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Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár
programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig

Január 9. 17 óra Újévi köszöntő
– helyi vállalkozók, civil szervezetek és
Balatonfűzfő lakosainak köszöntése
Köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
Fellép: Vásáry André énekművész
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves klubja
– nyílt nap
Helyszín: Jókai Közszíntér
(Bejárat a Zombor utca felől)

Január 12. 17 óra Don-kanyarban elesett
honvédek lelki üdvéért 
– Szentmise a Jézus Szíve plébániatemplomban
– Megemlékezés a templom külső falán lévő
hősi emlékműnél
Helyszín: Jézus Szíve plébániatemplom,
Fűzfőfürdő

Január 13. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 15. 10 óra A Ramazuri Bábszínház
előadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 15. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 16. 9.30–16.30 óra Véradás
– a Nitrokémia Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 16. 16 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– évértékelő klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 16. 18 óra Balatonfűzfői Polgárőr
Egye sület közgyűlése
Helyszín: Közösségi Ház, Fűzfőfürdő

Január 19. 10 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– vezetőségi ülés
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 19. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 19. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– Magyar Kultúra Napja – A magyar kultúra
bélyegeken
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 22. 17 óra A Magyar Kultúra Napja
– ,,Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő cím átadása
– Ünnepi műsor
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 23. 17 óra Fiatal helyi művészek klubja
– Kövécs Dániel, Rakk Adrián, Varga Áron
bemutatkozó estje
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 24. 19 óra Szivárvány bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 26. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 30. 15 óra Évzáró-évnyitó
– FAK Természetbarát Szakosztály
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 2. 15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége csoportja
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház, Fűzfőfürdő

Február 2. 18 óra Balatonfűzfői Városvédő
és Fürdő Egyesület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Közösségi Ház, Fűzfőfürdő

Február 2. 18 óra Jókai Közszíntér
Kézműves klubja
– klubfoglalkozás
Helyszín: Jókai Közszíntér

Február 3. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Közösségi Ház, Fűzfőfürdő

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

Február 7. 19 óra Balatonfűzfői Polgárőr
Egyesület
– farsangi bál
Helyszín: Közösségi Ház, Fűzfőfürdő

Február 10. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 12. 18 óra Valentin nap
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 13. 16 óra „Csebszalto” nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 13. 19 óra Egyházközségi bál
– a Jézus Szíve plébánia rendezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 14. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– jelmezes farsangi bál
Helyszín: Közösségi Ház

A helyszín és időpont változtatás jogát
fenn tartjuk!

Szeretettel köszöntjük városunk 1 új -
szülöttjét, név szerint Mecséri Leventét.
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget

kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 11 elhunyt

balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a

hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal
az alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2014.
novemberi lapzártától a

2014. decemberi lapzártáig:
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2014. december 16-án 16.00
órai kezdettel tartotta soron következő ülé-
sét, melyen a következő határozatok szület-
tek a teljesség igénye nélkül:

– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
FŰZFŐ-MED Kft. támogatására 2014.
november-december hónapban az előirány-
zat maradvány terhére havi 700 000 Ft
támogatást biztosít. A Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület által javasolt turiszti-
kai információs iroda létrehozására pedig 15
millió Ft + áfa költséget a 2015. évi költség-
vetésében tervezi. Az Öböl Tv Kft. tá mo -
 gatásáról a költségvetés készítésekor dönte-
nek majd.

– Balatonfűzfő város önkormányzat képvi-
selő-testülete egyetértett a Véleményezési
tervdokumentációban foglalt településren-
dezési eszközök módosításaival, ezért úgy
határozott, hogy az alábbi módosításokat
véleményezésre alkalmasnak találja:
1. A 71-es út melletti 1491/1 hrsz.-ú volt
vízgazdálkodási terület – vízmű (Vv) átmi-

nősítése a szomszédos településközponti
vegyes területbe (Vt). 
2. Különleges komposztáló területből (Kko)
kereskedelmi szolgáltató (Gksz) területbe
való átsorolás.
3. Béke tér és környezetének közterületi
határ módosítása.
4. A Szarkaláb–Ady Endre utcai tömb hét-
végi házas üdülőterületből kertvárosias
lakóterületi átsorolása.
5. A 603 hrsz.-ú volt Jókai iskola területének
megosztása.
9. Tobruki strandon az építési hely törlése és
szomszédos zöldterület övezeti átsorolása.
10. Az alaptérképi változásból eredő
szabályo zási vonalak módosítása.

Balatonfűzfő Vízpart-Rehabilitációs Tanul -
mány tervének módosítása jelenleg a Mi -
niszterelnöki Hivatal által kiküldött szak-
mai egyeztetésen van, ezért az ezeket érintő,
az alábbi 6–8. jelű módosítások véleménye-
zési eljárását is megindítja.
6. A 354/13 hrsz.-ú vízgazdálkodási terület
– vízmű átsorolása Különleges területbe
(Szabadidő központba). 

7. A Balaton Center Kemping – Vitorlázó
Sportegyesület kikötője térségében, azaz a
Vitorlaház utca–Móló utca közötti térség-
ben tervezett módosítások.

7a A 357/77 hrsz.-ú közterületet érintő
módosítás.
7b A 352/11-12 hrsz.-ú kikötő területet
érintő módosítás és környezete.
7c A vasút menti Mocsár utca–Sirály
sétány menti kistelkes területen az üdülő-
területbe 1757, 1741/1, 1711/1, 1696/1,
357/61 hrsz.-ú közterületek átsorolása
üdülőházas üdülőterületbe.
7d Az 1722/1 és 1721/1 hrsz.-ú valamint
a 357/65 hrsz.-ú közterületek zöldterület-
be sorolása.

8. A Fövenystrand – vízgazdálkodási terü let -
ből különleges beépítésre nem szánt különle-
ges strand területbe történő átsorolása.

A hivatal megküldi az érintetteknek vélemé-
nyezésre a fenti területeket magába foglaló
módosításokat tartalmazó anyagot.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete az önkormányzat 2015.

Újévi köszöntő
Az újév első napját a magyar néphagyomány
kiskarácsony elnevezéssel illeti, amikor ezen
a napon, a rokonok, a barátok, az ismerősök
ajándékokkal keresik és köszöntik fel egy-
mást portáikon. Az újság hasábjain keresztül
teszem én is ezt.

Kedves Fűzfői Polgárok!
A régi szokások szerint kívánok minden város-
lakó polgárnak bőséget, áldást termésre, csa-
ládra, egészségre. Kívánom, hogy főleg malac -
hús kerüljön a tányérra, hogy szerencséjüket
bátran kitúrja! Kívánom, hogy szeretteikkel

legyen bőven együtt töltött idejük, ünnepeljék
együtt a családi ünnepeket! Kívánom, hogy a
városlakók szívében a városuk iránt is növe-
kedjék a szeretet, a tisztelet: szépítsük virágok-
kal, tisztasággal, óvjuk, vigyázzuk értékeit, gaz-
dagítsuk történelmét, hagyományait!
Kívánom, hogy egész évben együtt ünne-
peljék a városunk 15. – hírlapunk 25. szü-
letésnapját! 
Kívánom, hogy egészségben, sikerekben gazdag
évünk legyen mindnyájunknak 2015-ben!

HORVÁTH IRÉN

Borongós napok tűnjetek tova
Okkal szomorú ne legyél soha
Lépteid kísérje töretlen szerencse
Derűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
Oszoljanak el az óévnek sötét árnyai
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Új évet hozzon a nesztelen iramló idő
Jöjjön már a rég várt, csodálatos jövő

Évek ha múltok, ha elszálltok napok
Vidámságot, örömet számolatlan adjatok
Elfusson most az óévnek malaca
Többé ne legyen senkinek panasza

Kerüljön betegség, bánat messzire
Írmagjuk is vesszen mind a semmibe
Vágyaid sorra valóra váljanak
Álnok szavak többé ne bántsanak
Növekedjen az igaz barátok tábora
Okosan élj, ne legyél ostoba
Kívánom neked, legyen 365 szép ünneped!

( forrás: http://sulihalo.hu)
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évi költségvetési koncepcióját – mint a költ-
ségvetés kidolgozásának alapját – az alábbi-
ak szerint elfogadta:
1. A működési bevételek és kiadások – felhal-
mozási bevétel felhasználása nélküli – egyen-
súlyának megteremtése és megtartása. A költ-
ségvetési terv összeállításánál alapvető szem-
pont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 
2. A 2015. évi költségvetésbe be kell építeni
a 2014. költségvetési év során vállalt, a 2015.
évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó
szervezetnél törekedni kell a takarékos gaz-
dálkodásra, különösen nagy gondot kell for-
dítani a legnagyobb összeget kitevő személyi
jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak
megfelelő tervezésére és a költségvetési
javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgála-
tára. A közmű költségek tervezésénél a
2014. évi tényleges teljesítést lehet figyelem-
be venni. 
4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak jutta-
tott támogatások felülvizsgálata. 
5. Újabb kötelezettségek vállalása előtt
figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a
fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
6. Az önkormányzat forgalomképes ingat-
lanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értéke-
sítésének, hasznosításának vizsgálata és meg-
valósítása. 
7. Az adókintlévőségek csökkentése érdeké-
ben tovább kell folytatni a végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.   
8. A fejlesztéshez szükséges tervek készítésé-
re keret biztosítása.
9. Utak, hidak, járdák karbantartására, fel-
újítására keret biztosítása.
10. Fűzfőfürdő városrészen házi orvosi ren-
delő felújítására, akadálymentesítésre keret
biztosítása.
11. Az ÁSZ által megfogalmazott észrevétele-
ket a költségvetés készítésekor figyelembe veszi.

– A testület úgy határozott, hogy 
1. a 2015. évi településképi, homlokzat fel-
újítási támogatás pályázatának keretei
között zárható lakossági hulladéktároló szi-
getek kialakítását is támogatja.
2. a pályázati kiírásban rögzítettük, hogy
csak azok a társasházak pályázhatnak, akik
szerződésben álnak a lakossági hulladékszál-
lítást végző szolgáltatóval.

– A képviselők úgy határoztak, hogy 
1. mutassuk be, hogy milyen megoldások
lehetnek a fedett edzések és/vagy versenyek
bonyolítására.
2. felkéri a FAK elnökét és a polgármestert,
hogy kutasson fel olyan közreműködőket,
akik a csarnok megépítése érdekében az
önkormányzat segítségére lehetnek.
3. az illetékes minisztérium, illetve az
országgyűlési képviselő számára megküldi
azt a dokumentumot, melyben a feladat
finanszírozás és az adó elvonások összefüg-
géseit mutatja be Balatonfűzfő fejlesztési
terveivel kapcsolatban.

– Az önkormányzat Vipler Zoltán balatonfűz-
fői lakossal a Balatonfűzfő, Kökény utca külte-
rületi 031/1. és 031/3. hrsz. alatti ingatlanok
zöldterületként történő hasznosítására haszon-
kölcsön szerződést köt 30 éves időtartamra. Az
ingatlanokon kerítés nem létesíthető.
– A testület – Marton Béla polgármester írásos
előterjesztésében foglaltak figyelembevételével
– elfogadta BALATON FŰZ FŐ VÁROS
ÖNKOR MÁNY ZA TÁNAK 2015. I. félévi
MUNKA TER VÉT az alábbiak szerint:

2015. január 20. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Javaslatok összegyűjtése alacsony költség-
igényű, könnyen megvalósítható, „hangulat-
javító” megoldásokra
2. Vegyes ügyek

2015. február 17. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. 2015. évi költségvetés tárgyalása
2. Vegyes ügyek

2015. március 17. 16.00 óra
N a p i r e n d: 
1. Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkor-
mányzati Hivatal tevékenységéről
2. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati
projektek helyzetéről
3. Vegyes ügyek

2015. április 21. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Balatonfűzfő város 2014. évi zárszámadá-
sa. A pénzmaradvány elszámolása
2. Összefoglaló jelentés a 2014. évi FEUVE
és belső ellenőrzési tevékenységről
3. Közmeghallgatás
4. Vegyes ügyek

2015. május 19. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. Beszámoló Balatonfűzfő város 2014. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatai-
nak ellátásáról
2. Vegyes ügyek

2015. június 16. 16.00 óra
N a p i r e n d:
1. 2015. II. félévi munkaterv elfogadása
2. „Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a
„Balatonfűzfőért” kitüntetés adományozása
3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati
projektek helyzetéről
4. Vegyes ügyek

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Magyar kultúra napján adandó „Balaton -
fűzfő Kultúrájáért” címmel Gerendás
Lajost, Kiss Ferencet valamint Varga
Áront tünteti ki.

Módosult a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállí-
tására és elhelyezésére irányuló közszolgálta-
tásról szóló önkormányzati rendelet. A ren-
deleteket városuk honlapján Önkormányzat
/Balatonfűzfő város önkormányzatának
hatá lyos rendeletei menüpont alatt olvas-
hatják. 

A következő testületi ülés 2015. január 20-án lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS
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Mit várok a 2015-ös évtől?

Marton Béla polgármester

Boldog új évet kívánok minden olvasónak.
Én is boldogságot várok a következő évtől.
De mitől és hogy lehetünk boldogok? A mai
helyzetről idézem Böjte Csabát:
„Körülöttem forrong minden! Vitázó politi-
kusok jót akarnak, dicsérik magukat és szid-
ják egymást. Kapzsi bankárok által felher-
gelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó,
kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül,
tanácstalanul néznek maguk elé. És itt van-
nak a naponta megfagyó hajléktalanok, a
harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalko-

zók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket
reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább,
de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy pél-
dányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csa-
tornán önti a televízió, a megannyi honlap.”
Ebben a világban hogyan lehetünk boldo-
gok, sikeresek? Amikor családok százainak
gondot okoz a mindennapi megélhetés.
Ebben a közegben segít bennünket a hit,
hogy a túl sok hazugság, képmutatás nem
folytatódhat, mert már egyre fogynak az
ezeket elhívők. Egyre többen vannak az
őszinte szóra vágyók, a valóságot látók. És
nem mást hallanak, amit látnak, tapasztal-
nak, akkor boldogok is.
Városunk vezetése elkészíti az öt évre szóló
fejlesztési tervét, melyet természetesen a
lakosság, a civil szervezetek előzetesen véle-
ményezhetnek. De ennek végrehajtása nagy-
ban függ a költségvetés helyzetétől.  2015 az
alapozás éve lesz. Tervekkel, szervezeti átala-
kításokkal fel kell készülnünk a megnyíló
projektek fogadására, az ehhez szükséges
önerők biztosítására. Sajnos nem érkezett
több pénz az önkormányzatunkhoz, lénye-
gesen kevesebb szabad forrás marad a koráb-
biakhoz képest. Mostani információnk sze-

rint húsz millió forint körüli fejlesztési for-
rásunk nem ad jelentős önerős fejlesztésekre
lehetőséget.  Természetesen mindenki
elmondta a kampányban az elképzeléseit, s
ezeket szeretné meg is valósítani. Ez a termé-
szetes. Így leszek én is.  Minden fontos kér-
dést megvizsgálunk, és a lehetőségekhez iga-
zítjuk a megvalósításukat. Én azt várom,
hogy a város vezetése esküjéhez híven min-
den döntésében Balatonfűzfő érdeke jelen-
jen meg, amelyeknek egybe kell esniük az itt
élők többségének az érdekeivel. Ehhez
viszont széles körben ismernünk kell a tele-
pülésen élő közösségek, szervezetek, csopor-
tok érdekeit. Ez csak sok személyes jelenlét-
tel, beszélgetésekkel, közös programokkal
érhető el. Bízom abban, hogy a képviselő-
testület képes lesz mélységében megismerni
a fűzfői valóságot, mely ismerete nélkül nem
hozható felelős döntés. Ebben, kérem, legye-
nek partnerek Önök, itt élők!  
Azt várom továbbá, hogy észrevegyük a kör-
nyezetünkben lévő jót, értéket, mert renge-
teg van. A 2015-ös év az alapozás, az együtt
gondolkodás,a  közös tervezés, az érték feltá-
ró év lesz. Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget, békességet!

Erdősi Gábor alpolgármester

Engedjék meg, hogy elöljáróban mindnyájuk-
nak boldog új esztendőt kívánjak.  Ahhoz,
hogy ez a városunk életében kiemelt, jubileu-
mi esztendő valóban jól sikerüljön, a feltételek
részben máris adottak. Egy, a tavalyinál feltét-
lenül nyugalmasabb évet várok, hiszen a
választásokon túl vagyunk, most már a nyu-
godt építkezés időszaka jöhet a város életében.
A képviselő-testület összetétele szinte válto-
zatlan, így a dolgok folytonossága biztosított.
Most nincs az a fajta kényszer, ami négy éve

volt, amikor egy sor megörökölt dolgot kellett
hirtelenjében áttekinteni, és aztán két és fél
évig visszafelé dolgozni, részben korrigálni egy
sor korábbi döntés vagy annak következmé-
nyeit. Most a kötvény visszafizetésének a
kényszere sincs a vállunkon, mely teljesen
gúzsba kötötte a korábbi testületet. Végre sor
kerülhet egy sor régóta esedékes feladatra,
mint amilyen például a városi intézményrend-
szer átvilágítása. Remélhetőleg ennek hatására
sikerül intézményeink működését a jelenlegi-
nél hatékonyabbá tenni. Szükség lesz a takaré-
kos és szigorú pénzügypolitika további folyta-
tására, hiszen a legutóbbi kimutatásokból is az
körvonalazódik, hogy a következő esztendő
sem lesz könnyebb az eddigieknél. Jó lenne, ha
mindenki elfogadná a tényt, hogy a jelenlegi
önkormányzati rendszerben nincs több anya-
gi lehetőség, így csak a meglévő jövedelmek
újraelosztásában rejlik némi mozgástér.
Bízom benne, hogy a testület kellőképpen
körültekintő lesz a költségvetés készítésekor, s
ha a város működtetése során egy kis pénzma-
radvány keletkezik, akkor az valóban a telepü-
lés fenntarthatóságát fogja szolgálni. Nem
egyszeri, a település anyagi lehetőségeit meg-

haladó presztízsberuházásokban gondolko-
dom, hanem olyan fejlesztésekben, melyek
egyrészről olcsóbbá tehetik városunk működ-
tetését (pl. intézményeink energetikai korsze-
rűsítése), másrészről lehetőséget teremtenek
pályázatokon való sikeres szereplésekre.
Fejlesztési forrásokat ugyanis a jelenlegi cik-
lusban is elsősorban a pályázatokon keresztül
remélhetünk, így az ezekhez szükséges pályá-
zati önrészt és megfelelő terveket biztosíta-
nunk kell. 
A fentiekben vázoltam a városvezetés leg-
fontosabb feladatait, de a sikerhez minden
itt lakónak hozzá kell tennie a magáét, csak
így lehet teljes az. Nem gondolok itt
nagyobb dolgokra, mint hogy tudunk-e pél-
dául egymáshoz több türelemmel közelíteni.
Egy picivel több odafigyeléssel, pozitívabb
egymás felé fordulással, figyelmesebb kom-
munikációval nagyon sokat javíthatnánk
közösségünk hangulatán, és ez által a külvi-
lág rólunk alkotott képe is jobb lenne. Egy
számokkal nem mérhető, de a település élet-
minőségét nagyban befolyásoló tényező van
a kezünkben. Vajon tudnunk-e, akarunk-e
élni vele?
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Illés Susan képviselő

Balatonfűzfő új képviselőjeként egyik leg-
főbb feladatomnak tartom, hogy képviselő
társaimmal, a polgármester és az alpolgármes-
ter úrral összefogva egy irányba haladva ala-

kítsuk ki a város fejlődőképes jövőképét, szem
előtt tartva a fűzfői lakosok elképzeléseit. 
Az újév mindig reménykedésre és álmodo-
zásra ad okot, ettől függetlenül a realitások
talaján kell maradni a számottevő haladás
érdekében. 
Azt szeretném elérni az előttünk álló eszten-
dőben, hogy a fűzői lakosok egyre nagyobb
biztonságban érezhessék magukat. Itt nem-
csak a közbiztonságra gondolok, hanem a
megfelelő életkörülmények biztosítására is.
Ehhez első lépésként masszív, szilárd lába-
kon álló, új munkahelyekre van szükség.
Ennek elérése érdekében közvetlen környe-
zetünkben a munkahelyteremtés lehetősé-
geinek feltárására kell koncentrálni és a helyi
vállalkozásokat támogatni.
Városunk csak akkor tud fejlődni, ha szere-
tünk itt élni, és szeretjük Balatonfűzfőt.

Kívánom, hogy az újévben lássa meg minél
több ember ennek a különleges városnak a
szépségét, azok is, akik eddig még nem
fedezték fel. Nyilvánvalóan sok teendő vár
megoldásra, ha az igazi szépségét kívánjuk
bemutatni Balatonfűzfőnek. Lényeges fel-
adatok között szerepel majd az utak, a jár-
dák, a közterek rendbetételének ütemezése,
a parti sétány megvalósítása, felújítások,
virágosítás. Sokan vagyunk, akik látjuk, mit
kell és szeretnének is tenni Balatonfűzfő
gyarapodásáért, ezért bátran biztatok min-
denkit, hogy 2015-ben legyünk összetartób-
bak, nagyobb empátiával és toleranciával
viseltessünk egymás iránt. 
Lássuk meg embertársaink, valamint váro-
sunk értékeit, és dolgozzunk együtt a közös
célokért.
Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Kontics Monika képviselő

Mit is várunk az Új esztendőtől, 2015-től?
Mik a céljaink, mit szeretnénk elérni?
Ezt a kérdést mindenki biztosan felteszi magá-
nak, és talán a fogadalmai között az is szerepel,
hogy minden tőle telhetőt megtesz annak

érdekében, hogy céljait elérje; eredményes,
sikeres és jobb évet zárjon, mint a korábbi volt.
Ez nem könnyű feladat, hiszen ma nemcsak a
tehetség, az elszántság, az akarat és a rátermett-
ség számít. A mai világban nehéz olyan értékek
fontosságát hirdetni és átadni gyermekeink-
nek, mint a becsület, az őszinteség és a tudás
megszerzésének fontossága, vagy a közösségért
való önzetlen munka felemelő érzése. A kilá-
tástalan egyhelyben topogás, a napi megélhe-
tési gondok, a jövő megteremtéséért való gör-
csös küzdelem háttérbe szorítja mindazt, ami
valódi és igazi közösségi értékeket teremthet.
De lehet, hogy csak mi vagyunk hajlamosak
arra, hogy beletörődjünk és feladjuk.
Én hiszem, hogy a közösség ereje az egyént is
erősíti. Én hiszem, hogy ha közös célokat
tűzünk ki magunk elé, és azokért egymást
erősítve dolgozunk, akkor egyéni céljaink
elérése is könnyebbé válik.

2015-re azt kívánom, hogy Balatonfűzfőn
legyen egy ilyen közösség, amely a város
jövőjéért, a mi közös jövőnkért akar és képes
együtt gondolkodni és cselekedni. 
2015-re azt szeretném, hogy a fiatal, gyer-
mekeit nevelő, az életben eligazító és értéke-
ket közvetítő fiatal családok magukénak
érezzék ismét Balatonfűzfőt, és aktív, építő
tagjai legyenek a közösségnek.
2015-re azt remélem, hogy a szép korúak
tudásukat, tettvágyukat tovább tudják örö-
kíteni a fiatalabb generációnak, példamuta-
tó településépítő munkájuk örökösökre
talál.
Edith Lovejoy Pirce amerikai költő és paci-
fista gondolataival kívánok mindannyiónk-
nak boldog új évet!
„Kinyitjuk a könyvet. A lapok üresek.
Magunk írjuk a szavakat. A könyv címe
„Lehetőség” és az első fejezete „Újév”.”

Szanyi Szilvia képviselő

Fejlődést. Fejlesztéseket. A 2012-ben meg-
nyert pályázatú parti sétány megvalósítását,
ami véleményem szerint óriási változást fog
hozni a település életében.
Egy új turisztikai iroda felépítését, ami
meghatározza Fűzfő arculatát, és tovább
ösztönzi városunk turizmusát. Nagyobb
bevételt, több szolgáltatást és munkahelyet
teremt.
Sok színvonalas, változatos nyári rendez-
vényt, ami az itt élő és nyaraló összes korosz-
tály igényeit kielégíti! A településünknek
minden adottsága megvan ahhoz, hogy ezek
az elképzelések megvalósuljanak! 

A Városi Sportcsarnok építésének elkezdé-
sét várom.
Képviselői fogadónapomon, amit a tobruki
óvodában tartok január 14-én, szerdán 17
órakor, várom Önöket! Kérem, tiszteljenek
meg bizalmukkal! Osszák meg közérdekű
problémáikat, javaslataikat Velem! 
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Az ötvenegyedik hónap a városházán
Mint tapasztalják, a tobruki lámpás keresz-
teződés villogó sárgára váltott a nyári szezon
után. Ez így van máshol is, ahol a forgalom
sűrűsége nem indokolja a működést. A
szomszédos városokban is így van.
Néhányan összefüggést véltek felfedezni a
kampány lezárulása és a közlekedési lámpák
kikapcsolása között. Nem kampányfogás
sem a működtetés, sem a villogó sárgára való
váltása. Sajnálom, ha valakik ezt így érzik. 
Két évtizednél is hosszabb ideig karácsony
körül a képviselők egy kis ajándékcsomaggal
keresték fel a hetven év felettieket. Ez meg-
szakadt még 2010-ben. Ennek több oka is
volt. Egyrészt a képviselők száma feleződött,
így egy képviselőnek közel száz szép korút
kellene meglátogatni, ami nem teljesíthető.
Másrészt a tárgyi adományokra olyan adó-
terhek rakódtak, amit nem akarunk átháríta-
ni az idősekre, de átvállalni sem tudnánk, így
egy háromezer forintos csomag esetében
adózás után alig kerülhetne valami a csomag-
ba. Ezt azért írom, mert kérdésként hangzott
el, az önkormányzat hogyan gondoskodik a
rászorulókról? Miért nem oszt karácsonykor
valamit? Példaként említésre került egy
város, ahol tíz kiló krumplit kaptak az
emberek, de még a közeli települések is pél-
dák voltak erre.  Nekünk ilyenekre nincs
pénzünk. Viszont a rászorulók tüzelőt, lakás
fenntartási támogatást, segélyeket, gyermek-
védelmi támogatást, szociális étkeztetést, és

még egy sor támogatást kaptak az év folya-
mán. Nem mindenki, csak a rászorultak. 
A karácsonyi rendezvények közül szólok még
az Öveges Szakközépiskola rendezvényéről.
Rendhagyó módon a tanárok adtak műsort a
diákoknak, vendégeknek. Nagyon színvona-
las műsor volt, s a hangulat is igen meghitt,
családias volt a több száz diák ellenére. A ren-
dezvény végén az igazgató úrnak gratuláltam.
Ő megkérdezte, hogy tudom-e, miért kérte,
hogy mindenképpen elmenjek. Válaszom
egyértelmű igen volt. Mert az érzés, az
élmény teljesen olyan volt, mint valamikor a
Jókaiban. Nagy szerepe volt ebben, hogy a
mostani igazgató úr, Mézes József és Székely
Nándor tanár úr akkor fiatal pedagógusként
ott adtak műsort a vendégeknek, diákságnak.
Folytatják azt, amit megtapasztaltak.
Köszönöm nekik. Nagyszerű érzés, hogy a
szellemiség van, ahol tovább él.
Ezek sorát színesítette egy új kezdeménye-
zés. A Karitász helyi szervezete Szécsi Ferenc
plébános úr, Erdősi  Róbert  karitász aktivis-
ta, a Családsegítő,  és az önkormányzat meg-
szervezte a karácsonyi szeretetvendégséget.
Közel ötven fő került meghívásra, többük-
nek Róberttel személyesen adtuk át a meg-
hívókat, kellemes perceket szerezve nemcsak
a meghívottaknak, hanem önmagunknak is.
A rendezvényről tudomást szerezve adomá-
nyokkal támogatta a Füred Pékség tulajdo-
nosa, Uzinger János úr, Lajkó Frigyes vállal-

kozó, Ullman Sails Vitorla műhely
Balatonfűzfő, Nagy János helyi lakos, Csuka
Péter és családja. Negyvenen meg is jelentek
a rendezvényen. A templomban a közös
éneklés és ima után a közös ebéd követke-
zett, majd az adományok átvételével ért
véget a rendezvény. Köszönet mindenkinek,
aki támogatta a rendezvényt.
Az öröm és a boldogság  –  amik ,,kézen
fogva járnak” – forróra simogatták szívemet
a karácsonyi rendezvényeken. Meghatott az
a sok jóság, ami az emberekben van. De eze-
ket az értékeket a felületes szemlélő nem
ismerheti meg. Sokan láttuk, hogy a
Szalmássy-telepi adventi gyertyagyújtáson
egy asszony a hallgatóság között saját készí-
tésű papírból kivágott karácsonyi díszeket
osztogatott. Egy tolókocsiban ülő lányka
boldogan nézegette, s pár perc után moso-
lyogva a szívéhez szorította. Sokáig ott tar-
totta, majd eltette. Ezt sokáig fogja őrizni,
mert akitől kapta, az tiszta szívvel adta, nem
érdekből. Csak azért, hogy örömet okozzon. 
A döntések közül a sportcsarnokról kívánok
szólni. A testület megbízott, hogy 250 fős
csarnok megvalósítására keressek 250-500
millió Ft-ig terveket. A döntés végrehajtása
közben kiderült, hogy ekkora csarnok sokba
kerül, nem lehet 250 millióból megépíttet-
ni.  A forrásaink is korlátozottak. A fejlesz-
tésre fordítható forrásaink 2015-ben jelen-
tősen szűkültek. Csak 20-25 millió az, amit

dr. Varjú Lajos képviselő

Városunk választópolgárainak akaratából
közel azonos összetételű képviselő-testület
kapott öt évre szóló felhatalmazást települé-
sünk közös ügyeinek intézésére.
Ez a tény a munka szempontjából minden-
képpen szerencsés: testületünk a tennivalók

alapos ismeretében és számos kényszertől
megszabadulva tervezheti a jövőt. 
Mivel a választásokat megelőzően vala-
mennyi jelölt programot hirdetett, illetve a
nyilvános fórumokon beszélt elképzelései-
ről, feltételezhető, hogy a választók mind-
ezeknek a figyelembe vételével döntöttek a
szavazófülkében. Éppen ezért viszonylag
könnyű helyzetben vagyunk, hiszen a város
jövőjét illetően, illetve a tennivalók tekinte-
tében a testület többségének véleménye
egybe esik. Ugyanakkor meggyőződésem,
hogy a képviselő- testületnek mind a hét
tagja egyöntetűen egyet akar: fejlettebb,
működőképesebb, szebb, rendezettebb
Balatonfűzfőt! Ez az a közös nevező, ami,
remélem, hogy valamennyiünket folyamato-
san motiválni fog a választási ciklus során.
Választási kiadványomban jómagam is írtam
az elképzeléseimről, amelyeket természetesen
igyekszem megfelelő meggyőző munkával

elfogadtatni – és amelyeket most nem kívá-
nok megismételni –, azonban valamit hang-
súlyosan ki szeretnék emelni: minden, az
egész közösséget érintő kérdést a lehető leg-
nyilvánosabban kell kezelni, a lehetőségek sze-
rint minél szélesebb kört bevonva a döntések
előkészítésébe, majd a város életében kiemelt
jelentőséggel bíró ügyeket a közgondolkodás
részévé tenni. Ily módon lehetne, kellene elér-
ni, hogy mi, itt élők, valamennyien, a város
szerves fejlődésének részeseivé válhassunk,
hogy a több évtizedre szóló tervek generáció-
kon keresztül biztosítsák a folyamatosságot!
S hogy ez megvalósulhasson, ajánlom a
Tisztelt Olvasó figyelmébe a legnagyobb
múlttal rendelkező civil szervezetünk, a
Fűzfői Atlétikai Klub alapszabályának jel-
mondatát: „Összetartás ad erőt!”
Ennek szellemében kívánok a város vala-
mennyi lakójának sikeres, boldog új eszten-
dőt!
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Tüdőszűrő vizsgálatot tartunk

Helye és ideje:
Közösségi Ház: Balatonfűzfő, József A. u. 12.
2015. január 12-én és 13-án: 8.00–12.00,
12.30–17.30
Művelődési Központ: Fűzfőgyártelep,
B.forrás u. 12.
2015. január 14-én és 15-én: 8.00–12.00,
12.30–17.30

A tüdőszűrő-vizsgálat – Veszprém megyei
állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező

lakosok számára, amennyiben foglalkozás-
egészségügyi eredményt nem kérnek – az
alábbi esetekben térítésmentes:
– 40 éven felülieknek évente egy alkalommal
ajánlott (beutaló nélkül),
– 18 év alatt (minden esetben dokumentált
szülői beleegyezéssel),
– 18 év feletti – szakképzési intézmény nap-
pali oktatásában részesülő – diákok részére
(iskolaorvosi beutalóval),
– meghirdetett járványügyi okból.

A tüdőszűrő-vizsgálat az alábbi esetekben
térítésköteles (1700 Ft):
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság cél-
jából készült vizsgálat,
– 18–40 év között, a biztosított saját kezde-
ményezésére, vagy orvosi beutalóval,
– egy éven belül ismételt szűrés,
– Veszprém megyei állandó vagy ideiglenes
lakcímmel nem rendelkező lakosok részére,
– egészségügyi biztosítással (érvényes TAJ
kártyával) nem rendelkező lakosok részére.

fejlesztésre tudunk fordítani. A testület
megbízott, hogy a FAK-kal közösen keres-
sünk támogatókat a csarnok megépítéséhez.
Ez a munka az év első hetében elkezdődik.
Döntés született arról, hogy az országgyűlé-
si képviselőnknek bemutatjuk a város költ-
ségvetési helyzetét, a feladatfinanszírozás, a
forráselvonások alakulását.

Megbeszélést folytatunk a Nitrokémia, az
Ipari Park vezetésével. Arra kérünk választ,
miként lehetne több ipart telepíteni a még
szabad területekre.
A cikk írásakor esett le az első hó. A Város -
gondnokság dolgozói sózták, takarították az
utakat. Munkájukat sok utcában nehezítet-
ték a szabálytalanul várakozó autók. Kérem,

hogy az autóikat úgy helyezzék el, hogy mel-
lettük el tudjon haladni a sózó kocsi, hótoló. 
Minden olvasónak kívánok boldog új évet!
A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2015.
január 15. Fűzfőgyártelep, Művelődési
Központ, 17 óra

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

A Pénzügyi, településfejlesztési és humán bizottság elnökének felhívása

Tisztelt Balatonfűzfői Lakosok!
A 155/2014. (11. 0.) számú PTHB határo-
zat alapján bizottságunk két munkacsoport
létrehozásáról döntött, melyek munkater-
vüket a januári bizottsági ülésen fogadják el.
Az első munkacsoport feladata a balaton-
fűzfői vonalas közlekedési létesítmények
műszaki felülvizsgálata.
A felülvizsgálat célja: egy fejlesztési terv és
finanszírozási koncepció elkészítése, ami
alapján ebben az önkormányzati ciklusban
városunkban az utakat, járdákat, átereszeket

fejleszteni szeretnénk. A munkacsoportok
munkájába szeretném a lakosság érdeklődő
tagjait is bevonni, hiszen folyamatosan
kapok olyan jelzéseket utak, járdák stb. álla-
potáról, amelyek segíthetik a kitűzött mun-
kát.
A munkacsoport tagjai a munkaterv elfoga-
dását követően terepbejárással kezdik meg a
munkát, melynek időpontjait és helyszíneit
terveink szerint a város honlapján nyilvá-
nosságra hozzuk.
Kérem a tisztelt lakosokat, hogy aki a bizott-

ság munkáját segíteni szeretné a pthbmun-
kacsoport@gmail.com e-mail címre, küldje
meg észrevételeit, javaslatai, esetleg fényké-
pes dokumentációját.
Kérem, hogy a közlekedési létesítmény pon-
tos címét, a javaslattevő nevét, címét és elér-
hetőségét is tartalmazza a levél.
Együttműködésüket köszönöm, javítsunk
együtt lakókörnyezetünk állapotán!

KÖSZÖNETTEL:
KONTICS MONIKA, PTHB ELNÖK

Megint vége van egy évnek…
Az elmúlt év sok változást hozott a
Balatonalmádi Rendőrkapitányság állomá-
nyának életében. Az új épület birtokbavéte-
le, a „belakás” mellett is zökkenőmentes volt
a munkavégzés. Július 1-jével, az egész
ország területére kiterjesztett közbiztonsá-
got erősítő program végrehajtása folyamatos
volt, a fokozottabb, rendszeres rendőri
jelenlétnek minden településen pozitív
visszhangja volt. Hangsúlyt kapott az év
végi ünnepekkel és az egyre hidegebb időjá-
rással kapcsolatos feladatok végrehajtása is a
program keretein belül.

Mindig is azt mondtam, a jó közbiztonság
nem kizárólag a rendőrség munkájának ered-
ménye, az csak társadalmi összefogással jöhet
létre!
Mindenkinek van és lehet beleszólása, ten-
nivalója a közösség nyugodt életének érde -
kében, úgy a települések vezetőinek, mint az
ott élőknek, vagy a vendégségbe érkezőknek.

Az év végi ünnepek felszabadult hangulatá-
ban gyakran alkohol hatása alatt gyakorib-
bak a közhangulatot rontó garázdaságok,
rongálások, hangoskodások. Nemcsak a
környezetünkben élők, a barátaink hangula-

tát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a
rendőri intézkedést igénylő, kihívó magatar-
tásunk. Az egymásra figyelés szórakozás
közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük
vele, hogy ismerőseink, barátaink szabály-
sértést, bűncselekményt kövessenek el, vagy
váljanak annak áldozatává. A közelgő szil-
veszter éppen egy ilyen alkalom!
Ne felejtsék el, a petárda vásárlása,
eladása, használata tilos! Csak a kereske-
delemben legálisan beszerezhető kis tűzijá-
téknak számító eszközöket vegyék igénybe
az év végi programok színesítéséhez. A mé -
diában ezek használatának szabályozásáról
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Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balaton -
fűzfői Hírlap 2015-től minden hónap
10-én jelenik meg. Lapzártánk így minden
hónap 28-án lesz.
Ezzel a változtatással a célunk az volt, hogy a
fontos döntésekről, pályázatokról, esemé-
nyekről ne 1–2 hónap késéssel értesüljenek.
A város és a Művelődési Központ program -
jai nak ismertetése is ehhez igazodik, minden
hónap 10-étől a következő hónap 15-éig.

Mint már sokan tapasztalták, a rendezvé-
nyek képei a Hírlap Facebook oldalán is
megjelennek rögtön az események után.
Továbbra is várjuk írásaikat, fotóikat a lap-
zárta pontos betartásával.
2015-ben jeles évfordulókhoz érkezünk. 15
éves a városunk, 25. évfolyamát kezdi meg a
Balatonfűzfői Hírlap.
Ennek a két évfordulónak a méltó megün-
nepléséhez szeretnénk még színvonalasabb

programokkal és újsággal hozzájárulni.
Balatonfűzfő 2015-ös falinaptára még korlá-
tozott számban megvásárolható a Könyv -
tárban, a Közösségi Házban és a szerkesztő-
ségben 1000 Ft/db áron.
Szerkesztőtársaim és a magam nevében sike-
res, eredményes, szeretetteljes, új évet kívá-
nok!

BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

elhangzó információkat vegyék komolyan,
mert saját testi épségükért, mások, akár
gyermekeik sérülésével járó balesetéért csak
magukat okolhatják.

Ha már az ünnepek hangulatáról beszélünk!
Az alkohol sajnos a közlekedésben is
nagyobb szerepet játszott ebben az évben. A
tavalyi 3-mal szemben ebben az évben már 9
esetben játszott szerepet a gépjármű vezető-
jének ittassága a személyi sérüléssel járó bal-
eset okozásában. Arról nem is beszélve, hogy
a közúti ellenőrzések során is megnőtt a

kiszűrt az ittas vezetők száma, nem is beszél-
ve. És itt vannak az év végi ünnepek, bulik! 

Folyamatos lesz a közúti ellenőrzés, a
sebességmérés, a kül- és belterületek napi
szintű ellenőrzése az év végén is!

Segítsék munkánkat azzal, hogy – a saját
érdekükben – betartják az együttélés társa-
dalmi szabályait, beleértve a közlekedési sza-
bályokat is, jelzik, ha gyanús idegeneket lát-
nak a környéken, ha segítségre szoruló
emberekkel találkoznak, hiszen ezzel járul-

hatnak hozzá, hogy településükön a közbiz-
tonság jó legyen.

A kapitányság vezetése és állománya ne -
vében köszönöm a nekünk nyújtott önkor-
mányzati támogatásokat, az állampol-
gárok együtt működését, munkánk segítését!

2015. évre is kívánok Önöknek – kollégáim
nevében is – békés, szeretetteljes új esztendőt!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A város fotósa – A fotós városa©

A díjat alapítók és a zsűri úgy döntött, hogy ,,A város fotósa – A
fotós városa©” 2014-es díjat nem adja ki. A Magyar Kultúra napján
nem tartunk díjátadást.
A zsűri döntése értelmében továbbra is várjuk a fotókat, és bíztatunk
mindenkit, hogy pályázzanak.

Azok a kedves pályázók, akik beküldték fotóikat, automatikusan
részt vesznek a 2015-ös pályázaton. Így a következő díjátadás 2016
januárjában lesz.

AZ ALAPÍTÓK ÉS A ZSŰRI NEVÉBEN:
BÉRES ISTVÁNNÉ FŐSZERKESZTŐ

Elismerés a Nitrokémia Véradó Egyesületnek
Az idén megalakulásának 21. évfordulóját
ünneplő Nitrokémia Véradó Egyesület a
2014. évi Véradók Napja alkalmából rangos
elismerésben részesült.

A megyei ünnepségre, mely Veszprémben, a
Völgyikút étteremben lett megszervezve,
két tagunk kapott meghívást, ahol értékel-
ték munkánkat, és itt adták át a Magyar
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat  által rendezett ünnepségre szóló
meghívót.

Az ünnepség  Keszthelyen, a Hotel Helikon
konferencia termében zajlott. Az elnökségé-
ben foglalt helyet: dr. Zongor Gábor, az
EMMI egészségügyért felelős államtitkára,
dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar
Vöröskereszt elnöke és dr. Jákó Kinga, az
Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
Kardos Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt
főigazgatójának pohárköszöntője után

került sor a kitüntetések átadására. Ebből az
alkalomból:
Pongrácz István, egyesületünk elnöke sok
éven át végzett kiváló szervező munkája
elismeréseképpen a Magyar Vöröskereszt
Országos Elnökségének Ezüst fokozatú
kitüntetését vehette át.
Szalai István véradónk 113. (természetes,
azaz nem ferezises) véradásáért Pro Vita
kitüntetésben részesült.

Egyesületünk nevében ezúttal is gratulálunk
kitüntetettjeinknek és további jó egészséget
kívánunk nekik!

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET
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Tervek

Az új esztendők mindig fogadalmakkal és nagy tervekkel kezdődnek,
egyesületünk számára is a tervezés időszaka ez. Természetesen ezen
ötletek megvalósítása elképzelhetetlen a testület aktív támogatása
nélkül, melyet ezúton is köszönünk, és arra fogunk törekedni, hogy
együttműködésünk az előző évekéhez hasonló sikereket és ered-
ményeket hozzon városunk javára.

Lássunk terveink közül néhányat:
– új, korszerű és vendégeink fogadására teljes körűen alkalmas tu -

risztikai iroda kialakítása – ennek tervezése már folyamatban van
– továbbra is változatlan feltételekkel szeretnénk működtetni a

Fűzfő kártya rendszert, némileg korszerűsítve azt. Terveink között
szerepel a digitális kártya rendszer bevezetése, mely sokkal
átláthatóbbá, mérhetőbbé tenné a kártya felhasználását, szállásadói
oldalról pedig lényegesen megkönnyítené a nyilvántartások
vezetését, visszatérő vendégek esetén pedig a kártyák kitöltését

– természetesen továbbra is szeretnénk biztosítani civil tagjaink
számára a rajtunk keresztül történő pályázást

– továbbra is aktívan fogunk szerepet vállalni a Balaton és az ország
turizmusának alakításában a Turizmus regionális szövetségeiben
való tagságon keresztül.

Elevenítsük fel nagysikerű augusztusi rendezvényünket, idén is
hasonlóan színvonalas, különleges és emlékezetes programot ter-
vezünk. 

VALCZER ÉVA, TDM MENEDZSER

Turisztikai rovat

Fotók: Máhl Szabolcs
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„Álom, álom, táncos álom" – című táncgála
Rengeteg munkát és kitartást igényelt az, hogy egy színvonalas tánc-
műsort létrehozzunk. Különböző műfajokat képviseltünk, minden-
kinek megvolt a saját véleménye, gondolata, amivel színesíthetjük a
műsort, így a viták és a súrlódások is jelen voltak. Mindennek ellené-
re az öreg fiúk ,,Palánták”-nak, a Yldizlar Hastánccsoportnak és
nekünk, a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia tánccsoportnak sikerült
megvalósítanunk, hogy újdonsággal lepjünk meg mindenkit.
Összefogtunk és képesek voltunk a Művelő dési Központ színháztermét
betölteni. Ez volt a legnagyobb célunk, hogy telt házat hozzunk létre,
amit sikeresen teljesítettünk is!
2014 augusztusában megkeresett a hastánccsoport vezetője, Papp
Judit, hogy a rendhagyó karácsonyi műsorunkba ők is részt vehetné-
nek-e egy pár szám eltáncolásával. Akkor még nem láttam akadályát,
majd később elgondolkodtam azon, hogy ha beengedek más csopor-
tot a mi csapatunkba…, akkor már a mi saját karácsonyi műsorunk az
értelmét veszti.
Így döntenem kellett..., és így utólag jól döntöttem! Hátra hagytam az
elveimet, és belevágtam egy mások által lehetetlennek tűnő kihívásba!

Újítani szerettem volna, nem akartam, hogy különálló csoporton-
ként lépjünk fel, hanem együtt ,,Fűzfő táncosaiként”!
Mind a három csoport, azaz összesen 27 táncszerető összefogásából
hoztuk ezt létre!
Mindenki ötletét beleszőttük, külön és együtt is sokat próbáltunk,
hogy megtanuljuk, megtanítsuk egymásnak a táncokat, hogy együtt
léphessünk színpadra, a tőlünk nem megszokott módon!
Egyek voltunk, nem volt különbség senki között! Ennek erejére
támaszkodva idén is, 2015 decemberében ismételten meg szeretnénk
mérettetni magunka, újabb, nagyobb kihívást keresni, megvalósítani!
A fűzfői táncosok nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki támogatott, segített és eljött a 2014. dec. 11-i táncgálánkra.
És végül, de nem utolsósorban szeretnénk megköszönni a balatonkene-
sei Country csoportnak, hogy fellépésükkel megnyitották a táncgálánkat

KÖSZÖNETTEL: A FŰZFŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS NOSZTALGIA

TÁNCKLUB VEZETŐJE

FENYVESINÉ VARGA JUDIT

A Városi karácsony margójára…
Már januárban megvolt az időpontja és a pontos helyszíne. A pol-
gármester úr vezetésével havonta van programegyeztető az
(hál’Isten) aktív civil szervezetek részére. Ennek ellenére mégis úgy
alakult, hogy három nap alatt zajlott le egy iskolai ünnepség, egy
képavatás, a városi karácsony, az adventi gyertyagyújtás s befejezésül
a városházi karácsony. Szóltam előre, hogy sok lesz ez egy ekkora
településen. Ezért fordulhatott elő, hogy Rudi bohóc és Orsi színvo-
nalas gyermekműsorát 15 kisgyermek láthatta, hogy a megye egyik
legszínvonalasabb kórusának szívet melengető adventi koncertjét
talán 30-an tapsolták végig, de Tóth István fülbemászó dallamait

sem hallgatták sokkal többen. A Megasztár korábbi felfedezettjé-
nek, Dér Heninek a szerződésében volt egy pont, miszerint 80 fő
alatt nem köteles a koncertet megtartani. Eszébe nem jutott élni
vele, de mi, rendezők tíz perccel a kezdés előtt izgatott számolásba
kezdtünk. Pedig a produkciója sokkal nagyobb közönséget érdemelt
volna. Egy vigasz maradt a rendezőknek, aki ott volt, jól érezte
magát. Ettől függetlenül jövőre ez nem fordulhat elő. Remélem,
most már mindenki belátja…

GRÓF TIBOR
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Városházi karácsony
Öt évvel ezelőtt Marton Béla polgármester-
nek fordult meg a fejében, hogy a hétközna-
pok szigorú rendje mellett történő hivatali
ügyintézés után az adventi időszakban más
célokkal is nyíljon meg a Városháza a lakos-
ság előtt. Az ünnepvárás melege, az összetar-
tozás igénye töltse meg az impozáns épület
előcsarnokát. Ezt a szellemiséget folytatták a
szervezők ebben az évben is, hisz a helyi fel-
lépők produkciói valóban lelki feltöltődést
nyújtottak a szépszámú közönségnek. Már a
város karácsonyfája is különleges meglepe-
tést nyújtott, hisz a Jókai Közszíntér
Kézműves klubjának jóvoltából egyedi készí-
tésű díszek ékesítették az elmaradhatatlan
jelképet. Marton Béla polgármester meg is

köszönte a szép adományt, beszéde végén
áldott ünnepeket kívánt a város lakosságá-
nak.
A karácsonyi hangulatot az Irinyi Általános
Iskola AMI „Csengettyű” zenekara varázsolta
először az ideiglenes színpadra, majd Farkas
Sándorné alkalomhoz illő verse és a Balaton
Dalkör ünnephez kapcsolódó összeállítása
folytatta a programot. A létszámban is
bővülő Városi Vegyes Kar karácsonyi reper-
toárját átadva fokozta a hangulatot, kelle-
mes pillanatokat szerezve minden jelenlévő-
nek.
A városházi karácsony egy helyi tehetség,
Kövécs Dániel lenyűgöző zongorajátékával
fejeződött be, persze csak időlegesen. Az az

elhivatottság, szorgalom, ami ezt a fiatalem-
bert jellemzi, az garantálja, hogy sokat
fogunk még vele találkozni rendezvényein-
ken. A kulturális feltöltődés után – a helyi
vállalkozónak köszönhetően – vendégül lát-
ták a közönséget.

GRÓF TIBOR

KÖSZÖNET!
A tobruki Faiskolának, aki idén is egy
szép fenyőfával ajándékozta meg a
gyártelepi Művelődési Központot a láto-
gatók legnagyobb örömére.
Köszönjük!

Tárd ki szíved a legszebb ünnepen
Legyen mindenkinek boldog karácsonya.
Az év egyik legszebb, legmeghittebb idősza-
ka az adventi készülődés, amely sokrétű
lehetőséget biztosít az ünnepvárás sokszínű
megtapasztalására. A Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesületének alelnöke,
Balatonfűzfő és térsége szervezetének veze-
tője, Hegedűs Józsefné Julika és segítői már
több héttel a várakozás ideje alatt a
Mindenki Karácsonyára készülődött, sok-
sok meglepetéssel. A csoporthoz tartozó
gyermekeket és szüleiket elhozzák, hogy
együtt ünnepelhessenek.
Julika ünnepi köszöntője után Marton Béla,
Balatonfűzfő polgármestere meleg hangú,
idézetekkel, versekkel és az élet mozzanatai-
ból összeálló üdvözlő beszéde nagy tetszést
váltott ki a szép számmal egybegyűltekből.

A közönség hálásan tapsolt, a szemekben
megjelentek a könnycseppek.
Az ünnepi beszédek után csodálatos pro-
dukciók következtek: Pataki Tóth Angelika
hegedűszólója meghatódottságot váltott ki
a vendégseregből, és a Csendes éjt már a
közönség énekelte teljes szívből, átszellemül-
ve az ünnep hangulatához illően.
Egy kis „csapat” érkezett Berhidáról, az Ady
Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Álta-
lános Iskola és Alapfoki Művészeti Iskolából.
Ezek a gyermekek Császár Zsuzsanna tanár-
nő vezetésével kedves a hangulathoz illő
mesével örvendeztette meg a közönséget.
A kismadár és a három karácsonyfa történe-
tét adták elő, melyben a szerény, alázatos
fácska került ki „győztesként”. A gyermekse-
reg ujjongva örült a fácska „sikerének”.

A tanárnő immár két éve foglalkozik ezekkel
a csemetékkel, és szívvel-lélekkel tanítja
őket.
Érdemes név szerint is megemlíteni ezeket a
lurkókat: Lendvai Elizabet, Földi Melinda,
Borzas Viktória és a két kistestvér, Rfeiffer
Viktória és Róbert.
Mindenki örömére és meglepetésére két
„más” kislány produkciója következett. Franki
Lilike verssel köszönte meg a szervezőknek a
lehetőséget és boldogan, mosollyal az arcán
hajolt meg és várta a tapsokat, amely nem is
maradt el. Amikor elmondta a kis verset, meg-
ható látvány részesei lehettünk. Az anyukája
tárt karokkal várta vissza az asztalhoz és puszit
puszi követve ölelték át egymást. 
Kovács Rebeka már nagyobbacska lányka
énekelte a Pásztorok, pásztorok című dalt –



14. oldal 2015. január

Az Öböl
Óriásfestmény avatása a Jókai Közszíntérben

Minden úgy kezdődött, hogy Marton Béla
polgármester meglátogatta a Jókai Köz -
színtér Kézműves klubjának nyílt napját. A
beszélgetés során felvetődött, hogy alsóörsi
példa alapján, a helyi alkotók is készíthetné-
nek egy táblaképet, amely közterületen elhe-
lyezve turisztikai látványosságot biztosít a
városunknak.

Az elhatározást tett követte, s az elmúlt idő-
szakban elkészült két helyi alkotó, Kará csony

Júlia és Osváth András 170x300-as festmé-
nye, melynek motívumai Balatonfűzfő ter-
mészeti értékeit foglalják magukban. Az
alkotás avatása, bemutatása december köze-
pén volt a Jókai Köz színtérben, ahol a festők-
től megismerhettük az alkotó folyamat
körülményeit, elképzeléseit.
A kép leleplezése után Marton Béla polgár-
mester köszönte meg a Kézműves klub támo-
gatását, örömét kifejezve, hogy ismét gazda-
godott városunk. Az átadó ünnepséget a

Balaton Dalkör és a Hagyományőrző és
Nosztalgia Táncklub fellépése színesítette. A
táblakép januártól vándorútra kél, hogy a
település intézményeiben minél több helyi
lakos ismerkedhessen meg vele. A megfelelő
körülmények biztosítása után, várhatóan a
vasútállomáson kap állandó helyet az alko-
tás.

GRÓF TIBOR

szinte mindenki vele együtt dúdolta e csodá-
latos ünnep alkalmából.

Az ünnepségen a térség meghívott vendégei:
Balatonfűzfő polgármestere, Marton Béla,
Szanyi Szilvia képviselő asszony szintén
Balatonfűzfőről, Pandur Ferenc, Balaton -
almádi képviselője, Heffler Gáborné, Litér
önkormányzat képviselője, a Hydrodinamic
Kft. ügyvezetője, Koczor Huba és kedves fele-
sége, valamint Veszprém megye csoportvezetői
is meglepetten figyelték a produkciókat, és
alig tudtak hinni a fülüknek, szemüknek,
hogy mire képesek ezek a gyermekek.
Említést érdemel Pandur Ferenc képviselő
úr Balatonalmádiból, a meghatódottság lát-
szott tekintetéből, és lenyűgözték a fogya-
tékkal élő gyermekek produkciói.

A műsorszámok után következett az ajándé-
kok átadása. A csodálatos karácsonyi díszbe
öltöztetett asztalkákról lekerültek az ajándék-
csomagok, és személy szerint, névre szólóan
szinte futva jöttek nevük hallatán a gyerme -
kek, és fürkésző tekintettel kukkantottak bele
az átvett szatyrocskákba, és hangosan kiabálva
adták tudtunkra, hogy ki mit kapott.
Természetesen a segítők is megkapták méltó

jutalmukat. Hálás köszönetét fejezte ki az
alelnökasszony a szép számú támogatóknak
is.
Külön kiemelte Novák László nevét is, aki-
től bár használt, de működő számítógépet
kapott az egyesület.

A remek produkciók után az ünnepi vacso-
rát a Nike étterem biztosította, majd a meg-
hívottak saját készítésű süteményei is csábí-
tóan néztek szembe velünk.
Tere-fere, új ismerősökre tettünk szert, bíz-
ván abban, hogy ezek mély nyomot hagynak
bennünk.
Mielőtt mindenki elbúcsúzott volna egy-
mástól, egy kislány karjait éreztem nyaka-
mon, ő pedig nem volt más, mint egy régi
ismerős család legkisebb gyermeke Lendvai
Elizabet és az anyukája Berhidáról, akik
hálás szívvel említették meg, hogy én vol-
tam egykor a családsegítőjük, és örültek,
hogy találkoztunk. Úgy váltunk el egymás-
tól, hogy követni fogom a gyermek életútját.
Majd azt kívántam, hogy a szeretet érzése
minél hosszabb ideig tartson az év során.
A karácsony titok, talány, mely örömmel,
fájdalommal is járhat együtt, hogy ki fog
győztesen kikerülni, csak tőlünk, emberek-

től függ, hogy tudunk segítőkké válni és ter-
mészetesen mindehhez egy kis alázat is
szükségeltetik.
Igazából nem ésszel, hanem szerető szívvel kell
közeledni embertársaink és az ünnepek felé.

Maurice Maeterlinck csodálatos idézetét
osztom meg kedves olvasóimmal:
„A Kék madarat nem kell távoli országokban
keresni. A Kék madár mindig velünk van, ha
szeretjük egymást, és örülünk az élet legkisebb
ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bánt-
juk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások
örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság,
és kalitkája; az emberi szív”.

HEGYI ILONA

Fotók: Hegyi Ilona
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Fiatal helyi művészek klubja alakul!
A Művelődési Központ és Könyvtár eddig is
sokat tett, hogy a fiatalokat bevonja a helyi
közéletbe, a kulturális élet körforgásába.
Több-kevesebb sikerrel. Az elmúlt időszak-
ban benyújtott sikeres pályázataink is mind
a helyi fiatalság (óvodástól a középiskolásig)
támogatását célozta meg. 

Januártól egy újabb kísérletbe vágunk. Klubot
alapítunk, amelynek keretében első körben
azokat a helyi tehetségeket mutatjuk be, akik
(ahogy mondani szokták) letettek már vala-
mit az asztalra. Kövécs Dániel zongorista,
Rakk Adrián grafikus és Varga Áron zongoris-
ta bemutatkozásától azt várjuk, hogy mások is

nyitottabbá válnak lakhelyük életében, megis-
mertessék másokkal is rejtett tehetségüket. 
Ennek érdekében várunk minden kultúrát
szerető embert január 23-án 17 órára a
Művelődési Központba egy jó kis beszélge-
tésre, illetve egyéb kulturális meglepetésre.

GRÓF TIBOR

In memoriam Lukácsi Tibor
Egy éve, hogy városunk örökös fotósa,
Lukácsi Tibor elhunyt. Hiányát ma is érez-
zük. A megbízható, kedves, tettre kész,
alkotni vágyó lényét sokat emlegetjük a hét-
köznapok lendületében. Szinte mindig elő-
kerülnek képei, amely megalapozta a
Balatonfűzfői Hírlap fényképarchívumát.

Hat évig dolgozott a Hírlap fotóriportere-
ként, munkáját mindig megbízhatóan, lelke-
sen és precízen végezte. 
Szinte nem volt olyan városi rendezvény,
ahol ne jelent volna meg egy fotós mellényes
úr, oldalán fotóstáskával, kezében fényképe-
zőgéppel. Kereste a legjobb nézőpontot, és

sűrűn kattintgatott. Már-már része volt a
programoknak. Észrevétlenül, pillanatok
alatt több száz képet készített a városról, a
városi emberekről, az öbölbéli tájról. 
Lukácsi Tibor városa Balatonfűzfő volt –
hálával adózunk odaadó munkájáért.

SZERKESZTŐSÉG

Kedves Mimi néni!

Az egykori tanítványok nevében fájó szívvel
és tisztelettel búcsúzom szeretett tanító
néninktől, osztályfőnökünktől. Azzal az
életúttal, amelyet 86 év alatt megtett, olyan
mély érzelmeket és emlékeket hagyott hátra,
amelyekkel egy életen át tovább fog élni
bennünk. Példaértékű élete és pályája, szel-
lemisége és egyénisége örökre megmarad
emlékezetünkben.
Boldog és példamutató családi életet élt,
méltósággal viselve azt is, hogy élete alko-
nyán elveszítette szeretett férjét és leányát,
de lélekben vele maradtak mindazok, akik-
kel élete során kapcsolatba került. 
Nem felejtettük és nem felejtjük el kedvessé-

gét, határtalantürelmét, amellyel átsegítette
tanítványait a gondtalan, játékos óvodai élet-
ből a rendszeresebb napirendet és munkaren-
det kívánó iskolai életbe. Töretlen nevelői
hittel, találékonysággal, munkája iránti szen-
vedélyes felelősséggel tanította a rábízott
apróságokat – köztük minket is – a betűve-
tésre, az olvasás gyönyörűségére és a számok
rejtelmeire. Gyakorlatias környezetismereti és
helyismereti tanításai a mai napig emlékeze-
tünkbe ivódtak. Fáradhatatlan, lelkiismeretes
munkával megtanította, hogy hogyan kell
tanulni, felkeltette a tudás iránti vágyunkat,
megtanított a jól végzett munka örömére, és
nem utolsó sorban a lakóhely szeretetére.
Igaz emberségre, tisztességre nevelt.
Napjainkat óvta, védte, fogta a kezünket, ha
kellett.
Szükség esetén szigorú volt, de mindig
következetes és igazságos. Ha megérdemel-
tük, mindig megdicsért, amellyel még szebb
és jobb munkára ösztönzött bennünket.
Szeretettel gondolunk vissza a farsangi
bálokra, a közös kirándulásokra, amelyek
mind a közösségformálást segítették.

Bizonyára ennek köszönhető, hogy az osz-
tályunk a mai napig összetartó és minden
osztálytalálkozónkon Mimi néni is mindig
velünk volt.
Nemsokára, a családi sírhely előtt állva
Mimi nénitől búcsúzva megemlékezünk
Ottó bácsiról is, aki a Mimi néni által meg-
kezdett pedagógiai munkát csodálatos
módon folytatta.
Mi, az 1960-ban végzett ,,öregdiákok”
elmondhatjuk, hogy valójában ,,Werner
tanítványok” vagyunk, hiszen 8 éven keresz-
tül ők ketten voltak az osztályfőnökeink.
Most közös sírhelyen fognak nyugodni és
nagyon sok tanítványuk fog hálával és szere-
tettel emlékezni Rájuk.

Drága Mimi néni! Köszönjük munkáját,
fáradozását, szeretetét, az emberi példamuta-
tást, amit kaptunk. Köszönjük, hogy ennyi
éven át élt közösségformáló ereje. Köszönjük a
szép emlékeket. Emléke örökké szívünkben él.
Drága Mimi néni! Nyugodjon békében! 

A VOLT TANÍTVÁNYAI

,,Csebszalto” nyugdíjasklub
A novemberi lapzárta óta több olyan ese-
mény is volt életünkben, amelyikről említést
kell tennem. A város klubjainak találkozóján
november 21-én a műsor után köszöntöttük

azokat a tagokat, akik kiemelkedő munkát
végeztek az év folyamán. Sajnos hagyomá-
nyosan csak két lehetőséget kaptunk. Szabó
Istvánné az egyik választottunk, aki folya-

matosan naprakészen, könyvelői gondosság-
gal tartja nyilván pénztárkönyvünket. Zitek
László pedig programjainkon kitűnt segítő-
készségével, aktívan részt vett külön szerve-



16. oldal 2015. január

zett akcióinkon (Botos tánc, vasgyűjtés).
Mindkettőjüknek köszönjük munkájukat,
továbbra is számítunk a közös munkában
való részvételükre.
December 7-én fogadtuk a város adventi
koszorúját az óvoda udvarában, amikor is a
második gyertyát gyújtottuk meg. Sajnos az
égiek nem voltak velünk, mivel folyamato-
san esett az eső. Ennek ellenére a szeretet
ünnepén nagyon szép számmal jelentek meg
lakóink, a város minden településrészét kép-
viselve. Időben megérkezett Fűzfő gyár -
telepről a koszorú, melyet az udvarban állí-
tottunk fel. Köszöntöttem a jelenlevőket, a
szeretetről mondtam el egy verset, majd
Marton Béla polgármester úr mondta el
gondolatait. Ferenc atya megáldotta a koszo-
rút. A gyertyákat Csala Józseffel gyújtottuk
meg. A gyertyák fényében gyönyörködve
Gyurkovics Ágnes szavalta el Ady Karácsony
című versét, majd a Csendes éj című dalt
énekelte el. Végül a Balaton Dalkör segítsé-

gével közösen énekeltünk karácsonyi dalo-
kat. A szeretetünk jeléül az asszonyaink által
készített süteményekkel, forralt borral, teá-
val láttuk vendégül a megjelenteket. Az eső
ellenére jó hangulatban, családias légkörben
zártuk az advent második vasárnapját.
December 12-én karácsonyváró kis ünnep-
séget tartottunk a klubban. Az ünnepre való
ráhangolódást a helyi óvoda kis lakói segí-
tették. Az óvoda vezetője, Petőhné Stadinger
Ilona betanításával a gyerekek színvonalas
előadással rukkoltak elő. Karácsonyi dalokat
énekeltek, segítségükkel ellátogattunk
Betlehembe, tanúi lehettünk Jézus születé-
sének. A történet minden szereplője kitett
magáért, színésztehetségeket láttunk, hal-
lottunk. Ezután a klubban folytattuk
ünnepségünket. A város első embere is meg-
tisztelte közösségünket jelenlétével. Ezen az
összejövetelen már felszabadultan, kötetle-
nül beszélgettünk magunk és a klubéletről,
annak jelenéről, jövőjéről. Közben megtar-

tott tombolasorsolás is egy színfoltja volt az
estének. Igaz, több betegünk távol maradt
az ünnepről, mégis a kis klubhelyiségünket
teljesen megtöltve, zene mellett sikeresen
zártuk az év utolsó közös rendezvényét. 
A cikk megjelenése időpontjában az újév-
ben járunk, ezért minden kedves olvasónak
békés, boldog, családi körben, jó egészség-
ben töltött újesztendőt kívánok a klubtagok
nevében is!  

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ

A Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály 2015. januári túraterve 

• Január 10. Balatonarács–Tamás-hegy, Jókai kilátó–Balatonfüred 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra Táv: 6 km
Túravezető: Risányi Mária
• Január 17. Balatonalmádi–Remete-völgy–Apácafara–Cseri-hegy–
Vörösberény 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.50 óra Táv: 8 km
Balatonalmádi, Volán pu., 8.20 óra
Túravezető: Polgár Benjamin
• Január 24. Márkó–Csatár-hegy–Ördögrágta-kő–Laczkó
forrás–Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Január 30. 15.00 óra Szakosztály évzáró-évnyitó
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ
• Január 31. Nosztori autóspihenő–Király-kúti-völgy–Lovas 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., indulás: 8.15 óra Táv: 6 km
Túravezető: Horváth István
• Február 7. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szt. György-hegy–

Herendi templomrom–Lencse-hegy–Szent Balázs-templomrom
(mise 13.00)–Szentantalfa, kulcsosház 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária

Fontos! A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig
alkalmazkodik túratervünkhöz, ezért a túrák előtt kérjük érdeklődni
a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu

Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István Litér +36-30/277-6433
Király István Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Polgár Benjamin Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária Veszprém +36-30/979-8629

Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai karácsonyi műsorral
idézték meg az ünnepet december 19. dél-
utánján. A program kézműves vásárral indult,
amelyet a szülők és a gyerekek szerveztek. Itt
az általuk készített ajándékokból vásárolhat-
tak az érdeklődők. 16 órakor az iskola zene-
kara hangulatos zeneszámokkal nyitotta meg
a karácsonyi koncertet, amelyet a 3. osztályo-

Karácsony az Irinyiben
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Hagyomány már az Öveges József
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
éves programjában, hogy a Mikulást a fiata-
lok által összeállított és előadott produkció-
val köszöntik, melyet idén is sor december
3-án tartottunk.
Polgármester urat kérte fel köszöntőre Hódy
Tibor tanár úr, a főszervező. Marton Béla
polgármester úr üdvözlő szavaiban méltatta
az intézmény szerepét a város életében, és
kiemelte a jó kapcsolat fontosságát, közösség
gazdagító létét. Ennek jele volt, hogy ren-
dezvényünket a Művelődési Központban, a

nagyszínpadon tarthattuk. A diákok már
hetek óta készültek az előadásra. A televízió
közönségszórakoztató műsorai adták az
ötletet a való világ megelevenítéséhez, ezért
viselte a darab a Kizökkent világ címet. A
produkciókban a fiatalok a történetek elját-
szására, eltáncolására vállalkoztak, az ének-
lés kimaradt, talán jövőre összejön. A
Honfoglalás dala, a tehetségkutató zeneka-
rának népszerű száma, a Muzsika TV-re
hajazó mulatós nóta mind üde színfoltjai
voltak a műsornak. A közönség jól szórako-
zott a zsúfolásig megtelt nézőtéren. A neve-

lőtanárokat Szabó Bea képviselte a színpa-
don.
A műsor szerkesztésében a főszervezőn
kívül Kálmán István, Szilágyi Edina és
Török Julianna jeleskedtek. Mindig nagy
élmény látni a tehetséges, ügyes fiatalokat;
foglalta össze Mézes József igazgató úr az est
legfőbb tanulságát.

GÖNDÖR JÓZSEF

NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Kizökkent világ

sok szeretetről szóló színjátéka követett. 
A program zárásaként ismét zeneművek
csendültek fel a ,,csengettyűsök” és a magán-
énekesek előadásában. 

MINDENKINEK BÉKÉS, ÖRÖMTELI KARÁ-
CSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK:
AZ IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

AMI TANULÓI ÉS DOLGOZÓI

December 13-án tartotta karácsonyi ünnep-
ségét az Idősek klubja a NIKE étteremben.
A köszöntők – Perecsényiné Marcsi, Sajtos
Ildikó intézményvezető és Marton Béla pol-
gármester – mind az ünnepről, mind a szere-
tetről, mind az egymásra figyelésről szóltak.
Rohanó világunkban nagyon fontos lenne

embertársaink megbecsülése, ha gondja,
baja van, a segítő kéz nyújtása. A klub szoká-
sainak megfelelően köszöntöttük a decem-
beri születésnapos és névnapos tagjainkat,
majd a klub vezetése egy kis műsorral ked-
veskedett a tagságnak. Az ebéd elfogyasztá-
sa után a kötetlen beszélgetésé és vidámságé

volt a délután. Ezután a klub tagsága átment
Balaton almádiba, hogy az ott tartandó
műsort meghallgassa.
Mindenki kedves kis ajándékkal és egy szép
délután élményével tért haza.
Köszönjük a klub vezetésének!

HORÁK MÁRIA

Karácsony az idősek klubjában

Nagyon fontos, hogy megismerjük váro-
sunk tehetséges gyermekeit, együtt örüljünk
sikereiknek, buzdítsuk őket elhatározásaik
megvalósításában. E nemes céltól vezérelve,
egész évben szeretnék bemutatni egy-egy jó
tanuló, jó sportoló diákot az Irinyi János

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola padsoraiból.
Ismerkedjünk meg egy tizenöt éves végzős
diákkal – aki kilenc éve sportol, és amikor
ezt a cikket olvassák kedves olvasóink,
éppen egy nagyon szép bizonyítványt vesz át

osztályfőnökétől a továbbtanulás előtt –,
Kurucz Mártonnal.
Marci életének mindennapjait hat éves kora
óta a sport tölti ki. Ez a legnagyobb hobbija.
Először focizott, majd mellette vitorlázott,
röplabdázott és vízilabdázott. Hét évig szel-

Jó tanulónk, jó sportolónk
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te a habokat Optimistjával, majd 420-as
hajóval folytatta. Most egy évet pihen, majd
jövőre egy másik klubnál folytatja az elemi
erőkkel űzött küzdelmét. Célja egy nagy,
országos, sikeres helyezés elérése, amit feltét-
lenül szeretne megvalósítani. 
Jelenleg a szeretett vízilabda edzések és mér-
kőzések teszik ki a hétköznapjait, átlövőként
erősíti a Balaton Vízilabda Klub csapatát.
Számos szép sporteredményt ért el az évek
alatt, a legbüszkébb a 2013-as Dunántúli
Bajnokság első helyezésére. Kétszer meg-
nyerte az Irinyi Úszókupa leggyorsabb fiú
úszója címet, reméli, harmadszor is megis-
mételheti a győzelmet. Az egyik legaktívabb
tagja volt az Irinyi Iskola csapatának, amely

2012-ben megnyerte a TV2 által megrende-
zett első Nagy Vagy Balaton! országos tele-
víziós sportvetélkedőt. 

Kedvenc sportjai még a hoki, a kajak, az ame -
rikai foci, a snowboard. Nagy Forma 1-es
rajongó. 
Nagyon fontosnak tartja a tanulást, napi
egy-két órát mindig fordít a lelkiismeretes
felkészülésre. Bizonyítványa dicséretes: jeles
– kitűnő. Kedvenc tantárgya az angol, a
füredi Lóczy Lajos Gimnáziumban angol
nyelvet szeretne tanulni, ennek érdekében
mindent megtesz. „Egy sportolónak nem-
csak az ereje, az ügyessége fontos, hanem a
tudása is” – ez Marci hitvallása. 
Remélem munkája, küzdeni akarása méltó
példa a diákoknak. Csak így tovább!

HORVÁTH IRÉN

Advent Európában címmel decemberben
projektnapokat tartottunk a Bázisiskolai
program keretében azzal a szándékkal, hogy
iskolai keretek között is méltóképpen tud-
junk készülni az ünnepre, megtapasztaltas-

suk az „ünnepvárás” örömét. Tanulóink kre-
atív foglalkozásokon vehettek részt: kará-
csonyi díszeket, üdvözlőkártyákat, apró
ajándékokat készíthettek, kipróbálhatták
költői vénájukat, verseket, novellákat írhat-
tak az ünnep témakörében. Bécsben részesei
lehettek az adventi vásár hangulatának,
varázslatának. Megszerzett ismereteiket
játékos karácsonyi vetélkedőn mérhették
össze, tablókat készítettek egy-egy ország
érdekes szokásaiból, jellegzetes hagyomá-
nyaiból. Az elkészült alkotások az iskola
aulájának ünnepi dekorációját élénkítik. 
A szünet előtti utolsó tanítási napon a pro-
jektnapok lezárásaként a legügyesebb tanuló-

kat és osztályokat apró ajándékokkal jutal-
maztuk. Tantestületünk tagjai nagy lelkese-
déssel készült karácsonyi ünnepi műsorral
lepték meg diákjainkat. A napot és a prog-
ramsorozatot nagyon jó hangulatban, közös
énekléssel zártuk. Márai Sándor gondolatait
idézve szeretném közvetíteni azt a bensőséges
hangulatot, örömteli együttlétet, amit a prog-
ramok során mindenki megtapasztalhatott:
„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás… Az ünnep az élet rangja,
felsőbb értelme.” (Füveskönyv: az ünnepekről)

CSEH ANDREA

SZERVEZŐ TANÁR

Bázisiskolai program az Övegesben

Az idén sem maradt el a karácsonyozás az Öveges Iskola
Kollégiumában, azonban most egy teljesen új műsorral álltak elő
diákjaink. Horváth Lilla nevelőtanár közreműködésével egy egészen
rendhagyó ünnepben volt részünk december 18-án. Az idei évben a

hagyománnyal ellentétben a kollégium helyett az iskola ebédlője adta
a helyszínt. Az asztalokon finom pogácsák és a lányok által sütött lin-
zer figurák várták a vendégeket. A hangulatot fokozta a sejtelmes
fény, melyet az ékes mécsesek nyújtottak. Az előadók egymás mellett
ülve egy-egy karácsonyi idézettel fejezték ki a karácsony igazi lénye-
gét, mely a szeretetről, az odaadásról és a békéről szólt. A nyugodt,
kellemes légkört a halk kísérőzene is biztosította. Természetesen
énekben sem volt hiány, elsősorban a kilencedikes lányoktól hallhat-
tunk gyönyörű karácsonyi dallamokat. A műsor olyan sikeres volt,
hogy vastapsot kaptak diákszereplőink. Az előadás után jött az aján-
dékozás, a fiúk dartsot és palacsintasütőt, míg a lányok zenelejátszót
és turmixgépet kaptak. Ezúton is nagyon szépen köszönjük tanárnő-
nek és kollégistáinknak odaadó munkájukat, mellyel közelebb hoz-
ták a karácsonyt.

LÉGRÁDI CSILLA

NEVELŐTANÁR

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Rendhagyó karácsony a kollégiumban
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Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2014. évben

2014. december 13-án délelőtt mintegy ötvenhét negyedik-ötödik
évfolyamos tanuló szorgoskodott az idei tanév első projektnapján. A
diákok négy húsz-húsz perces forgószínpadszerű foglalkozáson
ismerkedtek meg a kíváncsi gyerekek folyóiratának egy-
egy izgalmas cikkével, felvetésével. 

Az angol teremben Laci bácsival
(Bittmann László) német és
angol nyelven kukkantottak be
a színházi munka kulisszatitka-
iba, a különféle foglalkozású
emberek munkájába.

A magyar teremben Éva nénivel
(Zanathyné Lenkefi Éva) kreatív fel-
adatot végeztek „A növények is beszélnek?” témakörben, illetve a
Hétszínfej című mesét illusztrálták.  

A biológia teremben Vali nénivel (Baráth
Valéria) vetítéssel egybekötött növények,

állatok, állathangok, lábnyomok felis-
merése következett.

Végül Inci nénivel a „Kedvenc pár-
nám” – tervezői versenyen alkottak a

kíváncsi gyerekek. 

Sikeresen, hatékonyan telt el az első projektnapunk. A
diákok véleménye alapján nagyon sok újdonságot megis-

mertek nem hagyományos úton, köszönhetően az
elnyert pályázatnak, s a tanárok lelkiismeretes munká-

jának. A munka folytatódik a 28. téli szám feldolgo-
zásával.

HORVÁTH IRÉN

A tanév első Szitakötő projektnapja az Irinyiben 

Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz.

t. max. °C 11,5 13,6 22,1 24,4 29.4 34,7 34,3 30,9 27,3 26,3 19 12,9 -

t. min. °C -11,3 -6,2 0,3 1,1 3,3 9,1 10,9 8,9 5,5 -0,2 1,3 -12,7 -

Fagyos nap 6 5 - - - - - - - 1 - 6 17

Téli nap 5 7 - - - - - - - - - 5 17

Nyári nap - - - - 9 11 15 12 5 2 - - 54

Hőség nap - - - - - 6 11 3 - - - - 20

Csapadék mm. 30 70 16 45 120 36 80 126 176 72 35 52 858

Csap. nap 5 10 2 7 7 5 8 7 8 4 4 7 74

Hótakart táj nap 7 3 - - - - - - - - - 4 14

Fagyos nap: t min. <0 °C, Téli nap: t max. <0 °C, Nyári nap: t max. >25 °C, Hőségnap: t max. >30 °C 

Éves összehasonlító adatok

Év t max. °C t min. °C Fagyos nap Téli nap Nyári nap Hőség nap
Csapadék

mm.
Csap. nap

Hótakart táj
nap

2010 36,2 -15,4 64 22 48 26 998 90 53
2011 36,4 -8,7 75 17 70 35 325 49 -
2012 38,9 -14,5 46 17 55 51 438 64 16
2013 38,9 -9,9 54 6 51 37 697 69 31
2014 34,7 -12,7 18 17 54 20 858 74 14

Fagyos nap: t min. <0 °C, Téli nap: t max. <0 °C, Nyári nap: t max. >25 °C, Hőségnap: t max. >30 °C 

Egyéb: 2013/2014 telén a Balaton nem fagyott be. Még a partok menti jegesedés is csak minimális volt.          
2014-ben forró nap (+35°C felett) nálunk nem volt.
A 2014-ben hazánkban jellemző volt az időjárás térségi hektikussága. Egyes, kisebb-nagyobb területek között egy adott időintervallumban az idő-
járási jellemzők (csapadék, szél, hőmérséklet stb.) között nagy, esetenként extrém eltérések mutatkoztak.
Településünk időjárása az adott viszonyok között kiegyenlítettnek mondható. Az extrém esetek elkerültek bennünket.

AZ ADATOKAT MÉRTE ÉS A TÁBLÁZATOKAT KÉSZÍTETTE: GYURICZA LÁSZLÓ
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Hirdessen 2015-ben
Ön is a Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet

e-mail-en a
fuzfohirlap@gmail.com

vagy telefonon:
06-20/925-4515

Matematika korrepetálása
általános iskolásoknak, valamint

angol nyelv kezdőtől közép -
haladóig minden korosztálynak.

Kérésre házhoz megyek.
Tel.: 06/70-615-2855

2014. november 27-én volt a Balatonfűzfői Irinyi János Általános
Iskola és A.M.I sportcsarnokában az idei tanév első „SULIMUST-
RA” iskolai programja, avagy nemsokára gyermekünk iskolás lesz
programsorozat első állomása.

Az EFI Sport és Egészségnap keretében először az általános iskolá-
soknak volt lehetőségük különféle izgalmas programon részt venni:
falmászás, BringaSuli, öt próbából álló TOR-Túra, egészséges élet-
mód kérdőív és fittness programok.

A város nagycsoportos óvodásai fél háromkor külön busszal érkeztek
az iskolába. Gyors átöltözés után kezdődtek az izgalmak. Lelkesen
vették az akadályokat a nagycsoportosok: bátran száguldottak végig
a kerékpár ügyességi pályán, majd a góllövést, a karikázást, a különle-
ges lépésbiciklit is kipróbálták. De a legnagyobb megmérettetést a
falmászás jelentette. Végül sikeresen túljutottak a tornaterem meg-
próbáltatásain, jutalmul kitűzőt, lufit vihettek haza.

Ezután következett az Irinyi Fúvószenekar különleges zenei bemuta-
tója, amire már a szülők is megérkeztek. Hégely Ákos tanár úr boldo-
gan vonta be a kicsiket a hangszerek csodálatos világába. Végül igény

szerint, interaktív ankét zárta a délutáni programot iskolánk igazga-
tójával. 

Nagyon szép délutánt töltöttek a leendő elsősök iskolánk falai
között, boldogan várjuk őket következő programunkra, februárban,
a SPORTOVI foglalkozásra.

HORVÁTH IRÉN

Sulimustra I.
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!
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Januári rejtvény
A decemberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Ó szép fenyő, ó szép fenyő,
oly kedves minden ágad.
(Karácsonyi ének)

Könyvet nyert: Gűnther Miklósné és
Pintér István balatonfűzfői olvasónk. 
Gratulálunk!

Január havi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2015. január 28.

A meg fejtést nyílt levelező lapon várjuk
(névvel, címmel, eset leg telefon számmal
ellát va). A levelezőlapra írják rá, hogy „rejt-
vény”.

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

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

Kedves fotózni szeretők! Ragadják meg a
kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
szabadidejüket a fotózással, de továbbra is
elsősorban Balatonfűzfőre fókuszálva!
A célunkat, hogy minél több fénykép
készüljön a városunkról, a természeti és épí-
tett környezetéről, valamint a városban zajló
életről, eddig maradéktalanul elértük.
Számos fotót jelentettünk meg saját lapunk-
ban, igazán értékes adatbázist létrehozva.
De továbbra is szeretnénk minden fotózni
szerető embert – a városban és a kistérségben
– arra ösztönözni, hogy minél változatosabb
egyéni látásmódban örökítse meg a vissza
nem térő fűzfői pillanatokat. 
A pályázatra minden naptári évben folyama-

tosan, de legkésőbb 2015. december 5-ig a
szerkesztőségbe elektronikus adathordozón
(CD, DVD, pendrive stb.) beérkezett –
elektronikusan nem átszerkesztett, módosí-
tott – fotókat várjuk, a pályázó pontos ada-
tainak (név, lakcím, elérhetőség, húsz soros
bemutatkozás) feltüntetésével. A fényképek
pontos mérete: 4–6 MB legyen. A pályázat-
ban, kérjük, jelöljék meg azt a tíz képet,
amelyet a legjobbnak ítélik meg, a bekül-
dött, maximum hetven fotóból.
A Balatonfűzfői Hírlap, a díj alapítója jogot
formál a beérkezett képek korlátlan felhasz-
nálására bármely kiadványában, illetve inter-

neten való megjelentetésre, a felvétel készí-
tője nevének feltüntetésével. A pályázó a
díjra beküldött képeket más pályázatban
nem szerepeltetheti. A pályázó lemond a
fotók jogdíjáról. Hozzájárul a fotók bármely
reklámozásához.
Örökítsék meg az eltűnő jelent! Rajta!
Mentsék el a képeket, és küldjék el nekünk a
bemutatkozásukkal együtt! Várjuk a képe-
ket egész évben, folyamatosan! Köszönjük a
munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél
szebb alkotásoknak.
Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com  
06-20/925-4515

A város fotósa – a fotós városa©
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Egész évben papíráru, tanszerek, rövidáru, ajándék, horgász felszerelés kapható
Fűzfőgyártelepen, a buszmegállónál lévő Horgász- és Ajándékboltban.

Tel.: 06-30/719-4544 • Nyitva tartás: H–Szo: 8.00–19.00 óráig,
V: 8.00–19.00

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása, fazet-

tázása
– 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

Nyitva: H�P: 9�16, Szo.: zárva
Telefon: 06-30/959-0521

Balatonfûzfõ, Bugyogóforrás u. 20.

AKCIÓ!
Szemüvegkeret + lencse

19 990 forintért!

HOYALUX iD
szemüveglencsék

25% kedvezménnyel!

Az akció az üzletben megjelölt keretekre és
egyfókuszú HOYA lencsékre értendõ.

Az akció 2014. december 1-tõl
2015. január 31-ig tart.

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

TEMETKEZÉS
Veszprém Megyei
Temetkezési Kft.

Ügyelet: 0–24 óra
88/428-838,

06-20/388-5411
Balatonfűzfő,

Bugyogóforrás u. 2.
(A Tűzoltóság mögött)

Teljes körű temetkezési
szolgáltatás!

E-mail: kegyelet@chello.hu
www.temetkezesveszprem.hu

Szeretettel várjuk Önöket a
CONESTOGA COUNTRY

LINEDANCE TÁNCHÁZBA –
melyet a francia Conestoga Country Club

volt alelnöke és tagja vezet –
2015. febr. 3-tól keddenként

17–18 óra között

Helyszín: Művelődési Központ
Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
A táncházi kedvtelési célú, amatőr

tánccsoportban a részvétel ingyenes, 
min. korhatár 14 év.

(A táncparkett védelmében kérjük fehér
gumitalpú váltócipő használatát!)

Info: tel.: 06-70/628-4094
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Álom, álom, édes álom




