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

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

Január 10. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

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

Január 12. 17 óra Doni megemlékezés
– Szentmise és megemlékezés a Don-kanyar-
ban elesett honvédek lelki üdvéért
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jézus Szíve plébánia-
templom

Január 13. 17 óra Újévi koncert és köszöntő
– Ünnepi beszédet mond Marton Béla polgár -
mester
– Ünnepi műsor: Grácia hegedűtrió

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

Január 16. 15 óra Pedagógus nyugdíjasklub
– családfakutatás, családfa felépítése

Január 16. 16 óra Kártya klub

Január 17. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás – az előző év értékelése
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 18. 13.30 óra Hímző műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Január 19. 13.00–15.30 óra Nyílt egészség-
nap és előadás
Helyszín: TÁMASZ Idősek Otthona

Január 19. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett
Helyszín: Tobruk, óvoda

Január 20. 17 óra Ünnepi rendezvény a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Program: Elismerések, díjak átadása
– ,,Balatonfűzfő Kultúrájáért”
– Városunk fényei

Ünnepi műsor:
– Nemcsák Károly Jászai-díjas, Érdemes
művész és Tolcsvay Nagy Béla Kossuth-díjas
énekes, gitáros, zeneszerző műsora

Január 21. 18 óra Balatonfűzfői
Polgárőrség éves közgyűlése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Január 25. 13.30 óra Hímző műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Január 27. 17 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja

Január 30. 16 óra Kártya klub

Január 30. 16 óra Fűzfőgyártelepi nyugdí-
jasklub
– klubfoglalkozás, a 2016. évi tevékenység
értékelése, a 2017. évi program egyeztetése

Februári előzetes

Február 1. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 3. 15 óra FAK Természetbarát
Szak osztály
– Évzáró – Évnyitó

Február 4. 19 óra Polgárőr bál
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 6. 14–15 óra Balatonfűzfő és
Térsége Mozgáskorlátozottak Csoportja
– 14 óra fogadóóra
– 15 óra klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 6. 17 óra Városvédő és Fürdő Egye -
sület
– vezetőségi ülés
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 6. 18 óra Kézműves klub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 7. 15 óra Balaton nyugdíjasklub
– klubdélután, a farsangi jelmezbál megbe-
szélése
Helyszín: Fűzfőfürdő, Közösségi Ház

Február 7. 16 óra Csebszalto nyugdíjasklub
– klubfoglalkozás
Helyszín: Tobruk, óvoda

Február 8. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 10. 18 óra Balatonfűzfői Fiatal
Művészek Klubja
– Varga Áron előadása Bozay Attila, balaton-
fűzfői születésű, Kossuth-díjas zeneszerzőről
Helyszín: Veszprém, Hangvilla

Február 11. 15 óra Kézműves klub
– nyílt nap
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 13. 16 óra Kártya klub

Február 14. 16 óra ,,Életet az éveknek!”
– délutáni zenés tea nyugdíjasoknak és nem-
csak nyugdíjasoknak

Február 15. 13.30 óra Hímző Műhely
– műhelymunka
Helyszín: Fűzfőfürdő, Jókai Közszíntér

Február 16. 17 óra KT-KÁVÉ
– a polgármester és a képviselő-testület
tagjai nak kötetlen beszélgetése a lakossággal
kávézás közben, egy kávé mellett

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.
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A képviselő-testületi ülésen történt
Balatonfűzfő város önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2016. december 20-án 16.00
órai kezdettel tartotta rendes testületi ülését,
melyen a következő határozatok születtek a
teljesség igénye nélkül:

– Balatonfűzfő város önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
1. tájékoztatást kér a Nitrokémia Zrt.-től,

valamint a Nitrokémia Zrt. tulajdonosától
a Fűzfői Ipari Parkban működő vállalko-
zások és a Nitrokémia Zrt. között a
szennyvíz szolgáltatás területén kialakult
anomáliákról,

2. támogatja a vállalkozások kezdeményezé-
sét, amennyiben a Nitrokémia Zrt. és a
Fűzfői Ipari Parkban működő vállalkozá-
sok között a szennyvíz szolgáltatás terén
kialakult helyzet rendezése érdekében a
vállalkozások a hatóságokhoz fordulnak,

3. felhívja a Nitrokémia Zrt. figyelmét a
Fűzfői Ipari Park területén működő vállal-
kozások – információk szerinti – rende-
zetlen jogi viszonyaira,

4. tájékoztatást kér a Nitrokémia Zrt.-től,
valamint a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től
a Fűzfői Ipari Parkra vonatkozó fejlesztési
elképzelésekről.

– A testület elfogadta Balatonfűzfő  város
önkormányzatának 2017. I. félévi munkater-
vét az alábbiak szerint:

2017. január 24. 16.00 óra
Napirend:
1. Balatonfűzfő város önkormányzata 2017.

évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. A civil pályázat forráskeret felhasználásá-
nak feltételei és módja
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. A hivatali szervezet felépítéséről, az ellá-
tott feladatokról szóló beszámoló
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Vegyes ügyek

2017. február 21. 16.00 óra
Napirend:
1. TDM-feladatok ellátásához szükséges

költségek áttekintése 12. 20-i kt.jkv-ből
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Balatonfűzfő város önkormányzata 2017.
évi költségvetésének tárgyalása 
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. Tájékoztató a Balatonfűzfő várost érintő
szaghatás elkerülése érdekében tett intéz-
kedésekről. 12. 20-i kt. ülés jegyzőkönyvé-
ből
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Vegyes ügyek

2017. március 21. 16.00 óra
Napirend: 
1. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és

Könyvtár 2017. évi programterve
Beterjesztő: Gróf Tibor igazgató
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. Beszámoló a Balatonfűzfői Közös Önkor-
mányzati Hivatal tevékenységéről
Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

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

4. Civil pályázat kiírása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

5. Vegyes ügyek

2017. április 18. 16.00 óra
Napirend:
1. A Tűzoltóság Balatonfűzfőn végzett tevé-

kenységéről szóló tájékoztató
2. Az „Év Tűzoltója” díj odaítélése (zárt ülés)

Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. Vegyes ügyek

2017. május 16. 16.00 óra
Napirend:
1. Beszámoló Balatonfűzfő város 2016. évi

gyermekvédelmi és gyermekjóléti felada-
tainak ellátásáról
Beterjesztő: dr. Takács László jegyző
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 2016. évi egy-
szerűsített éves beszámolója
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

3. Balatonfűzfő város 2016. évi zárszámadá-
sa. A pénzmaradvány elszámolása
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

4. Összefoglaló jelentés a 2016. évi FEUVE
és belső ellenőrzési tevékenységről
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

5. Balatonfűzfőért Alapítvány 2016. évi
beszámolója
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

6. Civil pályázatok elbírálása, egyházak
támogatási kérelme
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

7. Vegyes ügyek
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2017. június 20. 16.00 óra
Napirend:
1. 2017. II. félévi munkaterv elfogadása

Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

2. „Balatonfűzfő Díszpolgára” cím és a
„Balatonfűzfőért” kitüntetés adományo-
zása (zárt ülés)
Beterjesztő: Marton Béla polgármester
Előterjesztést véleményezi: PTHB

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

4. Vegyes ügyek

– A képviselők úgy határoztak, hogy a
„Balatonfűzfő belterületi útjainak és járdái-
nak felújítása” elnevezésű projekt keretében
elrendeli a Balatonfűzfő, Balaton körúti
járda diszpozíciós felújítási tervének és ter-
vezői költségbecslésének elkészítését bruttó
290 000 Ft-ért a pályázat előkészítő alap
terhére, valamint a Fűz utca felújításának
megrendelésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás megindításához szükséges közbe-
szerzési dokumentumok előkészítését (fele-
lős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
közreműködésével) bruttó 571 500 Ft-ért,
amely összeget a 2017. évi költségvetésbe
betervez.

Balatonfűzfő város önkormányzata vagyoná-
ról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakor lásának és a vagyon kezelésének sza-
bályozásáról szóló önkormányzati rendelet,
valamint az egyes intézményekben a nyers-
anyagnorma egy ellátottra jutó napi összegé -
ről és a fizetendő térítési díjról szóló 7/1999.
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A hetvenhatodik hónap a városházán
Az év utolsó hónapjában mindenek előtt egy
kis felsorolást adok közre azokról a tervekről,
amiket az év során előkészítettünk megvaló-
sításra.

Kerékpárosbarát Balatonfűzfő – I. ütem:
Fűzfőfürdő–Fűzfőgyártelep településré-
szeket összekötő kerékpárút építése
Az igényelt támogatás összege: 455 000 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 455 000 000 Ft
2016. március 31-én benyújtottuk a támoga-
tási kérelmet. Az előírt hiánypótlást teljesí-
tettük. Jelenleg a támogatási döntésre
várunk.

Az egészségügyi alapellátás racionalizálá-
sa Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Egészség -
ház megépítésével
Az igényelt támogatás összege: 59 762 660 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 59 762 660 Ft
2016. május 3-án benyújtottuk a támogatási
kérelmet. Az előírt hiánypótlást teljesítet-
tük. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde három óvodai telephelyének fej-
lesztése
Az igényelt támogatás összege: 442 232 314 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 442 232 314 Ft
2016. május 23-án benyújtottuk a támogatá-
si kérelmet. Az előírt hiánypótlást teljesítet-
tük. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfűzfői Városháza épületenergeti-
kai korszerűsítése
Az igényelt támogatás összege: 110 841 657 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 110 841 657 Ft

2016. június 30-án benyújtottuk támogatási
kérelmünket. Hiánypótlás nem érkezett.
Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

Kültéri sportparkok kialakítása Balaton -
fűzfőn
(Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program)
2016. augusztus 11-én benyújtottuk a pályá-
zatot. Jelenleg a támogatási döntésre várunk.

A balatonfűzfői Sport és Turisztikai
Komplexum (Sport Park Balaton) Fej -
lesztési Koncepciójának elkészítése
A támogatási kérelmet 2016. október 21-én
benyújtottuk a Nemzeti Fejlesztési Mini sz -
tériumhoz és a Magyar Turisztikai Ügy -
nökség Zrt.-hez. Jelenleg a támogatási dön-
tésre várunk.

Gyermekpancsoló kialakítása a balaton-
fűzfői Fövenystrandon
A fövenystrandi gyermekpancsoló vízjogi
létesítési engedélye 2015. augusztus 12-én
jogerőre emelkedett. A pancsoló megépítésé-
nek már csak pénzbeli akadálya van.
Amennyiben pályázati forrást találunk,
akkor abból megvalósítható a projekt, ha
nem, akkor a költségvetésben tervezni kell az
beruházás megvalósítását.
Az építés becsült értéke: nettó 5 976 396 Ft
(az áfa visszaigényelhető!).

Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros
turisztikai szolgáltatások kialakítása
Balatonfűzfőn
Leszerződött támogatási összeg: 437 972 122 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Leszerződött elszámolható összköltség:
437 972 122 Ft
A parti sétány és a kerékpárút forgalomba

helyezési engedélyei jogerőssé váltak, kivéve a
parti sétány 1.1. szakaszát. Utóbbira a Sirály
utcai ingatlantulajdonosok közül Mészáros
Tibor, valamint a dr. Szabó Tamás, dr. Szabó
Tamásné és Enyedi András képviseletében
eljáró Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda fellebbezést nyújtott be.
A fellebbezés elbírálása 2016. július 26. nap-
ján megkezdődött. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,
mint másodfokon eljáró hatóság, 2016.
augusztus 23-án helyszíni szemlét tartott.
A Hatóság azt vizsgálta, hogy a sétány vízel-
vezetése a jogerős építési engedélynek és a
jogerős módosított építési engedélynek meg-
felelően került kialakításra, valamint a sétány
és a kerítéslábazat közötti dréncső bevezetés-
re került-e a Balatonfűzfő, 333 hrsz.-ú ingat-
lanon lévő árokba, továbbá, hogy az árok
vizei elvezetésre kerültek-e a sétány alatt a
Balatonba.
2016. szeptember 20-án kézhez vettük a má -
sod fokú hatóság döntését, amelyben a Veszp -
rém Megyei Kormányhivatal a Balatonalmádi
Járási Hivatal forgalomba helyezés tárgyában
hozott határozatát helybenhagyta.
A Kormányhivatal a felülvizsgálat során
megállapította, hogy a parti sétány 2. szakasz
0+131 km szelvényben található fahíd nem
szerepel a záradékolt tervdokumentációban,
ezért a megépült hídra fennmaradási engedé-
lyezési eljárást kell lefolytatni, amelyre a
Balatonalmádi Járási Hivatal kötelezett is
bennünket. Az engedélykérelmet 2016.
november 22-én benyújtottuk.
2016. november 2-án változás bejelentés
keretében tájékoztattuk a Közreműködő
Szervezetet (MÁK) arról, hogy Balaton -
fűzfő Város Önkormányzata a TDM felada-
tok ellátását a balatonkenesei Balaton Keleti

(III. 29.) önkormányzati rendelet lett módo-
sítva.
A testületi ülés jegyzőkönyvét, valamint a
határozatokat városunk honlapján Önkor-
mányzat /Képviselő-testület/jegyzőkönyvek
(vagy határozatok) menüpont alatt olvashat-
ják.

A következő testületi ülés 2017. január 24-én
lesz.

TARI EDIT PG. REFERENS

Szeretettel köszöntjük városunk 2 újszülöttjét, név szerint Csöndör Barnabás Pétert és
Haluskai Zoltánt.

Gratulálunk a családoknak, és jó egészséget kívánunk!
*

Fájdalommal búcsúzunk a 3 elhunyt balatonfűzfői lakostól.
Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

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

a 2016. decemberi lapzártáig:
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Kapuja Turisztikai Egyesület tagjaként
kívánja biztosítani 2016. október 27-től.

A balatonfűzfői Városháza tetőzetének
felújítása
(Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása 2016. BM pályázat,
316 321)
Az igényelt támogatás összege: 29 975 175 Ft
Saját forrás összege: 9 991 725 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 39 966 900 Ft
2016. május 19-én benyújtásra került a
pályázat. Hiánypótlás nem érkezett. 2016.
július 29-én született meg a miniszteri dön-
tés a támogatott pályázatokról, de sajnos
Balatonfűzfő nem szerepelt a listában, pályá-
zatunk nem nyert. A 2. körös miniszteri dön-
tés 2016. október 26-án jelent meg a
Belügyminisztérium honlapján, de sajnos
pályázatunkat nem támogatták.

A balatonfűzfői Városi Stadion részleges
felújítása III.
(TAO pályázat hagyományos eljárásrend-
ben)
Az igényelt támogatás összege: 6 979 361 Ft
Saját forrás összege: 2 991 155 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 9 970 516 Ft
A projekt műszaki tartalma:
– Labdarúgó pálya világításának felújítása,
– eredménykijelző beszerzése, felszerelése,
– A Városi Stadion labdarúgó pályája körüli

terület biztonságossá tétele.
A pályázatot a Fűzfői Atlétikai Klub 2015.
április 28-án benyújtotta. A támogatási dön-
tés a nyertes pályázatról 2015. november
3-án megérkezett. Itt is a támogatott sport-
szervezetnek saját magának kell megkeresni
és megállapodni azzal a gazdasági társaság-
gal, amely kifizeti a fejlesztés megvalósítását
biztosító támogatást és ezt követően kezdőd-
het a projekt fizikai megvalósítása.

A balatonfűzfői Városi Stadion sportöltö-
zőinek felújítása
(TAO pályázat hagyományos eljárásrend-
ben)
Az igényelt támogatás összege: 7 000 000 Ft
Saját forrás összege: 3 000 000 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 10 000 000 Ft
A pályázatot a Fűzfői Atlétikai Klub 2016.
május 2-án benyújtotta. Jelenleg a támogatá-
si döntésre várunk. Amennyiben nyertes a
pályázat, az önkormányzatnak saját magá-
nak kell megkeresni és megállapodni azzal a
gazdasági társasággal, amely kifizeti a fejlesz-
tés megvalósítását biztosító támogatást és ezt

követően kezdődhet a projekt fizikai megva-
lósítása.

Rekortán borítású pálya építése Balaton -
fűzfőn
(Országos Pályaépítési Program Rekortán
Pályaépítési Program 2016 MLSZ pályázat,
ELN-47/2016. (06. 06.)
Az igényelt támogatás összege: 27 650 000 Ft
Saját forrás összege: 11 850 000 Ft
A fejlesztés pénzigénye: 39 500 000 Ft
2016. április 28-án benyújtottuk a pályázatot.
2016. június 10-én értesítést kaptunk a nyer-
tes pályázatunkról. Az önkormányzatnak
saját magának kell megkeresni és megállapod-
ni azzal a gazdasági társasággal, amely kifizeti
a fejlesztés megvalósítását biztosító támoga-
tást és ezt követően kezdődhet a kivitelezés. 
A projekt fizikai megvalósítására 2017-ben
kerülhet sor.

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
benyújtásra tervezett pályázati projektjei

Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a
Fövenystrandtól a Kalóz közig Balaton -
fűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok)
A pályázat megjelenésére várunk. Amint
megjelenik, feltételes közbeszerzési eljárást
foly tatunk le és benyújtjuk a pályázatot.
A beruházás várható költsége 200 000 000
Ft, amit a pályázat 100%-ban támogat.

A parti sétány zöldterület fejlesztése
(Balaton Fejlesztési Tanács pályázata)
2016. november 14-én megjelent a Balaton
Fejlesztési Tanács Településfejlesztési beruhá-
zások támogatására kiírt pályázati felhívása.
A képviselő-testület januári ülésén külön
napi rendben tárgyal a pályázat benyújtásáról.

Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapot-
javításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése
2016. november 23-án jelent meg a pályázat.
A támogatási kérelem benyújtásáról egyezte-
tések folynak.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár folyamatban lévő pályázati
projektjei

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és
Könyvtár informális tanulást támogató
programja a balatonfűzfői térség nevelési-
oktatási intézményeiben

2016. november 29-én benyújtásra került a
támogatási kérelem. Döntésre várunk.

Fontos szervezeti átalakítás történt a város
üzemeltetésében. A Városgondnokság meg-
szűnt az év végével, feladatait a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. veszi át. Az átalakítástól
azt várjuk, hogy hatékonyabb, gyorsabb,
eredményesebb lesz a városüzemeltetés a
korábbiaknál, a szervezeti struktúrából
adódó lehetőségeket kihasználva a kft. a
külső megrendelésekből keletkezett forrásait
a városüzemeltetésre fordíthatja majd.

Az idei karácsonykor már a harmadik alka-
lommal köszöntöttük szeretetvendégség
keretében a meghívottakat Balatonfűzfőn a
helyi Karitász szervezet és a plébánia nevé-
ben Szécsi Ferenc plébános úrral, az aktivis-
ták közül Erdősi Róberttel, az ötlet gazdájá-
val. Az advent időszakában a névre szóló
meghívókat személyesen adtuk át a közel
ötven meghívottnak, akik jelentős többsége
el is fogadta azt. 
A szeretetvendégség előtt Szécsi Ferenc plé-
bános úr a Szent László-templomban szólt a
karácsonyról, több karácsonyi ének közös
eléneklése, a közös imák emelték a meghitt
hangulatot.
A Máltai Szeretetszolgálat helyi fíliája, a nevük
elhallgatását kérő támogatók, helyi lakosok
számos hasznos ajándékkal kedveskedtek a
vendégeknek. Az adományok tartós élelmisze-
reket, gyümölcsöket, tejet, lekvárt, ruhanemű-
ket, lábbeliket, meleg takarókat, babakocsit, és
egyéb hasznos dolgokat tartalmaztak.
A rendezvényt kötetlen beszélgetés zárta.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi -
náló és Vagyonkezelő Zrt. levélben tájékoz-
tatta a fogyasztókat arról, hogy a hatékony,
fenntartható és átlátható hulladékgazdálko-
dás érdekében ők végzik a szolgáltatási díjak
számlázását és azok beszedését.  A levél sze-
rint így hosszú távon biztosítottak maradnak
a rezsicsökkentés eredményei, magasabb
színvonalú lesz a szolgáltatás, valamint bizto-
sított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság
és a megbízhatóság. Aki eddig csekken fizet-
te a díjat, akkor a számla automatikusan így
kerül kiküldésre, aki korábban csoportos
beszedési megbízással fizetett és a megbízást
2016. március 31. előtt adta a banknak,
akkor a bank automatikusan módosítja cso-
portos beszedés kedvezményezettjének ada-
tait az első díjfizetés időpontjáig. Ha ezzel
nem ért egyet, akkor a tájékoztató kézhezvé-
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telét követő 8 napon belül keresse fel a pénz-
intézetet a további teendőkért.
Ha viszont 2016. március 31. után adta a
bankjának a megbízást, akkor vegye fel a
kapcsolatot vele, szíveskedjen megadni a fel-
használói azonosító számát (ami a számlán
megtalálható a lakcíme és a neve fölött), és az
NHKV Zrt. A25456790T010 azonosítót.
Ha egyénileg utalja át a díjat, akkor az
NHKV bankszámlaszámát tüntesse fel, ami
a tájékoztatón szerepel. A megkapott hat
havi díjakat különböző időpontokig kell
befizetni, nem egyszerre, hanem március
31-ig minden hónapban két csekket feladva
kell megfizetnünk az előző félévi szolgáltatá-
si díjat. A következő hónapokban már csak
1–1 havi számlát kapunk különböző fizetési
határidőkkel. Egy 120 literes kuka esetében
ez 1227 Ft/csekk. Mindenkit arra kérek,
hogy figyeljen a határidőkre még akkor is, ha
a számla kibocsátó jócskán késett a számlá-
zással. Ha az értelmezéssel bármi gond van,
kérem, forduljanak a munkatársaimhoz,
vagy a Balkom ügyfélszolgálatához, ahol
készséggel választ kapnak kérdéseikre.

A szokásos új évi jókívánságok helyett hadd

osszak meg három gondolatot az általam
rendkívül nagyra tartott embertől, aki zseni-
alitása révén maradandót alkotott a világ-
ban, neve beíródott az emberiség történeté-
be. Ő Steve Jobs.

Az elmúlt 33 év során minden reggel bele-
néztem a tükörbe, és megkérdeztem magam-
tól: ,,Ha a mai lenne az életem utolsó napja,
azzal szeretném vajon tölteni, amit ma csinál-
ni fogok?” És valahányszor a válasz túl sok
napon át volt ,,nem” egyhuzamban, tudtam,
hogy valamin változtatnom kell... majdnem
mindenen – a külvilággal szemben támasztott
elvárásaimon, a büszkeségemen, a félelmeimen
a szorult helyzetektől vagy a kudarctól –
mindezek a dolgok egyszerűen szertefoszla-
nak, amikor a halállal nézünk farkasszemet,
és csak az marad hátra, ami igazán lényeges.”
Kérek mindenkit, hogy ha nem is minden
reggel, de legalább néha nézzen bele a tükör-
be, és ha nem azt lát, amit szeretne, és nem
azt a választ kapja a kérdésére, amit szeretne,
ne a tükröt hibáztassa.
Ki kell derítened, hogy mi az, amit szeretsz.
Ez ugyanúgy igaz a munkára, mint a párkap-
csolatokra. A munkád tölti ki az életed jelen-

tős részét, ezért ha igazán elégedett akarsz
lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát
végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha sze-
reted, amit csinálsz. Ha még nem találtad
meg, keresd tovább, ne add fel! Mint az a
szívügyekkel lenni szokott, itt is tudni fogod,
hogy mikor találtad meg az igazit
Azt kívánom, hogy mindenki találja meg,
amit, és akit szeret. 
És a harmadik idézet.
Az időd véges, úgyhogy ne vesztegesd el arra,
hogy valaki más életét éled! (...) Ne engedd,
hogy mások véleménye túlharsog ja a saját
belső hangodat! De ami a legfontosabb, legyen
elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre
hallgatni! Ők valahogy már most is tudják,
mivé akarsz válni valójában.

Boldog új évet kívánok! Megköszönöm min-
denkinek a település érdekében végzett mun-
káját, jövőre is számít rájuk a közösség.

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2017.
január 19. csütörtök, 17 óra, Fűzfőgyártelep,
Művelődési Központ.

MARTON BÉLA POLGÁRMESTER

Újévi beköszöntő
Íme ismét eltelt egy év, s bölcsebbek lettünk
egy évvel, sok-sok szép élménnyel, gondolat-
tal, értékkel. Beköszöntött a 2017. év, boldo-
gan, tapasztalatokkal, tervekkel felvértezve
indulunk neki az új reményeknek, az új évnek.  
Hírlapunk életében megkezdtük a 27. évfo-
lyamot. Az eddigi fő célkitűzésünk mentén:
a ,,Fűzfőről a fűzfőieknek” szlogenünkkel jól
olvasható, kézbe vehető, hiteles,  városi kor-
dokumentummal lepjük meg a fűzfői polgá-
rokat havonta. 
Továbbra is várjuk az eseményekről, a város
életéről, a programokról, a fejlesztésekről, a
sikerekről, az intézmények és a civil szerveze-
tek működéséről a folyamatos, hiteles tájé-
koztatást, természetesen a jól megszokott
rövid, lényegre törő formában, érthető, vilá-
gos megfogalmazással. Bíztatunk mindenkit
az írásra, a pozitív értékek átmentésére.
Várjuk a nagyfelbontású képeket (legalább 1
MB), amelyekből igyekszünk minél többet
színesben vagy fekete-fehérben megmutatni.
Ebben az évben a civil szervezetek támogatá-
sát kiemelt feladatnak tekintjük, ezért a
nagysikerű Honismereti füzetek másképp
kulturális mellékletünk idei első számát fel-

ajánljuk a városban működő összes civil szer-
vezet (szám szerint 36) önmagáról készített
rövid referenciamunkájának bemutatására, a
szervezetek egymás közötti hatékony kap-
csolat kialakítására, az együttműködésre.
Ezért kérjük a szervezeteket, hogy e-mailben
juttassák el az önmagukról készített nyers-
anyagot a szerkesztőségünkbe legkésőbb
március 30-ig (szóközökkel maximum 2000
karakter szöveg, legfeljebb két-három kép-
pel, képenként legalább 1 MB).
Az anyagokat megszerkesztve, igényes, ha -
gyo mányos kivitelben tárjuk az olvasóink elé,
minél többet megmutatva jelenkori történel-
münkből, a civil szervezeti munka tükrében.
Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk elősegí-
teni a szervezetek tagságának bővítését, mely
egyben munkájuk segítését szolgálná.  
Lapunk továbbra is támogat mindenféle jó
kezdeményezést, amely valamiféle örökséget
jelent a város történetében, ápolja hagyomá-
nyainkat, kultúránkat vagy új hagyományo-
kat teremt.
A Magyar Kultúra Napján, szokásunkhoz
híven kihirdetjük pályázataink nyerteseit és
átadjuk a díjaikat.

Új pályázatok kiírását is tervezzük – gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt –,
szeret nénk minél több fűzfői lakost megszó-
lítani, s díjazni abban, amiben a legjobb.
Továbbra sem politizálunk, nem bulvárko-
dunk. Folyamatosan részt veszünk a pályáza-
ti lehetőségekben. Ebben az évben is szeret-
nénk kiadni Balaton fűzfő város falinaptárát,
új, gazdag tartalommal töltve. Köszönjük a
városlakók támogatását, a hirdetéseket, a
közös, hatékony munkát, az építő kritikát! 

Kedves Fűzfői Polgárok!
A régi szokások szerint kívánunk minden
városlakó polgárnak bőséget, áldást termés-
re, családra, egészségre! Kívánjuk, hogy sze-
retteikkel legyen bőven együtt töltött ide-
jük! Kívánjuk, hogy a városlakók szívében
Balatonfűzfő iránt is növekedjék a szeretet, a
tisztelet: szépítsük virágokkal, tisztasággal,
óvjuk, vigyázzuk értékeit, gazdagítsuk törté-
nelmét, hagyományait!
Kívánjuk, hogy egészségben, sikerekben gazdag
évünk legyen mindnyájunknak 2017-ben!

SZERKESZTŐSÉG
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Bővülő értéktárunk
2016. december 14-én tartott ülést a Ba la -
ton fűzfő Városi Értéktár Bizottság a Vágfalvi
Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban. 
A Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság
(BÉB) azzal a céllal alakult meg 2014-ben,
hogy számba vegye Balatonfűzfő értékeit,
s kialakítsa, gondozza a helyi értéktárat a tör-
vényi feltételeknek megfelelően, majd az arra
érdemes értéket megvizsgálva felterjessze a
megyei értéktárba. 
2016  januárjában az első helyi értékek felvé-
telére került sor: a mámai romtemplom és a
Balaton Csillagvizsgáló LEADER Kultúr -
központ.    
Az ülésen Gróf Tibor, a BÉB elnöke értékel-
te az elmúlt időszak munkáját, majd öröm-
mel jelentette be, hogy két új érték felterjesz-
tését kell megismerni és dönteni a helyi
értéktárba való felvételéről:

1. Balaton Dalkör – Pintér István felterjesz-
tésében 

2. Vágfalvi Ottó festőművész alkotóművészi
és közösségépítési tevékenysége – Kontics
Monika felterjesztésében

A bizottság megismerte és megtárgyalta a
beadványokat, majd egyhangúan felvette a
helyi értéktárba, mely immár négyre sza -
poro dott. (Az értékek rövidített ismertetését
hírlapunk következő számában olvashatják
az érdeklődők.)
A bizottság továbbá kezdeményezte a mámai
romtemplomot és a Vágfalvi Ottó festőmű-
vész alkotóművészi és közösségépítési tevé-
kenysége értékeket a megyei értéktárba való
felvételre.
Továbbra is tisztelettel felkérjük és várjuk a
településen működő civil szervezeteket,

hogy tagságuk körében népszerűsítsék a
helyi Értéktár programját – megköszönve az
eddigi önkéntes és precíz munkát –, s az elő-
írásoknak megfelelő formában nyújtsák be a
Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottsághoz
véleményezésre, a számukra fontos fűzfői
értékeket.
A formai követelményekről a Művelődési
Központ és Könyvtár honlapján
(www.mkkfuzfo.hu) bővebben tájékozód-
hatnak.
Fő célunk a gondozás mellett, hogy
Balatonfűzfő értékeit rendszerezve az itt
megforduló turistáknak is bemutassuk.
Várjuk a felterjesztéseket, legyenek részesei a
Balatonfűzfői Értéktár bővítésének, hogy
egyetlen fűzfői érték se maradjon ki! 

HORVÁTH IRÉN

Néhány gondolat év végére …
Igaz, hóval még nem találkoztunk még, de az
igazi téli hideg már kopogtatott az ajtónkon.
Annak, hogy erről írok, tragikus apropója
van. Egy balatonalmádi ingatlanban történt
két kihűléses haláleset gyakorlatilag egy
héten belül. 

A tél közeledtével a szociális szolgálat és a
polgárőrség mellett a rendőrség is készül a
zord időjárásban veszélyeztetett emberekre
történő nagyobb odafigyelésre.

A Rendőrség részéről folyamatos a veszélyez-
tetett csoportba sorolható emberek és tar-
tózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét
jelenti!

Sok idős ember is egyedül él!

Köztük és a fiatalabbak között is vannak,
akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tud-
ják ellátni magukat megfelelően. Sokan
élnek a települések külterületein, kieső
helyeken, rossz körülmények között, akiknek
nincsenek szomszédjai, akikre nem figyel
senki. Ők azok, akikre a hidegben is jobban
kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja
a területeket, kollégáim rendszeresen felkere-
sik az ismert tartózkodási helyeket, az idős

vagy elesett embereket saját otthonaikban,
hogy szükség esetén intézkedjenek, vagy
jelezzenek az önkormányzatok, társhatósá-
gok felé. A segítség igazán házhoz megy! Ha
az utcán találkozunk elesett, magatehetetlen
emberrel, mellette sem mehetünk el! A rend-
őrség értesítésével megtesszük azt az állam-
polgártól, az embertől elvárható lépést,
amely akár életet is menthet. Hiszen az idő-
ben érkező segítség a legnagyobb segítség!

Tudom, a segítségre szorulók között vannak
olyanok is, akik nem jelzik, mire van szüksé-
gük, és vannak olyanok is, akik nem veszik
igénybe vagy nem fogadják el a segítséget. Úgy
gondolom, aki lelkiismerete szerint megteszi a
tőle elvárhatót, nyugodtan hajtja álomra fejét
esténként.

Az évvége nemcsak a telet hozza magával,
hanem az ünnepeket is. A karácsony melege
után az óév búcsúztatása kerül középpontba. 

A bulizásnak is vannak azonban szabályai!

• Alkohol fogyasztása után ittasan, tudat-
módosító szer hatása alatt ne vezessen
gépjárművet!

• Készüljön fel járművével az úton történő
eset leges elakadásra nemcsak a gépkocsi álla-
potának ellenőrzésével, hanem takaróval,
innivalóval és egyéb szükséges dolgokkal!

• Ittas állapotban ne induljon el egyedül, ne
álljon meg útközben, hogy megelőzze a
kihűlést!

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

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

közben! Akivel elindult, annak biztonsá-
gos hazaérkezésére is gondoljon!

• Fiatalkorúakat ne segítse alkohol és
dohányáru megszerzésében!

• Hangoskodással ne zavarja a környezet
nyugalmát! 

• Vigyázzon kutyájára, gondoljon más
kutyájára!

• Felelősen közelítse meg a vízpartot, és ne
tartózkodjon víz közelében!

Tudom, hogy a szilveszteri buli a felhőtlen
szórakozás ideje, de az sem hatalmaz fel sen-
kit arra, hogy mások nyugalmát semmibe
vegye, vagy mások egészségét, testi épségét
veszélyeztesse.

Rendkívüli eseménymentes
szórakozást és boldog újévet kívánok

kollégáim nevében is!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
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Ünnepeltek Balatonalmádiban
Karácsonyi hangulatban zajlott le az állománygyűlés Balaton -
almádiban 2016. december 20-án.
Dr. Linczmayer László r. alezredes, kapitányságvezető a karácsonyi
hangulatú állománygyűlésen jutalomban részesítette a 2016. évben
kiváló teljesítményt nyújtó munkatársait. Az elismerések átadásán
részt vett Keszey János Balatonalmádi és Marton Béla Balatonfűzfő
város polgármestere. A két város vezetése által nyújtott támogatás
adott lehetőséget az elismerésekre. Mindkét polgármester örömét
fejezte ki, hogy a rendőrök által, a jó közbiztonságért végzett

megfeszí tett munka elismerésében részesek lehettek. Pogány Péter r.
ezredes, a főkapitány bűnügyi helyettese megköszönte az állomány
egész évi teljesítményét, és hangsúlyozta a békés ünnepek alatt törté-
nő feltöltődés jelentőségét.
Piros Ottó ezredes, a Balatonkenesei Rekreációs Központ parancsno-
ka a társszervek közötti erős partneri és szakmai kapcsolatot méltatta
pohárköszöntőjében. 

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Vadveszély az utakon!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2016. őszén megnőtt
a vadelütéses balesetek száma.
A közlekedésbiztonsági szakemberek kimutatása szerint az ilyen bal-
esetek nem jártak személyi sérüléssel az elmúlt három hónapban,
szeptember-november időszakában, viszont minden alkalommal
jelentős anyagi kár keletkezett.

Érdekesen alakult az időbeni eloszlás: szeptemberben 9, októberben
2, novemberben 10 vadelütéssel történt balesetet tartanak nyilván.
Az ütközések a Rendőrkapitányság illetékességi területén többfelé is
előfordultak, nem lehet jellemző gócpontokat kimutatni. Előfordult
Balatonalmádi külterületén, Felsőörsön, Balatonfűzfőn, Litért átsze-
lő főúton, Papkeszi és Balatonkenese között, és természetesen a 710.
számú gyorsforgalmi főútvonalon. A legveszélyesebbnek a 110 km/
óra sebességhatárt megengedő haladás miatt a 710. számú főútvonal
tekinthető, hiszen a nagy sebesség miatt az ütközés ereje itt a legna-
gyobb. 
Ami a napszakot illeti általában az esti órákban következett be a bal-
esetek nagy része, aminek a korai sötétedés miatt van nagy jelentősé-
ge. Nyilván az állatok életritmusa, vonulási rendje is meghatározza a
gyakoriságot, amely a tavaszi és őszi időszakban nagyobb számú.

A Rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a vadveszélyt jelző táblák
indokolt esetben és helyen kerülnek kihelyezésre, és hatályuk tarta-
ma alatt ajánlott az óvatos vezetés.
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Nyugdíjas rendőröket fogadtak Balatonalmádiban
Az ünnepek közeledtével a nyugdíjas kollégákra is gondoltak
Balatonalmádiban.

Már hagyománnyá vált, hogy az év végi ünnepek előtt találkozót szer-
veznek a volt kollégáknak a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.
Idén csaknem 25 meghívót küldtek az egykori hivatásos és közalkal-
mazott kollégáknak.
December 13-án várták a csupán néhány éve és a már több évtizede
nyugállományba vonult vendégeket. Dr. Linczmayer László r. alezredes
köszöntője után tájékoztatást adott a kapitányság életében legutóbb
bekövetkezett jelentős változásról, az új épület „belakásának” tapasztala-
tairól és a napi munka során elvégzendő feladatok sokrétűségéről.

Az egykori rendőrök között voltak többen is, akik még az almádi
őrsön kezdtek, megérték a kapitányság létrejöttét, és most örömmel
látták a további fejlődést.
Az aktív kollégák modern technikával megerősített szolgálatellátásá-
ról adott tájékoztató után egy kis nosztalgiázás keretében nyugtázták
az utódok XXI. századi színvonalú munkakörülményeit.
A program fehér asztal mellett folytatódott. És ahogy ilyenkor szo-
kás, felidézték a régi emlékeket, az izgalmas és érdekes történeteket,
amelyekből minden korosztálynak van bőven, és amelyekből akár
okulhatnak is a fiatalok.

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Civil konzultációs fórum
„A civilek a település mozgató rugói” – Marton Béla, városunk
polgár mestere gondolataival kezdődött 2016. november 23-án
a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban a Civil fórum.
A pol gármester méltatta és megköszönte a civil szervezetek munká-
ját, s arra ösztönözte a jelenlévő civil képviselőket, hogy aktívan
vegyenek részt a lehetőségek és a problémák megbeszélésében.
Az előadások sorát Varga Endre, a Veszprémi Civil Ház vezetője kezdte,
aki felvázolta a ház működését, a segítségadás formáit, majd az elkövet-
kező pályázati lehetőségek rendszerét. Előadásában minden civil szerve-
zet vezetőt arra buzdított, hogy bátran kérjen segítséget az irodától,
használja ki az ingyenes szolgáltatások körét: az információ-szolgálta-
tást, a tájékoztatást, a helybeni  internet és a könyvtár használatot.
Megtudhattuk, hogy érdemes egy széles körű referenciamunkát készíte-
ni a szervezeteknek önmagukról az önkormányzat részére, aminek segít-
ségével könnyebben tudnának pályázni a jövőben, hiszen csak az együtt-
működés jegyében lehet majd sikeres pályázati forrásokhoz jutni.  
Második előadóként Gál Andrea a 2016. évi civil alap pályázati rend-
szeréről tartott széles körű tájékoztatást, mely megpróbálta egységesí-
teni az ötmillió forintos alap pályáztatását és korrekt elszámolását.
Végül Pintér István, a Balatonfűzfőért Alapítvány működéséről tájé-
koztatta a jelenlévőket, mely szerint nagyon fontos, hogy közpénzek-
ről van szó, szigorú törvényi háttérrel, szigorú elszámolással, ezért
fontos a korrekt pályáztatás.
Az előadások után mindenkinek lehetősége volt, hogy referáljon az
elhangzottakra. Többen meg is tették, s építő kritikákkal, megjegyzé-

sekkel, javaslatokkal álltak elő a további közös működés jegyében.
Marton Béla továbbra is kérte a civil szervezetek hatékony együttmű-
ködését a városi programok megvalósításában, hogy még intenzíveb-
ben működjön a közös munka, s ehhez minden segítséget megad az
önkormányzat. 
Sajnos a meghívással kevesen éltek erre a programra, mintegy a város-
ban működő civil szervezetek egyharmada volt jelen. Igényként
merült fel, hogy jobban meg kellene ismerni egymás munkáját, s
ehhez a Balatonfűzfői Hírlap lehetőséget biztosít az írott sajtó útján.

HORVÁTH IRÉN
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Fűzfői Atlétikai Klub Természetbarát Szakosztály január havi túraterve

• Január 14. Évköszöntő túra
Fűzfőgyártelep–Hársas-völgy–,,Vadkörtefa”–Fűzfőgyártelep 
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Turista Bázispont, indulás: 8.00 óra
Táv: 8 km
Túravezető: Horváth István
• Január 21. Balatonalmádi–Remete-völgy–Apácafara–Cseri-hegy–
Vörösberény
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., 7.54 óra, B.almádi, Volán pu.,
8.20 óra Táv: 8 km
Túravezető: Polgár Benjamin
• Január 28. Márkó–Csatár-hegy–Ördögrágta-szikla–Laczkó-for-
rás–Veszprém 
Találkozás: Veszprém, Volán pu., 8.50 óra Táv: 10 km
Túravezető: Risányi Mária
• Február 3. 15 óra Évzáró–Évnyitó
Helyszín: Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár

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

Shotokan Karate Magyar bajnokság
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do
Sport Egyesület versenyzői részt vettek
2016. december 17-én az Eger városában
megrendezett SKS-SKDUN Shotokan
Karate Szö vetség Magyar bajnokságán.
A magyar bajnokságon 289 versenyző vett
részt. Több versenykategóriában egyéni
(Kata, Kumite), valamint csapat (Kata,
Kumite) versenyszámokban.
A Balaton almádi Sport Egyesület 11 ver-
senyzővel nevezett, és vett részt ezen a ran-
gos, színvonalas eseményen. 
A Balatonalmádi S.E. versenyzői 13 érmet –
három aranyérmet, három ezüstérmet, hét
bronzérmet – nyertek egyéni és csapat ver-
senyszámokban.
A Balatonalmádi Egyesület női csapata (for-

magyakorlat) csapat Kata versenyszámban
Magyar Bajnok lett. 
A csapat tagjai: Szombathelyi Klaudia, Szabó
Natália és Varga Orsolya.
Szombathelyi Klaudia Balatonfűzfő város
lakója, egyesületünk versenyzője nagyszerű
szereplésével mindent megtett az egyesüle-
tünk női csapatának győzelméhez.
Szombathelyi Klaudia évek óta rendszeresen
kiemelkedően szerepel a hazai és a nemzet-
közi bajnokságokon, nem meglepő, hogy
csapattársaival a magyar bajnokság legjobb-
jai lettek.

RÉZMÜVES MIKLÓS

BALATONALMÁDI SPORT EGYESÜLET

ELNÖKE

Egészségügyi Szűrőnap
2017. január 19-én, csütörtökön 13.00–15.30 óráig

a balatonfűzfői Támasz Idősek Otthonában
(Balatonfűzfő, Gagarin u. 22.) egészségügyi szűrőnapot tartunk

Nyitott délutánunkon:
• vércukor

• vérnyomás 
• véroxigén szint mérésekre lesz lehetőségük, valamint

14.30 órától pedig előadást hallgathatnak meg
az időskor biológiai, mentális változásairól.

Várjuk szeretettel!
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Városi Adventi koszorú
A városi koszorú elkészítése már hat évvel korábban fordult meg az
ötletgazdák (Pintér István és Eszter) fejében. Azóta minden évben a
nyugdíjasklubok összefogásával elkészítjük a koszorút. Az eredeti
ötlet szerint a négy adventi vasárnapon négy különböző helyszínen
gyújtjuk meg a gyertyákat. A gyertyák fénye mellett Ferenc atya az
evangélium szavait, majd Marton Béla polgármester úr saját gondola-
tait mondja el. A rendező helyszínek gazdái tovább színesítik az
ünnepre való hangolódást. A végén egy kis vendéglátással (forró tea,
forralt bor, házi készítésű sütemények) marasztaljuk egy kis kötetlen
beszélgetésre a megjelenteket. Ebben az esztendőben sem történt
másképp. A koszorú készítéséhez szükséges zöldet a Mangra,
az Unger és a Pintér család biztosította, a díszítéseket Némethné
Tárnai Zita és Horváth Irén. A koszorú a Közösségi Házban kelt élet-
re a város nyugdíjasainak keze nyomán. Az előkészített püssniket az
ötletgazdák saját kezűleg kötözték fel. A kész remekművet a város-
gondnokság szállította az első helyszínre, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központhoz. Tehát Advent első vasárnapján az első gyertya fénye,
amelyet a klubvezető, Csala József gyújtott meg, az előcsarnokot vilá-
gította be. A második gyertya gyújtása a Tobruki óvoda udvarán volt.
A két fénysugár melegségét átérezve, a szeretet fogalmát kölcsönöz-
tem híres emberektől. A dalai láma így fogalmazta meg: ,,…az a leg-
jobb kapcsolat, amelyben az egymás iránti szeretet meghaladja az
egymással szembeni érdekeket”. Ezután Petőhné Ilike története rávilá-
gított, hogy a szeretet nem vásárolható. Pikó Marcsi verse szerint

mindenkihez odaér a szeretet, a hit és a béke. Továbbiakban közös
éneklésre invitáltuk a jelenlevőket. Gyurkovics Ágnessel együtt a
„Csendes éj”, majd zenekísérettel a „Mennyből az angyal” dalok hang-
zottak el. A szeretet gyűrűjét – melyet egymás melletti kézfogással
értünk el – boldog, mosolygós arcok alkották. A harmadik gyertyát a
Pintér házaspár lakhelyén, a Vadkörtefa utcában gyújtottuk meg.
A Csebszalto klub tagjai kézben szállítva, a tagok kíséretével érkeztek
meg a helyszínre. A három gyertya meggyújtása után Pintérné Eszter
a szeretet fontosságáról beszélt, és énekkel, verssel köszöntötte a jelen-
levőket unokája, Bozzay Blanka Bereniké. Az ünnepi hangulathoz a
Balaton Dalkör tagjai énekkel járultak hozzá. A négy gyertya együt-
tes fényét advent negyedik vasárnapján a Romkertben láthatták az
ünneplők. Először Csomai Kati klubvezető köszöntötte a megjelente-
ket, Balogh Tibor lányai, Kincső és Boglárka „Adventkor” című versét
szavalták, majd Béres Istvánné Ady Endre „Karácsony – Ma tán a
béke…” című versét mondta el. Visszatérő gondolata volt: beteg a
világ, nagy beteg. Befejezésül a Balaton Dalkör karácsonyi dalokat
énekelt.  
Minden helyszínen vendéglátással fejeződtek be az összejövetelek. Az
első helyszínen még kevesen jelentek meg, de később már közel szá-
zan is résztvevői voltak a rendezvénynek. Köszönet illeti a közremű-
ködőket, emlékezetessé téve a városi adventi koszorú körútját.

SZABÓ LAJOS

Ünnepi időszak a Támasz Idősek Otthonában
Programokban dúskáltunk decemberben az Idősek
Otthonában. Minden pénteken összegyűltünk az
étteremben, hogy az adventi koszorúnk egy
újabb gyertyáját gyújtsuk meg közösen. Egy
alkalommal saját énekkarunk adott elő egy
ünnepi dalcsokrot, melynek betanításához nagy
segítséget kaptunk Gyurkovics Ágnes önkéntes
segítőtől. A szép énekeket két vers egészítette ki,
melyet szintén lakóink adtak elő. 
Másik két alkalommal a közeli Irinyi Iskola diákjai sze-
reztek örömet nekünk azzal, hogy énekes- hangszeres, illetve
prózai előadást hoztak el, mely természetesen a karácsony jegyében
készült. A kedves, megható gyerekelőadásokat időseink különösen

szeretik, sokan megkönnyezik a produkciókat.
Kézműves foglalkozásunkra az Öveges Közép iskola

diákjai látogattak el, ünnepi dekorációt készítet-
tek idősek, fiatalok együtt. Míg egy dekorációs
elem megtanítását ők vállalták, addig a mi
szabó-varró körünk tagjai a hímzés titkaiba

engedtek bepillantást az érdeklő diáklányoknak.
Ahogy már évek óta szokás, úgy idén sem feled-

kezett meg ellátogatni hozzánk a Mikulás. „Kis
segítői” aktív közreműködésével 6-án délelőtt min-

denki szobájába eljuttatta a finomságokkal teli csomagját, ő
pedig személyesen ebédidőben járt nálunk és személyesen fejezte ki
jókívánságait intézményünk lakóinak. 
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Decemberben megünnepeltük az utolsó negyedév névnaposait, az
idősebb korosztályban gyakori nevek miatt – mint például Katalin,
Erzsébet – több mint 50 lakót köszöntöttünk a számukra kedves ver-
sekkel, nótákkal, musicalrészletekkel.
Születésnapunk is különleges volt, hiszen az Otthon legidősebb lakó-
ja is ünnepelt, Kerner Jánosné karácsony előtt töltötte be a 107.
életévét! Tiszteletére Balatonfűzfő polgármestere, Marton Béla is
ellátogatott intézményünkbe, hogy személyesen is megköszöntse
Marika nénit.

A hónap legnagyobb rendezvénye természetesen a karácsonyi ünnepsé-
günk volt, melyet Vellai–Nemes Nikoletta intézményvezető és Marton
Béla polgármester úr nyitott meg ünnepi gondolataival. Színjátszó
körünk egy karácsonyi történetet, a „Melyiket a kilenc közül?” jelene-
tet adta elő, melyre a tőlük megszokott lelkesedéssel és szorgalommal
készültek fel. Zárásként Módri Györgyi és Máté P. Gábor, a veszprémi
Petőfi Színház művészei az ünnephez illő prózai és zenei darabokat
hoztak el nekünk, mellyel méltán koronázták meg rendezvényünket.
A 2016-os év véget ért, de az új évben is változatos, színes progra-
mokkal készülünk. Közülük az egyik első rendezvényünk, a 2017.
január 19-én 13.00–15.30-ig tartó Egészségnap. Ezen a napon sze-
retettel várjuk az érdeklődő fűzfői lakosokat is, hiszen eseményünk
nyitott lesz bárki számára.
Részvételi szándékukat kérjük, Vellai–Nemes Nikoletta intézményveze-
tő telefonszámán (30/696-7625) jelezni szíveskedjenek.

MANDL VERONIKA

MENTÁLHIGIÉNÉS

Mikulás-túra
December 3-án új színfolttal gazdagodott városunk programkínála-
ta. A FAK Természetbarát Szakosztály Mikulás-túrát szervezett nem-
csak tagjainak, hanem minden túrázni, sétálni szeretőnek, kicsinek,
nagynak egyaránt. Lipták Pál – Mikulás – vezetésével indult a 67
résztvevő a Turista Bázisponttól a Bódi Mária Magdolna kerékpár -
úton át a Varjas-telepig, majd a ,,Vadkörtefáig”. Itt a Mikulás szalon-
cukrot, a gyerekeknek csokoládét osztogatott, majd visszaindultak a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központba, ahol terülj-terülj asztalkám,
tea és bor várta a beérkezőket. A szervezők emléklapot és kitűzőt

adtak a túrán résztvevőknek. A zsíros kenyér és a sütemények
fogyasztása közben jó hangulatú beszélgetés folyt. A Mikulás elárul-
ta, hogy jövőre újból megszervezik a túrát, de a meglepetést nem volt
hajlandó elárulni. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az.
Köszönjük a támogatóknak és segítőknek, hogy létrejöhetett ez a túra.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata, a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár, Lajkó Frigyes, Koronczai János, Varga Karola,
Schweiger Rezsőné.

BÉRES ISTVÁNNÉ
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Megérkezett a Mikulás
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár is
nagy izgalommal készült a télapó érkezésére. December 5-én vidám
gyermekhangok töltötték meg színháztermet és előcsarnokát, ahol
már kora délután jó hangulatú kézműves foglalkozást tartott Király–
Bándli Petra. A színes és dekoratív díszeket nagy örömmel készítették
kicsik és nagyok egyaránt. A nagy népszerűségnek örvendő Napvirág
Zenekar 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 gyer-
mekeket sem, és egy-egy szép vers, vagy dalocska után apró édességgel
jutalmazta a bátor kis szereplőket. Búcsúzásakor megígérte, hogy
jövőre ismét ellátogat hozzánk. Mi várni fogjuk!

BÓNA VERONIKA

Mindenki karácsonyfája – Mindenki hozzon egy díszt!
A Városvédő és Fürdő Egyesület 2015-ben meghirdetett programját
2016-ban is folytatta. Terveztük a fenyőfa díszkivilágítását, amit

a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával sikerült meg-
valósítanunk. A vezeték kiépítési és szerelési munkáit Tóvári László,
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Adventtől Karácsonyig
Az Öveges Iskolában a december hó programokkal tele köszöntött
be. A hónap első hetében – mint mindig – a szakképzésé volt a fősze-
rep. Az Európai Szakképzési hét keretében iskolánk tanárától az
informatika rejtelmeiről hallhattak az érdeklődő diákok. A Harman
és a Denso cégek jóvoltából megtudhatták, hogy miként készüljenek
egy álláspályázat elnyerésére.

A hónap mégsem ettől marad emlékezetes. Az advent nyújtotta kíná-
latból az idén újra a bécsi vásár volt a nyerő. A diákok december ele-
jén tehettek látogatás Ausztria fővárosában. A több, mint 90 tanuló
két buszt is megtöltött. Ez az évente megrendezett út méltán népsze-
rű a diákok körében. Megismerhetik a szomszéd állam kultúráját, és a
bátrabbak nyelvtudásukat is próbára tehetik. Ez utóbbira nemcsak a
kirándulás, hanem a nyelvi munkaközösség által szervezett
Karácsonyi vetélkedő is alkalmat biztosított.
A hónap ugyancsak emlékezetes pillanata volt a kollégiumban az,
amikor megjelent a Mikulás csinos krampusz lányaival. A hangulatos
est végén a tanárok és diákok együtt készítettek gofrit a diákotthon
lakóinak.
A szünet előtti napokban a tornaterem a labda pattogásától volt han-
gos. Ekkor a különböző focicsapatok mérték össze tudásukat.

Az év nem múlhat el a szokásos karácsonyi készülődős és ünnepi
műsor nélkül. Előbb a kollégisták örömére adtak diáktársaik ünnepi
műsort, majd örömmel fedezték fel a fa alá került, jól használható
ajándékokat és elfogyasztható édességeket. Azután az iskolában is a
tetőfokára hágott a készülődés. A takarékosság és a szakmaiság jegyé -
ben a villanyszerelő tanulók mozgásérzékelőt kapcsoltak az ünnepi
fenyő világításrendszerébe, amely így csak akkor üzemelt, amikor volt
élet az aulában. Azután elérkezett az utolsó, ünnepi iskolai nap.
Az osztálytermek is díszbe öltöztek és a hangulat is felfokozódott.
Az osztályok karácsonya után közös műsor is várta a diákokat. A ta -
nulók pásztorjátékkal mutatatták meg az ünnep értékeit, míg a taná-
rok kórusa énekével vidámította a szíveket.
Persze a diákok öröméhez a tanárok sok-sok munkája kellett. Azért,
hogy utóbbiak is lazíthassanak és ráhangolódjanak az ünnepre, a szü-
net első napján nekik is bécsi utat szerveztünk. A családtagokkal
együtt készülhettek ekkor a résztvevők a karácsonyra.

A tanítási szünet most a feltöltődésé. Az új év azonban újra a mun-
káé, amelyhez ezúton is kívánunk erőt, egészséget és sikereket.

TÓTH LAJOS PÉTER

a 160 m-es fényfüzér felhelyezését és a közvilágítási oszlopra való
bekötését a Fényforrás Kft. – Pápai Zoltánék végezték.
Egyesületünk tagjai a Csebszalto nyugdíjasklub tagjaival és az érdeklő-
dő fűzfőiekkel kezdték díszíteni a fenyőfát. Gyönyörű díszeket kap-
tunk Madarászné Kajdacsy Ágitól, Horváth Iréntől, a VÁCISZTÓL,
Bíró Ibolyától, Kissné Valitól és a sok névtelen fűzfőitől, kicsiktől és
nagyoktól. Köszönjük mindenkinek, hogy segítettek!
December 15-én kedves kis ünnepség keretében a tobruki óvoda kis
lakói Ilike óvó néni vezetésével hozták el a kis díszeiket és énekekkel,
versekkel köszöntötték a karácsonyt. Megható volt, hogy a résztve-

vők az óvodásokkal egy nagy kört alkotva, egymás kezét fogva kará-
csonyi dalokat énekeltek.
A kis ovisok ajándékot kaptak az Egyesületünk tagjaitól – narancsot,
csokoládét, szaloncukrot.
A most már hagyománnyá váló programunkat 2017-ben is folytat-
juk, és szeretnénk minél több egyesületet, klubot, helyi lakosokat,
iskolásokat bevonni a hagyomány folytatásába. Szeretnénk az arra
utazók figyelmét felhívni városunkra, hagyományainkra, értékeinkre.

BÉRES ISTVÁNNÉ

Köszönjük a tobruki Faiskolai Áruda tulajdonosának a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
részére felajánlott és Varga László fűzfőfürdői lakosnak a Közösségi Háznak felajánlott fenyőfát.
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Vásárolj Fűzfőn, és nyerj egy tabletet nyereményjáték nyertesei

A Balatonfűzfő–Litér Turisztikai Egyesület vállalkozói decemberben is meghirdették nyereményjátékukat és a tableten felül az alábbi
nyereményeket sorsolták ki a pecsétgyűjtők között.

Felajánló cég Felajánlás Sorsolás időpontja Nyertesek
100 Ft-os BOLT Ajándékcsomag 11. 24. Török Rita, Balatonfűzfő
BERCI GUMI Teljes gumi átszerelés 11. 25. Inhoff László, Balatonfűzfő
FALATKA BÜFÉ Ajándékcsomag 11. 28. Lajosfalviné Francia Éva, Balatonfűzfő
BALATON GYÓGYSZERTÁR Ajándékcsomag 11. 29. Csapóné Kiss Ildikó, Budapest
ZITA VIRÁG AJÁNDÉKBOLT Ajándékcsomag 11. 30. Fésüs Árpádné, Balatonfűzfő
JOKER 2008 KFT. Ajándékcsomag 12. 01. Farkas Józsefné, Balatonfűzfő
BALATON SECRETO SZABADULÓSZOBA Belépő 12. 02 Szijjártó Bátor, Királyszentistván
NAGY MAGDI TRAFIK (Buszpályaudvar) Ajándékcsomag 12. 05. Dr. Szalai Ramóna, Balatonfűzfő
MINI ABC (NON STOP) Ajándékcsomag 12. 06. Pilisi Imréné, Balatonfűzfő
Csöndör HORGÁSZ és AJÁNDÉKBOLT Ajándékcsomag 12. 07. Fekete István, Balatonkenese
FARTEL HÚSBOLT Vásárlási utalvány 12. 08. Kovács Ilona, Balatonfűzfő
FARTELNÉ VEGYESKERESKEDÉS Vásárlási utalvány 12. 12. Závodiné Vörös Éva, Balatonfűzfő
CELSIUS THERM KFT. Ajándékcsomag 12. 14. Fésüs Árpádné, Balatonfűzfő
TOBRUKI FAISKOLAI ÁRUDA Vásárlási  utalvány 12. 15. Kiss Béláné, Balatonfűzfő
FŰZFA VENDÉGLŐ Vásárlási utalvány 12. 16. Petruska Miklósné, Balatonfűzfő
BEGG KER. ÉS SZOLG. KFT (Lila ház) Vásárlási utalvány 12. 19. Varga Hajnalka, Balatonfűzfő
BALATON BOB Belépő 12. 20. Sausitzné Papp Alexandra, Balatonfűzfő
NIKE ÉTTEREM Vásárlási utalvány 12. 21. Pintér Barbara, Balatonfűzfő
Főnyeremény Tablet 12. 22. Glück Attiláné, Balatonfűzfő

Glückék elmesélték, hogy már augusztusban is gyűjtötték a pecsé -
teket, mert nagyon szerették volna megnyerni a tabletet.
Gratulálunk a nyerteseknek és köszönet a helyi vállalkozóknak az
értékes nyereményekért!

SZANYI SZILVIA

BALATONFŰZFŐ–LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKE

Városi karácsony
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár
komoly feladatának tekinti, hogy rendezvényeivel valamennyi telepü-
lésrészen jelen legyen, különösen a karácsonyvárás időszakában. Így
történt ez idén is, hiszen az adventi gyertyagyújtások szép számú
érdeklődőt vonzottak, a városi karácsony helyszíne pedig a tavalyi
Közösségi Ház után december 17-én a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár volt. 
Miközben a gyerekeknek Király–Bándli Petra kézműves foglalkozást

tartott, addig Belső Lászlóné, Varga Jánosné, valamint a balatonfűzfői
Hímző Műhely kézműves alkotásait csodálhattunk meg. 
A színpadi programok Balássy Betty és Varga Feri gyermekműsorával
kezdődtek, majd a Conestoga Coutry Linedance igazi country kará-
csonyt varázsolt elénk. Záró műsorszámként Csongrádi Kata énekesnő
lépett színpadra. A vendéglátást köszönjük Lajkó Frigyes képviselőnek.

BÓNA VERONIKA
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Csebszalto karácsonyváró ünnepség
Klubunk programjában az ünnepekre való felkészülést segítve min-
den évben tartunk egy kis ünnepséget. Tobrukban az óvoda vezetője,
Petőhné Stadinger Ilona a gyerekek műsorával segített nekünk abban,
hogy minden idős, egyedülálló tagunk megérezze az ünnep közeled-
tét, szeretetet kapjon. Meghívásomra a polgármester úr is jelenlétével
megtisztelt bennünket. Az előadás karácsonyi énekekből, szavalatok-
ból állt. A végén egy jelenetet is láthattunk. A kilenc családtagot
nevelő csizmadia szorgalmas munkája után sem tudott minden gyer-
mekének ajándékot venni, ezért „csak” szeretetét tudta adni. Együtt
töltötték akarácsonyt, együtt beszélgettek, énekeltek, amit a közös

házban élő módos gazda kifogásolt. Pénzért cserébe azt kérte, hogy
éneklésükkel ne zavarják nyugalmát. Látva a sok gyermeket felaján-
lotta, hogy egyikből úri fiút nevel, de a mester a felajánlott pénzt nem
fogadta el, inkább szegényesen éli tovább az életét, szeretetben,
együtt a gyermekekkel. A megható történet a jelenlevőket is megérin-
tette. Édességgel, gyümölccsel, süteménnyel köszöntük meg munká-
jukat, Madarászné Kajdacsy Ágnes egy mézeskalács falut készített.
Az óvodások műsora után visszavonultunk klubhelyiségünkbe, a
batyus találkozót megtartani. Üdvözlés, és az aktuális kérdések után
Gyurkovics Ágnes kért szót. A vezetésem alatt megvalósult programo-
kat méltatta, a tagság nevében megköszönte munkámat, és az új klub-
vezető, Németh Gábor egy ajándékkal lepett meg. Ezután a polgár-
mester úr mondta el karácsonyi gondolatait, a végén elismerően szólt
az eltelt hat évről, és nem érkezett üres kézzel. Megköszöntem, hogy
a közösségért tett munkámat elismerték, de tagság nélkül semmit sem
tudtam volna tenni. A közösen végzett munkákat, az elért eredmé-
nyeket együtt értük el, ezért mindenkinek felhívtam a figyelmét,
hogy a továbbiakban is hasonlóan dolgozzanak, a Csebszalto név hal-
latán ne változzon az emberek véleménye. Továbbiakban kötetlen
beszélgetéssel folytattuk, amit az előkészített tombola-sorsolás idejé-
re szakítottunk meg. Jó hangulatban, a jövő tervezésével telt az este
további része. A kis helyiségünk csak később adott helyet a táncnak,
amikor pár tagunknak már el kellett menni.
Az újévben minden kedves olvasónak kívánok egy boldog esztendőt,
amit családi körben, jó egészségben töltsön el! 

SZABÓ LAJOS

Hit, remény, szeretet, béke…
December 12-én tartotta a Családsegítő nyugdíjasklubja a hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepségét.
Az Irinyi Iskola 3. a és b osztályos tanulói adtak színvonalas műsort a
karácsonnyal kapcsolatban.
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak – Szöllősi Adrienn, Kissné
Ficsor Stella, Karkerné Mari Bernadett – áldozatos munkájukat.
A műsor után Marton Béla polgármester úr beszélt a hitről, szeretet-
ről, amit minden ember a karácsonytól vár. Sajtos Ildikó intézmény-
vezető asszony az örömteli karácsonyvárásról, az ünnep meghittségé-
ről beszélt.

A beszédek után koccintottunk az eljövő karácsonyi ünnepek
megünnep lésére, szeretetben, boldogságban, örömökben várjuk az új
esztendőt. Az ünnepi ebéd után egy kis bor, üdítő és sok-sok süte-
mény mellett vidám beszélgetés kezdődött.
Köszöntöttük a születésnaposokat, névnaposokat, majd következett
a Családsegítő dolgozói által készített ötletes ajándékok átadása.
A jó hangulatban eltelt délután végén kívántunk újból egymásnak
áldott, békés ünnepeket és boldog új évet!

HORÁK MÁRIA
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Újságcikk, a PAS-ról 
Kedves Szülők, Nagyszülők! Kedves Fiatalok és Idősebbek! Drága
Mindnyájan!
Karácsonykor egy kisgyermek születésére emlékeztünk, egy gyermek
érkezését ünnepeltük.
Általában örülünk egy gyermek születésének, régen úgy tartották,
hogy a gyermek, az áldás.
Ma pedig olyan világban élünk, ahol elhitették velünk, hogy a nőnek
joga van rendelkezni a magzat élete felett. Krízis helyzetekben az
anyára marad a döntés. A döntés olyan dolog felett, amit úgy tüntet-
nek fel, mint valami banális dolgot, aminek következményeiről senki
nem beszél. Az abortuszt vállaló nők nagy százaléka talán nem is hal-
lott arról, amit úgy neveznek: poszt abortusz szindróma (PAS-abor-
tusz utáni tünetegyüttes).
Kedves Szülők! Beszélgessetek gyermekeitekkel, még a kamasz kor
előtt a szexualitás szépségéről, de felelősségteljes voltáról is!
Kedves Anyák és Apák! Beszélgessetek sokat kamasz gyermekeitekkel
és mondjátok el nekik, hogy az abortusz nem lehet a születésszabá-
lyozás eszköze! Úgy éljenek a szexualitás csodájával, hogy el tudják
majd fogadni a megfogant életet!
Kedves Nagyszülők! Ne mondjátok lányaitoknak, menyeiteknek,
unokáitoknak, hogy sokan átestek az abortuszon, ki lehet bírni, te is
túl leszel majd rajta! Mondjátok el, akik hallottatok róla, hogy
milyen borzasztó lelki kínokat jelent az abortusz, álmatlan vagy
rémálmokkal teli éjszakákat, marcangoló lelkiismeret furdalást, szé-
gyenérzetet, hatalmas veszteségérzést, soha el nem felejthető dátumo-
kat, szeretet kapcsolatok megromlását, meg nem értettséget,
magányt…!
Mondjátok el, hogy: ,,Egész életében ezt fogja bánni. Az élete soha
nem lesz olyan, mint előtte volt! Óriási hazugság!” (Egy abortuszon
átesett édesanya szavai.)

Drága Édesanyák és Édesapák, akik hordozzátok ezeket a gyógyítha-
tatlannak tűnő, soha el nem múló, belülről marcangoló sebeket, van
remény! Ma már létezik Magyarországon is egy bibliodrámán alapu-
ló pszichotechnikai módszer, ami gyógyulást hoz azoknak, akik részt
vesznek a ,,Ráhel szőlőskertje” nevű hétvégén. Gyertek és gyógyulja-
tok, gyertek, tegyétek le nagy terheiteket. További információ:
www.rahelszoloskertje.hu, www.abortusz.hu (válságterheseknek)
Természetesen ez a felület nem alkalmas a téma részletes kifejtésére.
Ha bárkit érdekel az a kérdés, hogy gyermekeiteknek mit, hogyan
mondjon vagy a PAS-ról szeretne többet tudni, bátran keressen meg
személyesen! Palásthyné Szőnyeg Beáta iskolavédőnő 20/437-4338,
iskolavedono@balatonfuzfo.hu

PALÁSTHYNÉ SZŐNYEG BEÁTA

Hogy is volt? Tudta-e?
Egy éve, pontosan 2016 januárjában indítottam el ezt a rovatomat, s
hónapról hónapra igyekeztem érdekességekkel szolgálni településünk
múltjából. Ez idő alatt sok fűzfői polgár köszönte meg, hogy ilyen
értékes adalékokkal ismertettem meg városunk lakóit. Örültem a dic-
séreteknek, s én is úgy gondolom, mindannyiunk épülésére szolgál ez
a rovat. 
Így hát folytatom a 2017-es évben is, hogy közösen híreljük, milyen
gazdagok vagyunk mi fűzfőiek.

Tudta-e, hogy
– 1993-ban alkotta meg a képviselő-testület Balatonfűzfő jelképeit, a

település címerét és zászlóját a polgárok lokálpatriotizmusának
erősítése céljából?

– a jelképek avató ünnepsége 1993. augusztus 19-én volt a romtem-
plom környezetében, s azóta is megtartjuk azt a hagyományos
ünnepséget, mely jelképe annak, hogy Fűzfő történelmi elődjének
tekinti a középkori Máma települést?    

– 1993-ban a képviselő-testület kétmillió forintot különített el a
zöld–aranysárga utcanév- és házszámtáblákra, zománcozott kivitelben? 

– 1994. március 15-én, a nemzeti ünnepen tartották a felújított
Országzászló újraavatását és felszentelését? 

– 1994 szeptemberében engedélyezte az önkormányzat a huszonkét
telek kialakítását a Gyártelep déli részén, egyedi családi házak
kivitelezésére, s így jött létre a Fűz utca házsora? 

– 1994-ben határozatban rögzítették a település két, rangos kitün-
tetésének megalapítását, a „Balatonfűzfő díszpolgára” és a
„Balatonfűzfőért” elnevezésűeket, melyeket szintén minden évben
az augusztus 20-i ünnepségen adnak át az arra érdemes pol-
gároknak?

– 1995 szeptemberében vették birtokba a tanulók a hat tanteremmel
bővült Irinyi Iskolát, s végre egy épületbe került az oktatás a
gyártelepi részen?

Izgalmas évek voltak az 1990-es évek, sok minden történt
településünkön, megindult a mai települési arculat kialakulása.
A Nitrokémia Rt. számos tulajdonát átadta az önkormányzatnak
azzal a meggyőződéssel és hittel, hogy a település olyan vagyonele-
mekhez jut, amely elősegíti Balatonfűzfő nagyközség városiasodását.
(Bővebb információt talál Szőnyeg János: Fejezetek Balatonfűzfő
történetéből)

HORVÁTH IRÉN

Új rovat
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Decemberi hagyományok az Irinyiben
Az Advent a várakozás időszaka, felkészülés a
karácsonyra, az egyik legszebb, legmeghittebb
családi együttlétre, ünnepre. Így van ez min-
den évben a város általános iskolájában is.
Nagyon izgalmas időszak ez, hiszen minden
tanuló egy kicsit a téli szünetre is készül. 2016.
december 5-én az iskola aulájában felállítot-
tuk a karácsonyfát, amire sok-sok szorgos
gyermekkéz készítette díszekkel ékesítettük. 
Ezen a napon délután volt a Mikulás kon-
cert, ahol mintegy negyven művészeti isko-
lás növendék lépett fel az iskola Bozay termé-
ben, fergeteges hangulatot varázsolva a
Mikulásnak. A szülők legnagyobb örömére
csodálatos népdal, sláger, kórusmű csendült
fel a tisztán, szépen éneklő énekesek, énekka-
rosok tolmácsolásában. A hangszerek széles
kavalkádja: furulya, fuvola, szaxofon, zongo-
ra, tenorkürt, klarinét, trombita szólaltatta
meg a tél szép, lágy dallamait, három hónap-
ja, egy illetve két éve hangszeren tanuló
huszonhét kisdiák előadásában, óriási siker-
rel. Köszönjük a felkészítő kollégák precíz,
lelkes munkáját! 

December 16-án rendeztük meg az iskolai
karácsonyi ünnepi műsort a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központban. A műsor előtt és

után hangulatos karácsonyi vásáron adták el
a tanulók kézműves portékáikat. A program
első részében az Irinyi Fúvószenekar karácso-
nyi blokkját, a Csengettyű együttes ünnepi
dallamait, illetve az Irinyi Kórus Vasi
Betlehemes produkcióját élvezhette az iskola
minden tanulója, a kedves szülők, a meghí-
vottak. A koncertet a 3. a és 3. b osztályos
diákok nagyon meghitt karácsonyi műsora
követte, sok-sok szép verssel, zenével, ének-
kel. Lezárásként a vásári forgatagban, az
Irinyi Szülői Munkaközösség szeretet pogá-
csával és finom teával várta a résztvevőket.

Köszönjük Hégely Ákos, Mészáros Márta,
Kiss Szilvia, Szöllősi Adrienn, Karkerné Mari
Bernadett, Ficsorné Kiss Stella pedagógusok
felkészítő munkáját!  

December 21-én az utolsó tanítási napon a
szünet előtt hagyományos iskolagyűlésen
vettek részt az iskola diákjai. Polyák István
igazgató felolvasta a szép eredményeket,
melyeket sportban, tanulásban, pályázato-
kon értek el a tanulók az iskola dicsőségére.
Megjutalmazott a karácsonyi vásáron ki -
emelkedő, hat árusító standot finom csoki-
val, a készítők nagy örömére.
A ZÖLD Diákönkormányzati képviselő
tanulók, Kiss Dániel 7. a osztályos tanuló
vezetésével fogadalmat tettek az iskola zöldí-
tésére, a mindennapok környezetvédelmi
tetteire és közvetítésükre, hogy iskolánk mél-
tón viselhesse továbbiakban is az ÖRÖKÖS
ÖKOISKOLA címet. 
A decemberi hetekben a tanulók osztályka-
rácsonyfákat díszítettek, megajándékozták
egymást, karácsonyi partikon jól érezték
magukat, hogy lelkiekben gazdagodva zár-
hassák le a 2016-os évet.

   HORVÁTH IRÉN

Luca-napi Fonalfűrészelő megyei verseny 
2016. december 13-án rendezték meg a
Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában a
XV. Luca-napi Fonalfűrészelő megyei versenyt. 
A versenyen egy óra állt a tanulók rendelke-
zésére, hogy nyárfafurnérból kifűrészeljék a
munkadarabot, ami egy igényes, több mint

húsz darabból álló Mikulásfej volt. Az anya-
gokat, eszközöket és a díjakat a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara biztosí-
totta a versenyzőknek. Kiss Dávid Balázs, a
Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hatodik osztályos

tanulója a megyei versenyen a harmadik
helyezést érte el, nagyon szép és precíz mun-
kájával. Gratulál a szép helyezéshez felkészí-
tő tanára, Inci néni!

HORVÁTH IRÉN
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Szitakötős siker
Decemberben érkezett a hír, hogy a Balatonfűzfői Irinyi János Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákja, Marx Bernadett
5. b osztályos tanuló országos első helyezést ért el az „Eltűnt idő nyo-
mában” pályázaton. A pályázatra a legrégebbi gyermekkori élményt
kellett lerajzolni, s hozzá mellékelni a történetet. Bernadett története: 

Gratulál a szép sikerhez felkészítő tanára, Inci néni!

HORVÁTH IRÉN

Legrégebbi emlékem
Négy éves lehettem, s a legrégebbi emlékem a kutyánkhoz fűződik.
Szerettem volna repülni, ezért felültem a kutyánkra és vártam, vártam,
hogy elinduljon. Nagy nehezen elindult a kutya, s egy pillanatra sikerült is
rajta maradnom. A következő percben azonban szépen, lassan hátra estem.
Mindenki elkezdett nevetni, így én is, s egy jót nevettem a családommal.

Marx Bernadett

Hirdessen 2017-ben is
a Balatonfűzfői Hírlapban!

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

vagy telefonon: 06-20/925-4515
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Januári rejtvény
A decemberi keresztrejtvény helyes meg-
fejtése:
Mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
(Babits Mihály: Csillag után)

Könyvet nyertek: Németh Lászlóné és Sárzó
Ferencné balatonfűzfői olvasóink.
Gratulálunk!

Januári rejtvényünk egy versidézet.

Beküldési határidő: 2017. január 27.

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.

Az egyik legértékesebb téli zöldség félénk,
amely kiváló immunrendszer erősítőnek
bizonyul. Használata az utóbbi időben
feledésbe merült, pedig könnyen elérhető és
olcsó zöldség. Rengeteg ásványi anyagot és
vitamint tartalmaz.
Ajánlott fogyasztása: Hetente 1 alkalom-
mal – lehetőleg este –, hogy a zöldségben
lévő jó tékony hatású vitaminoknak, és
ásványi anyagoknak legyen elég idejük a fel-
szívódásra. 
A fekete retek egészségvédő. Kedvezően hat
az emésztési- és anyagcserezavarokra.
Étvágy gerjesztő. Baktérium- és vírusölő

hatással rendelkezik, mint a vöröshagyma,
fokhagyma, torma, kakukkfű. Jótékony a
májra, reumára. Tisztítja a légutakat. Epekő
ellen is használják.
Illóolajban, fehérjében, szénhidrátban
gazdag. Kiemelkedő a C-vitamin, kalcium,
vas, foszfor tartalma. A népi hiedelem
szerint remek gyógyírnek bizonyul a kö -
högés ellen, és igen erős immunrendszer-
erősítő.
A természetes orvosság, ahogy nagy -
anyáink készítették!
Egy nagyobb, szép retekgumót jól megmo-
sunk, kés segítségével tölcsér formájú üreget

vájunk a közepébe úgy, hogy a levágott
gyökérrésznél apró rés maradjon. Bögrére
vagy szélesebb pohárra állítjuk és mézet
töltünk bele. A mézzel együtt lassan lecsor-
dogáló lé az igazi orvosság. Több retket is
megtölthetünk mézzel. A kicsurgott
retkeket tovább is vájhatjuk, hogy friss
felület legyen, amibe újra önthetünk mézet.
Amikor már teljesen lecsordogált a méz a
zöldségből, a keletkezett folyadékot igyuk
meg. 
(forrás: internet)

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
NÉMETH–DEMETER ZSUZSANNA

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

Egész évben akciók és kedvezmények várják
kedves vásárlóinkat!

Gyors és szakszerû kiszolgálás!

Nyitva:
H�P: 7.30�15.30  Szo: 7.30�12.00 

Üzletek:

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

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

hőszigetelt üvegezésűre
– Tükör méretre vágása, csiszolása,

fazettázása
– Díszített tükrök készítése
– Képkeretezés, közel 600 féle

keretválaszték
– Helyszíni munkavégzés

Cím:
Balatonalmádi, Veszprémi út 87.

(Vörösberényi katolikus templom
mellett, a festékbolt udvarában!)

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

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

Nyitva tartás:
H–P: 7.30–16.00 óra

SZ: 7.30–12.00 óra

Gépjármű-kárrendező iroda
nyílt Veszprémben,

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

Segítünk, ha összetörte autóját,
ha nem igazodik ki

a kárbejelentés,
a kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK
DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink:
komplett karosszériajavítás,

hőkamrás fényezés,
alvázvédelem, üregvédelem,

polírozás, kipufogó hegesztés.

www. autopolir.hu

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

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

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

Városházi karácsony

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa



Táncgála

Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa


