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Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil
szervezetek programja 2016. január 10-től 2016. február 15-ig

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

Január 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 15. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– évértékelő klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 15. 17 óra KontrasztOK – „Íme az
Ember”
– pódiumbeszélgetés Gróf Tiborral, a Mű -
velő dési Központ és Könyvtár igazgatójával
beszélget Farkas István
Helyszín: Művelődési Központ, pódiumterem

Január 18. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– „Pezsgő kisokos” – játékos klubfoglalkozás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 18. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a képviselő-testület kötetlen beszélgetése a
lakossággal kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 22. 9.30–16.30 óra Véradás
– a NIKE Véradó Egyesület szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 22. 17 óra A magyar kultúra napja
Fellépnek és bemutatkoznak a Balatonfűzfői
Fiatal Művészek Klubjának tagjai
• A „Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő cím

át adása
• A Város fotósa – a fotós városa díj átadása
• Fűzfő + Balaton = Balatonfűzfő pályázat

díjátadása
• Városunk fényei pályázat díjátadása
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 25. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás – a 2015. év értékelése, a
2016-os év programjainak megbeszélése
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 26. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Január 29. 15 óra FAK Természetbarát
Szakosztály
– évzáró – évnyitó rendezvénye 
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Februári előzetes program

Február 1. 14–15 óra Mozgáskorlátozottak
Balatonfűzfő és Térsége Csoportja
– 14 óra Fogadóóra
– 15 óra Klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 1. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

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

Február 1. 18 óra Kézműves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután – a farsangi bál megbeszélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 2. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 3. 14 óra Civilek napja
– évnyitó a FÖDTBK szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 5. 19 óra Egyházközségi bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 6. 15 óra Irinyi farsangi bál
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 6. 16 óra Balaton nyugdíjasklub
– farsangi bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 9. 10 óra Bábelőadás a Pegazus
bábszínházzal
Belépőjegyes előadás
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 9. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 12. 17 óra KontrasztOK – „Íme az
ember”
– pódiumbeszélgetések a Művelődési Köz -
pontban. Veszeli Lajos festőművésszel beszél-
get Farkas István
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár,
pódiumterem

Február 15. 15 óra Pedagógus nyugdíjas-
klub
– farsang a játék jegyében szalagos fánkkal
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

Február 15. 16 óra Kártyaklub
Helyszín: Művelődési Központ és Könyvtár

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

Szeretettel köszöntjük városunk 5 újszü-
löttjét, név szerint Perényi Petrát,

Varga Zarát, Varga Mollyt,
Fülei-Lengyel Líviuszt, Varga Nolent.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget
kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk a 5 elhunyt

balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejez-
zük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az
alábbi népességi adatokat

szolgáltatta a 2015.
novemberi lapzártától a

2015. decemberi lapzártáig:
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Beköszöntő
Íme elérkezett a 2016-os esztendő, magunk mögött hagytuk a 2015-ös
évet. Új év – új remények, új elképzelések a követendő értékek mentén.
Hírlapunk életében megkezdtük a 26. évfolyamot. Nagy lelkesedéssel
folytatjuk a munkát, a ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlogenünkkel és
cikkeinkkel a fűzfőieket szolgáljuk ebben az évben is. Célunk tovább -
ra is az, hogy egy kézbe vehető, jól olvasható, mindenki számára jól
hozzáférhető kordokumentum legyen a város hírlapja. Várjuk az ese -
ményekről, a város életéről, a programokról, a fejlesztésekről, a sike -
rekről, az intézmények és a civil szervezetek működéséről a folya -
matos, hiteles tájékoztatást. Bíztatunk mindenkit az írásra, a pozitív
értékek átmentésére. Várjuk a nagyfelbontású képeket (legalább
1,5 Mb), amelyekből igyekszünk minél többet színesben vagy fekete-
fehérben megmutatni. 
Továbbra is célunk minél több cikk megjelentetése, persze a meg -
felelő formában, megfelelő nyelvezettel, magyarul, helyesen, s nem
túl nagy terjedelemben (inkább rövidebb legyen, lényegre törő, hogy
mások is szót kaphassanak). A formázással, a megjelenéssel, a szer -
kesztéssel nem kell foglalkozni, ez a szerkesztők feladata.  
Lapunk továbbra is támogat mindenféle jó kezdeményezést
(pl. Magyarország legszebb konyhakertjei, városi himnusz, legendák
stb.), amely valamiféle örökséget jelent a város történetében, ápolja
hagyományainkat, kultúránkat vagy új hagyományokat teremt.
A Ma gyar Kultúra Napján, szokásunkhoz híven kihirdetjük
pályázataink nyerteseit és átadjuk a díjaikat. (A Város fotósa – a fotós
városa díj, Fűzfő+Balaton=Balatonfűzfő pályázat, Városunk fényei
pályázat.) Az újévben új pályázatok kiírását is tervezzük, szeretnénk

minél több fűzfői lakost megszólítani, s díjazni abban, amiben a
legjobb. Büszkeséggel tölt el bennünket, ha szerény eszközeinkkel jót
adhatunk, jót tehetünk fűzfőieknek, fűzfőiekkel.
S ha egyszer valami nem úgy sikerül, ahogy mi gondoltuk, ne adjuk
fel, próbálkozzunk újra, pályázzunk kitartóan, szerényen, alázatosan
(Város fotósa – a fotós városa pályázat)! 
Állandó rovatokat is indítunk minden évben, így írni fogunk
2016-ban rendszeresen a természet gyógyító erejéről, a múltunk
történéseiről, közérdekű információkról.
A nagysikerű Honismereti füzetek másképp kulturális mellékletün-
ket tovább folytatjuk, minél többet megmutatva történelmünkből. 
Szerkesztőségünk nem segít a haragosoknak tovább zsörtölődni,
haragudni, pro és kontra ellenfeleket gyűjteni, szomszédi össze-
férhetetlenségről tudósítani, igazságot tenni, dühös sérelmeknek
teret adni, becsületsértő perek tucatjaihoz lapunk hasábjait fel-
használni. Nem politizálunk, nem bulvárkodunk.  
Nyitottak vagyunk új ötletek megvalósításához, a technika esz -
közeinek felhasználására. Olvashatók vagyunk Balatonfűzfő Város
honlapján Hírek/Balatonfűzfői Hírlap és a Facebookon Ba laton -
fűzfői Hírlap címszó alatt.
Köszönjük a városlakók támogatását, a hirdetéseket, a közös munkát
elősegítő kritikákat, a dicséreteket, az együttműködést!
Kívánunk minden városlakónak sikerekben gazdag 2016-os évet!
BUÉK BALATONFŰZFŐ!

SZERKESZTŐSÉG

A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
decem ber 15-én 16.00 órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a teljesség igénye nélkül:

– A Városgondnokság igazgatói feladatainak ellátásával a testület
2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig – 1 év határozott időtar-
tamra – Diósdi Pétert bízta meg.

– „Közétkeztetési szolgáltatás 3 évre történő megrendelése Balaton -
fűzfő Város Önkormányzata részére” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárás nyertese – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján – 
• az általános iskolai közétkeztetés tekintetében a Susogó Team Kft.

(8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.),
• a középiskolai és kollégiumi közétkeztetés tekintetében a Bakony

Gaszt Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) és
• a szociális étkeztetés tekintetében a Susogó Team Kft. (8184

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 12.).

– A képviselő-testület döntése szerint a Művelődési Központ és
Könyvtár Balatonfűzfő új elnevezése „Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár Balatonfűzfő”. Az ünnepélyes avatás 2016.
augusztus 30-án lesz. 

– A testület felkérte a Művelődési Központ és Könyvtárat, hogy a
Vágfalvi Ottó művészeti hét megvalósítására javaslatot dolgozzon ki.

A 2016. évi költségvetésében a művészeti hét megrendezéséhez
800 000 Ft elkülönített összeget biztosít az intézmény költségvetésén
belül, mely a testület jóváhagyásával használható fel. 

– Az önkormányzat a 2016. évben a Fűzfő Kártya rendszerében
a Fövenystrandra, valamint a Tobruki Strandra való belépéskor
50% kedvezményt biztosít a befizetett vendégéjszakák után 1 felnőtt
és maximum 1 gyermek részére. 

– A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület Felügyelő Bizottságába
Lajkó Frigyes képviselőt delegálták.

– A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Balatonfűzfő–Litér
Turisztikai Egyesület a Nemzetgazdasági Minisztérium által az
Egyesület részére felajánlott 5 millió Ft-ot a jelenleg Béke téren talál-
ható iroda komfortosabbá tételére fordítsa. 

– A SAL-X Kft. székhelye 2015. szeptember 22. napjától a 8184
Balatonfűzfő, Nike krt. 1. sz. alatti ingatlan.

– Az önkormányzat az Öböl Tv Kft. részére 2016. január, február
hónapokra havi 166 700 Ft/hó támogatást biztosít, valamint felkéri a
Kelet-Balatoni Kistérségi Önkormányzati Társulást, hogy az Öböl Tv
Kft. lakosságszám arányos támogatási lehetőségét vizsgálja meg, és a
2016. évi költségvetésébe építse be. 



2016. január 5. oldal

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az
önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját – mint a költség-
vetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadta:

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhaszná lása nélküli – egyensúlyának megteremtése és megtartása.
A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi
egyensúly megteremtése. 

2. A Városgondnokság végleges költségeit a január hónapban megho-
zott döntésnek megfelelően kell tervezni. 

3. A 2016. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2015. költségvetési év
során vállalt, a 2016. 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 2015. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni. 

5. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizs-
gálata. 

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

7. Az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingat lanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvaló-
sítása. 

8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a
végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.    

9. Az alapfokú egészségügyi ellátás javítása az intézményhálózat fej-
lesztésével.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2016. I. félévi munkatervét
az alábbiak szerint elfogadta:

2016. január 19. 16.00 óra
Napirend:
1. A Városgondnokság és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. feladatkörének

átalakítása
Beterjesztő:  Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. A Balatonfűzfőért Alapítvány kuratóriumának, Felügyelő

Bizottságának tájékoztatója az Alapítvány vagyoni helyzetéről,
tevékenységének szabályozottságáról

4. Vegyes ügyek

2016. február 16. 16.00 óra
Napirend:
1. 2016. évi költségvetés tárgyalása

Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. Integrált Településfejlesztési Stratégia – Településfejlesztési kon-
cepció, Gazdaságfejlesztési terv, Forrástérkép tárgyalása
4. Vegyes ügyek

2016. március 22. 16.00 óra
Napirend:
1. Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal tevé-

kenységéről
Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről

Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Vegyes ügyek

2016. április 19. 16.00 óra
Napirend:
1. Balatonfűzfő város 2015. évi zárszámadása. A pénzmaradvány

elszámolása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. Összefoglaló jelentés a 2015. évi FEUVE és belső ellenőrzési tevé-

kenységről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Vegyes ügyek

2016. május 17. 16.00 óra
Napirend:
1. Beszámoló Balatonfűzfő Város 2015. évi gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti feladatainak ellátásáról

Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. Vegyes ügyek

2016. június 21. 16.00 óra
Napirend:
1. 2016. II. félévi munkaterv elfogadása

Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. tevékenységéről
3. „Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a „Balatonfűzfőért” kitüntetés

adományozása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázati projektek helyzetéről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

5. Vegyes ügyek

– A testület úgy határozott, hogy a Zombor köz, a Nike körút és a
Fűz utcák felújításának engedélyezési-kivitelezési egyesített tervdo-
kumentációjának, tervezői költségbecslésének elkészítését megrende-
li a COMPASS-TERV Mérnöki Iroda Bt.-től bruttó 3 992 350 Ft
értékben.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete kérte,
hogy a Budapest–Balaton kerékpárút nyomvonalát módosítsák úgy,
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hogy a kerékpárút kétfelé ágazva az északi parton is kössön rá a
Balatoni Bringakörútra. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az érin-
tett településekkel egyeztetve járjon el az ügyben.

– Az önkormányzat a Kilátó utcában valamennyi ingatlan ivóvízellá-
tásához és szennyvízelvezetéséhez hozzájárul, amennyiben az érvé-
nyes jogszabályoknak megfelelően történik.

– A képviselők úgy határoztak, hogy a Master Invest Kft. ajánlatát
elfogadva a balatonfűzfői 352/8 hrsz.-ú, a parti sétány melletti terü-
let 950 m2-es részének használatáért cserébe a tulajdonában lévő
350/1 hrsz.-ú közterület étterem előtti, 950 m2-es területét haszon-
kölcsönbe adja.

– Balatonfűzfő város önkormányzata 2016. január 1-jével a belső
ellenőrzési feladatokat önállóan, és nem a Kelet-Balatoni Térség
Önkormányzati Társulás keretében kívánja ellátni. A 2016. évre

vonatkozó belső ellenőrzési feladatok ellátására bruttó 880 000 Ft
összegért Belényesi Csabával megbízási szerződést köt.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete a Nike
krt. egy szakaszát (a  Bódi Mária Magdolna emléktáblától a 72-es
főút útkereszteződéséig) 2016. január 1-jei hatállyal Bódi Mária
Magdolnáról, Bódi Mária Magdolna útnak nevezi el.

Módosult A helyi adókról szóló 13/2014. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet, valamint megalkották a „környezetvédelem helyi szabályai-
ról szóló önkormányzati rendeletet”. A rendeleteket városuk honlap-
ján Önkormányzat /Balatonfűzfő város önkormányzatának hatályos
rendeletei menüpont alatt olvashatják.

A következő testületi ülés 2016. január 19-én lesz.

MIKOLÁNÉ TARI EDIT PG. REFERENS

A hatvannegyedik hónap a városházán
Az év végével lezárul egy folyamat. A vízművünket átveszi üzemelte-
tésre a DRV. Ezért a lépésért sokat dolgoztunk. Tárgyalások sokasá-
ga, egyeztetések garmada, felmérések, helyszíni szemlék előzték meg
ezt. Az eddig több százmillióba kerülő vagyon üzemeltetése kerül
csak át a DRV-hez, a vízmű tulajdona a városé marad még. Az állam-
nak történő vagyonátadásról döntött a képviselő-testület.  A kapott
válasz arról szólt, hogy ennek a törvényi feltételei adottak, de érdem-
ben több nem történt. Szerencsés és logikus lett volna, ha az üzemel-
tetéssel együtt a vagyon is átadásra kerül, mert akkor a tulajdonosi
terhektől is megszabadultunk volna. Így azonban még minden tulaj-
donnal kapcsolatos kiadás minket terhel, amire jelenleg nincsenek
forrásaink. Ezek újabb súlyos tízmilliókat jelenthetnek. Már az előze-
tes megbeszélésen szóba kerültek azonnali szükséges fejlesztések, ami
nélkül nem tud a DRV biztonságosan üzemeltetni. Egy fertőtlenítőt
azonnal be akarnak építeni a kutak mellé. Állításuk szerint az összes
vagyont növelő beruházás költsége az önkormányzatot terhelné.
Ezek nagysága meghaladhatja a százmillió forintot is. Ezeket nincsen
miből kifizetnünk. Ha nem történik törvényi változás, akkor újból
nehéz helyzetbe kerülhet a város. Egy nekünk bevételt nem termelő
vagyontárgy terheit miből fedezzük? Ráadásul törvény tiltja, hogy
mi üzemeltessük, ugyanakkor előírja, hogy kötelesek vagyunk a
vagyonunkra költeni a biztonságos üzemeltetés miatt. Hát ez több
mint érdekes. Remélem, sikerül az állammal mielőbb megállapod-
nunk a vagyonátadásról is, így ezek a terhek nem minket fognak ter-
helni. Lezárulhat végérvényesen ennek a nem kellően átgondolt
vízmű-vásárlás története. Már most jelzem itt is, hogy a DRV elkezdi
a mérőórák leolvasását, a számlázást. A megbeszélés során kérdésként
hangzott el, hogy a jelenlegi szolgáltató vezetett-e be valamilyen kor-
látozó intézkedést a díjhátralékosok felé. Ezzel a SAL-X Kft. nem élt,
pedig jelentős a lakossági tartozás. Ezek behajtására az intézkedéseket
meg kellett tenni az ügyvezetésnek. Az új szolgáltató kérdéséből, ami
az esetleges korlátozásokra vonatkozott, az az egyszerű következtetés
levonható, hogy a többi településen folytatott gyakorlat szerint
Fűzfőgyártelepen is élni fog a vízkorlátozás bevezetésével a díjhátra-
lékosokkal szemben. Kérek mindenkit, ha gondot jelent a vízdíj befi-
zetése, akkor az arra rászorulóknak az önkormányzati rendeletben

meghatározottak szerinti segély állapítható meg. Ne várják meg, míg
a korlátozás bekövetkezik, mert a visszakötés jelentős többletterhet
ró a fogyasztóra.

Szólnom kell a turisztikai iroda elhelyezésének kérdéséről. A képvise-
lő-testület úgy döntött nyáron, hogy a turisztikai iroda végleges he -
lyét a településfejlesztési stratégia elfogadásakor jelöli ki. A Tu -
risztikai Egyesület elnöke az önkormányzattal történő egyeztetés nél-
kül és az egyesület választmányának felhatalmazása nélkül támogatást
kért új turisztikai iroda építésére. Ezt a helyszínt korábban a képvise-
lők támogatták ugyan, de az a döntés visszavonásra került. Oda kért
új iroda építésére támogatást az egyesület elnöke, amit nem támoga-
tott a képviselő-testület sem, a főépítész sem. A turisztikáért felelős
államtitkárságon az egyesület részére megállapítottak ötmillió Ft
támogatást új turisztikai iroda építésére. Ehhez kellett volna a telepü-
lésnek a maradék tizenöt millió Ft-ot hozzátenni úgy, hogy a döntést
még a következő évi költségvetés elfogadása előtt meg kellett hozni.
A hosszas vitában nem akadt olyan képviselő, aki merte volna vállal-
ni ezt, és előre megszavazni. Olyan döntés született, hogy a felajánlott
támogatást költhessük a meglévő iroda korszerűsítésére. A döntés
értelmében felvettem a kapcsolatot az államtitkársággal, ahol
elmondtam az előttük eddig nem ismert tényeket, valamint a testüle-
ti döntést. Teljesen egyetértés volt abban, hogy ezt jobban elő kell
készíteni. Abban állapodtunk meg, hogy elsősorban új turisztikai
iroda építését támogatják, a meglévőre nem akarnak költeni. Azt a
javaslatot kaptam, ha sikerült az iroda végleges helyét megtalálni,
akkor az önkormányzat közvetlenül keresse meg az államtitkárságot,
hogy teljes körű legyen az információ. Így fogunk eljárni. Csak a költ-
ségvetés ismeretében tudunk felelős döntést hozni.

Számos rendezvényen vettem részt az adventben. Kiemelem a telepü-
lésrészeken megtartott adventi gyertyagyújtásokat. Azt tapasztalhat-
tuk az idén is, hogy ez már hagyománnyá vált az itt élők körében.
Az is kitisztult, hogy a negyedik gyertyagyújtás helyszíne a katolikus
templom, ahol a feldíszített betlehem, a fúvós koncert, a betlehemes
játék, a Dalkör szereplése remekül zárja le ezt a rendezvényt. Itt is
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megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvények sikeré-
hez. Kezd hagyománnyá válni, hogy közösségek karácsonyfát díszíte-
nek az utcájukban, közterületeken. A Városvédő és Fürdő Egyesület
Tobrukban választott ki egy szép fenyőt, és ez köszönti az idelátoga-
tókat.  A város költségvetéséből sikerült újabb led-es karácsonyi
dísze ket vásárolni. 

Mivel ez az új és első száma Hírlapunknak, kívánok minden olvasó-
nak békés, boldog új évet! Azt szeretném, ha a következő évben meg-

tanulnánk három szót kimondani mindig az adott helyen. Az első a
kérem, a második a köszönöm, a harmadik a bocsánat. 
Kérem, hogy jövőre is olvassák a lapot, köszönöm, hogy végig olvasták
az írásomat, bocsánat, ha nem tudtam megfelelni az elvárásaiknak.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2016. január 21. 17 óra,
Tobruk, óvoda.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

PARTI SÉTÁNY, KERÉKPÁRÚT ÉS KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA
BALATONFŰZFŐN

Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakítá-
sára, valamint kiegészítő kerékpáros turisztikai szolgáltatások megvalósítására. Ennek eredményeképpen
449 333 824 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország –
Egészségipari Program Közép- Dunántúli Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejleszté-
se” című, KDOP- 2.1.1/D-12 kódszámú pályázatán. 

A fejlesztés során a Balaton part-menti attrakciók felfűzése valósult meg a Fövenyfürdőtől egészen Tobruk városrész

végéig, részben a projekt keretében megvalósuló sétány- és kerékpárút szakaszok, részben a meglévő gyalogutak és

a Balatoni Bringakörút meglévő kerékpárút szakaszai által. Meglévő, a parti sétány és a kerékpárút által érintett attrak-

ciók és szolgáltatások: Fövenyfürdő, Szörfcentrum, Vízisport Centrum, 3 vitorláskikötő és 1 csónakkikötő, horgásztelep,

Fűzfő Motel, Balaton Center Kemping és a Fűzfői-öböl közötti természet közeli erdő tisztásokkal, az ún. Panoráma
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Kilátópont és Panoráma híd, a Tobruki Strand, valamint a Tobruki Strand területén található szabadtéri színpad, amely

a település nyári szabadidős-kulturális kínálatát erősíti.

A projekt keretében kialakítottak kisebb élményelemeket, attrakciókat: kisgyermekek által is használható egyedi gerenda-

játszótér a Fövenystrand felőli sétányszakaszon, esőház a Panoráma Kilátópont mellett, gyalogos és kerékpáros pihenő-

helyek a Kilátópontnál, a Fűzfői-öböl csücskében, valamint a projekt keretében létrejött kerékpáros információs pontnál

ivókút, kilátódomb, napozó és pihenő kövek. A projekt keretében ki lettek alakítva kerékpáros turisztikai attrakciók és szol-

gáltatások: kerékpáros pihenőhelyek, kerékpártámaszok, kerékpáros információs táblák, kerékpáros információs pont.

A beruházás megvalósítása során az együttműködő partnerek – civil szervezetek és vállalkozások – nemcsak a pályá-

zat benyújtását megelőző tervezési folyamatban vettek részt, hanem a projekt megvalósításában és eredményeinek

fenntartása során is aktívan közreműködtek a pályázathoz csatolt együttműködési megállapodásoknak megfelelően. 

A beruházás műszaki átadás-átvételének időpontja 2015. december 18.

A balatonfűzfői parti sétány és kerékpárút kialakításával a város életében egyik legfontosabb prioritásként jelentkező fej-

lesztés valósult meg, amely a település jövőjének alakulása szempontjából döntő fontosságú.

Tisztelt lakosok, ingatlantulajdonosok!
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal határozata értelmében

2015.december 30-tól a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

végzi Balatonfűzfő–Gyártelep településrész ivóvíz közműveinek üzemeltetését.
A szolgáltató-váltáshoz kapcsolódóan a felhasználási helyek felkeresését, a vízmérők leolvasását

2016. január 5-től 2016. január 15-ig végezzük.

Kérjük a Tisztelt lakókat, a lakás- és ingatlantulajdonosokat, hogy tegyék lehetővé a fenti időszakban az ingatlanokra és
a lakásokba történő bejutást, a vízmérők leolvasását, segítsék munkatársainkat feladataik végrehajtásában!

A SAL-X Kft. és a DRV Zrt. munkatársai megbízólevéllel vagy fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

További felvilágosítást, információt 2016. január 4-ét követően munkanapokon a 06-40/240-240-es telefonszámon hívható
DRV INFO vonal 7-es menüpontján kaphatnak. 

Köszönjük megtisztelő bizalmukat!

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. SAL-X Kft. 
www.drv.hu
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Szemezgettem a 2015. évből
Érdekeségképpen néhány bűncselekményt válogattam, amelyek tanulsá-
gul szolgálhatnak, mielőtt valaki törvénybe ütköző dologba fogna.

Jogosítvány megszerzéséhez árultak hamis okiratot
Az egészségügyi tanfolyamot szervező és a vizsgákat lebonyolító szer-
vezet feljelentése alapján indult nyomozás 2015. szeptember 30-án a
Balatonalmádi Rendőrkapi tányságon. A feljelentés szerint hamis
egészségügyi igazolásokat állít ki a szervezet nevében ismeretlen sze-
mély. 
A nyomozás adatai alapján 2015. december 9-én nagyszabású akciót
szervezett meg a Balatonalmádi Rendőrkapitányság. A megye vala-
mennyi rendőrkapitányságának közreműködésével lezajlott akció ered-
ményképpen összesen egyszerre 81 helyszínen végeztek házkutatást a
rendőrök. Az előállított és kihallgatott felhasználóktól szerzett infor-
mációk alapján egy kiterjedt hálózat körvonalai bontakoztak ki, amely
Veszprém megye keleti területén tevékenykedett. Az eddig látókörbe
került 78 felhasználó közül 59 személyt már kihallgattak, többen a
keresésük hírére jelentkeztek a következő napokban. A hamis igazolá-
sok mellett a vezetői engedélyeket is lefoglalta a nyomozó hatóság.  
Egy hamis igazolásért rendszerint 25 ezer forintot kértek. Az eljárás
adatai szerint a hamis magánokiratokat két pétfürdői férfi, a 41 éves
S. G. és a 34 éves D. S. készítette 2014. januárjától.
A hamis egészségügyi igazolások benyújtói ellen hamis magánokirat
felhasználás vétsége, a készítők és közvetítők ellen bűnsegédként elköve-
tett hamis magánokirat felhasználás vétség miatt folyik büntető eljárás
a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon. 

Tetten ért betörő állhat bíróság elé
Nyaraló feltörésről szóló lakossági bejelentésre érkezett a járőr
Balatonfűzfő határára 2015. február 18-án délután. A járőrök a kör-
nyék átvizsgálása során a szomszéd áramtalanított nyaralójánál felfi-
gyeltek egy kerékpárra, egy működő televízióra és egy hősugárzóra.
A kertben történt kutatás eredményeképpen Lőrincz Gábor r. zászlós
és Vaszari Attila r. főtörzszászlós körzeti megbízottak egy férfit talál-
tak elbújva, akit elfogtak és előállítottak a Balatonalmádi Rendőr -
kapi tányságra elszámoltatásra. A további nyomozás során kiderült,
hogy a tárgyi bizonyítási eszközök láncolata egy betöréssorozatra
derített fényt. 
T. A. 43 éves berettyóújfalui férfi ellen 5 rendbeli üzletszerűen elköve-
tett betöréses lopás, valamint illegális áramvételezés miatt indult eljá-
rás a Balatonalmádi Rendőr kapitányságon. A bűnismétlés veszélye

miatt előzetes letartóztatásban várta a vizsgálat befejezését. Az ügyira-
tot vádemelési javaslattal küldték meg a Veszprémi Járási Ügyészségre.
A nyaralók, a lakatlan ingatlanok védelme, a gondnoki vagy riasztós
felügyelet biztosítása a tulajdonos feladata, és persze érdeke is.

Szolgálaton kívüli rendőr érte tetten az illegális fémkeresőket
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság szolgálaton kívüli körzeti meg-
bízottja 2015. december 2-án 12 óra 30 perckor Litér külterületén ért
tetten két férfit, akik a szántóföld melletti területen fémkeresővel
régészeti leletek után kutatattak és emeltek ki a földből. A körzeti
megbízott a helyszínre kiérkező járőrökkel együtt a két férfit elfogta,
majd előállították őket a Balatonalmádi Rendőrkapitányságra, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az eljárás adatai szerint a talált
fémtárgyak ókori, illetve középkori eredetűek. A házkutatás során
a bűncselekmény elkövetésének gyanúját alátámasztó további bizo-
nyítékokat foglaltak le a rendőrök. Az 55 éves B. J. és a 36 éves G. L.
várpalotai lakosok ellen lopás bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indult eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.
A fémkeresés, a régészetei leltek keresése 2015. évtől engedélyköteles.
A talált értékek felhasználását, tulajdonjogát törvény szabályozza.
Általánosságban: a földben található érték állami tulajdon.

Kollégáim nevében is kívánom, ne kerüljenek összeütközésbe a
jogszabályokkal, és ne váljanak sem szabálysértés, sem bűncselek-
mény áldozatává!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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A szabálysértés is következményekkel jár
A rendőrség tevékenységével kapcsolatban
az embereknek a nyomózói (bűnügyi)
munka és a közterületen ellátott egyenruhás
szolgálat jut eszébe. Ez természetes, hiszen az
állampolgárok ezzel találkoznak a leggyak-
rabban. Na, meg a közlekedési szabályszegé-
sek kapcsán hallottak már a szabálysértések-
ről is. 
A rendőr, a rendőrség a munkáját jogszabá-
lyok alapján végzi. A sza bály szegőket a
Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési
Törvény és egyéb rendeletek alapján (pl.
KRESZ) bünteti. A helyszínen kiszabható
bírságok mellett vannak szabályszegések,
amikor feljelentés alapján a rendőrség mint
hatóság eljárást folytat és büntetést szab ki. A
Sza bálysértési Törvény (2012. évi II. tör-
vény) foglalja magába az enyhébb szabálysér-
téseket és az elkövetésük miatt kiszabandó
büntetéseket is. Ezek egy kiemelt csoportja az
elzárással sújtható szabálysértések. Ugyanis
nemcsak bűncselekmények büntetése lehet
elzárás, vagyis szabadságvesztés, hanem bizo-
nyos szabálysértéseké is. Ezeket az eljárásokat
közvetlen a bíróság folytatja le, mert szabad-
ság korlátozásáról csak bíróság dönthet, az
előkészítés viszont a rendőrség feladata.

Mely szabálysértések tartoznak ebbe a cso-
portba?

• Tulajdon elleni szabálysértések: 50 000 Ft
alatti kár okozása lopással, rongálással, csa-
lással, sikkasztással, jogtalan elsajátítással
(talált tárgy megtartása), orgazdasággal,

készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visz-
szaéléssel (pl Erzsébet utalvány ellopása).

• Erőszak nélkül elkövetett garázdaság, pl.
hangos, megbotránkoztató szóváltás.

• Magánlaksértés (már bűncselekmény, ha
erőszakkal vagy felfegyverkezve vagy éjsza-
ka vagy csoportosan követik el).

• Rendzavarás (verekedés, verekedésre biz-
tatás).

• Hivatalos személy intézkedésével szem-
beni engedetlenség (pl. bámészkodó nem
hagyja el a helyszínt felszólításra).

• Személyazonosítás megállapításának
megakadályozása (pl. sál, maszk nyilvános
vagy sport- rendezvényen).

• Nyilvános rendezvényen testi sértésre
alkalmas eszköz birtoklása (pl. bicska,
kés, lőfegyver, robbanó eszköz, zászlórúd,
esernyő).

• Nyilvános rendezvényen a rendező, a biz-
tosító személy vagy a rendőr felhívásának
nem engedelmeskedik (pl. lépjen hátra,
hagyja el a helyet!).

• Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan
végzése, vagy annak látszatkeltése (hiva-
talos szerv egyenruhájához hasonló viselé-
se, járőrözés). Ez nem vonatkozik a pol-
gárőrségre, mert az ő tevékenységüket
külön törvény pontosan szabályozza.

• Tiltott prostitúció (célirányos ácsorgás az
út szélén).

• Valótlan bejelentés a segélyhívó és közbiz-
tonsági feladatokat ellátó szervek telefon-
számára (107, 104, 105, 112, ügyeletes
orvos).

• Jármű vezetése eltiltás hatálya alatt.
Előzménye egy jogerős végzés, amelyben
okkal tiltották el a vezetéstől, pl. ittas veze-
tés miatt. A Balatonalmádi Rendőr -
kapitányság gyakorlata szerint minden
esetben őrizetbe veszik az eltiltás hatálya
alatt vezető személyt és gyorsított eljárás-
ban viszik bíróság elé.

A szabálysértések palettája természetesen
ennél sokkal szélesebb. Azokat az igazgatás-
rendészeti eljárások kertében vizsgálja a
rendőrség. Egy részét illetékességi okból
átteszi más hatóságokhoz: pl. tűzgyújtási
tilalom megszegése vagy „csendháborítás”
önkormányzati hatáskör, közegészségügyi
veszélyeztetés ÁNTSZ hatáskör…

A büntetés lehet figyelmeztetés, pénzbünte-
tés, közérdekű munka, kiadott engedély
bevonása (vezetői, lőfegyver, őrző-védő szol-
gáltatás), járművezetéstől eltiltás, elkobzás,
lefoglalás, kitiltás (pl. sport- rendezvényről).

A hatóság ráterhelheti az eljárási költ-
ségeket a szabálysértő személyre, elővezettet -
heti, ha nem jelenik meg idézésre (ez is költ-
séggel jár), és rendbírsággal sújthatja
(pl. ittasan jeleneik meg a kihallgatáson).
A jó közbiztonság mindenki közös ügye!
A törvény nem ismerete nem mentesít a bün-
tetés alól!

STANKA MÁRIA C. R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Karácsonyi készülődés a városban
Készülődés… várakozás… Advent…

Mint a családoknál, házaknál, a városunkban
is nagy volt a készülődés a közelgő ünnepre.
A már hagyománnyá váló adventi koszorú
készítését november 25-re szerveztük meg,

ahol a Balaton, a Csebszalto, a Gyártelepi és a
Pedagógus nyugdíjasklubok tagjainak részvé-
telével készült el 160 db püsni, amiből Pintér
Istvánné megkötötte a koszorút.
Németh Gáborék szép tiszafája, a Város -
gondnokság és a Varga család örökzöldjének

és Némethné Tárnai Zita díszítő anyagainak
felhasználásával alakult végleges formára.
Konticsné Ancsa finom puncsos itallal ked-
veskedett a szorgos kezű dolgozóknak.
November 29-én gyújtottuk az első gyertyát
Fűzfőgyártelepen, onnan Tobrukba, Szal -
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A szeretet fája
Decemberi lapszámunkban közzétettük a
Faiskolai Áruda – Mics Jenő valamint a
Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület
felhívását, miszerint díszítsük fel a tobruki
buszfordulóban lévő fenyőfát. Ez a szép fa a
lehető legjobb helyen, a Radnóti utca és a
71-es út sarkán áll. A fa jelképes, mivel erről
a pontról elérhető Csebere, Szalmássy-telep,

Fűzfőgyártelep, Fűzfőfürdő, vagyis Ba laton -
fűzfő. 
A felhíváshoz sokan csatlakoztak, megindult
a munka. A fára napról napra egyre több,
szebbnél szebb dísz került. Örömmel készí-
tett nagymama unokájával, fiatal, idős házas-
pár, civil szervezet, városlakó egyszerű, de
annál értékesebb díszeket. Az arra járók,

mellette közlekedők naponta látták, aho-
gyan szépül, gyarapodik a szeretet fája. 
A Radnóti úti óvodások énekeltek a fának,
apró kezeikkel akasztották fel saját készítésű
díszeiket. Az iskolai Cukorfelhő bábcsoport
karácsonyi harangokat gyártott és hozott a
fára. A szép kezdeményezés jövőre is folyta-
tódik hagyományteremtő céllal, a még hasz-
nálható ékességeket eltesszük a következő évi
felhasználásra. Köszönjük a szép díszítést!   
Városunk polgármestere ünnepi világítással
teszi fényesebbé a szeretet fáját, mindenkit
ösztönözve az összetartozás, a meghittség, a
szeretet közösségépítő erejére.
A fácska boldogan várja a 2016-os karácso-
nyi ünnep díszeit!

HORVÁTH IRÉN

mássy-telepre, majd a Romtemplomhoz érke-
zett a „városjáró” koszorú. A helyszíneken a
nyugdíjasklubok, a Szalmássy- telepen Pintér
Istvánék voltak a házigazdák. Marton Béla
pogármester úr és Ferenc atya minden vasár-
nap megosztotta a jelenlevőkkel adventi gon-
dolatait. Az égő gyertyák fényénél szívet
melengető versek, történetek és énekek hang-
zottak el, amelyek lelki feltöltődést adtak és
meghatották a résztvevőket. A szorgos kezű

asszonyok finom sütijeiket kínálgatták és ízle-
tes tea, illatosan fűszeres forralt bor kortyolga-
tása közben kellemes beszélgetések zajlottak.
Ezek az alkalmak a közösségi szeretet szép
példáit adták.
Bízunk abban, hogy ez a tőlünk induló szép
ötlet és immáron hagyomány folytatódni
fog!…

PINTÉR ISTVÁNNÉ

Megérkezett a Mikulás
A balatonfűzfői Művelődési Központ és
Könyvtár is nagy izgalommal készült a Télapó
érkezésére. December 5-én vidám gyermek-
hangok töltötték meg a színháztermet és elő-
csarnokát, ahol már délelőtt jó hangulatú kéz-
műves foglalkozást tartott Király–Bándli
Petra. A színes és dekoratív díszeket nagy
örömmel készítették kicsik és nagyok egyaránt.
A nagy népszerűségnek örvendő Mézengúzok
Gyermekzenekar koncertje megtáncoltatta az

aprócska lábakat, az együtt éneklés pedig csak
fokozta a Mikulásvárás izgalmait. Bár a
Télapónak igen sűrű programja volt aznap,
nem felejtette el a balatonfűzfői gyermekeket
sem, és egy-egy szép vers vagy dalocska után
apró édességgel jutalmazta a bátor kis szereplő-
ket. Búcsúzásakor megígérte, hogy jövőre
ismét ellátogat hozzánk. Mi várni fogjuk.

BÓNA VERONIKA
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A Mikulás Balatonfűzfőn találta meg elveszett kesztyűjét
Ellátogatott a Mikulás a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó parancs-
nokságon tartott Mikulás-ünnepségre is, amelyet a tűzoltó szertár-
ban rendeztünk meg.
Nádai Tamás tű. őrgy. tűzoltóparancsnok köszöntötte a megjelent
tűzoltó kollégákat, családtagjaikat és gyermekeiket. A közel 100
főből 45 gyermek várta nagy izgalommal a Mikulás érkezését.
A köszöntő után a balatonfűzfői Szivárvány Óvoda óvodásai,
Király–Bándli Petra vezetésével mondtak verset, amelyet – „A
Mikulás kesztyűje” –  bábműsor követett, Kun Ildikó, Papp Judit,
Király–Bándli Petra és Nádai Adrienn közreműködésével a gyerekek
és a szülők nagy meglepetésére, örömére. A gyerekek versekkel, éne-
kelve várták a Télapó érkezését, akinek hangja messziről hallatszott.
A Mikulás megérkezését követően a gyerekek segítségével megtalálta

az elvesztett kesztyűjét, majd ajándékokat adott a gyerekeknek.
Voltak, akik verset mondtak, voltak, akik énekekkel kedveskedtek a
Mikulásnak és voltak, akik a szülők kezét fogva, megilletődötten áll-
tak a Télapó előtt.
A Mikulás, miután az ajándékait átadta a gyerekeknek, elbúcsúzott,
majd elmondta, hogy reméli, jövőre is ilyen sokan fogják őt várni, és
ugyanolyan jól fognak viselkedni addig is, ahogy azt az idei évben tették.
A Mikulás távozása után süteményekkel és üdítővel vendégeltük meg
az egybegyűlteket.

NÁDAI TAMÁS TŰ. ŐRNAGY

TŰZOLTÓPARANCSNOK

BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

Adventi időszak a Támasz Idősek Otthonában
Egy intézményben – ahogyan a csa-
ládokban sem – egy nap alatt hango-
lódunk rá az év talán legszebb idő-
szakára, a karácsonyra.
Hogy mindennel időben végezzünk,
már november közepén megkezdtük
a felkészülést az adventi időszakra.

Egy külsős, önkéntes segítő, Gyurkovics Ágnes vezetésével felelevení-
tették a lakók az ünnepi időszakok dalait, azt gyakorolták, hogy a
lehető legszebben szóljon együtt az ének.
A kézműveskedést szerető időseink szintén ekkortájt fogtak bele az
ajtódíszek készítésébe, amely ezúttal a fűzfői Kézműves Klubtól elle-

sett (vatelinből készült) angyalka lett. Hosszú heteken át varrták, a
hozzávaló koszorút fonták a szorgos kezek, hogy mindenhová jusson
a kedves díszekből.
Az Öveges Középiskolából néhány diák jött el hozzánk, Szekeresné Varga
Éva tanárnő vezetésével. Számos karácsonyi dekoráció ötletet kaptunk
tőlük, melyből párat az idősek a fiatalokkal közösen készítettek el.
A színjátszókörös lakóink, akik minden nagyobb intézményi ünnep-
ségen részt vesznek, hetekkel korábban nekiláttak a karácsonyi műsor
próbájának. Ezúttal egy orosz népmese feldolgozást adtak elő, mely-
nek címe Panov apó karácsonya volt. A sok interakcióval tarkított
amatőr előadás megtanulása 80 év körül és a felett bizony kihívással
jár, de a lelkes csapat most sem okozott csalódást.
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Az ünnepeket megelőző utolsó négy hétfőn közösen gyújtottuk meg
az Otthon adventi koszorújának gyertyáit. Az első alkalomra a
Balaton Dalkör, a másodikon a Mikulás, harmadikon az Irinyi János
Általános Iskola negyedikes diákjai örvendeztettek meg bennünket
egy-egy műsorral. Az utolsó gyertyagyújtásnál már a magunk kis
meghitt körében gyűltünk össze, és a hetekkel korábban verbuváló-
dott alkalmi énekkarunk adta elő ünnepi dalcsokrát.
December 22-én rendeztük meg a karácsonyi ünnepséget. Az intéz-
ményvezető, Vellai–Nemes Nikoletta mellett Marton Béla,
Balatonfűzfő polgármestere köszöntötte a lakóinkat, dolgozóinkat ez
alkalomból. Előadtuk kis színdarabunkat, a Panov apó karácsonyát,
egy rövid, gyermekek által előadott hangszeres, illetve verses produk-
ciót. A műsort a Pannon Várszínház két művésze, Oravecz Edit és
Stefancsik Annamária zárta egy hangulatos karácsonyi összeállítással.

Természetesen az ünnepi vendéglátás sem maradt el, mindenkit sze-
retettel láttunk svédasztalos fogadásunkon, ahol a hidegtálak és a
beigli mellett felszolgálták a lakók által készített mutatós mézeskalá-
csokat is.
Hosszú dolgos hetek állnak mögöttünk, melyben nagy szerepet vál-
laltak lakóink is, de megérte. Mindig nagy öröm látni, hogy egy jól
sikerült programmal mosolyt lehet csalni olyan szépkorúak arcára is,
akiktől ez a mindennapokban nem megszokott. Reméljük, ha a régi,
családban eltöltött karácsonyokat nem is tudtuk visszahozni a
nálunk otthonra lelt időseknek, de egy méltó, ünnepi hangulatot
sikerült varázsolnunk.

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNIKUS

Köszönet az Iskolának!
A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete nevében hálás köszö-
netemet szeretném kifejezni az Öveges József Szakképző Iskolának,
Tóth Lajos Péter igazgatóhelyettesnek.
Segítségért fordultam hozzá, hogy szeretnénk egyesületünknek egy
új honlapot készítetni.
Készségesen ajánlotta fel az iskola támogatását. Bódis Attila informa-
tikus tanár volt a honlapunk elkészítője, elképzelésünket felülmúlta

Attila munkája, segítsége, ahogy tanított minket, hogyan kell hasz-
nálni és feltölteni az új anyagokat.
Ismételten köszönöm nemes támogatásukat.

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ

MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETÉNEK

ELNÖKE

Hajnal alkony után
December 3-án író-olvasó találkozóra invitáltuk a verseket, a költé-
szetet kedvelőket, ahol a Várpalotán élő Törzsök Károlyné, írói nevén
Szűcs Gáspár Borbála első „Hajnal alkony után” című verseskötetét
mutattuk be. Babi versszeretete egészen kisgyermekkorára nyúlik
vissza, amely az irodalmat kedvelő édesanyának nagymértékben
köszönhető, első versét pedig az ő elvesztésekor, kilenc évesen írta.
Mezriczky Beáta szerkesztő, újságíró egy személyes, közvetlen hangú
beszélgetés keretében mutatta be a szerzőt és a verseket, megszólítva
magát az alkotót is. A találkozón Sz. Csordás Éva, a TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad művészeti vezetője tolmácsolásában hallhattunk
ízelítőt a költeményekből. Babi elmondta, hogy a vers nemcsak akkor

születik meg, amikor azt a szerző lejegyzi, hanem igazán akkor, ami-
kor az olvasó azonosul a versben megszólaló lírai énnel.
Szűcs Gáspár Borbálának, Babinak az első, de biztosan nem az utolsó
verseskötetét olvashatjuk. 
A könyv előszavát nem kisebb író, költő írta, mint Asperján György,
aki a következő szavakkal méltatta a szerzőt: „… az önkifejezés ösztö-
kélő vágya bármikor felébredhet. Ez következett be az irodalomban
(is) igen jártas, szuper intelligens Törzsök Károlyné, írói nevén: Szűcs
Gáspár Borbála esetében.”

KISS IRÉN
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Minden tánc ajándék – az álmunk folytatódott
Fűzfő táncosai idén ismét nagyot álmodtak. A tavalyi ,,Álom-gála"
visszajelzései alapján, és a teltházat elnézve már a 2014-es előadás
estéjén elhatároztuk, hogy 2015-ben is összefogunk, és megteremtjük
a közös táncgála hagyományát. A lécet tavaly igen magasra tettük, így
sok fejtörést okozott, mi lenne az az összeállítás, ami méltó lehet az
,,Álom-gála" folytatására. Július 19-én a Fűzfő Hagyományőrző és
Nosztalgia Tánccsoport valamint a Yildizlar Hastánccsoport
testvértelepünk, Nagycétény falunapján vett részt, ahol a fellépés
előtti készülődés közben jobbnál jobb ötleteink támadtak!
Már augusztus elejétől izgatottan készítettük a koreográfiákat,
próbáltunk, tervezgettünk, szerveztünk. Ismét Fűzfő táncosai léptek
színpadra, akiket a következő csoportok alkottak: Conestoga
Country Linedance, Wifi (Vidám fiúk), Lótusz Tánccsoport, Fűzfő
Hagyományőrző és Nosztalgia Tánccsoport, Yildizlar
Hastánccsoport, illetve a nagycétényi Kadarka Éneklőcsoport. A
hangulatkeltő zenét és a talpalávalót a Balaton Dalkör szolgáltatta. A
műsorban a táncosokon kívül a Veszprémi Szakképzési Centrum

Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója, Mézes
József, valamint Fenyvesi Zóra Klaudia és Fenyvesi Amina Jázmin is
részt vett. 
Idén újra, a tavalyinál is több táncban léptünk fel, és kóstoltunk bele
egymás stílusába, tanultunk és tanítottunk, és valljuk be, egyik sem
egyszerű feladat. Természetesen súrlódások, viták is előfordultak, de
a közös „szerelem”, a tánc érdekében sikerült minden nehézségen úrrá
lennünk. Itt is szeretnénk megköszönni minden szülőnek,
nagyszülőnek, társnak, akik lehetővé tették a sokszor heti három
táncpróbán való részvételt a kisgyermekes anyukáknak! 
A záró szám hangszeres kíséretét előadta (volna): Fenyvesiné Varga
Judit, Moór Rudolf és Ivanics Márk, de a technika ördöge sosem
alszik, így ebből tanulva igyekszünk jövőre még kevesebb hibale-
hetőséggel, jobban szervezni. Mert igen, Kedves Tánckedvelők, a
jövő évi álmunkat már megálmodtuk!

KIRÁLY–BÁNDLI PETRA, MOLNÁR ESZTER

Városházi karácsony
A balatonfűzfői Városháza előcsarnoka ünnepélyes hangulatot
kölcsö nöz évről-évre annak a polgármesteri kezdeményezésnek,
melynek idén december 21-én lehettünk tanúi. A karácsonyi műsor
alkalmával Rábai Zsanett szavalatát követően Marton Béla pol-
gármester gondolatait hallgathatta meg a közönség. Fellépett a

Balaton Dalkör, majd Szabó Jonatán szaxofon és Prei Gábor zongora
kettősét Farkas István hegedű- és Varga Áron zongorajátéka követte.
A rendezvényt Balatonfűzfő Város Vegyes Kara zárta. 

BÓNA VERONIKA
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Városi karácsony Fűzfőfürdőn
A balatonfűzfői Művelődési Központ és Könyvtár idén is megsz-
ervezte városi karácsonyi rendezvényét, melyet december 19-én tar-
tottak a fűzfőfürdői Közösségi Házban. A szervezők a programmal
igyekeztek az ünnepi időszakba könnyedebb hangvételt is csem-
pészni, természetesen, ez alkalommal is szem előtt tartva valamennyi
korosztály kikapcsolódási igényét.
A karácsonyi készülődés izgalmával telt az a kézműves foglalkozás,
amit Király–Bándli Petra vezetett és kedvére találhatott magának
barkácsolni valót gyermek, felnőtt egyaránt. 
A Conestoga Country Linedance tánccsoport egy éve aktív részesei a
Művelődési Központ életének, és mindig nagy öröm számunkra az,

hogy fellépéseik alkalmával újabb és újabb koreográfiával, valamint lát -
ványos megjelenéssel színesítik programjainkat. Így történt ez most is. 
A Varnyú Country zenészeinek koncertje igazi különlegességnek
bizonyult, hiszen az elsősorban gyermekeknek szóló dalokra az
együttes tagjai a felnőttebb korosztályt is oly mértékben rá tudta
hangolni, hogy nem volt, csak egyetlen jó megoldás minderre: az
önfeledt, játékosan vidám közös éneklés. 
Az estét Gergely Róbert énekes zárta örökzöld, közkedvelt dalla -
mokkal.

BÓNA VERONIKA

Ismét együtt
Legyen mindenkinek boldog karácsonya. Az év egyik legszebb, leg-
meghittebb időszaka az adventi készülődés, amely sokrétű lehetőséget
biztosít az ünnepvárás sokszínű megtapasztalására. A Mozgássérültek
Veszprém Megyei Egyesületének elnöke, Balatonfűzfő és térsége
szervezetének vezetője Hegedűs Józsefné Julika és segítői már több hét-
tel a várakozás ideje alatt a Mindenki Karácsonyára készülődtek, sok-
sok meglepetéssel. A csoporthoz tartozó gyermekeket és szüleiket
elhozták, hogy együtt ünnepelhessenek.
Ez a meghitt ünnep már hagyománnyá vált. Gyermekek, felnőttek
ilyenkor kitárják szívüket, és melegség járja át őket. A támogatókról
sem feledkezett meg, külön köszönetet mondott a Hydrodynamic

Kft.-nek, Sipos János cukrászmester finomabbnál finomabb
süteményekkel járult hozzá az ünnep hangulatához, sőt a tombola
fődíját, az isteni csokis tortát is ő ajánlotta fel. Balatonalmádi és
Balatonfűzfő Polgármesteri Hivatala évről évre anyagi támogatással
segíti a csoport munkáját.
Julika a hagyományokhoz híven köszöntötte a Veszprém megye váro-
saiból, falvaiból érkező csoportvezetőket.
Ahogy kitárulkozott és örömteli szavak hagyták el ajkát, a közönség
hálás szívvel hallgatta és mosollyal, tapssal viszonozták kedvességét.
Marton Béla polgármester úr köszöntőjében visszaemlékezett gyer-
mekkora karácsonyi ünnepére, amely önfeledt boldogságban telt el,
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Decemberi hagyományok
Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fennál-
lása óta nagy hangsúlyt fektet az adventi várakozásra, a karácsony
ünnepére, így megszokottan a decemberi programjait erre építi fel.
A hónap első napjaiban volt az iskolai karácsonyfa állítása az aulában,
melyre szebbnél szebb díszek kerültek folyamatosan, gondos felnőtt
és gyermekkezek munkája nyomán.
A Mikulás is hamarosan eljött, finomságokat osztogatott az arra
érdemeseknek. Meglátogatta a tiszteletére rendezett Mikulás koncertet,
amelyet ebben az évben, december 3-án tartottak az iskola Bozay ter-
mében. Ezen a koncerten évről évre a művészeti iskola legfiatalabb,
hangszeres növendékei lépnek fel, büszkén megmutatva az eddig tanul-
takat. A szívmelengető, finom dallamok megszólaltak fuvolán, trom-
bitán, szaxofonon, zongorán, furulyán, klarinéton, tenorkürtön,
vadászkürtön, szintetizátoron Mészáros Márta, Kiss Szilvia, Buváry
Zsuzsa, Hégely Ákos, Hóbor Bence, Füke Ákos felkészítése alapján.
Az osztályok is ünnepi díszítést kaptak, a diákok karácsonyi partik
keretében megajándékozták egymást, közösen játszottak, énekeltek,
ünnepeltek. Másokra is gondoltak, meghívás alapján, több helyen
műsort adtak, örömet, boldog pillanatokat okozva időseknek, csalá-
doknak.
Majd eljött 2015. december 17-e, az iskolai nagy karácsonyi ünnep:
az Irinyi Karácsonyi Koncert és Vásár a Művelődési Központban.
A vásárra – mely már előző délután az iskolában elkezdődött – több
héten keresztül dolgoztak anyukák, nagymamák, diákok különféle

szép termékeket, ízletes finomságokat gyártva, hogy a bevételt az
osztálykirándulásokra fordítsák. A koncerten óriási sikerrel fellépett
az Irinyi Fúvószenekar, az Irinyi Énekkar és az Irinyi
Csengettyűzenekar Ákos bácsi (Hégely Ákos), Márti néni (Mészáros
Márta) vezényletével. A meghitt, ünnepi műsort a 4. b osztály adta
Bea néni (Marton Béláné) felkészítésével. 
Szeretettel, meghittséggel feltöltődve boldogan fejeződött be a 2015.
év, s vette kezdetét a téli szünet a családok körében.
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meghitt békességben szülei körében. A gyermekkorból merítjük
karácsonyi élményeinket, emlékeinket és a régi szokásokat, hangula-
tot adjuk tovább gyermekeinknek, majd unokáinknak. A család
mutat példát a gyermeknek, és adja tovább a hagyományokat.
Megköszönte az egybegyűlteknek, hogy köztük lehet, és bizalmába
fogadta őt Fűzfő városa. Szeretné meghálálni és támogatni a csoport
munkáját, és amiben tud segíteni fog, továbbra is. Arcán mosollyal
felidézte a jobbnál jobb közös programokon való részvételét.
Az ünnepi köszöntők után színes program vette kezdetét. Két ifjú
művész, Prei Gábor zongorán, Szabó Jonatán szaxofonon adta elő az
ismert karácsonyi dalokat. Maurerné Marika verset mondott, Kuka
Józsefné, Horváth Istvánné, Maurerné Marika trió karácsonyi dalokat
adott elő.
Majd Farkas István csodálatos hegedűjátéka volt az igazi ajándék.
Julika az ünnephez méltó mesével folytatta, méghozzá a Gyufaárus

kislány történetével, mely még könnycseppeket is varázsolt a szemekbe.
A finálé sem maradhatott el a szereplők és a hallgatóság közösen
énekelték el a Mennyből az angyalt.
A jelenlevő gyermekek már várták az ajándékot, kíváncsi tekintetük-
ben csillogó fény jelent meg. Ujjongva, hangosan kacagva mutatták
szüleiknek a kis csomagokat.
Az est, nem múlhatott el a közös vacsora nélkül, a tányérok roskadoz-
tak az ínycsiklandozó falatkák alatt.
Csiviteléstől, hangos kacajtól zengett az ünneplőbe öltözött terem.
Fontos, hogy a szeretet érzése minél hosszabb ideig tartson az év
során.
Igazából nem ésszel, hanem szerető szívvel kell közeledni embertár-
saink és az ünnepek felé.

HEGYI ILONA

25 éves a CUKORFELHŐ bábcsoport
... Avagy két és fél évtizedes sikeres tevékenység

2015. november 27-én egy nagysikerű gálasorozat keretében ünne-
pelte az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Cukorfelhő bábcsoportja megalakulásának 25. évét.
Ezen a napon először a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai látogatták
meg az iskola Bozay termét 10.00 órakor, ahol a Gombóc Artúr nagy
utazása és a Testvéri szeretet című darabokat nézhették meg, bábbe-
mutatóval egybekötve. A Bábovi interaktív foglalkozás óriási sikert
aratott az ovisok körében. Itt vehették át a Kedvenc járművem alkotói

pályázat legjobbjai a várva várt jutalmakat. Az ünnepi sorozat 13.00
órakor folytatódott, ahol az iskola alsó tagozatosai ismerhették meg a
bábcsoport huszonöt évét, tekinthették meg az ünnepi előadásokat és
foghatták kézbe a bábokat.
A nap fénypontja a délutáni 25 éves jubileumi gálaműsor volt, ahol
szülők, érdeklődők, meghívottak vettek részt szép számmal. Az
előadások megtekintését és a bábfajták megismerését fényképes
vetítés követte, ahol az elmúlt negyed évszázad történéseit, bemu-
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A munka folytatódik
2015. december 2-án tartotta évértékelő
találkozóját a balatonfűzfői Veterán Autós és
Motoros Baráti Kör. A jó hangulatú
találkozót Fejes Károly, a balatonfűzfői
Veterán Autós és Motoros Baráti Kör elnöke
nyitotta meg, üdvözölve a tagságot.
Az összejövetel első napirendi pontjaként az
elnök úr beszámolt az egyesületi hírekről,
majd Fejes Dóra ismertette az egyesület alap-
szabályának kiegészítését, mely a törvényi
előírás szerint készült. A tagság egyhangúan
elfogadta az alapszabályt.
Második napirendként az augusztus 2-án az
„Aranykapu” programsorozat keretében
megrendezett V. Balatonfűzfői Veterán Jármű
Találkozó értékelése következett. A tagság

elmondta a sok-sok pozitív visszajelzést a
találkozó megrendezéséről. Ennek kapcsán
megkezdte az előkészítését a VI. Balatonfűzfői
Veterán Jármű Találkozónak, mely 2016.
augusztus 7-én, vasárnap lesz, hagyományosan
a Fövenystrand melletti területen.  
A tagság rendkívül aktívan, új ötletek fel-
vetésével, a tanulságok levonásával, a pozitív
értékek megtartásával beszélte át a talál kozót.
Az elnök úr megköszönte a hatékony és sike -
res munkát, a szponzoroknak a támogatást.   
A közgyűlést a baráti kör tagjai személyes
élményekkel, a veterános életforma kihívá-
saival, örömeivel, a túrák tapasztalataival, az
új kiállításokkal folytatták a finom vacsora
közben, a jó falatok társaságában, méltó

jutalomként, az V. Balatonfűzfői Veterán
Jármű Találkozó sikeres lebonyolításáért.  
A munka tehát tovább folytatódik, FERI
bácsi (KREITLI Ferenc) szellemi útmu-
tatása alapján.
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tatóit, fellépéseit, eredményeit ismerhette meg az ünneplő közönség. 
Az akkori nevén, az Irinyi János Általános és Zeneiskolában 1990-
ben alapította meg Inci néni (Horváth Irén) a szabadidő hasznos
eltöltése céljából a bábszakkört, a Művelődési Ház szponzorálásában.
A szakkör a következő évben vette fel az Irinyi nevet, s került át az
iskola hatáskörébe.
A tanulók nagy lelkesedéssel jártak a foglalkozásokra, megis-
merkedtek a különböző bábtípusokkal, elkészítették őket, majd rövid
meséket adtak elő. Elsősorban hulladékokból dolgoztak és dolgoznak
a mai napig is, mivel költségvetéssel nem rendelkeznek, így vásárlásra
nincs lehetőség. Elkészült az első paravánjuk, amelyet szorgos mun -
káskezek hegesztettek, apró gyermekkezek feszítették és varrták a rá -
mára a Művelődési Házból kapott barna színű filcanyagot. A para ván
kétfunkciós volt: felül is lehetett rajta bábozni, s a közepén fehér füg-
gönnyel keretezve marionett bábok mozgatását is lehetővé tette. A
paraván elég nehéz volt, sokszor kézi erővel cipelték a közeli óvodába.
Folyamatos fellépéseket szerveztek a település óvodáiban,
Balatonalmádiban, a Gyártelepi Művelődési Házban, az iskola
aulájában, dísztermében, eddig több mint hetvenet. Évek óta nagy
sikerrel lépnek fel a veszprémi Simonyi Bábtalálkozón. 2007 óta a
helybéli óvodásoknak BÁBOVI interaktív foglalkozásokat tartanak.
Rendszeresen bábszínházi látogatásokon vesznek részt Veszprémben,
a Kabóca Bábszínházban és a fővárosi Budapest Bábszínházban. 
1990 óta hagyományosan több mint húsz bábkiállítást rendeztek az
iskolában a tanulók által elkészített bábokból, de állítottak már ki a
Művelődési Házban is, a régi Veszprémi Pedagógiai Intézetben, nagy
sikerrel.
1994 óta folyamatosan részt vesznek a veszprémi nyári Kabóciádé
Nemzetközi Gyermekfesztiválon, mely szakmai továbbképzést és
szórakozást egyaránt nyújt. Az ötletes, és igényes bábjaikkal többször
szerepeltek versenyeken, szép eredményekkel, több mint hetven
dobogós helyezést gyűjtöttek be. 
2002. szeptemberétől a Művészeti Iskola Bábkészítő tanszaka indult
be, a tizenkét éves bábszakköri munkára építve. Az iskolai forma
megváltoztatta az addig rendkívül szabad fantáziájú alkotófolyama-
tot Az egyes évfolyamokon kötelező tantárgy lett a rajz-festészet, s a
műhelytechnika: a bábkészítés. A rajz-festészet tantárgy tanulásával

lehetőségünk adódott rajzpályázatokon való részvételre, amely már
az első alkalommal szép sikert eredményezett, s öt éven keresztül
több mint harminc pályázatról hoztak el dobogós helyezést.    
A tanszakos hallgatók segítségével három éven keresztül Sulifesztivált
rendeztek mintegy háromszáz résztvevővel a Balaton-felvidéki
iskoláknak, a Magyar Művészetoktatás Napján, április 26-án. A
kézműves utcában a tanulók tanították társaikat a bábmozgatás, a
bábkészítés, a festészet tudományára. 
További terveik között számos fellépés, kiállítás, pályázat szerepel, a
lehetőségek határtalanok. Az alkotás öröme, a bábkészítés techniká-
ja, a különböző anyagok alakítása, a manuális tevékenykedés, a játék
öröme reméljük még nagyon sokáig a fűzfői tanulók lehetősége lesz,
akik közül több mint ötszázan foglalkoztak eddig a bábművészettel.
Jelenleg tizenkét bábos dolgozik lelkesen hétről hétre, öregbítve a
Cukorfelhő bábcsoport hírnevét, a gálaelőadás az ő munkájukat di -
cséri: Buda Vanessza, Csajághy Patrik, Glück Aletta, Hudra Eszter,
Katona Jázmin, Kiss Dávid Balázs, Kiss Maja, Kiss Rebeka, Kotroczó
Zsófia Hanna, Marx Bernadett, Pongrácz Panna, Takács Adél
Gyöngyi.
„Nem lettem hivatásos bábkészítő, bábszínész, hanem megmaradtam
műkedvelő, amatőr „bábos” pedagógusnak, aki sokrétű ismeretet, s rengeteg
tapasztalatot, életre szóló élményt gyűjtött a huszonöt esztendő alatt. 
Megláttam, hogy aki igazán találkozik a bábbal gazdagabb, boldogabb
emberré válik. A napi rohanó, pörgő életünkben fontos szigetet, pihenőt,
emberit jelent az alkotás, a báb készítése, életre hívása a gyerekeknek és
nekem egyaránt.  
A bábok és mozgatóik által teremtett különös világban végtelen
lehetőségek rejtőznek, s ennek csupán egy kis töredékét villantottam fel a
megye egyik legrégebben, folyamatosan működő gyermek-bábcsoportja
megalapításával és működtetésével. A munkám tovább folytatódik.”
(Inci néni hitvallása)
A színes, sokrétű, küzdelmekkel teli negyedévszázad elismeréseként a
bábcsoport egy emeletes tortát kapott, amit jóízűen falatozott bábos,
szülő, érdeklődő. Gratulálunk a munkájukhoz, sok sikert a következő
negyed évszázadhoz. 
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Kétezer éve ismerjük azt a tételt, hogy „senki sem lehet próféta a saját
hazájában”.
Nos, a Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület is ezen morfondíro-
zott a téli  hónapok során, amikor két téma került terítékre a dön-
téshozók asztalánál: 
1. Megépüljön-e, és ha igen, hová az egyesület új, vendégfogadásra
alkalmas irodája, felhasználva azt az ötmillió Ft összegű támogatást,
amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2017. évi Úszó VB
versenyzőinek és kísérőinek kulturált kiszolgálására ítélt meg
egyesületünknek. (l. az előző havi Hírlapban megjelent cikkünket)
2. Megmarad-e az egyesület korábbi, azaz TDM-státusza, ellátja-e a
térség informális piacra vitelét, kiszolgálja-e a szélesebb értelemben
vett turista forgalmat, vagy minősítését tekintve visszalép egy olyan
szintre, amely tevékenységét illetően a saját tagságának igényeit szol-
gálja csupán ki. 
Izgalomban nem volt hiány, hiszen a Turisztikai Egyesület előző és
mostani munkaszervezete munkája során túllépett azon, hogy
kizárólag az önmaga fenntartásával, a saját érdekeinek kielégítésével, a
szorosan vett egyesületi tagsága piaci igényeivel foglalkozzon, hanem a
városunkba látogató, itt nyaralni szándékozó magyar és külföldi
vendégek gondját-baját megoldva, a kérdéseikre válaszolva, őket útba
igazítva igyekeztünk Balatonfűzfő és térsége megítélését pozitívvá
tenni, jó hírét öregbíteni, elérni, hogy a jövőben is városunk szolgál-
tatásait vegyék igénybe, tervezett kiadásaikat helyben realizálva.
Igyekeztünk szóban és prospektusok segítségével a kíváncsiságukat
kielégíteni, nyelvi problémáikat elsimítani, helyismeretüket növelni,
a kialakult árualappal, szolgáltatásokkal őket megismertetni – ahogy
azt a Turisztikai Desztinációs Menedzsment elő is írja.
Mindehhez nyelveket beszélő munkatársakra, stratégiában gondol -

kodó munkaerőre, széles idegenforgalmi ismeretekre volt (és van)
szükség, mind e mellett tárgyi eszközökre: TDM-fejlesztésű
szoftverre, térképekre, szóróanyagokra stb.
Mindezzel ebben a pillanatban rendelkezik Balatonfűzfő városa, de a
folytatáshoz bizalomra, lehetőségre és anyagi támogatásra is szükség van.
Úgy gondoljuk, sokak számára egyértelműek azok az elért ered-
mények, amelyeket az egyesület fel tudott mutatni az elmúlt évek
során. Sokak számára, de mégsem mindenkinek. Bizony – bevalljuk
– rezgett a léc, amikor városunk képviselői, bizottságának egyes tag-
jai  arról szavaztak: bizalmat, támogatást,  további anyagi forrásokat
biztosítanak-e a helyi Turisztikai Egyesületnek vagy inkább
Balatonkenese (a Balaton Keleti Kapuja TE)  lesz-e az, aki ezeket a
feladatokat ellátja, a közös tennivalókat koordinálja, a fűzfői tagok
érdekeit képviseli, városunk szolgáltatásait piacra juttatja. 
Decemberben eldőlt: 2016-ban is együttműködés várható az önkor-
mányzat és a TE között, a TDM-feladatokat továbbra is helyben
látjuk el. 
Köszönjük azon képviselők bizalmát, akik úgy gondolják, a helyi
feladatok helyi megoldást igényelnek, és akik ezt eddig ellátták, méltóak
a további támogatásukra.
Nem tétlenkedtünk eddig sem, egyesületünk létrehozott egy
életképes, sok tekintetben jól működő szervezetet. Igyekszünk még
jobbá, korszerűbbé, piacképesebbé tenni.
Köszönjük a tagságunk és a város vezetőinek bizalmát, ígérjük: minden
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a nekünk nyújtott támogatásukat
megszolgáljuk a túristák és a helyi lakosok még nagyobb megelégedésére!

KOSZORUSNÉ SCHILDMAYER ETELKA

TDM MENEDZSER

TURISZTIKAI ROVAT

Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály január havi túraterve
• Január 9. Balatonarács–Tamás-hegy, Jókai kilátó–Balatonfüred
MÁV állomás
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.40 óra Táv: 6 km
Túravezető: Risányi Mária
• Január 16. Szakosztály évnyitó túra
Fűzfőgyártelep Hársas-völgy–Medve-hegy–Malom-völgy–Vörös -
berény 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., indulás: 8.00 óra Táv: 8 km
Túravezető: Lipták Pál
• Január 23. Márkó–Csatár-hegy–Ördögrágta-szikla–Laczkó-for-
rás–Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km Szintkülönbség:
100 m
Túravezető: Risányi Mária
• Január 29. Szakosztály évzáró-évnyitó
Fűzfőgyártelep, Művelődési Központ, 15 óra
• Január 30. Balatonalmádi–Remete-völgy–Apácafara–Cseri-
hegy–Vörösberény
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.54 óra, Balatonalmádi, Volán
pu., 7.54 óra 
Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin

• Február 6. Mencshely–Kopasz-Csemfa–Szent György-hegy,
Herendi templomrom–Lencse-hegy, Szent Balázs templomrom (13
óra mise)–Szentantalfa kulcsosház
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km Szintkülönbség:
150 m
Túravezető: Risányi Mária

Fontos!

A menetrend esetleges változása, és az időjárás nem mindig alkalmaz-
kodik 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 Balatonfűzfő +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
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Hogy is volt? Tudta-e?
Bevallom, mindig érdekelt a történelem, kedvenc tantárgyam volt a
különböző iskolatípusokban, ahol volt szerencsém megfordulni.
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.

Ezt a tájékot elődeink is nagyon szerették, jó éghajlata, fekvése, ked-
vező természeti adottságai miatt, nézzük, hol, mire bukkantunk
építkezés közben (természetesen nem a teljesség igényével)? 
Tudta-e,
– hogy őskori településre utaló nyomokat találtak a mai sportpálya
környékén?
– hogy Gyártelepen római kori leletek kerültek elő (báziskő, kandal-
ló szerű építmény)?
– hogy a mai Nikecell gyár alatt római kori temetkezési hely volt?  

– hogy Szalmássy-telep mellett a homokbányában és környékén avar
kori temető volt? 
– hogy a Delta  útelágazás környékén római fazekastelep működött
égetőkemencékkel, edényszárító épületekkel?
– hogy Fűzfőfürdőn a Vasút utcában kelta ház maradványa került
elő?
– hogy középső- és késő bronzkori sírokat találtak a Gyöngyvirág és
a Jánoshegyi út találkozásánál Fűzfőfürdőn?
– hogy Csebere keleti szélén, a vasút mellett középső bronzkori
edényeket találtak?
A régészeti leletek nagy része a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba
kerültek. S ki tudja, még mire bukkannánk manapság, amit a föld
mélye rejt? (Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek
Balatonfűzfő történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Eredményes munka a Nitrokémia Véradó Egyesületnél
Az idén megalakulásának 23. évfordulóját ünneplő Nitrokémia
Véradó Egyesület dec. 5-én tartotta a 2015. évi munkájának
értékelését. Pongrácz István egyesületi elnök ismertette az  év
folyamán végzett munkát.
Egyesületünknek megalakulásától kezdve célja a megyei Vérellátóval
és a megyei Vöröskereszt szervezettel karöltve az évenként négyszeri
kiszállásos véradások koordinálása és szervezése. Ennek értelmében
az év folyamán 197 egységnyi leadott vért tudtunk regisztrálni.
Alkalmankénti bontásban ez a következőképpen alakult:
Januárban 57 fő, ebből első véradó 2 fő 
Áprilisban 56 fő, ebből első véradó 2 fő
Júliusban 47 fő, ebből első véradó 2 fő
(Ez utóbbi a nyári szabadságolások és iskolai szünet ellenére is szép
eredmény)
Októberben 37 fő, ebből első véradó 2 fő.
Összesen: 197 fő, első véradó: 11 fő, ez végül is szép eredménynek
mondható.
A véradások szervezésén kívül célunk a donorok egyéb más módon
történő erkölcsi és lehetőségeinkhez mérten csekély anyagi
megbecsü lése is. Ennek érdekében évente kétszer – tavasszal és ősszel
– melegvizes fürdőhelyre szervezett úgynevezett regenerációs kirán-
dulásokat szervezünk. Ezek a kirándulások mindig nagy sikerre talál-
nak véradóink között. A résztvevők között megtalálható úgy a leg -
fiatalabb korosztály, a nyugdíjasok, mint az egészségi vagy más okból
már nem aktív tagjaink.
Gazdasági helyzetünk a befolyó tagdíjaknak és szponzorainknak
köszönhetően stabilnak mondható. Az elmúlt évben pályázatot adtunk
be az önkormányzathoz, melynek kapcsán  a kért összeg egy részét
megkaptuk. Sajnos irodahelyiségünk tulajdonosával telefonhasználat
ügyében nem tudtunk megegyezni, ezért szükségesnek tartanánk egy
kártyás telefon igénylését. (Ezért is pályáztunk többek között.) 
Minden véradás alkalmával meg kell említenünk a sikeres lebonyo -
lításhoz az önzetlen támogatást nyújtó állandó és alkalmi szponzo-
rainkat. Ők azok, akik a donorok étkeztetését, sörrel, illetve üdítő -
itallal, csokoládéval, kisebb ajándékokkal való ellátását lehetővé

teszik. Továbbá a vérellátó dolgozóit vendégül látják.
Taggyűléseinken üdítővel, pogácsával kínálnak.
Kirándulásainkhoz anyagi hozzájárulással segítenek.
Az ő hozzáállásuk nélkül a véradások komoly akadályokba
ütköznének. Feltétlen meg kell említeni őket.
Támogatóink illetve alkalmi segítőink voltak a 2015-ös esztendőben:
COOP üzlet (Hegedűsné Klári), Lajkó Frigyes vállalkozó, Joker ABC
(Balatonfűzfő, Árpád út), Pók Árpád vállalkozó, Zenit 8 Kft. (Gergely
Tamás), Orosz Péter, Pintér István, Szatuna Kft. (ifj. Tóth János),
Gondán Sándor, Cserna Zoltán (papír anyag), Jenei István, László
Gábor, végül, de nem utolsósorban a Művelődési Központ és Könyvtár
(Gróf Tibor) az állandó helyszín biztosításáért.
Segítségüket ezúton is tisztelettel megköszönjük és a továbbiakban is
számítunk támogatásukra!

A következő véradás ideje: 2016. január 22.

DIÓSI PÉTER

NITROKÉMIA VÉRADÓ EGYESÜLET

Új rovat
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Jubileumi alkalom – tizenhárom madáretetővel

Nemcsak a kis madaraink röppennek, hanem az idő is. …
December végén – a téli szünetben – immár tizedik alkalommal hívták a
VÁCISZ Egyesület színes plakátjai a madarainkat segíteni szándékozó,
barkácsoló gyerekeket, családokat téli etető készítésre. Igen kellemes
hangulatban, hangos kopácsolás kíséretében a Pintér házaspár vezetésével
tizenhárom madáretető készült. A szorgoskodókat a Balaton és Csebszalto
nyugdíjasklub tagjai segítették.        
Az ügyeskedő barkácsolók  örömmel vitték haza a remek alkotásokat. Az
MME  Veszp rém Megyei Csoportja a témához kapcso lódó könyvekkel és
hasznos dolgokkal ajándékozta meg a résztvevőket, akik között legtöbben
Szentkirályszabadjáról érkeztek. 
A folytatás tavasszal a madárodúk készí tésekor……

PINTÉR ISTVÁN

Csebszalto nyugdíjasklub

Az adventi vasárnapokon fűzfői lakosok immár ötödik éve
kísérik figyelemmel a városi koszorún a gyertyagyújtásokat. A
második gyertya fényei december 6-án gyulladtak fel a tobruki
óvoda udvarán a Csebszalto klub tagjai szervezésében. A köszön-
tő után egy történetet meséltem el a szeretetről, mely nélkül
nincs összefogás, siker, és nem jön el a várva várt jólét. Petőhné
Stadinger Ilona pedig egy másik történettel a szeretetet hasonlí-
totta össze az anyagi jóléttel, gyermekszemmel nézve. Mindkettő
megható tanulsággal zárult. Ezek után Marton Béla polgármester
úr mondta el karácsonyi gondolatait, majd Ferenc atya idézte az
evangélium szavait. A Balaton Dalkör tagjai két karácsonyi
énekkel színesítették a műsort, és a végén zenei segítséggel
közösen elénekeltük a „Mennyből az angyal” című dalt. Ezután
egy kis vendégségre invitáltuk a megjelenteket, a tagok által
készített süteményekkel, forralt borral, teával kedveskedtünk.
Immár hagyománnyá vált karácsonyváró ünnepségünket
december 11-én tartottuk. A tagok létszáma már meghaladta a
klubhelyiségünk befogadó képességét, ezért új helyszínt kellett
keresni. Szerencsénkre az idei évben készült el a Szitakötő
étterem a strand bejáratánál, ahol az éttermi részt betöltve min-
denkinek ülőhelyet tudtunk biztosítani. Az ünnepünk, mint
minden alkalommal, a kis óvodások műsorával kezdődött.
Takács Titanilla óvó néni felkészítő munkája eredményeként a
gyermekek énekeltek, szavaltak nekünk, majd a végén a görbe,
csúf fenyőfa történetét adták elő. Ezután Juliska (Nagy
Sándorné) és Mariska néni (Szekeres Péterné) találkozásának
lehettünk szem- és fültanúi sok humoros esettel fűszerezve.
A jelenlevő Marton Béla polgármester úr is köszöntötte a klub
tagjait, elmondta karácsonyhoz fűződő gondolatait. Ezután a
vacsora következett. Sajnos a minőséget sokan jogosan
reklamálták. Reméljük, a konyha személyzete tanul ebből. Végül
már csak a kikapcsolódás, zene, tánc következett, amit egyszer a
tombolasorsolás idejére megszakítottunk. Tombola- tárgyakat
vásároltunk, illetve támogatóinktól kaptuk, de a választékot tag-
jaink is bővítették. A fődíjat, egy mézeskalács házat Madarászné
Kajdacsy Ágnes készítette. A házikó előtt a feleség szeretettel,
sodrófával várja haza férjét. A zenét pártoló tagunk, Jenei
Sándor szolgáltatta. A kis ünnepségünkön jól érezte magát min-
den jelenlevő, ráhangolódtunk az ünnepi napokra, kellemesen
elfáradva köszöntünk el egymástól.

SZABÓ LAJOS KLUBVEZETŐ
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Lapzárta: minden hónap 28-a
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Közlés esetén fenntartjuk a szerkesztés jogát!

A megjelent olvasói levelek és hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
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Januári rejtvény
A decemberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Csillog-villog a világ,
s ablakon a jégvirág
(Devecseri László: Itt a tél)

Könyvet nyert: Nagy Julianna és Szakács
Kálmán balatonfűzfői olvasónk.
Gratulálunk!

Januári rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2015. január 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 gránátalma egy mélybordó színű gyü -
mölcs, ami rengeteg magot rejt magában.
Ezek a magok nemcsak ízletesek, hanem
nagyon sok előnyös tulajdonságuk is van.
A kínai és az ajurvédikus gyógyászatban ezt a
gyümölcsöt már évezredek óta hasz nálják,
sőt az előzetes laboratóriumi kutatások és a
klinikai vizsgálatok is igazolták a gránátalma
számos pozitív hatását.
A magok alacsony kalóriatartalmúak, de ros-
tokban igen gazdagok, ezért kiválóan alkal -
masak méregtelenítésre és súlycsökkentésre is.
A rostoknak köszönhetően javult az emész tés,
fokozódik az anyagcsere és a zsír égető folyama-

tok is beindulnak. A gránátalma fogyasztásával
haté konyan lehet csök ken teni a szívbetegségek
kialaku lásáért felelős kockázati tényezőket. 
A gyümölcs jó forrása két alapvető vitamin-
nak: C-vitamin és K-vitamin található
benne. A C-vitaminnak köszönhetően a grá -
nát alma segíti az immun rendszer műkö -
dését, gyorsítja a sebgyógyulást, hozzájárul
az egészséges fogínyhez, a normális kollagén
és elasztin termelődéshez. A K-vitamin fon -
tos az erős és egészséges csontok fenn -
tartásához, valamint a meg felelő véralva -
dáshoz is. A gránátalma magja gazdag
fitokemikáliákban, amik jó tékony hatással

vannak az egész szervezetre. A gránátalma
leggyakoribb ilyen anyagaik a polifenolok:
ebben a gyümölcsben főként tanninokat,
kvercetineket és antociánokat találunk,
amiknek bizonyítottan erős rákmegelőző
hatásaik is vannak. A poli fenolok javít hatják
az egészséges sejtek túlélését, va lamit a rákos
sejtek halálát is képesek előidézni, ezenfelül
megakadályozzák a tu morok növekedését és
átterjedését. Az antocianinok gyulladáscsök -
kentő, antivirális és anti mikrobiális tulaj-
donsággokkal rendelkeznek. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – a gránátalma 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, 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

Számítógépek teljes körű
karbantartása, adatmentés, vírusirtás,

helyszínre történő kiszállással.
(06-30/262-2103)

Általános iskolások
korrepetálását, órára felkészítését
vállalom. Kérésre házhoz megyek.

Telefon: 06-20/452-2572

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: 8.00–17.00 óráig,

V: 9.00–13.00

Hirdessen 2016-ban
Ön is a Balatonfűzfői

Hírlapban!
Részletes tájékoztatást kérhet

e-mail-en a fuzfohirlap@gmail.com
vagy

telefonon: 06-20/925-4515

A szerkesztőség hírei
Anyagtorlódás miatt kimaradt anyagaink:

– Balatonfűzfő főbb időjárási jellemzői 2015. évben,
– A mesék szerepe, lélektani funkciója,
– Idősek klubjának karácsonyi eseményei,
– Az értéktár bizottság anyaga.

Megértésüket kérjük! A fent felsorolt anyagok megjelentetését mielőbb pótoljuk.

Témaköreink bővítésére januári számunkban két új rovatot indítunk:

– Hogy is volt? Tudta-e?,
– Tegyünk az egészségünkért.

Új rovatainkat fogadják szeretettel!
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Ünnepi táncgála

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Cukorfelhő bábcsoport

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


