

Adventre készülődés
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület
egy különleges élménnyel szeretné meglepni
a lakosságot, amihez szívesen várjuk a csat-
lakozni kívánókat.
Munkatársaink rengeteg üveget megfestet-
tek, hogy feldíszítsék te lepü lésünket és
ünnepre hangolják szívünket. Advent első
vasárnapján a körforgalomban el haladók már
megcsodálhatták a mécse seket. 
Boldog és szeretetteljes ünnepeket kívánunk!

SZANYI SZILVIA

ELNÖK

Zöld nap az Irinyiben
Hagyományos őszi nagytakarításunkat
(2016. november 17.) kissé későre ütemez-
tük ebben az évben, de az égiek kegyesek vol-
tak hozzánk, mert csütörtökre elállt az eső és
felszikkadt a talaj.
Tervünkben szerepelt az udvaron és az iskola
környékén nagy mennyiségben felhalmozó-

dott avar felgereblyézése, és bizonyos, köny-
nyen sártengerré váló területek kaviccsal való
feltöltése.
Erre a napra terveztük az elektromos hulla-
dékgyűjtést és a papírgyűjtést is, amely a hul-
ladékok újrahasznosítása mellett bevételt is
jelent az osztályoknak. A délután folyamán

minden osztály és szinte minden osztályfő-
nök megjelent, hogy kivegye részét a munká-
ból. A felsősök jellemzően ebéd után kezdtek
el dolgozni, az alsósok és a kedves szülők a
meghirdetett 15 órától „álltak munkába”, de
volt, aki egész délután leírhatatlan lelkese-
déssel terelte zsákokba a levelet, s cipelte a
megtelt zsákokat. Öröm volt látni, hogy a
kitartó munka nyomán hogyan szépül meg
egy-egy rész az udvaron. 

Minden résztvevőnek nagyon-nagyon
köszönöm az iskoláért végzett önkéntes
munkáját, a szülői munkaközösségnek pedig
külön köszönöm a zsíros kenyeret és a ször-
pöt is.

SOMOGYINÉ CSÉCSI ÉVA

Csebszalto nyugdíjasklub
Ebben a hónapban a klub életében jelentős
személyi változás történt. Február hónap-
ban Balatonfüreden a szívkórházi műtétem
és az azt követő utókezelés miatt lemond-
tam a klubvezetői megbízatásomról.
Közvélemény kutatás után be kell valla-
nom, nem volt önként jelentkező e nemes,
de hálátlan feladat továbbvitelére. Németh
Gáborral személyesen beszélgetve elvállalta

azzal a kikötéssel, ha a vezetőség és a tagság
együttesen segítik a feladatok megvalósítá-
sát. November 8-án megtartott klubfoglal-
kozáson a jelenlevő tagság egybehangzó
igennel elfogadta Gábor vállalását. Ez év
két hónapjában még közösen végezzük a
szervező munkát, de a következő évben az
általa tervezett program lesz az irányadó.
Az év vége felé közeledve minden család-

hoz ünnepi hangulat költözik. Kívánok
magam és tagságom nevében meghitt kará-
csonyi ünnepeket, ami családi körben, sze-
retetben, boldogságban teljen. Az újesz-
tendőben pedig további sikereket, és jó
egészséget minden „Balatonfűzfői Hírlap”
olvasónak!

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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Városnéző HAVIVANDÁL
Rovatomban sokféle gondról, problémáról írtam az előző lapszámok-
ban a jobbítás szándékával, azzal a céllal, hogy felhívjam a városlakók,
civilek, illetékesek figyelmét azokra a turistariasztó gondokra, ame-
lyek elcsúfítják a városunkat, bosszantják a kulturáltan élő polgáro-
kat. Semmiképpen nem szeretném a „vandálokat” buzdítani a továb-
bi ténykedésre, inkább a tevékenység megszűntetésére.
Decemberi rovatomban a temetői esetekről írnék. Sajnos a város
temetőjét is elérték a tolvajok. A szépen feldíszített, gondozott sírok-
ról vázákat loptak el, ki tudja milyen célból, óriási lelki fájdalmat és
jelentős anyagi kárt okozva az amúgy is felfokozott érzelmű Halottak
napja előtt. Máskor is előfordult, hogy csokrok, díszek, mécsesek
„tűntek” el, jobban mondva kerültek át más sírokra, de a márványvá-
za lopás nem volt eddig jellemző. 

Sajnos a gondatlan temetői látogatók miatt az őzikék is bemerészked-
tek a temetőbe, ehető, szép virágok legelészése céljából, étrendjük
kiegészítésére. Nekik még megbocsátható a ténykedésük, de a nemtö-
rődöm, felelőtlen, hanyag látogatóknak, akik mindezt előídézték,
nem! A kaput mindig csukjuk be, figyeljünk oda! 
Fontos, hogy szeretteink békében, háborítatlanul nyugodjanak, hogy
a látogatók biztonságban tartózkodhassanak a sírok mellett. Tegyünk
meg ezért minden tőlünk telhetőt!  

Komoly megnyugvást jelentett a polgárőrök járőrözése a hosszú nyit-
va tartás alatt, köszönjük a polgárok nevében!

HORVÁTH IRÉN

Szociális képzés az Övegesben
Ingyenes, hétvégi felnőttoktatás keretében szeptembertől lehetőség
nyílt, hogy a Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József
Szakképző Iskolájában szociális gondozó és ápoló végzettséget
szerezhessenek a szakterület iránt érdeklődők. A képzés során – az
elméleti ismeretek átadása mellett - nagy hangsúlyt fektetünk az „élet
közeli” gyakorlat megismertetésére is, így a „szociálpolitikai, jogi és eti-
kai ismeretek” modul keretében meghívást kapott településünk pol-
gármestere, hogy az önkormányzat működésével kapcsolatos tapasz-
talatait megossza a résztvevőkkel.
Marton Béla köszönetét fejezte ki a meghívásért, s hangsúlyozta,
hogy ma már a mindennapi életünkben elengedhetetlen a jól képzett
szociális szakemberek jelenléte. Bevezetőjében kitért arra, hogy mind
a gyermekek oktatásában és intézményi ellátásában, mind az idősgon-
dozásban meghatározó fontosságú a naprakész jogi és szakmai isme-

ret, a településsel szembeni elkötelezettség, valamint kiemelt figyel-
met igénylők iránt tanúsított empatikus magatartás. 
Tájékoztatta a hallgatókat a helyi önkormányzatok szervezetéről és
működéséről. Bemutatásra került a képviselőtestület működése, a hatás-
körök, illetékességi körök sokszínűsége.
Záró gondolataiban részletezte a társadalomszerkezeti átalakulások
hatását a településszociológiára, valamint az elöregedő városok és fal-
vak népességmegtartó törekvéseit, ezen keresztül utalva a szociális
ágazat várható kihívásaira.
Még ebben az évben újabb pályázati projektet indítunk ezen a terüle-
ten, amelynek híreivel hamarosan jelentkezünk.
Figyelje ingyenes felnőttoktatási ajánlatainkat honlapunkon!

HÓDY TIBOR, TANÁR

Fotók: Hódy Tibor

A duális szakképzés új lehetőségei
Az elmúlt időszakban sokat hallani a szakképzés átalakításáról, a gya-
korlatorientáltságról, illetve a cégek szerepének növekedéséről. Fűz -
főn az Öveges iskola ismét igyekszik elől járni ebben a programban.
Az már megszokott, hogy az iskola szakmunkástanulói cégeknél,
tanulószerződéssel töltik gyakorlati napjaikat. Az azonban még meg-
lehetősen ritka, hogy a technikus képzésben is megvalósításra kerül a

duális szakképzés. Az Övegesben az elektronikai szakterületen az
előző tanévben elkezdődött ez a folyamat. Az ide tanévben már a tel-
jes végzős elektronikai technikus osztály két székesfehérvári cégnél, a
Denso Magyarország és a Harman Becker Kft.-nél tölti gyakorlati
idejét. Előbbi a világ legnagyobb autóipari beszállítójának hazai
leányvállalata, utóbbi az autózáson kívül más területeken is érdekelt
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gyártó hazai egysége. A tanulók nem véletlenül elégedett a cégekkel,
mert jelentős ösztöndíjban részesülnek azon kívül, hogy a vállalatnál
szakmailag foglalkoznak velük. Nem elhanyagolható ez a kapcsolat a
későbbi munkába állás miatt sem, hiszen így biztosított a helyük, de
más vállalatok is szívesebben választják a duális képzésből érkezőket.
A cégek megelégedettségét mutatja, hogy igyekeznek szorosabbra
fűzni kapcsolatukat az iskolával. Ennek keretében a Denso 2017
szeptemberétől a szakgimnáziumba érkező fiatalokat már a 9. évfo-
lyamtól támogatja. Kiválasztott csoportjuk az érettségi előtti idő-
szakban is a gyakorlat egy részét a cégnél töltheti és utána technikus
végzettségük megszerzése is kiemelt támogatást élvez.

Hasonlóak a tervek a szakközépiskolai területhez tartozó elektroni-
kai műszerésznél, valamint az érettségi utáni erősáramú elektrotech-
nikus osztálynál is. Azt mondhatjuk, az iskolának is előnyös az, hogy
három Denso osztály és több céges csoport indul, hiszen a szakképzés
színvonalát nagyban emeli az, ha a diákok a valódi életnek megfelelő
körülményeket már a képzés során megtapasztalhatják. Ezt a lehető-
séget a tanulóknak is érdemes megfontolni, amikor meghozzák a
továbbtanulásra vonatkozó döntésüket.

TÓTH LAJOS PÉTER

Ünnepre várva
Az év legszomorúbb ünnepe a Mindenszentek és a
Halottak Napja, mikor elhunyt szeretteinkre emlé-
kezünk, sírjaikat meglátogatva gyertyát gyújtunk
és virágot helyezzünk el tiszteletükre. Lakóink
egy része már nem tud hosszabb utat vállalva
temetőbe járni, így helyben szervezünk alkal-
mat, hogy méltóképpen gondolhassanak halot-
taikra. Az intézményünk parkjában található
keresztnél október utolsó napján összegyűltünk, ver-
sekkel, közös imádsággal róttuk le kegyeletünket, illetve
az elmúlt egy évben elhunyt lakótársakra is visszaemlékeztünk.
Novemberben már nincs min csodálkozni azon, hogy a napok szür-
kébbek és hidegebbek lesznek, ilyenkor igyekszünk jó hangulatot

varázsolni azzal, hogy sütőtök sütést szervezünk. A
már készítés alatt finom illatot árasztó sült zöld-

ség az időseink nagy kedvence, mindenki jó
szívvel fogadta a kóstolót.
Születésnaposainkat is köszöntöttük, tizen-
hárman ünnepeltek Szent András havában.

A legidősebb lakónk közülük a 94 éves János
bácsi, akinek szemében még mindig az a huncut

fény ragyog, mint amelyet fiatalkori fotóin látha-
tunk.

November közepétől intézményünkben lassan elkezdtük a
ráhangolódást az adventi időszakra. Kézműves foglalkozásainkon
dekorációs elemeket készítünk, a szabó-varró körünk is szorgosan
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dolgozik, az énekkarunk pedig – Gyurkovics Ágnes önkéntes segí-
tőnk közreműködésével – ünnepi dalokat gyakorol.
Adventi koszorúnkat is együtt álmodtuk meg a lakóinkkal, melynek
első gyertyáját már meg is gyújtottuk egy kis bensőséges rendezvény
keretén belül. A további három alkalomra is ünnepséget szervezünk,
melyre vendég fellépőket is várunk. Ahogy környezetünket aprán-
ként díszbe öltöztetjük, úgy készül fel lelkünk is az ünnepre. 

Önöknek is kívánunk kellemes készülődést, és boldog, békés ünnepe-
ket!

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Járási ulti verseny
Jó hangulatú járási ulti versenyt rendezett a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár november közepén.
A résztvevők Alsóörsről, Balatonalmádiból, Papkesziről és a helyi
Kártyaklubból neveztek a megmérettetésre. A 6 asztalnál játszó ver-
senyzők 3 fordulóban, svájci rendszerű lebonyolításban küzdöttek az
értékes nyereményekért.
Feltűnő volt az almádi Pucsek SK. (sarki kocsma) játékosainak ered-
ményes szereplése, látszott, hogy sokat készültek az eseményre…
A tervek szerint tavasszal folytatás következik.

Végeredmény: 1. Fischl László, 2. Tölle László, 3. Farkas Sándor,
4. Bucsku Péter, 5. Erdődi Árpád

GRÓF TIBOR

Vasúttörténeti kiállítás a művelődési központban
Zentai Gábor, a tapolcai művelődési ház nyugalmazott igazgatójának
gyűjteményéből nyílt kiállítás Észak-Balatoni Vasútvonalak és a
Nohabok címmel a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
kiállító termében, amely közel egy évszázad vasúttörténetét foglalja
magába fényképek, újságcikkek, menetrendek bemutatásával.
Kocsor Ferenc, a tapolcai vasútállomás nyugalmazott vezetője rövid
történeti áttekintéssel kalauzolta vissza az időben a közönséget, ami-
nek segítségével megelevenedhetett a vasúttörténet fénykora.1861-
ben nyílt meg a déli vasútvonal Budapest és Nagykanizsa között, így
a Balaton északi partján élők már akár egy nap alatt eljutottak a fővá-

rosba, ha átmentek csónakkal a déli partra és felszálltak a vonatra. Ezt
a távolságot más, korabeli közlekedési lehetőségekkel körülbelül egy
hét alatt lehetett megtenni. Ilyen, és ehhez hasonló érdekességeket
hallhattunk a megnyitó alkalmával, amit Gróf Tibor igazgató köszön-
tött. Zentai Gábor gyűjtőmunkájának célja, hogy bemutassa az
érdeklődőknek azt, hogy még napjainkban, a nehézségek ellenére is,
ahogy mondta: „szívet, lelket melengető munka a vasutas hivatás”,
ami komoly felelősséggel jár. 

BÓNA VERONIKA
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Nyugdíjas klubok találkozója
Balatonfűzfő sajátságos helyzetben van a környező településekhez
képest, hiszen öt nyugdíjasklub működik városunkban, melyek közül
kettő szakmai alapon szerveződött. A több évtizeddel ezelőtt megala-
kult klubokra az aktivitás egész évben jellemző, hiszen nemcsak rend-
szeres klubfoglalkozásokat szerveznek maguknak, hanem többek
között kirándulásokon vesznek részt, városi rendezvények közremű-
ködői, társadalmi munkák lelkes résztvevői.
A korábban sokáig egy munkahelyen dolgozó klubtagok minden év
novemberében nagyon várják a találkozót, amit évekkel ezelőtt a
művelődési központ karolt fel.

November 18-án a nyugdíjas klubok a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központtal együtt ismét megszervezték a már hagyományos találko-
zójukat, melyet a finom vacsora mellett színpadi programok töltöt-
tek ki. 

Az este folyamán Szeredy Krisztina és Szeles József színművészek ope-
rettel és magyar nótákkal örvendeztették meg a közönséget, majd a
vacsorát követően egészen késő estig szólt a tánczene.

BÓNA VERONIKA

Adventváró beszélgetés Jókai Anna írónővel
A Kontrasztok című pódiumbeszélgetéseket a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtárban egy évvel ezelőtt indította útjá-
ra Farkas István hegedűtanár, akinek célja az, hogy bemutasson kivá-
ló alkotóművészeket, köztünk élő közéleti személyiségeket, fó kuszba
helyezve azt, hogy milyenek magán emberként. Vajon mi foglalkoz-
tatja őket akkor, amikor nem a hivatásuk tölti ki az idejüket, vagy

hogyan élnek meg olyan élethelyzeteket, mint mindenki más, ha úgy
tetszik, a „hétköznap” embere?
A sorozat meghívott vendégei között korábban szerepelt Steinbach
József dunántúli re formátus püspök, Veszeli Lajos és Hegyeshalmi László
festőművészek, valamint Praznovszky Mihály irodalomtörténész. 
Jókai Anna az Eötvös Loránd Tudomány egye temen szerzett magyar-tör-
ténelem szakos diplomát. Tanított általános iskolában, majd gimnázium-
ban. Első novelláját 1966-ban jelentette meg. Az írónő hamar népszerű-
vé vált, szabadfoglalkozású íróként 1970-es évek közepétől dolgozik.
A kétszeres Kossuth-díjas Jókai Anna nagy formátumú személyiség,
akinek előadását mindvégig az élet iránti tisztelet jellemzett. Szó esett
nagyon nehéz történelmi időszakokról, családi viszályokról, betegsé-
gekről, egyedüllétről, ugyanakkor felemelkedésről, alkotói sikerekről,
megújulásról, boldogságról, hitről és szeretetről is. Külön érdekesség-
nek számított néhány félreértelmezett megfogalmazás tisztázása,
pusztán annak a segítségével, hogy több figyelmet szenteltünk valódi
jelentésüknek. 
Jókai Anna mondanivalója mellett a természetéből fakadó harmóniá-
val tette emlékezetessé, meghitt, adventváró hangulatúvá a beszélgetést. 

BÓNA VERONIKA

Jazz és irodalom fiatal művészekkel
A Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja tehetséges zenészekkel és
irodalomkedvelő fiatalokkal is rendelkezik. November 11-én Kulics
Ádám és Tóth Bence mutatkozott be a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár közönsége előtt.
Kulics Ádám családjától örökölte a zene szeretetét, dobolni kisfiú
korában kezdett. A konzervatóriumot végzett fiatal zenész több zenei
formációban is hallható volt már a színpadon. Többek között a
Jazzterhármas és PO Funk Unit tagja, de hamarosan fél hivatásként is
gyakorolhatja hobbiját egy állandó zenekarban. Előadását Várszegi
Júlia szaxofonon, valamint Prei Gábor zongorán kísérte. 
Tóth Bencéről már a bemutatkozás elején kiderült, hogy igazi irodal-
már válhatna belőle. Rövid prózájával – amit a 39. Kárpát-medencei
Középiskolás Irodalmi Pályázat és Találkozón ezüst oklevéllel díjaz-
tak – mély benyomást tett a közönségre. Mindezek ellenére a színját-
szást választaná szíve szerint hivatásának.
A beszélgetést Fülöp Barnabás moderálta.

Fiatal művészeinkkel legközelebb 2017 január jában találkozunk,
aminek időpontjáról a Hírlap programajánlójában tájékozódhatnak. 

BÓNA VERONIKA
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Jó tanulónk, jó sportolónk

A 2015-ös évben a Balatonfűzfői Hírlap állandó rovataként valósult
meg az a törekvés, hogy egy éven keresztül bemutathattam a hírlap
rendszeres olvasóinak azokat a diákjainkat, akik kiválóan sportolnak
és tanulnak az Irinyi Iskolában. Nos, egy év eltelte után engedjék
meg, hogy a decemberi lapszámunkban ismét bemutassak egy nagy-
szerű fiatalembert, Barnóczki Bertold Boldizsárt, aki iskolánk 7. a
osztályos diákja.
Boldizsár magas, erős, izmos, jó kedélyű, okos tanuló, a hatodik osz-
tály végén példamutató magatartásáért, szorgalmáért, jeles tanulmá-
nyi eredményéért, kiváló közösségi, környezetvédelmi munkájáért,
birkózó teljesítményéért az Irinyi Plakett bronz fokozatát vehette át a
tanévzáró ünnepélyen. De, hogy is jutott el a mai teljesítményéhez?
Három éves volt, amikor úszással kezdte a sportolást, majd az iskolá-

ban hat évig a labdarúgás szenvedélyének hódolt. Ez év februárjában
elment egy birkózó edzésre a papkeszi iskola tornaterébe Józsi bácsi
(Rupp József edző) ajánlására, mondván: „Boldizsár rád illik ez a
sport.” Első alkalommal nagyon megtetszettek neki a fogások, az
egyéni küzdelem, a kitartás. Sokat gondolkodott rajta, hogy bevállal-
ja-e ezt a sportot, végül édesanyja javaslatára – aki mindenben támo-
gatja Boldit – bevállalta. Azóta is kitartóa, és példamutatóan jár az
edzésekre, hetente két alkalommal: kedden és csütörtökön Nesó
Sándor és Rupp József edzéseire. Az edzések felépítése egyfajta önfe-
gyelmet követel minden birkózó palántától: 20–25 perc bemelegítés
(futás, bukfenc, hídgyakorlat), majd 40 perc fogásgyakorlás, 15 perc
küzdelem, a tanultak gyakorlása élesben, végül erősítés, nyújtás leve-
zetésként.
A kemény munka meghozta gyümölcsét, és 2016. május 14-én nem-
zetközi versenyen mindjárt elhozta a bronzérmet a diák egyes (+76
kg-os) korcsoportban. 
2016. november 4-én a Diákolimpián négy meccs után a bronzmér-
kőzést megnyerve, harmadik helyezett lett. 
A tervei között szerepel a magyar bajnokságon való dobogós helyezés
elérése decemberben. A továbbtanulásában is a sportot és a jó tanu-
lást helyezi előtérbe, s Budapesten szeretné folytatni a pályafutását
sportgimnáziumban, s utána edzőként vagy tanárként szeretné a bir-
kózást népszerűsíteni.   
Nagyon szurkolunk Boldizsárnak, hogy elérhesse céljait, sok sikert
kívánunk hozzá!  És valóban, Boldizsár megtalálta a saját sportját, és
a birkózás nagyon illik rá! 

HORVÁTH IRÉN

Ismét ReMeTű
2016. november 25-én ismét megrendezésre került a hagyományos,
kistérségi Rendőr – Mentő – Tűzoltó (ReMeTű) játékos vetélkedő
az „Iskola Rendőre” program keretén belül a balatonfűzfői Közösségi
Házban.
A rendezvény fő szervezője Stanka Mária rendőr őrnagy asszony,
Lőrincz Gábor és Vaszari Attila rendőr tzls., körzeti megbízott, isko-
larendőrök segítségével.
3–4. osztályos tanulókból álló 4 fős csapatok képviselték a települé-
sek iskoláit: Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág,
Felsőőrs, Litér, Vörösberény. A rendezvényt Marton Béla, Balaton -
fűzfő város polgármestere nyitotta meg, majd következtek a tesztek
(rendőrségi, mentős, tűzoltó, egészséges életmód), a kerékpáros

ügyességi pálya teljesítése és végül a gyorsasági tábla-puzzle kirakó. A
lelkes és ügyes diákokat a megmérettetések után finom büfé-falatok
várták, s a helyi tűzoltó autó. 
Az Irinyis diákok az előkelő második helyen végeztek, nagyszerű tel-
jesítményükkel, kiváló, hibátlan kerékpározásukkal, csapattagok:
Erdősi Janka, Takács Adél Gyöngyi 4., Fejes Milán Károly, Slavonics
Bendegúz 3. a osztály.
Az izgalmas eredményhirdetésen minden csapat értékes ajándékokat
kapott. Gratulálunk a csapatnak a kiváló teljesítményhez, köszönjük
a szervezőknek a jó versenyt!

HORVÁTH IRÉN
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Füzfőfürdőért Civil Társaság beszámolója
A Fűzfőfürdőért Civil Társaság 2 éve szervez programokat a
Fövenystrandon, mert úgy érezzük, hogy nincs elég programkínálat
sem a vendégek, sem az itt lakók számára. A strandi erőforrás nincs
kihasználva, pedig az egyik legkedveltebb rendezvény-helyszín, mely-
nek befogadóképessége 3–4000 fő. A vendégek szívesen vesznek részt
az itt megrendezett programokon. Eddig még soha nem kértünk
támogatást programjainkhoz. Ez évben a rendezvényeinket a Civil
Alapból Balatonfűzfő városa a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egye -
sületen keresztül támogatta. A helyi vállalkozók és tagjaink is szíve-
sebben járultak hozzá a rendezvényekhez, mert látták, hogy a város is
támogatja erőfeszítéseiket!
Társaságunk célja a város Fövenyfürdői részén programok szervezése
azért, hogy az itt élők és ide érkező vendégek a Balaton közvetlen
közelében jól érezzék magukat és minél többen látogassanak el kis

városunkba, kiaknázva ezzel a turizmusban rejlő lehetőségeket, segít-
ve a balatoni szezon időbeni kitolását és a helyi turisztikában érdekelt
szolgáltatások életben maradását és fejlődését. 

5 rendezvényt szerveztünk idén. 
• Az egyik programunkat, a Zenés teraszt augusztus 20-án rendeztük

meg a Fövenystrandon, énekes előadókkal és este 7 órától pedig
tánczenével folytattuk. A rendezvényt 900-an látogatták.

• A másik programsorozatunk a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai
Egyesülettel és a Tobrukért Baráti Társasággal a strandmozi, amely
4 alkalommal valósult meg, július-augusztus időszakban a Föveny-
strandon:

07. 20-án A Hurok
07. 28-án Csak semmi pánik 
08. 19-én Login
08. 25-én Szőke Kóla került levetítésre.

A strandmozi nézettsége elérte a 380 főt. A legfőbb támogatónk a
Magyar Mozik volt. 
Önkéntesek segítettek a terület rendezésében, az eszközök felállításá-
ban, cipelésében. Rendezvényünk során együttműködtünk több szer-
vezettel, így a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesülettel, a
Tobrukért Baráti Társasággal és a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központtal, Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-vel, strandi dolgozókkal.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önfeláldozó munkájukat. 

KEIL NORBERT

Kulturális Örökség Napjai 2016. 9. 17–18.
7. Fűzfőfürdői rendezvénysorozata

A Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre 2016-ban a
Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületen (BLTE) keresztül pályá-
zatot adott be az Önkormányzathoz, a Kulturális Örökségi Napok
(KÖN) 7. fűzfőfürdői rendezvénysorozatának megszervezésére és
lebonyolítására, valamint az „EGÉSZ ÉVBEN BALATON” c. prog-
ramunkban való „Rendelkezésre állás”-ra. Ezt az Önkormányzat elfo-
gadta, és a megvalósításra 400 ezer forintot biztosított a BLTE-n
keresztül való elszámolással.
A pályázatban vállalt feladatokat és célkitűzéseket maradéktalanul tel-
jesítettük. Ennek során megtartottuk szeptember 17–18-án a KÖN

2016. kétnapos 7. Fűzfőfürdői rendezvénysorozatát, hagyományos
„KLEBELSBERG NYOMÁBAN” c. természeti-, épített- és szelle-
mi kulturális örökségeinket bemutató sétánkra építve. Az érdeklődők
számára bemutattuk a hajdani Klebelsberg-iskolát, mint Fűzfőfürdő
épített- és szellemi kulturális örökségeinek bázisát, valamint a benne –
általunk berendezett, és 9 új tablóval ismét bővített  – múzeumi szo-
bát, emlékszobákat és a két tanterem falán iskola-, egyház-, helytörté-
neti- és hadtörténeti állandó kiállításainkat, vala mint a Baráti Kör
hagyományőrző kézműveseinek időszaki kiállítását.
A KÖN 2016. első napján Tudományos Emlékülést tartottunk
„Ezerarcú műemlék” központi témában meghívott és saját előadókkal. 
Műemlékvédelemmel kapcsolatosan: „170 éve született br. Forster
Gyula, a Műemlékek Országos Bizottságának elnöke, élete, műem-
lékvédelemmel, közalapokkal kapcsolatos  munkássága és szakirodal-
mi tevékenysége” , ,,A fémipar szerepe a kulturális örökség épített- és
kulturális területén. Retro-gyűjtemény a fémiparban tanulóknak,
2016.” 
Balaton évfordulós krónikásai témakörben: „100 éve halt meg
Eötvös Károly, a Balaton krónikása”, „130 éve született
dr. Jalsovszky Jenő – élete és tevékenysége”, „Részlet Jalsovszky Jenő
Balatoni Krónikájából”, „140 éve született Cséplő Ernő, a Balatoni
Szövetség egykori titkára, majd igazgatója”. 
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Balatonfűzfő város ismertsége növelése érdekében idén is gondoskod-
tunk a fenti rendezvényeknek a KÖN 2016. fidelio c. 75 000 példá-
nyos célszámában való megjelenésre, valamint KÖN központi hon-
lapjára való időbeni felviteléről: www.oroksegnapok.hu
A fentieken kívül részt veszünk a Balatoni Helytörténészek Szakmai
Tanácskozásain, 2016. október 29-én Balatonfüreden, előadást is tar-
tottam a III. Szakmai Tanácskozáson. 
Nők a Balatonért Egyesület (NABE) együttműködésében 2016.
szeptember 9-én Játszóházat szerveztünk kézműveseink közreműkö-
désével, továbbá a KÖN 2016. holtidejében pedig a NABE
„VIGYÁZZ RÁM!” Balaton környezetvédelmi társasjátéka lehe-
tőséget biztosított játékos formában a gyerekeknek és a felnőtteknek
a balatoni ismeretek bővítésére.

Kézműveseink újabb országos – Károlyi Kastély, BETLEHEM –
kiállításon szerepeltek kitűnően, miközben alkotásaik ismét láthatók
az AMKA budapesti és veszprémi 23. Betlehemi Jászol kiállításain.
Összefoglalóan elmondható, hogy a Fűzfőfürdői Öregdiákok és
Tanárok Baráti Köre 2016-os civil pályázatban foglalt, önként vállalt
– önkormányzat által támogatott – feladatait sikeresen teljesítette. 
Hálás köszönetet mondunk azoknak, akik hittek és bíztak ben-
nünk, védnökeinknek, előadóinknak és segítőinknek. Kívánunk
Mindnyájuknak, és Balatonfűzfő város lakóinak nagyon jó egészsé-
get, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet!

DR. MAKRA ERNŐNÉ

A FÖDTBK KÉPVISELŐJE, KUTATÁSVEZETŐJE

Támogatás kiváló helyre
A 2016-os évben a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége pályázatot adott
be a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesületen keresztül hangszervá-
sárlásra a művészeti iskolának, Balatonfűzfő város Civil Alapjához.
A sikeres pályázat keretében elektromos zongorát vásároltunk mint -
egy 200 000 forint értékben. A zongora folyamatos használatba véte-
le biztosítja mind a zenetanításban betöltött szerepét, mind a folyama-
tos fellépéseken történő használatot:
2016. 10. 8. – Szüreti bál, Papkeszi –150 fő
2016. 11. 12. – Szent Imre-napi kórustalálkozó, Balatonfűzfő – 200 fő
2016. 11. 12. – Jótékonysági koncert, Balatonalmádi – 100 fő
Tanítványaink nevében köszönjük a segítséget, a támogatás igazán
kiváló helyre került.

HORVÁTH IRÉN
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A Fűzodú újabb ,,terméséből”
A Tobruki Strandon kihelyezett Fűzodúba – a négyből csak ez az egy
maradt meg – igen sok kisgyerek helyezett el rajzot, versikét, kedves
gondolatot.

Ebből néhány:
Nagy Botond 8 éves kisfiú Érdről, írt egy kis versikét, rajzolt nádast a
tó körül és írt egy kedves gondolatot : ,,Ha a mamával főzők!”

Saci és Bori nyári verse:
Szép tó, kit nádasok ölelnek,
S neveznek gyakran magyar tengernek.
A közelben hegyek, völgyek vannak,
Ragyognak sugarai a Napnak.
Ha a szél fúj, az eső esik, 
A hullámok a partot verdesik.
Ha tiszta az ég, s a Hold ragyog,
A vízben látszanak a csillagok.
Ha jó az idő, sok apró vitorlás,
Fölött hallatszik sirály kiáltás.

Szabó Szonja 5 éves kislány két nagyon szép rajzot készített napocs-
kával, csigával, lemenő nap nádassal.
Tóvári Lujza 4 és féléves balatonfűzfői kislány rajza festett, ragasz-
tott, flitteres sellőt ábrázol napocskával, nádassal, vízzel.

Minden itt nyaraló és strandoló kisgyereknek köszönjük a kedves rajzo-
kat, versikéket!
Várjuk őket jövő nyáron is!

SZERKESZTŐSÉG

Gyertyás megemlékezés 
November 4-e nemzeti gyásznap. 1956. november 4-én a szovjet csa-
patok leverték az október 23-án kitört magyar forradalmat és szabad-
ságharcot.
Ezen a napon négy fiatal fegyverrel őrizte a balatonfűzfői „gyárat”,
akiket gondolkodás nélkül szovjet katonák megöltek. Balasi Sándor,
Balogh Ferenc, Kertai Mihály és Schiszler József földi maradványait
ideiglenesen a balatonfűzfői Országzászló mellé temették el. Az ő
emlékükre állították 1989-ben azt a kopjafát, melynek köré minden
évben csendes megemlékezést szervez a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár. Marton Béla polgármester felelevenítette a kor
kül- és belpolitikai eseményeit, majd mondanivalójában az emlékezés
fontosságára hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a rendezvény
erejét nem a résztvevők létszáma adja, hanem az, hogy milyen szívvel
vannak jelen.

BÓNA VERONIKA

,,Életet az éveknek!”
Délelőtt 10 órakor a Nyugdíjasok „Éle -
tet az éveknek!” Veszprém Megyei Egye -
sülete Vallomások 4. címmel meghirde-
tett pályázatán vettem részt, képviselve a
Balaton nyugdíjasklubot.
A rendezvényre elkísért a klubvezető,
Csomai Katalin és Papp József is. Sok
érdekes, szívet, lelket melengető novellát
hallottunk, én három verset mondtam el
az aktualitások jegyében, úgy érzem
sikerrel.
Délután a fehérvárcsurgói Károlyi
Kastély volt a cél.
A Károlyi József Alapítvány az AMKA-
val együttműködve pályázatot és ver-
senyt hirdetett Betlehem témában. A
kiállításra a Fűzfőfürdői Öregdiákok
képzőművészei közül Kaics Julianna,
Kiss Ferenc és én, M. Mészáros Éva jelent-
keztünk egy-egy alkotással.

A felújított kastély csodálatos helyszínt
biztosított, ami még jobban emelte a kiál-
lítás színvonalát. Gyönyörű alkotásokat
láttunk. A verseny díjátadója után annak
zárásaként Szent Erzsébet-napi gyertya-
fényes hangversenyvolt a kastély kápolná-
jában, ami csodálatos volt. Az előadómű-
vész a tehetséges Gulyás Csilla, a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola tanára és a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye tem
tanára és doktorandusza, hárfán játszott.
Felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
De vár még két helyszín bennünket a
Betlehemi Jászol kiállításán, Budapesten,
a Magyarság Házában, illetve Veszp -
rémben, a Szaléziánumban, ahol mi is
kiállítók vagyunk, és szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

M. MÉSZÁROS ÉVA
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A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©

Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is szabadide-
jüket a fotózással, de most már elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!

A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a természe-
ti és épített környezetéről, valamint a városban zajló életről.
Szeretnénk minden fotózni szerető embert – a városban és a kistér-
ségben – arra ösztönözni, hogy minél változatosabb, egyéni látás-
módban örökítse meg a vissza nem térő fűzfői pillanatokat. 
A rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünnepélyes kere-
tek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja magáénak a
Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapított elismerést: 
• 2012. Groszvald Attila 
• 2013. Ambrus Norbert 
• 2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
• 2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2016-os kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legkésőbb

decem ber 20-ig a szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) eljuttat!

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

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

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más hátra,
minthogy a háromtagú zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot formál
a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely kiadványában,
illetve interneten való megjelentetésre, a felvétel készítője nevének
feltüntetésével. A pályázó a díjra beküldött képeket más pályázatban
nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a fotók jogdíjáról. Hozzá -
járul a fotók bármely reklámozásához.

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

BALATONFŰZFŐI HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE

fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515

Városunk fényei – PÁLYÁZAT
A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület és a Balatonfűzfői Hírlap újból
meghirdeti közös pályázatát minden balatonfűzfői ingatlantulajdonos részére.
Az advent a várakozás, a karácsony ünne pére való felkészülést jelenti az emberek
számára. Ilyenkor lelkünket ráhangoljuk az ünnepre, otthonunkat kicsinosítjuk, az
elektromosság segítségével fényekbe öltöztetjük. 

Várjuk mindazon lelkes városlakó jelentkezését, aki otthonát, lakását, házát az
ünnep alkalmából fényárba öltözteti. A legszebb, legötletesebb fényes otthont le fény -
képezzük, majd a Kultúra Napi városi ünnepségen díjazzuk.

Jelentkezési határidő: 2016. december 15. 
Cím: Városvédő és Fürdő Egyesület
(8175 Balatonfűzfő, Pf. 12)
Szerkesztőség, Művelődési Központ I. emelet
(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 12.) 
E-mail: fuzfohirlap@gmail.com – név, pontos lakcím
Fényképezés: 2016. december 20.

Rajta hát, munkára fel! Álmodjuk meg és mutassuk meg a legmeghittebb családi
ünnep fényeit városunkban! Mi pedig megörökítjük a pillanatot, és emlékezetessé
tesszük a szeretet ragyogását!

AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE ÉS A SZERKESZTŐSÉG
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Karácsonyi népszokások
Karácsonyi magyar népszoká sok Ma gyarországon a tél beköszöntével,
december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét ve szik a
különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a kedves
szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnep várásának
izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások
jelentősége. Szerencsére napjainkban ismét újjáélednek, meghittebbé
varázsolva a szent karácsony ünnepét.

Luca napja (december 13.)
A naptárreform előtt – a Gergely-naptár életbelépése, azaz 1582
előtt – Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az
éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen a napon elsősorban a tyúkok
termékenység varázslása volt a cél. Ehhez kapcsolódott a nők munka-
tilalma. Úgy tartották, hogy ha Luca napján fonnának vagy varrná-
nak, nem tojnának a tyúkok. Azaz, e mágikus eljárások, tevékenysé-
gek a tyúkok tojáshozamának növekedését igyekeztek elősegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni az ismerős házakat és
jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor
viszont átkokat szórtak a házra.

Luca-búza
Ismert szokás volt a következő évi termést is jelképező Luca-búza
kelesztése . Az asszonyok egy lapos tálban búzát csíráztattak a kemen-
ce mellett,és ha az szentestére szépen kihajtott, bő termés volt várha-
tó. A zöld búzával aztán egyes tájakon a karácsonyi oltárt, máshol az
ünnepi asztalt díszítették, de volt, ahol az állatokkal etették meg, tej
és tojásrontás ellen.

Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra
való előkészület időszaka. A karácsony előtti negyedik vasárnapon
kezdődik és december 24-ig tart. Újkeletű népszokás az adventi
koszorú készítése erre az időszakra.

Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A kará-
csonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken együtt volt a
család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is
készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor az esthajnali csillag
már feljött, akkor került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására.
Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte meg a gonosz lélek
elriasztására. A gazdasszony mindent előre kikészített az asztalra,
mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. Imádkoztak,
majd első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek.
Ennek gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen
hal, beigli, valamint alma és dió nélkül. A kerek alma a család össze-
tartásának szimbóluma. Vacsora után a gazdasszony kezébe vett egy
szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál,
mondván: amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen a
család a következő esztendőben.

Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegé-
re utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez idő tájt.

Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és
némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.

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

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

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

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

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

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

Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása.
Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap
megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg
embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba,
hogy ne romoljon el a bor.

Aprószentek napja (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek
emlékünnepe. Apró szent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a
gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesz-
szőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan
gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy egészsé-
ges maradjon.

Forrás: internet
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Maja ismét remekelt!
Kiss Maját, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5. a osztályos tanulóját jól ismerik a hírlap olvasói, karate tudásával nagyon sok dicső-
séget szerzett szüleinek, klubjának, iskolájának és a városunknak.

Maja az őszi idényben számos megmérettetésein túl a 2016. november 12-én Pakson meg-
rendezett Ippon Shobu Magyar bajnokságon formagyakorlatban ezüstérmet szerzett.

Az I. SDSZ Országos Karate bajnokságon Veszprémben 20 egyesület több mint
200 versenyzője vett részt. A SUN-DOME SE csapata ismét jól szerepelt, hiszen
24 arany-, 10 ezüst és 10 bronzéremmel fölényesen nyerte a csapatversenyt. A mi
Majánk 2 aranyérmet szerzett.

Szívből gratulálunk Majának, további sok erőt és kitartást kívánunk! 

HORVÁTH IRÉN

Karácsonyi rögtön puha mézeskalács recept
Hozzávalók a tésztához:
1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 3 teáskanál
szódabikarbóna, 14 g mézeskalács fűszerke-
verék (1 tasak), 30 dkg margarin, 250 ml méz
3 db tojás
Hozzávalók a mázhoz:
2 db tojásfehérje, 30 dkg porcukor

Először a száraz hozzávalókat keverjük alapo-
san össze, majd jöhet a tojás, a méz és a picit
megolvasztott margarin. Addig gyúrjuk, míg
egynemű, illatos, rugalmas tésztát nem
kapunk.
A tésztát 3 részre osztjuk, majd egyenként
kinyújtjuk 0,5–1 cm-es vastagságúra a tésztát.

Kiszaggatjuk, sütőlemezre tesszük – ne szo-
rosan, mert sülés közben összenőnek – és 10
percig sütjük.
2 tojásfehérjét félig felverünk robotgéppel,
majd 30 dkg porcukrot apránként hozzádol-
gozunk, és keményedésig keverjük. A kihűlt
mézeskalácsot ezzel díszítjük.
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Decemberi rejtvény
A novemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat
(Kányádi Sándor: Novemberi verselő)

Könyvet nyertek: Palásthy Imre és Nyerges
Csaba balatonfűzfői olvasóink.
Gratulálunk!

Decemberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2016. december 28.

A megfejtést nyílt levelező lapon várjuk (név-
vel, címmel, eset leg telefon számmal ellát va).
A levelezőlapra írják rá, hogy „rejtvény”.

Cím: Balatonfűzfő Önkormányzata/
Balatonfűzfői Hírlap
(8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)

A nyertesek között értékes könyveket
sorsolunk ki, amelyeket átvehetnek a
Könyvtárban 2 héten belül.

A gyömbér (Zingiber officinale) Indiából és
a Dél-Kelet Ázsia trópusairól származik, ma
már vadon nemigen fordul elő, viszont elter-
jedt kultúrnövény, számos országban
(például Brazília, Ausztrália, India, Kína,
Vietnam, Jamaica területén) termesztik.
A benne lévő illóolajok, hatóanyagok (pl. bi -
za bolén, gingerol és a shogaol) miatt sokféle
betegségben hozhat enyhülést, több kelle -
metlen testi tünetet hatékonyan csillapíthat,
nem is beszélve arról, hogy évszázadok óta
hatékony afrodiziákumnak tartják. A benne
lévő ásványi anyagok közül kiemelkedik a
magas káliumtartalma.

Néhány a jótékony hatásai közül: a gyömbér
fokozza az étvágyat és segíti az emésztést,
csillapítja a gyomor- és bélpanaszokat.
Élénkít, javítja a vérkeringést, csökkenti a
vérnyomást és a vér koleszterinszintjét. 
Antioxidáns hatású, erősíti az immunrend-
szert, megfázás, légúti fertőzések idején
hozzájárul a kórokozók legyőzéséhez, gyul-
ladáscsökkentő.
Azok a kismamák, akik a reggeli rosszul-
létekkel küzdenek, sőt, a kemoterápia mel-
lékhatásaitól szenvedő daganatos betegek is
alkalmazhatják az émelygés, hányinger elmu-
lasztására.

Legtöbben fűszernövényként ismerik és
használják, levesek, húsok, mártások, süte -
mé nyek ízesítésére, de önállóan is fo gyaszt -
ják, például főzve, illetve cukorral kandíroz-
va édességként. Hipermarketekben illetve
nagyobb zöldség-gyümölcs szakboltokban
nemcsak szárított, hanem friss gyömbért is
lehet vásárolni. Ez hűtőben hetekig eláll.
Felhasználáskor vékony szeletekre kell vágni,
esetleg lereszelni, de úgy, hogy ne vesszen
kárba az ilyenkor kicsorduló leve sem. 
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – gyömbér Új rovat
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Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7.30�15.30  Szo: 7.30�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: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 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–V: 8.00–19.00 óráig

Hirdessen 2017-ben is
a Balatonfűzfői Hírlapban!

Részletes tájékoztatást kérhet
e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Nyugdíjasklubok találkozója

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa




