
Kérjük, kerüljék a tömegközlekedést, a zsúfolt helyeket!
Kérjük, hogy minél kevesebb emberrel kerüljenek kapcsolatba!
Bár nevelés szempontjából nem a leghelyesebb, de most arra ösztö-
nözzék gyermekeiket, hogy interneten keresztül tartsák a kapcsolatot
barátaikkal! KÉREK MINDENKIT SAJÁT, CSALÁDJA ÉS
KÖRNYEZETE ÉRDEKÉBEN, HOGY TARTSA BE A
KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
HOZOTT SZABÁLYOKAT!
Németh Ákos a benzinkút vezetője felajánlotta, hogyha szükséges
ebben a helyzetben, akkor átrendezi a benzinkút üzletét élelmiszer-
bolttá. Lajkó Frigyessel, Keil Norberttel és Borsos Józseffel is leül-
tünk, hogy az elkövetkező nehéz időszakban biztosítva legyen Fűzfő
ellátása. A fűzfői üzletek tulajdonosai az Önök érdekében csak kis
tételben adnak el árut, hogy Mindenkinek jusson hús, zöldség, vegyi
áru. A pékség több hétre készült fel, hogy biztosítani tudja a telepü-
lés ellátását, a Fűzfő-forrás Bt. vállalta, hogy előre összerakják a bevá-
sárolni kívánt csomagokat.
Lajkó Frigyes felvállalta, hogy minden szociálisan rászorultnak és
gyermeknek házhoz viszi az ételt, ha kérik akkor bevásárol. Elment
Herendre szájmaszk anyagért és a még a saját költségén vásárolt anya-
got. Csöndörné Zsuzsa azonnal berendelt cérnát, gumit és a teljes
készletét a rendelkezésünkre bocsátotta. Hebling Ernő, Koronczai
János felajánlotta, hogy ha szükség van rá beszállnak a szociális étke-
zésbe. Gergely Tamásné felajánlotta a cége segítségét, ha szükség van
rá. A postások, rendőrök, polgárőrök, eladók, egészségügyi-, köztiszt-
viselők-, közalkalmazott dolgozók, önkéntesek azok, akik az élvonal-
ban vannak, akik vállalták a veszélyt azért, hogy Önöket megvédjék
és kiszolgálják. Néha nekik is jól esne egy kedves szó, egy „örülünk,
hogy vagytok” mosoly, ami megerősíti őket!
Több vállalkozótól is kaptam felajánlásokat, de szívemnek mégis az a
legkedvesebb, ahogy az idősek és fiatalok nekiálltak maszkokat varrni

a közösség számára. Az alábbi kép az anyukám kertjében készült. A
szomszéd nénivel közösen varrják és fertőtlenítik a szájmaszkokat. 
Rendeltem mosható maszkokat a város számára, de mivel akkora az
igény ország szerte, így elsősorban anyagot, és mintákat tudtak csak
adni, és várni kell a kész maszkokra. Továbbra is várunk önkénteseket,
akik varrást vállalnak! Ezúton is köszönöm Mindenki segítségét!
Köszönöm Mindenkinek, aki felelősen betartja a szigorú szabályokat!

EBBEN A HELYZETBEN IS VANNAK SIKEREK BALA -
TONFŰZFŐN 
Balatonfűzfő a Föveny strandra is nyert egy csúszda pályázatot és a
Tobruki strand fejlesztésére is. Köszönjük az országgyűlési képvise-
lőnknek dr Kontrát Károlynak segítségét!
Hála érte, hogy segítséget nyújtott a körforgalmi vízmű területén
létesítendő bolttal kapcsolatban is! A pláza bizottság vezetője felvet-
te velem a kapcsolatot. Sajnálom, hogy a vízmű ingatlan tulajdonosa
többszöri megkeresésemre sem ért ide hozzám!
A vészhelyzetre való tekintettel szükségesnek tartom, hogy alpolgár-
mestert jelöljek ki. Lajkó Frigyest tartom erre a feladatra alkalmas-
nak, melyet az elmúlt időszakban végzett munkájával is alátámasz-
tott. Amikor ez a rémálom véget ér, akkor másképp fogunk nézni
egymásra! Értékelni fogjuk a szabadságot, a kapcsolatokat, a közös
programokat. Átértékeljük az életünket, a fontos dolgokat. Kérem
addig is vigyázzunk egymásra!
„Aki akar élni, aki akar harcolni a túlélésért, az higgyen abban, hogy

a betegség nemcsak a kórokozóktól függ, hanem tőle is. Ha mindent
megteszünk azért életmódunkkal jó lelki és testi állapotban, hogy élhes-
sünk addig, amíg a lehetőségeink megengedik, annak sokkal jobb az esé-
lye, mint aki feladja” (Czeizel Endre)

SZANYI SZILVIA, POLGÁRMESTER

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. január 16-án pályázatot
nyújtott be a fövenystrandi csúszdák felújítására, amelynek eredmé-
nyeként 66.908.600 Ft összegű, 100%-os támogatási intenzitású
hazai, vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt., mint a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kezelő szerve
és a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közösen meg-
hirdetett, a „Balatoni vízicsúszdák fejlesztése” című, TFC-BA-
1.1.2-2019 kódszámú pályázatán. A Támogatói Okirat 2020. márci-
us 12-én lépett hatályba.
A jelenlegi csúszdák 2005-ben épültek, mára elhasználódtak. A fel-

újításuk azért indokolt, mert a csúszdák felülete erősen vízköves, a
pályatartó- és lépcsőszerkezet rozsdás, a csúszdakezelő személyzet
számára nem megoldott az árnyékolás, a meglévő térburkolat egye-
netlen, balesetveszélyes, a csobbanótér körüli úszóstég keskeny, a
csúszda vezérlése nem megoldott, az erre szolgáló helyiség kicsi és
leromlott állapotú.
A felújítás során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
Bontási munkálatok: a régi csúszdapályák bontása, a csúszdák alatti
térkő bontása.
Meglévő, üzemelő vízicsúszdák teljes felújítása: a csúszdapályák

A fövenyfürdői csúszdák felújítása Balatonfűzfőn
A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg
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A Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt
rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel, a koronavírus-fertőzés elterje-
désének megelőzése, illetve lassítása érdekében hozott intézkedések-
ről az alábbiakban tájékoztatom Önöket.

A háziorvosokat csak sürgős, halaszthatatlan esetekben – előze-
tes telefonos egyeztetés után – keressék fel. 

A háziorvosok betegfogadási rendje az alábbiak szerint változik:

Dr. Rimay László Zoltán háziorvos:
Hétfő: 8.00 – 11.00 óra Fűzfőgyártelep

12.00 – 15.00 óra Papkeszi
Kedd: 8.00 – 12.00 óra Papkeszi

12.00 – 13.00 óra Colorchemia lakótelep
Szerda: 10.00 – 15.00 óra Fűzfőgyártelep
Csütörtök: 8.00 – 12.00 óra Papkeszi

12.00 -13.00 Colorchemia lakótelep
Péntek 8.00 – 13.00 óra Fűzfőgyártelep

Időpontegyeztetés, receptkérés a 06-70/3237297 telefonszámon
lehetséges
Dr. Rimay László Zoltán háziorvos elérhetősége: 06-70/3791586
Gyógyszer felírását kérni telefonon és a rendelőnél elhelyezett pos-
taládában lehet a beteg nevének, címének, TAJ számának feltünteté-
sével, a kért gyógyszerek pontos felsorolásával. A háziorvos a kért
gyógyszerek felírását – legkésőbb 72 órán belül – e-recepttel teljesí-
ti, melyet a beteg vagy az általa megbízott személy – a beteg TAJ
számának bemutatásával és saját személyi azonosságának igazolásá-
val – bármelyik gyógyszertárban ki tud váltani.

Dr. Dézsi Zoltán háziorvos
Hétfő: 8.00 – 12.00 óra Fűzfőfürdő
Kedd: 11.00 – 15.00 óra Tobruk
Szerda: 8.00 – 10.00 óra Fűzfőfürdő

10.30 – 12.00 óra Tobruk

Csütörtök: 11.00 – 15.00 óra Fűzfőfürdő
Pétetek: 8.00 – 11.00 óra Tobruk
A Balatonfűzfő, Jókai u. 28. szám alatti rendelőintézet telefonszá-
ma: 88/451-812
Dr. Dézsi Zoltán háziorvos elérhetősége: 06/30/936-1319

Dr. Domina Lajos házi gyermekorvos
Hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 óra között Fűzfőgyártelep
Dr. Domina László házi gyermekorvos elérhetősége: 06/70/379-
7012 telefonszámon.
A háziorvosokat csak sürgős, halaszthatatlan esetekben – előze-
tes telefonos egyeztetés után – keressék fel. 

A 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában a 70. életévüket betöl-
tött személyeket a Kormány arra kéri, hogy a lakóhelyüket vagy tar-
tózkodási helyüket ne hagyják el. Ha a 70. életévét betöltött személy
vállalja ezt, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való
gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata. 
Kérem azokat a 70 év feletti balatonfűzfői lakosokat, akik az önkor-
mányzat gondoskodására (bevásárlás, recept kiváltás stb.) igényt tar-
tanak, az alábbi telefonszámon jelentkezzenek hétfőtől-péntekig 9-
15 óráig 06/20/944-9831 vagy emailben szekeres.peter@balaton-
fuzfo.hu elektronikus levelezési címen. 
Az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel kérem, hogy lakóhelyüket
vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el!
Kérjük, hogy azok, akik segíteni szeretnének, elsősorban email-
ben (szekeres.peter@balatonfuzfo.hu) küldjék el nevüket, címü-
ket, telefonszámukat, és írják oda, hogy segítőként jelentkeznek!
CSAK FELNŐTTEK SEGÍTSÉGÉT TUDJUK ELFOGADNI!
Kérem, hogy a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívü-
li helyzetben segítsük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszülein-
ket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik
beszerzésében.

SZANYI SZILVIA S.K.
POLGÁRMESTER

Tájékoztató Koronavírushoz kapcsolódó rendelkezésekről
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cseréje és a vízben lévő két tartópillér cseréje, a csúszda lépcsőház fel-
újítása, úgymint a lábmosó, a lépcsőfokok cseréje, a pályatartó szerke-
zet és csúszda lépcsőház festése, piktogram tábla elhelyezése, az indí-
tó állványra napvédő tető elhelyezése a kezelőszemélyzet árnyékolása
céljából. A csobbanó vízfelület köré új úszóstég kialakítása fürdő lét-
rával, billenőhíddal, korlát oszloppal és korlát kötéllel.
Gépészeti beruházások, eszközök beszerzése: szivattyú akna megeme-
lése, fedése. A meglévő szivattyú felújítása, 1 db új szivattyú beszerzése,
Balaton vízelzáró szelep. Csúszdavezérlő helyiség, tároló kialakítása, az
elektromos rendszer áttelepítése a biztonságos üzemeltetéshez.
Területrendezés: A csúszdapályák alatti térkőburkolat építése a biz-
tonságos használat és az egységes arculat megteremtése érdekében a
korábbi években lerakott térkővel összhangban. Projektünk közvetlen
célja, hogy a Fövenyfürdő két csúszdája, a családi és a kamikáze csúszda
megújuljon és a biztonságos üzemeltetés biztosítható legyen. A vízi-
csúszdáink fejlesztésének rövid távú célja a strandot látogatók igényei-

nek megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtása, illetve a várost látoga-
tók részére színvonalas turisztikai termék kialakítása, ennek eredmé-
nyeként a Fövenyfürdő látogatottságának és jövedelemtermelő képes-
ségének növelése. Hosszú távú célunk városunk turisztikai vonzerejé-
nek növelése, fenntartható fejlesztése és európai szinten is versenyké-
pessé tétele. Bízunk abban, hogy projektünk hozzájárul a magasabb
hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.
Csúszdáink nagyon kedveltek a látogatók körében, főként, mert több
pályás és így a családok, kicsik és nagyok együtt szórakozhatnak és
élhetik át a csúszás élményét.
A fejlesztés révén bízunk abban, hogy egy biztonságosabb és az eddi-
ginél színvonalasabb szolgáltatást tudunk nyújtani látogatóinknak,
amellyel elérhetjük azt, hogy strandunk látogatottsága és jövedelem-
termelő képessége tovább növekedjen.
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