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

2017. december 10-től 2018. január 15-ig
A rendezvények helyszíne a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az ettől eltérő helyszíneket a programoknál közöljük.

December 9. 9 órától Disznóvágás egész
napos kísérő programokkal
9 órától kóstolás kóstolói jegyek ellenében
10 óra Frici bohóc gyermekműsora
11 óra Vidám gyermekműsor Molnár Orsival
12 óra Jó ebédhez szól a nóta Tóth Istvánnal
14 óra Tangóharmonikás zene Nádasi
Elemérrel
15 óra Balatonfűzfő és testvértelepülése,
Nagycétény művészeti csoportjainak fellé-
pése
16 óra Örökzöld operettslágerek Teremi
Trixi és Szeles József színművészek előadá-
sában
17 óra Tombolasorsolás
18 óra Magyar Rózsa énekesnő fellépése
19–24 óra Tánczene Tóth Istvánnal, a szü-
netben fellép a Yildizlar Hastánccsoport
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház és udvara

December 9. 9.30 óra Mikulástúra
– indulás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont
– érkezés: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár

December 10. 15 óra Jókai Közszíntér
Kézműves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

December 10. 16 óra II. Adventi gyertyagyújtás
– házigazda: Csebszalto nyugdíjasklub
Helyszín: Tobruk, óvoda

December 12. 17 óra Közmeghallgatás
– a polgármester és a képviselő-testület be -
számolója
(kérdéseket a polgármester email címére lehet
küldeni: polgarmester@balatonfuzfo.hu)

December 12. 16 óra „Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

December 13. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyug-
díjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: NIKE étterem

December 13. 17 óra Kiállítás a balatonfűz-
fői Hímző Műhely munkáiból

December 14. 17 óra „Életünk a tánc”
– ünnepi táncgála

December 15. 16 óra Csebszalto nyugdíjas-
klub
– karácsonyi ünnep
Helyszín: Natúrkert vendéglő

December 16. Városi karácsony a Közösségi
Házban
15–17 óra Karácsonyi kézműves foglalko-
zás kicsiknek és nagyoknak
16 óra Interaktív zenés gyermekműsor a
Napvirág zenekarral
17 óra Country karácsony a Conestoga
Country Linedance fellépésével, táncházzal
18 óra Márió a harmonikás fellépése

December 17. 16 óra III. Adventi gyertya-
gyújtás
– házigazda: Pintér házaspár
Helyszín: Szalmássy-telep, Vadkörte utca

December 18. 16 óra Kártya Klub

December 20. 16 óra Városházi karácsony
Helyszín: Városháza aulája

December 21. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 23. 16 óra IV. Adventi gyertyagyújtás
– házigazda: Balaton nyugdíjasklub
Helyszín: Fűzfőfürdő, mámai romtemplom

December 28. 10 óra Madáretető készítés
– a VÁCISZ szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

December 31. 19 óra Szilveszteri bál
– a Polgárőrség és a Balaton nyugdíjasklub
szervezésében
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

2018. januári előzetes

Január 2. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 3. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 5. 17 óra Újévi köszöntő
– köszöntőt mond: Marton Béla polgármester
– fellép: Érdi Tamás zongoraművész

Január 9. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 9. 18 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis épület

Január 10. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

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

Január 13. 15 óra Jókai Közszíntér Kéz -
műves Klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér, kis
épület

Január 15. 18 óra „Vidám téli esték” –
Színházbérlet 2017, III. előadás
– Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–Szenes
Iván: Az ördög nem alszik
- bohózat két felvonásban
Információ: Vág falvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, 88/451-056

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

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár 2017. december 21-től

2018. január 3-ig ZÁRVA tart!
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Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
november 21-én tartotta soron következő testületi ülését, ahol a kö -
vetkező határozatok születtek, a teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete úgy
dön tött, felkéri
a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületet a turisztikai beszámo-
ló – Pénzügyi, Településfejlesztési és Humán Bizottság 2017. novem -
ber 13-i – jegyzőkönyvében meghatározott elvárások szerinti és
szerző dés szerinti kiegészítésére,
felkéri a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t és a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár intézményt a 2017. évi idegenforgalmi szezon
értékeléséhez készített beszámolójának a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Humán Bizottság 2017. november 13-i jegyzőkönyvében felsorolt
elemekkel és elvárásokkal történő kiegészítésére.

– A testület felhívta a településen működő civil szervezetek figyel-
mét, hogy az önkormányzati vagyont érintő vagy önkormányzati
költségvetési forrást igénylő pályázataikra vonatkozó kérelmüket
kizárólag abban az esetben tudja elbírálni, amennyiben a pályázatok
benyújtását megelőzően a képviselő-testület a projekt műszaki tartal-
mát megismerte. 
A pályázati dokumentációt és az elszámolásról készült dokumentá -
ciót meg kell küldeni a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
részére.
A civil szervezeteknek folyamatos tájékoztatási kötelezettségük van
az önkormányzat felé pályázatukat érintő változások esetén.

– A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Fűzfői Atlétikai
Klub pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO
pályázata keretében „A balatonfűzfői Városi Stadion labdarúgó-
pálya világítása kialakításának II. üteme” című projektjére. A pro-
jekt összköltsége bruttó 8 000 000 Ft, amelyhez a Fűzfői Atlétikai
Klub a pályázat keretében bruttó 5 600 000 Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel, képviselő-testület pedig bruttó
2 400 000 Ft saját erőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.

– Az önkormányzat tulajdonosként hozzájárult a Balatonfűzfői
Városvédő és Fürdő Egyesület 
– balatonfűzfői 1024/14 helyrajzi számú ingatlanon lévő – huzalhá-
ló kerítésének fennmaradásához azzal, hogy a zöld kerítés kialakításá-
ra az egyesületnek törekednie kell,
felkérte a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdőegyesületet, hogy a zöld
kerítés kialakításával kapcsolatos tevékenységéről, eredményéről min-
den évben adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az ön kor -
mányzat által kötött haszonkölcsön szerződések bérleti szerződéssé
történő átalakítása című napirend tárgyalása során úgy döntött, hogy 

1. a Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület javaslatát elfogad-
ja, a 167/2017. (08. 29.) Kt. határozatban foglaltakat módosítva a
fizetendő bérleti díjat 20 000 Ft + áfa/év összegben állapítja meg.

2. a Balatonfűzfő város önkormányzata és a Balatonfűzfői Vízisport
Centrum Egyesület között a balatonfűzfői 352/4 helyrajzi számú

ingatlan tárgyában 103/2017. (05. 16.) számú határozattal jóváha-
gyott bérleti szerződés bérleti díjra vonatkozó II/5. pontjában sze-
replő nettó 50 000 Ft/év bérleti díjat bruttó 50 000 Ft/év bérleti
díjra módosítja. A szerződés 5.1. pontját változatlan tartalommal
fenntartja azzal, hogy a beruházás megkezdése előtt a bérleti szer-
ződést újra tárgyalja.

3. a 167/2017. (08. 29.) Kt. határozatban foglaltakat módosítja és a
Balatonfűzfő Szörf Klub Sportegyesület által fizetendő bérleti díj
mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: 
A bérleti díj az általuk bérelt terület 

1000 m2 nagyságú területrésze után bruttó 50 000 Ft/év
3031 m2 nagyságú területrésze után: 1 Ft + áfa/év/m2

1000 m2 nagyságú területrészének azon időponttól – de legké-
sőbb a bérleti szerződés aláírásától számított 5. évtől – kezdődő-
en fizetendő emelt összegű bérleti díj bruttó 300 000 Ft/év. 

4. a Balatonfűzfői Horgász Egyesület által használt önkormányzati
tulajdonú terület ingyenes használatára vonatkozó megállapodást
megszünteti, területbejárást követően kijelöli a valós használatú
területet és a decemberi ülésen dönt a bérleti díj mértékéről.

5. felhatalmazza a polgármestert az Angyal József Tenisz Sport
Egyesülettel, a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések
Egyesületével a határozatlan időtartamú bérleti szerződések meg-
kötésére a 167/2017. (08. 29.) számú határozatban javasolt és az
egyesületek által elfogadott – alábbiak szerinti – bérleti díj összeg-
gel.

– Angyal József Teniszsport Egyesület
75 000 Ft + áfa/év

– Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete
15 000 Ft + áfa/év 

– A testület kezdeményezi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatalnál, hogy a Balatonfűzfő-Fűzfőgyártelepen az önkor-
mányzat tulajdonában álló vízi közművek üzemeltetésére 2018. évre
jelöljön ki közérdekű üzemeltetőt a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 32. §-a alapján.

– A képviselők döntése szerint a Fűzfőgyártelep-Alsó elnevezésű
autóbusz-pályaudvar területrészt „Fűzfői kapu”-nak nevezik el.

– A képviselő-testület úgy döntött, 
1.  benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János

Tehetséggondozó Programjában való részvételre,
2. támogatja, hogy Kálnay Gergely nyolcadik évfolyamos tanuló

Balatonfűzfő város képviseletében részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában,

3. vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 

– a 2018/2019. tanévtől kezdődően – havi 5000 Ft ösztöndíjat nyújt.

– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete –
Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Főosztálya,
Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztálya BP/0803/3613-
12/2017. számú végzésére hivatkozással – nyilatkozott arról, hogy
törvényes lehetőség hiányában nem járul hozzá a Balatonfűzfő
Fövenystrand területén Mobil Inga Vízisípálya üzemeltetéséhez. 

A képviselő-testületi ülésen történt
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– Balatonfűzfő város önkormányzatának képviselő-testülete az
önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját – mint a költség-
vetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint elfogadja:

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

2. A 2018. évi költségvetésbe be kell építeni a 2017. költségvetési év
során vállalt, a 2018. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 

3. 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, valamint a bérkeretek
felülvizsgálatára. A közmű költségek tervezésénél a 2017. évi tény-
leges teljesítést lehet figyelembe venni. 

4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizsgá-
lata, a Civil Koncepció és a Sportkoncepció szerinti keret tervezése.

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

6. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata és megvaló-
sítása. Az ingatlan eladásból származó bevételek kizárólag fejlesz-
tésre fordíthatók.

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

– A  képviselő-testület a 2018. januári ülésén a Civil Koncepciót és a
Sportkoncepciót felülvizsgálja.

– Az önkormányzat likviditási célra 2018. január 1. napjától – 2018.
december 31. napjáig 80 000 000 Ft összegű folyószámlakeret (lik-
vidhitel) szerződést köt a Raiffeisen Bank Zrt.-vel, valamint kötele-
zettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és
járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések
előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

– A testület megállapította, hogy a Veszprém Megyei Ka tasztrófa -
védelmi Igazgatóság 36990/465-68/2017. számú végzésében előírt –
oltóvíz-kötelezést önerőből teljesíteni nem tudja. 
A 150/2017. (06. 20.) Kt. határozat 1. pontjában foglaltakat megerő-
sítve felkérte a polgármestert, hogy közvetlenül Magyarország kor-
mánya segítségét kérje a fűzfőgyártelepi településrészen kötelezően
előírt oltóvíz rendszer felújításához szükséges pénzügyi forrás megte-
remtése érdekében.

– Módosult az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (III. 3.) rendelete.

A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a határozatokat városunk hon-
lapján Önkormányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek (vagy határo-
zatok) menüpont alatt olvashatják. A következő testületi ülés 2017.
decem ber 12-én lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

Kérem, engedjék meg, hogy ezt az évet egy karácsonyi köszöntővel
zárjam.

Az ünnep lényege az évtizedek, évszázadok alatt sem változik, mind-
annyian ugyanarra vágyunk.

Mert bár minden karácsony más és más, hiszen mást hoz a gyerme -
keknek és mást a felnőttnek, mást a fiatalnak és mást az idősnek, mást
a családapának és mást a suhanc legénynek, mégis – vagy talán éppen
ezért – a karácsony csoda, közös élményünk. Közös élményünk, oly-
annyira, hogy ha megkérnének bennünket, akik itt vagyunk, fessük le
egyenként, milyen is az igazi karácsony, meglepődnénk az eredmé-
nyen. Hiszen nagyjából-egészéből mindannyian ugyanarra gondol-
nánk: melegséget árasztó szobára, meghitt hangulatra, bensőséges
gyertyafényre, bizalmat sugárzó otthonosságra, befogadó szeretetre.
Vajon miért van ez? Vajon nem azért, mert összeköt bennünket vala-
milyen titkos erő, valamilyen fogantatásunk pillanatában mindannyi-
unkba beleültetett vágy? Vajon nem azért-e, mert mindannyian
ugyanarra várunk ilyenkor, karácsonykor, hiába különbözünk annyi-
ra, hiába állunk távol egymástól akár éveink számát, akár élethelyze-
tünket vagy végzettségünket, szakmánkat tekintve?

„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még
mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az

utcákon, megállok a kirakatok előtt. Nézelődöm. (…) Semmiféle
tárgy nem kell már…(…) Mégis valamit várok még” – írja Márai
Sándor. – „Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások,
csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok,
őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket az Angyal sem
tudna már beváltani; s még mindig várok valamire. Néha azt hiszem,
a szeretetre várok.”

Valóban, ebben rejlik a titok: amit mindannyian váruk, amire mind-
annyian vágyunk, az a szeretet. Ezért is gondolunk ugyanarra a kará-
csony szó hallatán. És ezért is olyan élénkek az emlékeink a régi kará-
csonyokról. Hiszen minden gyermek, amire vágyik, azt teljes lényével
vágyja, és amit kap, teljes lényével, minden érzékszervével befogadja.
És a karácsony olyan szent pillanat, amikor kizökken az idő a rendes
folyásából, „hiszen azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunk-
ban áll kiemelkedni az időből”, megnyílik az ég, és az éggel együtt
megnyílik a mi szívünk is: érzékenyebbek, befogadóbbak vagyunk,
mint bármikor máskor.

A közelmúltban egy idős barátommal beszélgettem, és ő mesélte
nekem, hogy milyen érdekes: hiába telnek az évek, múlnak az évtize-
dek, mégis, ha a gyerekkori karácsonyokra gondol, ugyanaz az öröm,
izgalom keríti hatalmába, mint hétéves fiúcska korában. A csikorgó
hideg most is a csontjáig hatol, ahogy a forró kályha duruzsolása is ott

A nyolcvanhetedik hónap a városházán
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Pályázati felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a tulaj-
donában lévő balatonfűzfői 603 helyrajzi számú ingatlan – volt Jókai
Általános Iskola épületegyüttese – versenytárgyalás útján történő
értékesítésére.

A versenytárgyalás időpontja: 2017. december 18. 10.00 óra

A versenytárgyalás helye: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
A részletes versenytárgyalási felhívás szövege Balatonfűzfő Város
honlapján (www.balatonfuzfo.hu) tekinthető meg.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Turizmus – felhívás
A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület elnöksége az elmúlt
közgyűlés után arra az elhatározásra jutott, hogy a turizmus helyett
mostantól autószereléssel fog foglalkozni…
Természetesen ez csak vicc, de úgy tűnik, ott komolyabb lenne felénk
az érdeklődés. A jelenlegi 125 fős taglétszámból 8 fő vett részt a
legutóbbi közgyűlésen! Nyilvánvalóan a turizmussal érintett szemé-
lyek száma ennél jóval több az általunk képviselt térségben, így a meg-
jelentek száma – mondhatni – igen „karcsú”. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség és saját meglátásom szerint is a
TDM egyesületeknek alulról épülő szervezeteknek kellene lenniük.
Az inaktivitást látva jogos a kérdés: egyáltalán szeretnénk mi ezt? 
Tudomásom szerint IGEN, viszont ehhez szükség van Önökre is! 

Fontos, hogy halljunk Önökről, tudjuk, hogy mire van szükségük?
Ameddig ez az alapvető rendszer nem áll fel, addig a támogató önkor -
mányzatok jogosan gondolkoznak el azon, hogy a későbbiekben
támogassanak-e egyáltalán bármilyen TDM-működést.
Kérek mindenkit, aki tagunk vagy ha nem tag, de a turizmus érinti
mindennapjait, hogy 2018. január 19-én pénteken jöjjön el köz-
gyűlésünkre és egy ebéd/vacsora keretében gondolkodjunk együtt. 

Legyen mindannyiunk szívügye a TURIZMUS!

KÖSZÖNETTEL:
REVUCZKY KARION ELNÖK

Felhívás
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Kultúra Napján ,,Balatonfűzfő Kultúrájáért” elismerő címet

adományoz. Kérem a civil szervezetek vezetőit, városunk lakosságát, hogy a ,,Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntető cím adományozására
vonatkozó – indoklással ellátott – javaslataikat 2018. január 4-ig juttassák el a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Kaszás Pált, Katzer András Jánost.
Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!

*
Fájdalommal búcsúzunk az 5 elhunyt balatonfűzfői lakostól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

A Polgármesteri Hivatal az alábbi népességi adatokat szolgáltatta a
2017. októberi lapzártától a 2017. novemberi lapzártáig:

van a fülében, miként az utánozhatatlan körtebefőtt hideg íze is a szá-
jában, amit a nagymama hozott fel a pincéből, ezzel hűtve le az izga-
lom lázában égő unokákat. És ugyanazt a mély szomorúságot érzi, ha
arra a Szentestére gondol, amikor édesapja a gazdasági válság közepén
– a harmincas évek egyik gyászos karácsonyán – nem lehetett velük,
mert munkát ment keresni Franciaországba. Még ma is belefájdul
a szíve, ha arra gondol, hogy a kevéske tűzifát édesanyja fűrészelte fel,
és alig tudtak egy kis tüzet gyújtani, hogy megmelegedhessenek. Ez
volt az ajándék azon az éjszakán, többre nem futotta, és a család édes-
apa nélkül, a kályha mellett egymáshoz bújva is vacogott…

Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egészen sötét, akár csillogó, mi
újra és újra itt állunk, deresedő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel:

még mindig várunk valamire. Várunk a szeretetre, amelyet a Teremtő
táplált belénk egykor mélyen, egészen mélyen. A lényünkhöz tarto-
zik, és szomorúak vagyunk, ha hiányzik az életünkből. A szomorúság
mindig hiány, miként a boldogság ennek ellentéte: bőség.

Mindannyiuknak áldott karácsonyt és reményteli új esztendőt kívá-
nok!

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény: 2017. december 21. 17 óra
Fűzfőfürdő, Közösségi Ház 

MARTON BÉLA

POLGÁRMESTER
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Karácsony ünnepéhez közeledve…
Advent első vasárnapjával, és talán már azt megelőzően is, készülődés
veszi kezdetét a legtöbb ember életében. Minden évben szeretnénk a
lehető legjobban megszervezni a karácsonyi ünnepet. Ha nyitott
szemmel járjuk mindennapjainkat, azt vehetjük észre, hogy nem
csupán készülődésről van szó. Sok esetben már úgynevezett
„előkarácsonyozást” látunk. Pedig az adventi időszak nem erről szól.
Az advent a várakozás, a készülődés ideje. Nagyon fontos, hogy helye-
sen osszuk be az időnket. Ne csupán külsőségekben, hanem sokkal
inkább bensőleg, lelkileg készítsük fel magunkat a Szent Ünnepre.
Amilyen az adventi készületünk, olyan lesz a Karácsonyunk is.
A Karácsonyt a szeretet ünnepének nevezzük. Elsősorban Isten
szeretetének megnyilvánulása. Jézus Krisztus megtestesülése által
Isten ajándékozza meg az emberiséget. A bűnös embert ajándékozza
meg a bűnbocsátó Isten. Itt gyökerezik a szeretet ünnepe. 
Karácsonykor ezt az ajándékozó szeretetet próbáljuk megvalósítani
mindannyian a saját életünkben. Úgy tudjuk a legjobban megtenni,
ha mi magunk válunk ajándékká. Mindannyiunk életében az idő
drága kincs. Igyekszünk jól gazdálkodni vele, mégis gyakran idő
hiányában szenvedünk. Ajándékozzuk oda a másik embernek, család-
tagjainknak az időnket, a figyelmünket, önmagunkat. A szeretetben
együtt töltött idő pótolhatatlan és megfizethetetlen. 
Az adventi készületünk során ne feledjük tehát, mindenekelőtt Isten

ajándékoz meg minket  egyszülött Fia, Jézus Krisztus által. Figyel
ránk, gondoskodik rólunk. Próbáljuk meg mi is ezt megélni az
ünnepek alatt és utána is! Felelősek vagyunk egymásért, ezért ne
feledkezzünk meg azokról sem, akik egyedül töltik az ünnepeket, s
talán fájdalommal, szomorúsággal élik meg azt. Egy kedves szó,
néhány perc talán gyógyír lehet sokak szomorúságára. 
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján sajnos azt kell megállapítani,
hogy az éjféli mise varázsa kevésbé érinti meg az embereket, mint
korábban. Nehezen szánják rá magukat, hogy részt vegyenek rajta. Ez
lesz az első karácsonyom Balatonfűzfőn. Bízom benne, hogy a fűz -
főiek megcáfolják ezt a statisztikát, és sokan leszünk ezen a cso dá -
latosan szép éjszakán is a szentmisén! 
Szeretettel hívok és várok mindenkit december 24-én, Szenteste az
éjféli misére a balatonfűzfői Jézus Szíve római katolikus
plébániatemp lomba hálát adni Isten gondoskodó szeretetéért!
Köszöntsük együtt evilágra született Üdvözítőnket, ajándékozzuk
meg Istent és egymást jelenlétünkkel!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Balatonfűzfő minden lakójának
kegyelmekben gazdag adventi készületet, szeretetben megélt
Karácsonyt, és Isten bőséges áldásában gazdag Új Esztendőt!

LAPOSA NORBERT BALATONFŰZFŐI PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ

Miserend
Advent hétköznapjain reggel 6 órakor hajnali misére várjuk a híveket
(hétfőn, szerdán, pénteken Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébániatemplom-
ban, csütörtökön Balatonfűzfő-Gyártelepen a Szent László temp lomban).

Karácsonyi és újévi miserend:
• December 23-án (szombaton) délután 4 órakor városi gyertya -

gyújtás Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébániatemplomnál, utána
5 óra kor advent 4. vasárnap előesti szentmise. A Gyártelepen ezen
a napon nem lesz szentmise!

• December 24-én délelőtt Balatonfűzfő-Gyártelepen lesz reggel 9-kor
advent 4. vasárnapi szentmise, Fűzfőfürdőn délelőtt nem lesz
szentmise!

• December 24-én, Szenteste Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébániatemp -
lomban lesz éjféli szentmise.

• December 25-én, Karácsony napján Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébá-
niatemplomban délelőtt 11 órakor, Balatonfűzfő-Gyártelepen a Szent
László templomban este 6 órakor lesz ünnepi szentmise.

• December 26-án Fűzfőfürdőn, a Jézus Szíve plébániatemplomban
lesz délelőtt 11 órakor szentmise (a Gyártelepen nem lesz ezen a
napon szentmise).

• December 30-án (szombaton) Balatonfűzfő-Gyártelepen este 6 órakor
lesz szentmise.

• December 31-én Szent Család vasárnapján Fűzfőfürdőn a Jézus Szíve
plébániatemplomban délelőtt 11 órakor lesz év végi hálaadó szent-
mise.

• Január 1-jén Fűzfőfürdőn délelőtt 11 órakor, Balatonfűzfő-
Gyártelepen este 6 órakor lesz ünnepi szentmise.

Karácsonyi üzenet
„…a mi üdvözítő Istenünk díszére váljanak mindenben.” (Titusz 2,10)
Előkerült az a karácsonyi dísz, amit gyerekkorunkban ragasztottunk
az öcsémmel. Színes papírokból kivágott szalagok karikái fonódnak
egymásba hosszan, körbeölelik fentről lefelé az örökzöld fenyőt,
kiemelik „lentre” kitáruló alakját. 
Amint megláttam, ezer emlék villant fel bennem, meg belém hasított
az is, hogy elrohantak az évek… 
Milyen makacsul kapaszkodnak egymásba öt évtizede a színes, sza-
kadt karikák. Szükségük van egymásra. Együtt pedig szükségük van
az örökzöld fára, hogy „létüknek” értelme, tartása, tartalma legyen.
Az örökzöld fát díszíteni, kiemelni, ragyogtatni; – ezért lettek… 



8. oldal 2017. december

A karácsonyfa keresztyén szimbólummá vált, de arra a Jézus Krisztusra
mutat, akiben az örök élet Ura kitárta karjait felénk, irgalmas, örök
ölelésre, akárcsak a fenyő „kifelé és lefelé” táruló ágai. Az örök élet Ura
eljött hozzánk, hogy egymáshoz kössön bennünket, és megtartó, örök
életének „zöldjére” fűzze földi életünk minden mozzanatát. 
Ha a mi üdvözítő Urunk „tart” minket, ha Ő hordoz, akkor mi is Őt
díszítjük, egymást erősítjük, és múlandó életünk örök értelmet és
életet nyer.

Adventi és karácsonyi gyülekezeti alkalmaink
(A református templom felújítása miatt előfordulhat, hogy a temp -
lom melletti gyülekezeti teremben vagyunk.)

Advent
2017. december 3., 10., 17., 24., advent vasárnapjai, a szokott isten-
tiszteleti rend, vasárnaponként, 9.00 órakor. 
Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacso-
raosztásra, hétfőnként, 16.30 órakor.
2017. december 3., vasárnap, advent első vasárnapja, istentisztelet
keretében új presbitérium és gondnok eskütétele.
2017. december 3., vasárnap, 16.00 óra, adventi orgonakoncert
(21. gyülekezeti koncert) – Varga Áron szervezésében, a Veszprém
Megyei Orgonaalap javára, fűzfőiek számára is, helyszín: balaton -
almádi református templom. 

2017. december 16., szombat, 9.00–13.00 óra között alsós hittanosok
adventi napja; 15.00–20.00 óra között felsős hittanosok adventi
napja.
2016. december 17., vasárnap, advent harmadik vasárnapján, családi
istentisztelet, 9.00 órakor, a hittanos gyermekek szolgálatával.

Karácsony
2017. december 24., vasárnap, „szentestei” istentisztelet,
9.00 órakor.
2017. december 25., hétfő, karácsony első napján, ünnepi isten-
tisztelet úrvacsoraosztással, 9.00 órakor.
2017. december 26., kedd, karácsony második napján, ünnepi isten-
tisztelet legátus szolgálatával, 9.00 órakor.

Évforduló
2017. december 31., vasárnap, óévi hálaadó istentisztelet,
9.00 órakor.
2018. január 1., hétfő, újévi istentisztelet, 9.00 órakor.
2018. január 7., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasár-
napján, 9.00 órakor.

STEINBACH JÓZSEF

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Balatonfűzfő védelméért
A Megyeházán átadták a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság
által alapított emlékplaketteket.
A díjazottak egyike Ticz Antal Attila, a balatonfűzfői Polgár mes -
teri Hivatal közbiztonsági referense volt.
Balatonfűzfő lakosságának védelméért, biztonságáért dolgozik,
lakossági riasztó és tájékoztatási feladatokat is ellát. Kiemelt fel -
adata kezelni a város ipari területének magas kockázatú tényezőit.
Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel végzi.
Gratulálunk az elismeréshez, további sikeres munkát kívánunk!

SZERKESZTŐSÉG

Meghívó
Szilveszteri batyus bálra

2017. december 31-én 18:00 órai kezdettel várjuk

Önt és kedves családját a Balatonfűzfő Polgárőr

Egyesület és a Balaton nyugdíjas klub szervezésében

megrendezésre kerülő szilveszteri batyus bulinkra.

Helyszín: Fűzfőfürdő – Közösségi Ház

Zenét biztosítja: Szilveszter

Belépő: 1800 Ft, amely tartalmazza a virslis vacsorát

és éjfélkor koccintás erejéig a pezsgőt.

Tombola 22:00 órakor • Koccintás után tűzijáték

Jelentkezés: 2017. december 28-ig. 
Lőrincz Gábor PÖ Elnöknél a 30/467-1002

telefonszámon és Lőrincz-Horváth Veronikánál
a 20/807-8802 telefonszámon.

Tűzijátékkal kapcsolatban szintén

Lőrincz Gábort keresd!
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Tóth Lajos Péter
Az év közepén új igazgató került az Öve ges
iskola élére. Arra kértük Tóth Lajos Péter
igazgató urat, hogy mutatkozzon be
lapunk hasábjain.
Azzal kezdem a bemutatkozást, hogy
remélem, sokan ismernek már. Igaz nem itt
születtem, de több mint huszonöt éve élek
itt Balatonfűzfőn a családommal. Itt
neveltük fel két lányomat, akik a helyi
általános iskolába jártak, és most vannak
kirepülőben.
Az Öveges iskolával is legalább ilyen régi a
kapcsolatom. Dolgoztam a nevelés, a tanítás
minden területén. A kollégiumban nevelő-
tanárként, az iskolában tanárként és
munkaközösség vezetőként és vezető
helyettesként is. Mondhatom, hogy jól
ismerem az iskolát és a települést. Az elmúlt
tanévben – már nem először az iskola
történetében – megbízott vezető irányította
az intézményt. Ezután fontosnak tartottam,
hogy az iskola megmutassa erejét és legyen
újra belső pályázó a vezetői posztra.
Beszélgetve a kollégákkal, úgy láttam, hogy
sokan bíztatnak, támogatnak. Nem volt

meglepő, hogy a véleményezésről szóló
értekezleten is magas támogatást kapott a
programom és kaptam én is.
A jelenlegi erősségekre kell építeni a kö -
vetkező években. Ezek közül elsőként a csalá-
dias légkört emelem ki. Fontos, hogy a
településsel, a helyi civil szervezetekkel és
nagyon sok céggel is jó az iskola kapcsolata.
Eredményes a diszfunkciós diákok képzése és
a beiskolázásban nőnek az osztályszámok, a
létszámok. Sok innovatív fejlesztési program
volt és van lebonyolítás alatt. Kevésbé ked-
vező, hogy nő a dolgozók fluktuációja és
több szakmában nyugdíjazás előtt áll a ta -
nárok egy része. A továbbiakban fontos,
hogy megoldásokat találjunk a gondokra.
Folytassuk a szakmai munkát, a módszertani
és eszköz- fejlesztést, valamint felújításokat
tudjunk megvalósítani.
A 21. században a digitális kultúra fejlődése
lehetővé tette az információkhoz való szabad
hozzáférést. Ez a diákok számára a tudás
szerzés új útjait nyitja meg. Egyre többen
gondolják azt, hogy a tanár már nem a tudás
letéteményese és az intézményes tudásszerzés

a múlté. A fiatalok könnyen válnak az
Internet nyújtotta szabadság rabjaivá. Azt
gondolják, hogy nincs is szükség tanárra.
Pedig a jó tanárra nagy szükség van. Tőle
tanulhatja meg, hogyan érdemes és kell válo-
gatni a források között, mi az etikus és mi
nem az. Miről ismerszik meg a jó tanár?
Elsősorban a nyitottságáról. El tudja képzel-
ni, hogy másképp is lehet tanítani, tanulni,
mint ahogyan ő azt tanulta, vagy ahogyan
eddig szokta. Fel kell ismerni, hogy a változás
is változik, ez pedig gyorsuló ütemet mutat.
A diákok inger gazdag környezetben nőnek
fel és erre az iskolának is választ kell adni,
csak akkor tud vonzó tanulási lehetőséget
kínálni, akkor válik a diák számára vá -
laszthatóvá.
A jövőben egészen új tudományok és szak-
mák keletkeznek. Egyre többen fognak úgy
dolgozni, hogy kitalálják azt, mit kell csinál-
niuk. Ehhez az önállóság és a gondolkodás
fejlesztése kell. Ehhez kell igazítani a tanár
felkészítő munkáját. Nekünk erre kell készül-
nünk és be kell vezetni a diákokat az új
tudományok világába.

Kisiskolások vetélkedtek
„Együtt a biztonságért!” szlogennel ren-
deztük meg a társszervek bevonásával a Bala -
tonalmádi Rendőrkapitányság illeté kességi
területén található általános iskolák alsó
tagozatosainak szóló versenyt. 

Már hagyományosan a balatonfűzfői Közös -
ségi Házban találkoztak 2017. november
22-én a 3–4. osztályos tanulókból álló csapa-
tok, hogy összemérjék egészségügyi, tűz -
védelmi és közlekedési ismeretüket. A kis -
iskolások tudásának felmérése hangsúlyozot-
tan a gyalogos és kerékpáros közlekedési
szabályok ismeretét vette górcső alá, hiszen a
napi iskolába járás során elsősorban ezek
alkalmazására van szükségük.
Az első három helyezett a papkeszi Bocskai
István Református Iskola (I.), a balatonfűzfői
Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (II.) és a litéri Református
Általános Iskola (III.) csapata lett. Elis me -

résben részesült a Malomvölgy Általános
Iskola (Felsőörs), Györgyi Dénes Általános
Iskola és a Vörösberényi Általános Iskola csa -
pata is. A diákok ismeretterjesztő könyvek
mellett a jól láthatóságot elősegítő eszkö zö -
ket kaptak ajándékba (láthatósági mellényt,
világító „szmájlit”, fényvisszaverő karkötőt)
balesetmentes közlekedésük elő se gítésére.
A rendőrök jövőre is tervezik a jó hangulat-
ban lezajlott verseny megszervezését, ame-
lyen minden kérdéssort megbeszéltek, hogy
ezzel is tovább bővítsék, kiegészítsék a tanu -
lók tudását.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Büszkeségeink
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ezúton
gratulál az Irinyi csapat kiváló diákjainak
a ReMeTű versenyen nyújtott nagyszerű
teljesítményhez: Slavonics Bendegúz 4. a,

Fejes Milán Károly 4. a, Perényi Hanna 4. a,
Maurer Bazsó Dávid 3. osztály.

Büszkék vagyunk rátok!

HORVÁTH IRÉN
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Az ünnep legyen ünnep!
Igaz, még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt
találkozhatunk az ünnepi készülődéssel. A lelkünk fényesítése közben
talán érdemes átgondolni, milyen jót vagy kevésbé jót tettünk az év
során, mennyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy hányszor bántot-
tuk meg őket.
Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő évbe
való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett ajándéknál.
Az elmaradt öleléseket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szívből
jövő mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel és sok-sok meleg öleléssel igen!
Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértéssel,
elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a csalá-
di vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik
meg, mert azt egy életre szóló élményként viszik magukkal!

A vásárlás, nemcsak karácsony tájékán, hanem az év bármely idősza-
kában a tolvajok, zsebesek, trükkös tolvajok, csaló árusok, internetes
csalók számára kiváló alkalom a „megélhetésre”. A sikereik alapja,
hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mon-
dott termékeket, amelyekkel szeretnénk meglepni magunkat vagy
szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek gyakran ócska, elfo-
gadhatatlan minőségű, kétes műszaki állapotú, az elvárásoknak egyál-
talán nem megfelelő árucikkek. Ami persze – csak az üzlet
megkötését követően – az elérhetetlen eladó távozása után derül ki!

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, 
• ha a házalók vagy az internetes oldalak feltűnően olcsón akarnak

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

neses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásár-
lására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba áru-
cikkek megmutatásának ürügyével,

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

A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős”
árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökkent az utólag
meggondolt vásárlások száma.
Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk
meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak

indulva – a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény
áldozatává. 

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

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

mellett,  
• ha a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi

utasterét a csomagtartóban történő pakolás közben zárva tartjuk,
• ha megbízható helyen vásárolunk, ami alapja a reklamációnak,

a garancia érvényesítésének! 

Az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen magá-
val hozza. A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés
elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
• A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek

világítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 
• A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó

folyadék feltöltése mellett. 
• Itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok

alatt a nyári gumi már nem nyújt biztonságot.
• A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési

tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel járó
balesetek közel egyharmadát az útviszonyoknak nem megfelelően
megválasztott sebesség okozza. 

• A klímaberendezés karbantartása a belső párásodás megelőzését
szolgálja.

• Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót
érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.

• Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, ele-
gendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.

Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak a fenti
figyelmeztetések, felhívások, de mégsem lehet elégszer elmondani,

ahogy a kollégáim és a saját tapasztalataim azt mutatják.

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Ba la -
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
Fűzfőgyártelepi irodájának ügyfélfogadási rendje megváltozik és az
alábbiak szerint alakul:

Utolsó teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 
2017. december 21. (csütörtök) 8.00–16.00-ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 22. (péntek) 9.00–13.00-ig
december 25. (hétfő) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 26. (kedd) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 27. (szerda) 9.00–14.00-ig
december 28. (csütörtök) 9.00–14.00-ig
december 29. (péntek) 9.00–14.00-ig
Első munkanap 2018. január 2. (kedd): 9.00–14.00 óráig.

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket:
fuzfojolet@gmail.com
Telefonon a következő elérhetőségeken találhatják meg
munkatársain kat:
A fent megjelölt nyitvatartási időben 06-88/451-051
06-20/210-1371, 06-20 /223-0293

A segítség elérhető az ünnepek alatt is!
A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által
működtetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül, krízis-
helyzetben hívható szám: 06-20/378-9527

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba került a
Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyenesen hívha-
tó az ország területén vezetékes és mobilhálózatból:
116-123 vagy 06-88/422-205.

Bántalmazták vagy megalázták, családon belüli erőszakáldozatává
vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és mobil-
hálózatról. 06-80/205-520 Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat.
Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul,
hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális Diszpé -
cserszolgálatát a 06-34/511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás remé-
nyében kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és örö-
mökben gazdag újévet!

SAJTOS ILDIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Ünnepi nyitvatartás

November 9-én A VSZC Öveges iskolájában jártak az Irinyi iskola
diákjai, akik Pályaorientációs nap keretében látogattak meg minket.
A negyedik osztályosoktól kezdve több csoportban érkeztek az
érdeklődő diákok. Az aulában, a Pattantyús tanteremben és a
Fémipari tanműhelyben alakítottunk ki több állomást, ahol minden
szakterületet be tudtunk mutatni, ki tudtuk emelni a látványos, érde-
kes momentumokat a képzésekből. Ebben kollégák és diákok egya-
ránt segítettek: megmutattuk a Lego robotokat, a kézi és gépi forgá-
csolást, a villamos kapcsolásokat, az épületgépészet során használt
szerszámokat, a pénztárgépet, digitális árszorzós mérleget, a PLC
működését és a szakmákhoz, szakterületekhez kapcsolódóan meg-
annyi érdekességet.

A nap jó hangulatban telt, minden Övegeses diák örömmel mutatta be
leendő szakmájának egy-egy részletét. Bízom benne, hogy az általános
iskolásoknak is hasznos programmal szolgálhattunk, és segítséget nyúj-
tottunk a pályaválasztáshoz. Iskolánk, az Öveges a 2018/2019-es tan-
évre meghirdetett képzéseit ezúton is ajánljuk a végzős általános iskolá-
soknak: kereskedő, informatika, villamos ipar és elektronika ágazat
szakgimnáziumban, és elektronikai műszerész, villanyszerelő, számító-
gép szerelő és karbantartó, valamint központi fűtés és gázhálózat rend-
szerszerelő szakközépiskolai osztályokban. További felvételi informá -
ciók és a tagozatkódok honlapunkon találhatók: www.oveges-szi.hu 

GONDÁN ANITA GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ

Pályaorientáció nemcsak 8. évfolyamosoknak
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály december havi túraterve

• December 9. II. Mikulás túra
Fűzfőgyártelep–Bódi Mária Magdolna kerékpárút–Litér–,,Vad -
körtefa”– Hársas-völgy–Fűzfőgyártelep, Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, indulás: 9.30 óra Táv:
9 km
Szervező: Lipták Pál
• December 16. Szakosztály évzáró túra
Hársas-völgy–,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, 9.10 óra, Szalmássy-
telep, 9.30 óra
Túravezető: Horváth István
• December 29. NYÍLT évzáró túra Augusztin-tanyára
Hárskút–Augusztin-tanya, ünneplés–Herend 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 9.00 óra Táv: 18 km
Túravezető: Risányi Mária
• Évnyitó: 2018. február 2. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár, 15.00 óra

Fontos! A túrák előtt kérjük érdeklődjön a túra vezetőjénél!
Szakosztály honlapja: www.termeszetjaras.gportal.hu
e-mail: termeszetbaratszakosztaly@gmail.com
  Túráinkra az alábbi telefonokon lehet jelentkezni, érdeklődni:
Görbicz Lajosné, Veszprém +36-88/329-329
Gyuricza László, Balatonfűzfő +36-30/989-9298
Horváth István, Balatonfűzfő +36-30/277-6433
Király István, Veszprém +36-20/575-7006
Lipták Pál, Balatonfűzfő +36-30/450-1114
Papp Iván, Veszprém +36-30/540-6988
Polgár Benjamin, Balatonfűzfő +36-30/575-7704
Risányi Mária, Veszprém +36-30//979-8629

– ezzel a gondolattal zárta beszélgetésünket
dr. Varjúné Cseh Beáta, aki lefutotta a New
York maratont 2017. november 5-én.
A száraz adatok: New York maraton, táv:
42 km 195 m, rajt: New York Staten Island,
cél: Tavern on the Green (Central Park).
Indulók: 50 670 fő, ebből 31 fő magyar
nemzetiségű.
Bea, mint kiváló teniszező – 21 éve – az ala-
pokat, a kitartást, az állóképességet Szabó
Gyula edző irányításával szerezte meg.

A hosszútávfutással 3 éve kezdett barátkoz-
ni. Munkahelye az Ultra Balaton szponzora,
ott alakult egy csapat, melynek tagja lett.
Csapa tával kisebb távú versenyeken indult,
eddig 12 km volt a leghosszabb táv, amit
lefutott.
Már februárban foglalkoztatta a gondolat,
hogy maratont fusson, de akkor már a legna-
gyobbat. Felkeresett egy felkészítő céget, ahol
az állapotfelmérés után kijelöltek neki egy
futóedzőt Sipos Fanni személyében. Fanni fél

éven át heti bontásban küldte az edzésanya-
got, értékelte az edzéseken elért teljesítményt,
melyet Bea szorgalmasan teljesített.
Márciusban kellett nevezni egy utazási iroda
segítségével – szállás, repülőjegy, garantált
indulás. A felkészülés töretlenül folyt, míg el
nem jött a verseny ideje. Rajtszám átvétel,
ami három napon át tartott, Bea rajtszáma a
65 163 volt. Az ünnepélyes megnyitó, ami
hasonló az olimpiai megnyitóhoz. A résztve-
vő országok táblája alatt vonultak fel az in -
du lók, Magyarország tábláját Bea vitte – a
magyar csapattagok választása alapján. 
A rajt az amerikai himnusz, ágyúdörrenés és
Frank Sinatra New York, New York
dallamai ra történt. Hatalmas tömeg harsog-
va bíztatta a futókat végig az egész távon.
Minden célba érkező emlékérmet kapott,
rajta a nevük és az elért idő. Bea ideje 5 óra
28 perc 47 másodperc volt.
Úgy érezte, hogy tudott volna talán kicsit
jobb időt is futni, de edzőjével, Sipos Fanni -
val egy közepes iramot beszéltek meg.
Már most gondolkozik a folytatáson, 2018-ban
is 1–2 maratont szeretne futni 5 órán belül,
és ha a felkészülés töretlen lesz, akkor talán még
többet is. Akaratereje, kitartása nemcsak a fiata-
loknak, hanem minden korosztálynak példaér-
tékű lehet.
Ehhez kívánunk sok erőt, kitartást, továbbra
is élvezze a futást, a mozgás örömét!

BÉRES ISTVÁNNÉ

,,Örömfutás”
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2017. november 17-én, immár tizenharmadik alkalommal volt ünne-
pélyes keretek között a Veszprém Megye Év Vállalkozója Díjak átadá-
sa a megyeháza Szent István termében. A Vállalkozók és Munkál -
tatók Országos Szövetsége évente maximum két fő vállalkozót
(munkál tatót) díjaz, a következő kritériumoknak megfelelve: aki a
Szövetség tagja, legalább öt éve vezet sikeres vállalkozást, vállalkozása
a közterheket maradéktalanul megfizette, ellene büntetőeljárás nem
indult, a megyében (a fővárosban), a szakmában elismert vállalkozó
(munkáltató), köztiszteletben álló személyiség.
A 2017-es évben az egyik díjat Kovács László, a BalatoniBob Sza -
badidő park tulajdonosa kapta, akinek ezúton, a lap hasábjain keresz-
tül, a fűzfői polgárok nevében tisztelettel gratulálunk.

No, de hogy is kezdődött ez a sikeres, dinamikusan fejlődő vállalko-
zás? Tizenhat évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy esetleg építe-
nének egy bobpályát. Balatonalmádiban szerették volna, de nem volt
alkalmas, hozzávaló helyszín. Így került sor a mai terület kiválasztásá-
ra. Mára már történelem a kezdés minden gyötrelme, az engedélyez-
tetés, a tervek születése az új létesítmény kialakítása kapcsán.
Az emlékezés során döbben rá az ember, hogy mennyi befektetett
energia, mennyi mindennapi küzdelem, bosszúság és öröm bújik meg
a mára szépen kialakított és rendezett környezet, az akkor technikai-
lag is újdonságnak számító élménypark mögött.

A kezdetektől világos volt a vállalkozás koncepciója, olyan hosszú tá -
vú pozitív gondolkozás, mely szerint a megtermelt nyereséget mindig

visszafordítják a park bővítésére, szépítésére. Külön gondot fordíta-
nak arra, hogy legyen az építmény területén olyan lehetőség, ami
ingyenes szolgáltatás.
Az évek során megépült két szuper (összesen 1,5 km hosszú!) bobpá-
lya, mely Magyarországon ez a leghosszabb olyan dupla bobpálya,
amelyen a bobok sínre rögzítve futnak. A Panorámapályán gyönyör-
ködhetünk a balatoni panorámában, bepöröghetünk a 360 fokos
kanyarba, élvezhetjük a hűsítő sebességet. Az Alagútpálya is élmény-
dús szórakozást kínál: éles döntött kanyarok, bukkanók tarkítják, és
egy 15 m hosszú alagút, amelyben sötétedés után villogó fények
fokozzák az élményt.

Az önfeledt szórakozás mellett természetesen a biztonságra fektetik
a legnagyobb hangsúlyt, a kötött pályára rögzített bobkocsik három-
illetve kétpontos biztonsági övvel ellátottak, s automata fékjük pedig
maxi malizálja a sebességet – amely azonban így is elérheti a 40 km/órát!
A csúszás megörökítéséről a pályán elhelyezett fotópont gondosko-
dik, az itt készült képet a bejáratnál található Emlékbázisnál nyom-
tatva vagy ajándéktárgyként vásárolhatjuk meg a legjobban sikerült
fotónkkal.
A park fő elemei a bobpályák, de az élménykínálat ennél jóval tá -
gabb: a BalatoniBob Szabadidőparkban a kikapcsolódás a család vala-
mennyi tagja számára emlékezetes lesz.
A nagyközönség számára rendelkezésre áll a Kilátó, mely alkalmat ad
egy kellemes sétára azoknak is, akiknek esetleg a bobozás, vagy az

Év Vállalkozója Díj 2017. 
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élménypark nem a fő szórakozásuk. Megihatnak egy kávét az
étterem ben egy kis finomság elfogyasztása után, gyönyörködhetnek
az öböl szépségeiben. 
2012. június 3-án nyitotta meg képzeletbeli kapuit az élménypark
ingyenes Erdei Játszótere és a felnőtteknek szánt Pihenő- és Fitnesz
Park. A játékok biztonságos, időtálló, környezetbarát anyagokból
készültek, gondosan vigyázva a gyerekek játékos mozgásigényére.
Található játékhajó, négytornyú játszóvár óriás csúszdával, kreatív
hinták, különleges mászókák, rugós játékok stb. A tervezők gondol-
tak a pihenésre is, több helyen találhatók asztalok és székek, előre
gondolva a szülőkre is.
De létrehoztak egy szórakoztató, közérzetet javító, egész testet át -
moz gató, nyolc részes, 14 éven felüliek részére egy Erdei Fitnesz
Parkot is, ösztönözve az egészségünk megőrzéséhez elengedhetetlen
mozgást. 

Tovább fokozza az élményt a különleges Hintóka. Továbbá izgalmas
szórakozást nyújt a pálya mellett felépített Serpa Kalandpark, a Má -
szótorony, a Drótkötél csúszda és a Paintball pálya. Tavasztól a
pálya területén Bob Snack Bár fogadja az idelátogató kedves vendé-
geket. Az íjászkodás kedvelőit várja az Íjászpálya. 

Az elmúlt évben jelentős anyagi beruházással felújították a női-, férfi -
mosdókat, kialakították a korszerű pelenkázót, megépült a pálya be -
szálló szakasz teteje.
A megvalósítandó tervek között szerepel az étterem korszerűsítése és
egy sűrített levegővel működő kilövőtorony megépítése.
Az elmúlt tíz évben számos szervezet, klub, iskola kereste fel támoga-
tásért a vezetőket, s mindig nyitott ajtókra találtak. Iskolánk minden
tanulója többször kapott lehetőséget térítésmentes csúszásra, s szá-
mos alkalommal vitték hírét külföldi és belföldi kapcsolataink
a nagyszerű helynek. A magam, a tanítványaim és sok jóérzésű város-
lakó nevében mondhatom: felhőtlen szórakozást és sportos, színvo-
nalas felüdülést biztosítva, igényes lehetőséggel gazdagította a szülők
és a gyerekek kulturált szórakozását Balatonfűzfőn a Balatonibob
Szabadidőpark.

Köszönjük, s reméljük, minél többen töltenek itt szép órákat a létesít-
mény nagyszerű szolgáltatásait kihasználva. 

HORVÁTH IRÉN



16. oldal 2017. december

Mi mással kezdődhetett volna új színházi előadássorozatunk, mint
egy vidám Feydeau bohózattal, ami remek hangulatot kölcsönzött
november 6-án a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ színházlátoga-
tói számára. A Fogi színház előadásával „Az asszony körbejár” című
darab során dominóként borultak a házasságok, kézről kézre jártak az
asszonyok és nem volt megállás. Briliánsan megírt bohózatot láthat-
tunk a francia vígjáték nagymesterétől a házasság természetéről.
A második előadás sem várat sokáig magára, hiszen november 29-én
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő három felvonásos nagyoperettje kerül
színpadra, majd, hogy az újesztendő is jó kedvvel kezdődjön, 2018.
január 15-én Vaszary Gábor–Fényes Szabolcs–Szenes Iván: Az ördög
nem alszik című bohózatát tekintheti meg a nagyérdemű.
Jegyek elővételben vásárolhatók a művelődési központ irodájá-
ban 2000 Ft-os egységáron.
További információ 88/451-056, muvkpfuzfo@mkkfuzfo.hu 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

BÓNA VERONIKA

„Vidám téli esték” – a színház folytatódik

November 3-án pénteken, 17 órakor nyílt meg Balatonfűzfőn,
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban „Nyolc ecset
színei” címmel a Honvéd Kulturális Egyesület kiállítása.

A kiállítást Németh András, a Honvéd Kulturális Egyesület (HKE)
veszprémi rajzkörének művészeti vezetője nyitotta meg. A nyugállo-
mányú alezredes, 1972 óta kiállító festőművész, aki jószolgálati tevé-
kenység keretében vezeti a rajzkört a veszprémi Agorában. 
Az Egyesület 1992-ben alakult, létét a honvédségi kultúrmunkát
szervező, humán területen dolgozó tiszteknek, intézményi művelő-
dési menedzsereknek és könyvtárosoknak köszönheti. A 25 éves
Egyesület célja a kultúra és a honvédelem össztársadalmi ügyének
támogatása, mely során többek között ápolja a honvédelmi hagyomá-
nyokat, támogatja a fiatalok honvédelmi nevelését, felkutatja a ma -
gyar történelmi hadseregek kulturális értékeit annak érdekében, hogy
az egyetemes és magyar kultúrával együtt megőrizze és népszerűsítse
azt. Feladatai közé tartozik továbbá a szabadidő kulturált és művelő-
dési célú tevékenységek szervezése és lebonyolítása.
A Veszprém-régió a HKE országos szerveződésének részese, mely
jelenleg közel 150 aktív tagot számlál nyugállományú és aktív kato-
nákból. Különböző foglalkozású polgári személyekből épül fel, akik

A Honvédség és a művészet találkozása
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fontosnak tartják a honvédségi és civil kulturális tevékenységek
közötti kapcsolatokat és a honvédség társadalmi integrációjának erő-
sítését. Égisze alatt különböző tagozatok működnek, mint a Hagyo -
mányőrző, a Közművelődési és a Képzőművészeti tagozat.
A tagok művészeti fejlődését támogatandó, az Egyesület saját művé-
szeti táborokat szervez, mint amilyenek a Honvéd Alkotótáborok és
a HKE alkotótáborai. Az események során a résztvevők festőművé-
szek irányításával fejleszthetik tudásukat. Oktatóik B. Tóth Edit fes-
tőművész, Breznay András festőművész és Tamus István grafikus.
A kiállító művésznők az Egyesület tagjaiként mutatták be munkái-
kat. Fogadja szeretettel kedves Olvasó rövid bemutatkozásukat.
Szegedi Olga művészeti érdeklődését meghatározta az orosz
Predvizsnyiki (vándorló festők) irányzat, melyhez az évek múlásával
társult a francia impresszionizmus, a szürrealizmus, az avantgárd
majd a futurizmus. Olga Sáska Tibor festőművész tanítványa.
Deákné Pesti Magdolna, ma már nyugállományú katona, aki koráb-
ban Veszprémben teljesített szolgálatot. A rajzolás és a festészet min-
dig közel állt a szívéhez, ahogy Ő fogalmazott – „Éreztem, hogy ez
kell Nekem és boldog vagyok, amikor látom az eredményt. Cso dá -
latos érzés.”
Kecső Irénhez mind a festészet, mind pedig a költészet közel áll.
Számára egy festmény vers szavak nélkül, a vers pedig szavakba foglalt
festmény. A festészet és az írás neki szabadságot ad, melyek által sze-
retetet, érzelmeket és szépséget közvetít.
Tóth Mónika autodidakta módon kezdett festeni. Művészetének
korai éveit a vízfestékkel való alkotás jellemezte, azonban idővel más
technikákat is elkezdett alkalmazni. Az alkotás iránti érzelmeit szá-
mára Rudolf Arnhheim idézete fejezi ki. „A papírra húzott bármilyen

vonal, az anyagból mintázott legegyszerűbb forma is olyan, mint a
vízbe dobott kavics. Felbolygatja a nyugalmat, mozgósítja a teret.”
Karácsony Évát bevallása szerint egy kreatív családi karácsony indí-
totta el az alkotás útján. Számára a festészet ösztönös tevékenység,
melyet nagymértékben befolyásol aktuális hangulata. Művészetének
hitvallása, hogy az a jó kép, amely érzelmeket kavar. Éva is Sáska
Tibor festőművész tanítványa.
Keszeg Tünde, sohasem tanult rajzolni vagy festeni, csupán kedvtelés-
ből „pingál”. Szívesen próbál ki új technikákat, így kezdett el néhány
éve üvegfestéssel is foglalkozni. Képzeletét magával ragadja a színek
ragyogó csillogása az üvegen.
Kránitzné Ikotity Ildikó üvegfestő, fusing, ólmozott üvegkészítő is.
Díszüveg és egyedi tervezésű fusing ékszerek készítésével, valamint
olaj, akvarell és pasztell festészettel foglalkozik.
Mottóját Müller Péter ihlette: „Ha valamit szeretettel teszünk, észre
sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mér-
hetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti
erővel.”
Ildikó szintén Sáska Tibor festőművész tanítványa.
Fazekas Valéria, aki ugyancsak Sáska Tibor festőművész növendéke,
tehetségét édesanyjától örökölte. A festészet számára örömet és fel-
töltődést jelent. Első önálló kiállítása 2016- ban volt.
A kiállítást a Military Girls Együttes produkciója színezte. A duó tag-
jai Kádárné Hegedűs Veronika és Gaál Nikolett. Veronika Veszprém
Város Vegyeskarának Pro Meritis-díjas énekese, 2013- ban pedig „Az
év katonája” kitüntetettje, míg Nikolett a „Lehet egy csillaggal több”
honvédségi tehetségkutató győztese. Az előadóművészek repertoárjá-
ban musicalek, könnyűzenei slágerek és country muzsika egyaránt
megtalálható.
A Veszprém-régió tagjai aktív és nyugállományú katonák, valamint
civil alkalmazottak, akik ugyanolyan feleségek, családanyák, nagyma-
mák, mint a civil élet asszonyai. Hazájukat szolgálják, akik szabadide-
jükben alkotásaikon keresztül hozzák felszínre művészetüket. A kiál-
lítók ezúton mondanak köszönetet Szücs József ezredes úrnak, a Légi
Vezetési és Irányítási Központ parancsnokának a támogatásért. 
Cikkemet Karácsony Évával, a munkáit szintén kiállító alkotóval
készült interjú nyomán készítettem. Segítségét és közreműködését ezúton
is köszönöm! 

KOVÁCS–ÁRVAI ÁGNES

„Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz majd vissza”
(M. Legrand:  Az idősek tisztelete)

Ismét közeledik az év vége, szeretett ünnepünk, a karácsony. Ilyenkor
szo kás, hogy együtt legyenek  a város nyugdíjasklubjainak tagjai,
barátok, társak, akik egész évben lelkesen végzik feladatukat, jóban,
rosszban kitartanak egymás mellett. Ezek az idősödő „fiúk, lányok”
lelkes csapattagok és rájuk mindig lehet számítani.
Balatonfűzfőn négy jól működő nyugdíjasklub van. A Csebszalto
nyugdíjasklub, a Fűzfőgyártelepi nyugdíjasklub, a Balaton nyugdíjas-

klub és nem utolsósorban a Tűzoltók nyugdíjas klubja. Sajnálattal a
Pedagógus nyugdíjasklub halálesetek miatt megszűnt.
Az ünnepségnek a Vágfalvi Ottó nevét viselő Művelődési Központ
adott otthont, mint mindig.
Az esti programokat Bóna Veronika ismertette a jelenlevőkkel, majd
Marton Béla polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt.
Beszédében az idős szülőkre, nagyszülőkre tért ki, akik felneveltek
bennünket, azt a sok bölcsességet, szeretetet, amit tőlük kaptunk,
visszük magunkkal és próbáljuk mi is átadni gyermekeinknek és uno-
káinknak, a jövő embereinek.
Nagyon érdekes hasonlatot mondott polgármester úr, a négy évszak-
ra utalt, az ember megszületik tavasz van, majd a nyár, mikor
gyümöl csöt érlel, jön az ősz és tél a lombhullás, az elmúlás időszaka.

Nyugdíjas klubok találkozója Fűzfőn
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Lehet, hogy a testünk öregszik, de a lelkünk maradjon fiatal. Életünk-
ben az aktivitás nagyon fontos,    szolgáljuk a közösséget. Célokat tűz-
zünk ki és teljesítsük is. Az idős emberre mindig lehet számítani, még
éreznie kell, hogy szükség van rájuk.
A mai idősek régen még igazi közösségben dolgoztak és szabadidejük
nagy részét is csapat szellemben töltötték el.
Majd e szívhez szóló köszöntő után Csomai Zoltán énekes szórakoz-
tatta a jelenlevőket. A közönség együtt énekelt a művésszel. Jenei
István képviselő úr és „tanítványai”, a Vidám Fúk egy fergeteges számmal

tették hangulatossá az estét. Hatalmas tapsvihar volt a jutalom.
Felvonultak a jelenlevő klubvezetők és Gróf Tibor igazgató úr, ők egy-
egy szál virággal köszöntötték a kiváló „munkát” végző klubtagokat.
Lajkó Frigyes és csapata gondoskodott arról, hogy senki ne maradjon éhesen.
Pontban nyolc órakor elkezdődött a várva várt tombolasorsolás, ahol
sok-sok értékes tárgy talált  új gazdára.
Mindezek után táncra perdült a vendégsereg, szólt a talpalávaló.

HEGYI ILONA
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Nyáron a Strandmozi került a középpontba, most pedig a Borzongás
túra, 2017. 10. 28-án. 
A rendezvény után fáradtan és kimerülten ültünk, miközben arra
gondoltunk, hogy megcsináltuk.
Aztán az elkövetkező napokban rengetegen köszönték meg telefo-
non, e-mailben, a környező települések lakói is gratuláltak, ehhez az
egyedülálló programhoz. 
Ekkor döntöttük el, jövőre folytatjuk!
A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület az őszi szünetben szeret-
te volna fellendítni a helyi turizmust, emellett megismertetni
a Szabaduló szobáit és a Horror házat. Ezért kitaláltuk a Borzongás
hetet, amely időszakra kedvezményeket hirdettünk meg és csúcs-
pontként egy különleges túrát képzeltünk el.
Az ötlethez nagyos sok szervezet állt mellé, elsőként a VÁCISZ
Egyesület.
Ami ezután történt, az bennünket is meglepett. Az egész város össze-
fogott és az eredménye egy sikeres rendezvény lett.
A facebookon kérést tettünk fel, hogy segítsék az elképzelésünket,
és az elmúlt hónapban a gyártelepiek egy furcsa „vonulásnak” lehet-
tek tanúi, ugyanis a 100 Forintos boltba, hölgyek rosszabbnál rosz-
szabb söprűkkel léptek be, majd anélkül távoztak. A seprűkre a ren-
dezvény útjelzéséhez volt szükség, mivel ezeket a „szebbnél-szebb”
táblákat tettük ki.
Köszönjük a rossz esernyőket, a csíkos zoknikat, a Máltai Szeretet
Szolgálat „kincseit”, melyekből fantasztikus boszorkányokat sikerült
alkotnunk.
Az egész város erről a rendezvényről beszélt. Folyamatosan csöngött
a telefonunk, kérdezték, hogy milyen korosztálynak ajánljuk. Pestről
hívogattak bennünket, hogy milyen idő lesz, mert színházból akar-
nak bérelni jelmezeket.
Támogatóink hatalmas mennyiségű „borzasztó” sütit sütöttek, itt külön
kiemelném Szabó Tündét, aki három napon keresztül sütött ránk.
A reklámkampányunk pedig annyira jól sikerült, hogy kb. 2000 beöl-
tözött túrázó jelent meg a túránkon. 
Sokan kérdezték, hogy csináltuk?
A válasz azonban nagyon egyszerű. Egy nagyon jó programot akar-
tunk létrehozni, de tudtuk, hogy egyedül kevesek leszünk. Ezért fel-
kértünk segítségre és támogatásra civil szervezeteket, vállalkozókat és
jelentkezett még rengeteg önkéntes is, hogy közösen megvalósítsuk
álmunkat. Ez pedig együtt sikerült is! Kenesei szállodások gratuláltak
a rendezvényünkhöz, és elmondták, hogy nem gondolták volna,
hogy szezonon kívül lehet szervezni olyan programot, mely 50 em -
bernél többet vonz.  Balatonfűzfőn ennyi ember a május elsejei felvo-
nulásokon volt. Fontos volt, hogy minden korosztályt megszólít-
sunk. Jöttek is fiatalok, idősek szép számmal.
Megint szerepeltünk az országos médiában, így reméljük, hogy elér-
tük célunkat, hogy egyre többen ismerik meg településünket és
választják úti célul!
Ez a program is megmutatta, hogy van érdeklődés az őszi szezonban
rendezett programok iránt és a Jókai Közszíntér területe nagy látoga-
tottságú turisztikai programokra alkalmas. Aznap a Horror ház tár-
latvezetésére is óriási volt az érdeklődés és azóta is szinte mindennap
keresik szabaduló- és játszószobáinkat.
A 4 km-es túra során vicces feladatokat kellett megoldani. Ezután
pedig forralt borral és teával vártuk a jelmezes visszaérkezőket.

A Jókai iskola parkja is átváltozott. Színes kivilágítás, faragott tökök,
boszorkányok, hangulatos fények, „borzasztó”- zene és sütik, és még
rengeteg meglepetés várta az ide érkezőket.
Rengeteg ötletet sikerült megvalósítanunk és megint bebizonyoso-
dott, hogy a közösség ereje csodákra képes. Mégis a legfantasztiku-
sabb a közönség volt, akiket a hosszú sorbaállás sem riasztott el
(a 71-es étteremtől a romtemplomig állt az utcaszélességű sor vége),
egymást ijesztgették, szórakoztatták maskaráikkal. A jelmezbe öltö-
zött tömeg egy farsangi felvonulásra emlékeztetett. A póknak beöl-
töztetett tacskótól Drakuláig mindenki ellátogatott hozzánk és
végig vonult Balatonfűzfő utcáin. Élvezték a világítószemekkel és
eser nyős boszorkányokkal feldíszített sétányok hangulatát, a boszor-
kányröptetést, világítószárnyú szellemlányok mutatták a helyes út -
vonalat, a Közösségi Háznál a kivilágított seprűdobó versenyen pedig
darabjaira esett szét a seprű az igénybevételtől.

A részvevőkről a regisztráció alapján az alábbi adatok születtek: 

Sajnos nem mindenki regisztrált, mivel a sor vége kint állt az iskola-
kapun kívül és a kifelé hömpölygő tömegtől esélytelen volt bejutni,
de így is jól kivehető a számadatokból, hogy Fűzfőről legalább ötszá-
zan vettek részt az eseményen, és közel 2000 fő lehetett a valós érdek-
lődő. 
Levontuk a tanulságokat és jövőre még több izgalomra lehet majd
számítani! 
A következő BORZONGÁS TÚRA időpontja: 2018. október 27.
Szeretnénk megköszönni a Jókai Közszíntér és sportpálya használatát
a Balatonfűzfői Önkormányzatnak, a Polgárőrség útbiztosítását,
a VÁCISZ, a Művelődési Központ, 71-es étterem, VIPATZO együtt-
működését, a Yildizlar táncosok szervező, táncos és „útmutató” mun-
káját, a Máltai Szeretet Szolgálat rengeteg „nyersanyagát”,
a Napló újságnak Pesthy Márton fényképeit.

Külön köszönet az önkénteseknek: Barcza Imre, Bíró Ibolya, Csonka
Gáborné, Fekete Márk, Felber István, Fodor Pálné, H.-né Johanidesz
Anita, Hegedűs Józsefné, Horváth Károlyné, Humpók Fanni,  Imre
Simonné, Jánka Anikó, Jávor Ibolya, Jenei István, Johanidesz Viktória,
Karancsi Gábor, Karancsi Réka, Karancsi Szonja, Király Anita, Király
Zoltán, Király-Bándli Petra, Kiss Angéla, Kiss Irén, Kontics Ferencné,
Koós Kolos, Koronczai Ágnes, Koronczai János, Koronczai Zsófia,
Kovácsné Gyenis Aranka, Lajkó Frigyes, Lőrincz Gábor, Lublóy Géza,
Lugossy Magdolna, Major Melinda, dr. Makra Ernőné, Mártonné

Borzongás túra

Megye Települések száma fő
Fejér megye 4 31
Győr-Moson-Sopron megye 2 9
Hajdú-Bihar megye 1 (Debrecen) 5
Pest megye 2 10
Somogy megye 4 81
Veszprém megye 23 1212
Mindösszesen 36 1348

Balatonfűzfő (8175) 245
Fűzfőgyártelep (8184) 129
Mindösszesen 374
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„Sérültnek születni, azzá válni lehet feladat, áldás, szerencsétlenség,
kiváltság, átok. S hogy melyik, az az adott sérültet körülvevő embereken,
a családon és a társadalmon múlik”. (Böszörményi Gyula)

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének Balatonfűzfő és
Körzetének életében elérkezett a 25 év, ami az ember életében a leg-
szebb kor, teli ambícióval, erővel, viszont egy civil szervezetnél ez a 25
év egy igazi kiváltság, ez idő alatt sok jó, de sok  gond,  probléma is
felmerült, amit ragyogóan megoldott a csoport.
Hegedűs Józsefné Julika elnök asszony köszöntötte a meghívott ven-
dégeket: Marton Béla polgármester urat, Gróf Tibort, a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, Glük Erikát, a MOVE
vezérigazgatóját, a megyei egyesület alelnökét, Szanyi Szilviát, Lajkó
Frigyes és Jenei István képviselőket, Béres Istvánnét, a Balatonfűzfői
Hírlap főszerkesztőjét, Kontics Ferencnét, a VÁCISZ elnökét, vala-
mint a megyei Egyesület vezetőségi tagjait.
Elnök asszonnyal közösen megemlékeztünk azokról, akik már nin-
csenek velünk, ő értük gyetya égett.
Visszaemlékezés a rég múlt időkre, amikor 1981-ben megalakult a
Megyei Egyesület, majd rá 11 évre Filep Zoltán akkori elnök úr kérte
fel Julikát, hogy hozzon létre Balatonfűzfőn egy csoportot.
Az akkori polgármester úr, dr. Varjú Lajos minden támogatást meg-
adott, hogy a csoport létrejöhessen. Nagy munkát vett a „nyakába”
Julika, aki felkereste a közeli falvakat, városokat, hogy ismertesse a
lehetőségeket, ami egy mozgásában korlátozott embernek jár.
A kemény munka mellett nagyszerű programok, kirándulások,
nyara lások is megvalósultak, ezek hatalmas erővel kovácsolták össze a
csapatot. A tagok lelkesen segítettek és a mai napig is segítenek egy-
egy rendezvény megvalósításában. Azóta is rendszeresen minden
hónap első hétfőjén van a klubnap, mely már évtizedek óta így van.
A csoport élén kezdetektől Hegedüs Józsefné Julika van, aki töretlen
szenvedéllyel dolgozik.
1994-ben más megye példájára Veszprém Megyében is létrejött a
Kulturális Fesztivál, ahol a fogyatékkal élők lépnek fel, mára már
országos szintű rendezvénnyé nőtte ki magát. Felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagabban mehet mindenki haza. Igazi művészekké válnak
olyankor egy-egy szám erejéig. Igazi tehetségek is láttak már napvilá-
got, érdemes megemlíteni Jánoki Márió vak fiatalembert, aki immár
híres előadóvá vált és Benkó László művész úr is felkarolta és minden
nemű támogatást megkapott tőle. Ahhoz, hogy ezek a rendezvények
sikeresek legyenek, Marton Béla polgármester úr, Jenei István, Lajkó
Frigyes képviselő úr és a többi civil szervezet támogatására is szükség
volt és lesz a közeljövőben is.
A csoport tagjai minden Fűzfőn történő rendezvényen képviseltetik
magukat:  Gombócfesztivál, Éjszaki Körtúra stb. 

Soha nem szabad elfeledkezni Gyuricza Lászlóról, aki a mai napig is
szoros kapcsolatot ápol a csoporttal, az ő segítségével Bakonyi Árpád,
a Nitrokémia akkori vezérigazgatója jelképes összegért juttatta épü-
lethez az egyesületet, ahol a megváltozott munkaképességű emberek
dolgozhatnak.
Minden évben megrendezik a Mindenki Karácsonyát, mely létrejöt-
téhez Balatonalmádi képviselő-testülete is jelentős anyagi összeggel
járul hozzá. A közös karácsonyfa alatt ajándékokkal és műsorral lepi
meg csoportunk a fogyatékkal élőket, kicsiket és nagyokat.
Az életben legfontosabb az esélyegyenlőség, ahol mindenki egyfor-
ma, előítéletek nélkül.
A más ember is a társadalom értékes tagja, akikben a tenni akarás él.
E nemes gondolatok után Marton Béla polgármester úr vette át a szót
és a tőle megszokott közvetlen, kedves, együttérző szavai tették még
ünnepélyesebbé az estét.

25 éves évforduló a Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérültek Csoportjában

Erika, Meiczinger Mihályné, Molnár Eszter, Németh Lászlóné, Németh
Virág, Neuburger Ildikó, Papp József, Papp Judit, Paradicsom András,
Parrag Erika, Parrag Richárd, Percze Fanni, Rásó Zsuzsa, Szabó
Tünde, Szalai István, if. Szalai István, Szántó Bianka, Szanyi Józsefné,
Szijjártó Zsolt, Varga Judit, Vipler Levente, Vipler Zoltán.

Köszönet a támogatóinknak is: Antal Anett, Balatonfűzfőért
Alapítvány, Balatoni Bob Szabadidő park, Bíró Ibolya, Hegedűs

Józsefné, Horváth Károlyné Ili, Jánka Anikó, Kalászi Krisztián, Kék
Öböl étterem, Király-Bándli Petra, Kontics Ferencné, Koronczai János,
Kovácsné Gyenis Aranka, Lajkó Frigyes, Máltai Szeretet Szolgálat,
Meiczinger Mihályné, Németh Lászlóné, Nike étterem, Papp Judit,
Rásó Zsuzsa, Szabó Tünde, Szanyi Józsefné, Száz Forintos bolt.

SZANYI SZILVIA

ELNÖK
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Szavaiból kicsengett, hogy csodálja a „más” embereket, mivel hatal-
mas erővel, tenni akarással élik életüket, jó páran kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtanak életük során.
Sokszor mondunk véleményt a fogyatékkal élőkről, a másokról. Ítél-
kezünk felettük, pedig nem tudhatjuk, milyen is az ő cipőjükben
járni. Legyünk megértőbbek, nyitottabbak és elfogadóbbak, így a mi
életünk is boldogabbá válhat.
Másként élni nem könnyű. Nap mint nap azért küzdeni, hogy elfo-
gadjanak bennünket, bizonyítani kell, hogy te is ugyanolyan értékű
tagja vagy a társadalomnak, mint a többi ember. Harcolni azért, hogy
ne tekintsenek rád máshogy. Nehéz, iszonyatosan nehéz.
Mindnyájunk örömére Marton Béla polgármester úr kimagasló segítsé-
gét, támogatását az Egyesület egy HUMANITÁS kitüntetés adomá-
nyozásával köszönte meg.
Megtiszteltetés ért sokunkat is a csoportban, mivel oklevelet és virá -
got kaptunk kiemelkedő, áldozatos munkánkért.

Varga Judit csodálatos tánccal tette szebbé az ünnepet.
Sziporkázó műsorral örvendeztette meg a jelenlevőket Jenei István és
az egyesület kulturális csoportja, igaz vigadalmat hoztak a terembe.
Lajkó Frigyes és a Nike étterem dolgozói szokásukhoz híven kitettek
magukért, a finom falatok pillanatok alatt eltűntek az asztalról.
Sipos János cukrászunk ismét remekelt, egy hatalmas tortát osztott
meg velünk.
A tombolán sokan „arattak”, tízesével keltek el a tombolajegyek. Sok-
sok értékes ajándék lett kisorsolva.
A szívmelengető ünnepség valóban tükrözte az áldozatos munkát és
a közösség összetartozását.

E gondolattal zárom írásom:  „Bármit veszítesz, helyette nyersz valami
mást”. (Ralph Waldo Emerson)

HEGYI ILONA

Városunknak három kiemelkedő kitüntetése van, melyeket Bala -
tonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adományoz-
za évente egy alkalommal: a „Balatonfűzfő Dísz polgára” cím,
a „Balatonfűzfőért” kitüntetés és a „Balatonfűzfő Kultúrájáért”
cím. Ismerjük meg közelebbről a városi elismeréseket! 

Tudta-e, hogy
– a település közéletének kiemelkedő – élő vagy elhunyt – személyi -
ségeinek megbecsülésére, illetve akik a település érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységükkel, életművekkel, támogatásukkal a
települést tiszteletre méltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés
és ragaszkodás, a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Balaton -
fűzfő Díszpolgára” címet a település önkormányzata alapította
1996-ban?  
– a „Balatonfűzfő Díszpolgára” címet a Képviselő-testület évente
egyszer adományozza, általában az augusztus 20-i városi ünnepségen? 
– a település életében, állami, gazdasági, kulturális és egyéb téren a
közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül,
valamint Balatonfűzfő anyagi, szellemi és művészeti értékeinek létre-
hozásáért és megőrzéséért, nemzetközi hírének öregbítéséért, kapcso-
latainak kiépítéséért és ápolásáért végzett kiemelkedő tevékenység
elismeréseként „Balatonfűzfőért” kitüntetést alapított az önkor-
mányzat 1996-ban?
– a „Balatonfűzfőért” kitüntetést a Képviselő-testület évente egy -
szer – legfeljebb három kitüntetést – augusztus 20-án adományozza

azon kitüntetett személynek, közösségnek, szervezetnek, intéz -
ménynek, ha a település közelében kiemelkedő eredményes munkát
végzett – különösen a település gazdasági életében, a településfej -
lesztésben, a tudomány, a művészetek és az irodalom, az egészségügy,
oktatás, nevelés és egyéb területen. 
– a település életében, a kultúra és a sport terén a közösség javára kife-
jtett eredményes tevékenység elismeréséül, valamint Balatonfűzfő
szellemi és művészeti értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért vég -
zett kiemelkedő tevékenység elismeréseként „Balatonfűzfő Kul -
túrájáért” kitüntetést alapított a város önkormányzata 2000-ben? 
– a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” kitüntetés személynek, közösség -
nek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha a település
közművelődésében és sportéletében kiemelkedő eredményes munkát
végzett? 
– a „Balatonfűzfő Kultúrájáért” címet évente egyszer, ünnepélyes
keretek között, január 22-én, a Magyar Kultúra Napján adja át a város
polgármestere a kitüntetetteknek?

A kitüntetések adományozása a Képviselő-testületi jegyzőkönyvbe
foglalt határozattal történik. A kitüntetett nevét, az adományozás
indokaival, a határozat számával és keltével a Polgármesteri
Hivatalban elhelyezett „Balatonfűzfő kitüntetettjei” elnevezésű
díszkönyvbe is bejegyzik és a város jegyzője írja alá. 

HORVÁTH IRÉN

Hogy is volt? Tudta-e? Új rovat

A kilencvenes évektől napjainkig az Irinyi Iskola kiváló közösségi
élete a hagyományaikra épülnek, ilyen az iskola névadója tiszteletére
emlékezve, immár több évtizedes tradíciókkal rendelkező Irinyi-
napok. A 2017–2018-as tanévben, november 8–10-ig rendezték meg
az iskola tanítói, tanárai a várva várt napok különleges programjait. 
A megnyitó ünnepélyt a 6. a osztályosok készítették. A három nap-
ban mintegy huszonöt versenyen mérhették össze tudásukat a diá-
kok, többek között természettudományos, anyanyelvi, matematika,

rajz, környezetismeret, játékos idegen nyelvi, magyar, szépkiejtési,
zenei, helyesírási, sakk, malom és játékos vetélkedőn. 

Fantasztikus birkózó bemutatót élvezhettek a diákok Rupp József
edző vezényletével, ahol bátran szurkolhattak iskolánk birkózóinak
Barnóczki Bertold Boldizsárnak, Papp Edvinának és Papp Edvinnek.
Stanka Mária rendőr őrnagy részletes, bűnmegelőzési előadását is
meghallgatták a 7–8. osztályosok.

Ismét Irinyi-napok
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Délutáni programok közé tartozott a hagyományos Márton-napi
lámpás felvonulás, melynek útvonala az idén Fűzfőgyártelepen veze-
tett körbe, s a hangulatos emlékműsort az iskola udvarán nézhették
meg az alsós diákok. Ezt követte az izgalmas Libakereső, melyet a lel-
kes diákok örömmel végeztek.   
Minden diák, pedagógus, szülő és vendég szívét megdobogtatta
a színvonalas 90 éves az Irinyi! gálaműsor, ahol képek segítségével vir-
tuális időutazáson vett részt az egész iskola.
A napok egyik kiemelt délelőtti programja az először megrendezett
Irinyi Pályaorientációs Nap volt. A délelőtt folyamán hatvanhárom
programon vettek részt elsőtől nyolcadik évfolyamig az Irinyi Iskola
polgárai Horváth Irén tanárnő szervezésében. Volt köztük gyár-,
nyomda-, iskolalátogatás, kiállítások, szakmabemutatók, továbbtanu-
lási középiskolai ismertetők, szakmatúrák, Ügyes kezek foglalkozá-
sok, Szülők–Szakmák bemutatók stb. A nap során életkoruknak
megfelelően mintegy hetven szakmával ismerkedtek meg az Irinyis
diákok. 
Hálás szívvel köszönjük a lebonyolításban nyújtott segítségét:
Stanka Máriának (Balatonalmádi Rendőrkapitányság), Sasné Moóri
Erzsébetnek és Fliegh Tamásnak és csapatának (E-ON), Kontics
Ferencnének (VÁCISZ), Eősze Beátának (K&H Bank Balatonalmádi
Fiók), Karker Lászlónak (Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.), Szilágyi
Juditnak (Nyomda és Papíripari Szövetség), Stampf Eszternek és a
Veszp rém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának (szervezés, ingyenes
autóbusz biztosítása), az OOK Press Nyomdának (Veszprém), Pók
Árpádnak (PLAFON LM ® ÉPÜLET-DÍSZÍTÉS), Gondán Anitá -
nak és a VSzC Öveges József Szakgimnáziuma, Szk.és Kollégiumának,
a résztvevő középiskolai igazgatóknak, a támogató alsós szülőknek,

az iskola alapítványának, akik lelkes munkája nélkül ez a kiváló prog-
ram nem jöhetett volna létre.
Nagyszerű, profin megszervezett programokon vettek részt a diákok,
akiknek remek, felejthetetlen, élményekkel teli napokat biztosítottak
az intézmény pedagógusai.   

HORVÁTH IRÉN

Évforduló (50+1)
Gazdagságban, szegénységben, betegségben, egészségben (…)
Balogi András és Orovecz Piroska 1966-ban mondotta ki ezeket a
szavakat. E gondolatokhoz mindmáig hűek maradtak. András
1954, Piroska 1966 óta Balatonfűzfő lakója. Piroska az egészség-
ügyben, András  a szakképzésben töltötte éveit, évtizedeit. Együtt
tartotta őket a hűség és ragaszkodás egymáshoz, Fűzfőhöz, a
barátokhoz és munkatársakhoz. Két derék gyermek és három
unoka a követőjük.

Siker a naptárfotó pályázaton
Az EON önkormányzati naptárfotó pályázatán a Balatonfűzfői
Hírlap újabb sikert ért el.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is pályáztunk. Tavaly Fujszné
Kőnig Zsuzsa Balatoni vitorlások képével nyertünk, és egy multi-
funkcionális nyomtatót kaptunk ajándékba.
Ebben az évben Téli Balaton képünk lett nyertes, melyet Szekeres
Péter készített. Az ajándék pedig egy A/3-as laminálógép.
2018-ban is indulni fogunk a pályázaton, kíváncsian várjuk a téma
megjelölését. Köszönöm fotósainknak a remek képeket, és gratulálok!

BÉRES ISTVÁNNÉ

ÉVA varrónő Balatonfűzfő –
méretre igazítás, javítás rövid határidővel 

Telefon: 06-70/545-2903



2017. október 23. oldal

A VÁROS FOTÓSA – A FOTÓS VÁROSA©
Kedves fotózni szeretők!
Ragadják meg a kedvező lehetőséget, s töltsék továbbra is
sza bad   idejü ket a fotózással, de most már elsősorban
Balaton fűzfőre fókuszálva!

A cél, hogy minél több fénykép készüljön a városunkról, a
ter mészeti és épített környezetéről, valamint a városban
zajló életről. 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 rangos díjat 2013. január 22-én adtuk át először, ünne-
pélyes keretek között, s eddig öt nagyszerű fotós tudhatja
magáénak a Balatonfűzfői Hírlap szerkesztősége által alapí-
tott elismerést: 
2012. Groszvald Attila 
2013. Ambrus Norbert 
2014. Lukácsi Tibor (posztumusz) 
2015. Fujszné Kőnig Zsuzsanna

De vajon kié lesz a 2017-es kitüntetés?
• akinek képei Fűzfőről szólnak! 
• akinek képei elektronikusan nem módosítottak!
• aki legalább tíz kiválasztott, remekbeszabott fotót legké-

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

• aki feltünteti a következő adatokat: név, lakcím, elérhe-
tőség, húsz soros bemutatkozás!

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

Ha ismer olyan a fotózást kedvelő és művelő isme-
rőst, szomszédot, kollégát, aki szívesen készít képe-
ket Fűzfőről, küldje el tíz válogatott fotóját a
pályázat ra és terjessze fel a díjra! Szerezzünk örömet
és meglepetést neki! A díjat ő is megnyerheti!

Ha mindegyik feltételnek megfelelnek a képek, nincs más
hátra, minthogy a zsűri elbírálja. A díj alapítója jogot for-
mál a beérkezett képek korlátlan felhasználására bármely
kiadványában, illetve interneten való megjelentetésre, a fel-
vétel készítője 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 képe-
ket és küldjék el nekünk a bemutatkozásukkal együtt!
Köszönjük a munkájukat abban a reményben, hogy sok
városlakó örülhet majd a szebbnél szebb alkotásoknak.

Balatonfűzfői Hírlap Szerkesztősége
fuzfohirlap@gmail.com / 20/925-4515
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A Városvédő és Fürdő Egyesület már három
éve csatlakozott a Magyarország legszebb
konyhakertjei versenyhez. Ennek keretében
hirdettük meg ebben az évben is Balaton fűz fő
legszebb konyhakertjei versenyt. Két díjazott
kertünket beneveztük az országos versenyre is.
A november 21-én Budapesten, a Herman
Ottó Intézetben tartott ünnepélyes díját -

adón Ferenczy Andrásné és Szabó Lajos,
Balázs Lászlóné átvehették az elismeréseket.
Egyesületünk munkáját is elismerték.
A képeken a díjazottak Kovács Szilvia prog-
ramigazgatóval és Szakáli István Loránd
helyettes államtitkárral. Gratulálunk mind-
két kert művelőjének, és jó egészséget, továb-
bi sikeres munkát kívánunk!

Reméljük, hogy 2018-ban is mind többen
kedvet kapnak, hogy megmu tassák konyha-
kertjeiket nemcsak Fűzfőnek, hanem az
egész országnak.

Várjuk a pályázatokat!

BÉRES ISTVÁNNÉ

Magyarország legszebb konyhakertjei
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Decemberi rejtvény
Az novemberi keresztrejtvény helyes
megfejtése:
Felleg hátán felleg
mendegélnek, mennek.
Kányádi Sándor: Felleg hátán felleg)

Könyvet nyert: Albert Istvánné balatonfűz-
fői olvasó  nk.
Gratulálunk!

Decemberi rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2017. december 21.

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 diót többféleképpen használjuk, mégis
keveset tudnak kedvező étrendi hatásáról
és gyógyhatásáról.
Tavasszal üdezöld hajtásaiban gyönyörköd-
hetünk, nyáron árnyas pihenőhelyet nyújt a
koronája, ősszel vidám családi program ter-
ményének a szedése és feltörése, télen pedig a
kedvenc süteményeink alapanyaga. Ez pedig
nem lehet más, mint a közkedvelt dió, ame-
lyet ugyan sokan ismernek és többféleképpen
használnak, mégis keveset tudnak kedvező
étrendi hatásáról és gyógyhatásáról.
A diót már az ókori görögök is ismerték:
kutyaharapás gyógyítására és féregűzőként

használták. A rómaiak is tisztelték, innen
ered nevének ( Juglans) jelentése „Jupiter
makkja”. A középkorban elsősorban magját
fogyasztották, emellett reumaés idegpana -
szok ellen teát is készítettek belőle. Hazánk
népi gyógyászatában gyakran alkalmazták a
diót, belsőleg vértisztítóként, bél- és gyo -
morhurut ellen, külsőleg sebkezelésre.
A diólevél és a termésfal fő hatóanyagként
juglont, flavonoidokat, cseranyagokat, kevés
illóolajat és C-vitamint tartalmaz. A juglon-
nak igen erős festő hatása van, diófapácot
készítenek belőle. Erős színező hatását ma -
gunk is tapasztalhatjuk, diószedés közben,

amikor a dió héja barnára színezi a bőrünket.
A növény juglon tartalmának tudható be
allelo pátiás hatása is: gátolja más növények
fejlődését. Ezért a diófák közvetlen közelében
általában nincs más fa, bokor, de gyakran a fű
sem nő ki alattuk.
A dió gyümölcse, azaz a magja számos értékes
anyagot tartalmaz: telítetlen zsírsavakat,
fehérjét, ásványi anyagokat (Mg, K, Ca), és
vitaminokat (E-, B-vitamin). Gyógy hatását
tekintve többek között gyulladáscsökkentő,
fertőtlenítő, összehúzó hatású. (forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

Tegyünk az egészségünkért – dió Új rovat



26. oldal 2017. december

Minden, ami az építkezéshez kell!

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

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

Üzletek:

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

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

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

Hirdessen 2017-ben is
a Balatonfűzfői Hírlapban!

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

vagy telefonon: 06-20/925-4515



2017. december 27. oldal

Borzongás túra

Fotók: Pesthy Márton




