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Balatonfűzfő Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2020. február 25-én és március 3-án tartotta soron következő tes-
tületi ülését, ahol a következő határozatok születtek a teljesség
igénye nélkül:

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény
74. §-a alapján titkos szavazással 3 igen, 3 nem 1 tartózkodó szavazat-
tal nem támogatta azt a javaslatot, hogy Lajkó Frigyes képviselőt tár-
sadalmi megbízatású alpolgármesterré válassza. Kormányhivatal tör-
vényességi felhívással élt ez ügyben, melyben kötelezte a Testületet,
hogy döntsön 45 napon belül.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhan-
gúlag elfogadta a szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szolgál-
tatások szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint:

1.1. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyúj-
tás/ szociális segítés szolgáltatási önköltsége

1.2. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyúj -
tás/személyi gondozás szolgáltatási önköltsége

1.3. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó nappali ellátás szolgál-
tatási önköltsége (csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén) 

Egyidejűleg felhatalmazta a Polgármestert a határozat Balatonalmá -
di Város Önkormányzat Képviselő-testületének történő megküldésé-
re a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati
rendeletének módosításához.
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
többsége úgy döntött, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
30.074/3/2019. ügyiratszámú határozatával szemben indított köz-
igazgatási perben, valamint a perhez kapcsolódó bírósági közvetítői
eljárásban való közreműködésre Balatonfűzfő Város Önkormányzata

jogi képviseletére Dr. Poharánszki István ügyvédet bízza meg.
Utasította a polgármestert az ügyvédi megbízás aláírására. A testüle-
ti döntés alapján az eljáró ügyvéd köteles az ügyben a megbízó önkor-
mányzat eddig kialakított – a II. fokú közigazgatási határozat meg-
semmisítésére, a balatonfűzfői 351/3 helyrajzi számú ingatlanra
bejegyzett Natura 2000-es jogi jelleg ténye ingatlan-nyilvántartásból
történő törlésére irányuló – álláspontját képviselni. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhan-
gúlag elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeleté-
nek-tervezetét.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy „A fűzfőfürdői Egészségház megépítése
Balatonfűzfőn” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt köz-
beszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza.

Képviselő-testület a Közbeszerzési Bírálóbizottság egyhangú döntési
javaslata alapján az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvá-
nítja.
NBU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Oravicai utca 17.
Z + M 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Becskereki utca 3.
Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) b) pontja alapján eredményte-
lennek nyilvánítja, mert egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő
ajánlatot.
Az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő, az NBU
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság által megajánlott ár jelentő-
sen, nettó 18.138.648,- Ft-tal (bruttó 23.036.083,- Ft-tal) megha-
ladja a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, Képviselő-testület a szük-
séges mértékű többletforrást nem tudja biztosítani, a rendelkezésre
álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
Képviselő-testület felkéri polgármestert az összegezés jóváhagyására
és a városfejlesztési referenst annak ajánlattevők részére történő meg-
küldésére a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testület többsége
úgy döntött, hogy – Szanyi Szilvia polgármester által (Balatonfűzfő
Város Önkormányzata felperes, Profiszolár Kft. alperes) a Veszprémi
Törvényszék előtt ingatlan adásvételi szerződés érvénytelenségének
megállapítása iránt indított perben a polgári perrendtartásról szóló
2016. CXXX. törvény 241. § (1) bekezdés a) pontja alapján
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a teljes keresettől eláll és kéri a
Veszprémi Törvényszéktől a per megszüntetését. Utasítja a polgár-
mestert, hogy ezen határozatot haladéktalanul a megfelelő jogi úton
juttassa el a Törvényszékhez. Utasítja a polgármestert, hogy peres
ügy jogi képviseletére adott ügyvédi meghatalmazást vonja vissza.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
többsége támogatta,  hogy a balatonfűzfői 1488/3 hrsz-ú, „kivett

A képviselő-testületi ülésen történt
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sporttelep” megnevezésű ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szer-
ződés felmondásával kapcsolatos előterjesztést tudomásul veszi. 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy nem kívánja igénybe venni a Kelet-Balatoni
Hírportál szolgáltatásait.

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testület többségé-
nek támogatásával jóváhagyja a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét
képező Terem-és Eszközbérleti Szabályzat módosítását. 

2020.03.12-től a vészhelyzet miatti felelősségvállalás miatt a
Polgármester gyakorolja az önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét.
Erről az alábbi a Miniszterelnökség állásfoglalása:

„Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén,
valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhely-
zetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli
intézkedéseket vezethet be. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: kataszt-
rófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja. Ennek korlátot is szab ugyanezen törvényi
rendelkezés: a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről. A meghozott önkormányzati határozatok törvényességi
felügyeletét a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá az önkor-
mányzati rendeletek törvényességi felügyeletét az Alaptörvény 34. cikk
(4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá a
Kúria látja el.
Az Mötv 132. § (2)-(3) bekezdése szerint a meghozott önkormányza-
ti határozatok törvényességi felügyeletét a fővárosi és megyei kormány-
hivatal, továbbá az önkormányzati rendeletek törvényességi felügyele-
tét az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a fővárosi és megyei
kormányhivatal, továbbá a Kúria látja el. Ha az önkormányzati ren-
delet nem törvénnyel, hanem magával az Alaptörvény szabályával
ellentétes, úgy annak vizsgálatára az Alkotmánybíróság rendelkezik
hatáskörrel. A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései
szerinti jogkör alapján a polgármester ( főpolgármester, megyei köz-
gyűlés elnöke) veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zök-
kenőmentes működése érdekében intézkedni. Ezen jogkörét az Mötv 9.
§-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetetésnek
megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolnia, és dönté-
seinek mindenkor meg kell felelnie a szükségesség és arányosság követel-
ményének. Így többek között a polgármester ( főpolgármester, megyei
közgyűlés elnöke) dönthet az önkormányzat költségvetése terhére
olyan, előre nem tervezett kiadások teljesítéséről is, amely feltétlenül
szükséges a veszélyhelyzet ideje alatt a megelőzéshez, védekezéshez,
illetve a károk csökkentéséhez. Ugyanakkor a társadalmi rendeltetés-
nek megfelelő joggyakorlás kereteit túllépi egyebek mellett az, ha a
polgármester ( főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) az önkor-
mányzat éves költségvetését a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4)
bekezdése alapján saját hatáskörben úgy fogadja el, hogy az túllépi az

önkormányzat veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképességének fel-
tételét biztosító mértéket, vagy olyan mértékben módosítaná, amely
nem szükséges a veszélyhelyzet kezeléséhez.
A polgármester ( főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) a rendkívü-
li helyzetben a meghozott intézkedésekért a fentiek szerint felelősséggel
tartozik.”

A megváltozott polgármesteri jogkörömnél fogva az alábbi döntést
hoztam.

Balatonfűzfő Város Polgármesterének 
1/2020. (03. 15.) határozata

Balatonfűzfő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonsá-
got veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány meg-
előzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgá-
rok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14)
Kormányrendelet 2. §-ában biztosított hatáskörömben eljárva az
alábbi döntéseket hoztam.

1. 2020. március 18. (szerda) napjától határozatlan időre rendkívüli
szünetet rendelek el a Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
székhely intézményében és valamennyi telephelyén.
2020. március 16-án 17-én, valamint a rendkívüli szünet időtartama
alatt  a Balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és a Bölcsőde  ügyeleti ellá-
tást biztosít azon gyermekek részére, akiknek a szülei a rendvédelem,
a honvédelem, az egészségügy vagy a szociális szolgáltatások terüle-
tén dolgoznak, illetve munkájukkal segítik a járvány terjedésének a
megelőzését, valamint azoknak, akiknek a szülei munkájuk miatt az
otthoni felügyeletet nem tudják biztosítani gyermekük részére.

2. Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár intézmény és vala-
mennyi telehelye (Közösségi Ház , Radnóti u. 24-26) bezárását ren-
delem el 2020. március 15. napjától.

3. A Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfoga-
dás szüneteltetését rendelem el 2020. március 16. napjától határo-
zatlan időre. A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel
előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – mérlegelést követően –
lehetséges.
Az ügyfelek az ügyintézőkkel telefonon, elektronikus levél útján
vagy hivatali kapun keresztül tarthatják a kapcsolatot.(Hivatali kapu
elérhetőség : BFUZFO 505084122; telefonos elérhetőség : 06-
88/596-900)

4. A védőnői szolgálat munkatársai csak indokolt, halaszthatatlan
esetben látogathatnak családot, egyidejűleg elrendelem a tanácsadá-
sok szüneteltetését. (Telefonos kapcsolattartás: 20/437-5233)

Az elkövetkező időszakban míg tart a vészhelyzet nem lesznek bizott-
sági és testületi ülések. A polgármesteri döntésekről a soron követke-
ző hírlapban fogok tájákoztatást adni.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER



„A mai nap csak egy az elkövetkező számtalan nap közül. De hogy mi történik a jövő
számtalan napjain, az talán épp a mai naptól függ.” (Ernest Hemingway)

Októberben, amikor megnyertem a választást még álmomban sem
gondoltam volna, hogy ilyen próbatétel elé leszek téve. Készültem
arra, hogy rengeteg munka lesz, tudtam, hogy lesznek belső harcok,
de arra, hogy járványhelyzetre kell majd felkészülni, nem számítot-
tam. Ebben a helyzetben sokan mögém álltak és felajánlották a segít-
ségüket. Ezt Mindenkinek nagyon szépen köszönöm! Most a hatal-
mi harcoknak nincs itt az ideje, a cselekvésnek és az összefogásnak
van az órája.
Március 13-án összehívtam a Helyi Operatív Törzset. A járványügyi
helyzetre tekintettel a tagjai a háziorvosok, védőnő, a szakorvosi rende-
lő vezetője, szociális intézmény vezetője, oktatási intézményvezetők,
szociális étkezés vezetője, rendőrség, polgárőrség és a hivatal dolgozói. 
dr. Bujdosó László, dr. Rimay László, dr. Dézsi Zoltán, dr. Domina
Lajos elmondták, hogy a vírus elsősorban az időseket, legyengült
immunrendszerű embereket támadja meg, és a gyermekek, akár 1
hónapig is terjeszthetik.  Az elmúlt napokban számos nehéz, de szük-
séges döntést hoztunk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Ezek
az intézkedések kedvezőtlenek lehetnek az Önök életére, de
Mindenkinek meg kell értenie, hogy a MARADJ OTTHON! fel-
szólítás, Mindannyiunk egészségének érdekében van.
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, de ez önmagában nem elég.
Önökre, Rátok, is szükség van! Felelősségteljes és fegyelmezett
közösségként kell együttműködnünk az előttünk álló nehéz időszak-
ban, mert csak így vészelhetjük át az elkövetkező időszakot! Jelenleg
a tájékoztatók kiszórásában van szükség segítségre, és azoknak az idős
embereknek az ellátásában, akik nem mozdulhatnak ki otthonról.
Fontos, hogy a vírus terjedésének a megakadályozása miatt elsősor-
ban a családok segítségére kell számítani, ha nincs a közelben, akkor
a szomszédoktól kérem, hogy segítsenek, hogy minél kevesebb
emberrel találkozzanak az idősek. Amennyiben nincs erre lehetőség,
úgy hívják Szekeres Péter járványügyi koordinátort, akinél jelezzék
az igényt a 06/20/944-9831 telefonszámon.
Szükségesnek tartom még egy telefonos ügyfélszolgálat bevezeté-
sét, így 06/20/326-3621-es telefonszámon is lehetséges érdeklődni
8-16 óráig. A SEGÍTŐK a szekeres.peter@balatonfuzfo.hu
email címen jelezzék e szándékukat. Itt adják meg nevüket, címü-

ket, telefonszámukat, email címüket és azt az önkéntes munkát,
melyet elvállalnak!
Tájékoztatok Mindenkit, hogy szerencsére nincs vírussal fertőzött
lakosunk. Három karanténban lévő lakos van a településen. Ők nem
betegek! Többen jelezték felém, hogy bár nem kötelezettek, de
önkéntesen karanténba vonultak, mert külföldön jártak. Köszönöm
a felelősségteljes viselkedéseteket!
Tudom, hogy a gyermekek számára börtön az, hogy nem hagyhatják
el az otthonukat, de megkérem a szülőket, hogy ne engedjék ki “ban-
dázni” őket! Ez az Önök és családjuk érdeke!
Folyamatosan dolgozunk, figyeljük a friss híreket, információkat és
kapcsolatban vagyunk a védekezésben érintett szervek vezetőivel.
Ahhoz, hogy elkerülje a vírus a településünket, be kell tartanunk a
legszükségesebb megelőző intézkedéseket!
Éppen ezért a következőket kérem minden fűzfőitől:
HITELES FORRÁSBÓL TÁJÉKOZÓDJON!
- Nagyon fontos, hogy a jelenlegi álhírekkel teli világban csak hiteles
forrásokból tájékozódjanak. Továbbá figyeljenek arra, hogy az ál- és
rémhíreket ne terjesszenek. A helyi információkat és híreket megta-
lálja a város facebook oldalán és weboldalán, az önkormányzat által
készített szórólapokban és a helyi újságban.

MARADJ OTTHON!
- Az egyik legfontosabb jelenleg, hogy aki csak teheti, az maradjon
otthon, nem tudhatjuk, hogy már vírushordozók vagyunk-e, hiszen a
betegség lappangási ideje 2 hét is lehet. Ez idő alatt rengeteg ember-
rel érintkezhetünk, idősekkel és más betegségekkel küzdő emberekkel
is. Nem ér ugyanis semmit például az iskolák, bölcsődék, óvodák, ját-
szóterek bezárása, ha van, aki a jelenlegi helyzetet vakációnak nézi.  

TARTSD BE AZ ELŐÍRÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT!
- Ha mégis el kell mennie otthonról, akkor tartsa be az ajánlott óvin-
tézkedéseket, így például: tartsd a 2 méteres védőtávolságot, gyakran
mosson kezet, vagy fertőtlenítsen! A bevásárlás pedig ne legyen csa-
ládi program és ne vásároljon fel szükségtelenül!
Mindenkitől fegyelmezettséget, felelősségteljességet, nyugalmat és
empátiát kérek! 
Az elkövetkező időszakban nehéz napok várnak Ránk.
Lesznek olyanok, akiknek a megélhetése kerül veszélybe, lesznek
olyanok, akik elszigetelődnek és ez megvisel majd Mindannyiunkat,
mind lelkileg, mind egzisztenciálisan.
Mi történne, ha most nem tartanánk be a szigorú szabályokat?
Akkor nagyon gyorsan elterjedne a vírus és nem csak a szigorú szabá-
lyokat kell majd betartanunk, hanem családtagjainkat veszíthetjük el.
Azért, hogy csökkentsük a veszélyt és minél hamarabban megállítsuk
a vírus terjedését és megakadályozzuk, hogy az otthonunkba kerül-
jön, szükségesek a legdrasztikusabb megelőzések. A legfontosabb,
hogy MARADJANAK OTTHON!
Kérjük, hogy gyermekeiket ne engedjék, hogy közösségbe menje-
nek, együtt játszanak!
Kérjük, kerüljék a baráti találkozásokat, családi látogatásokat!

Polgármesteri beszámoló
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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.

NÓTI ATTILA

városfejlesztési referens



Kérdések és válaszok az új koronavírusról

MILYEN TÍPUSÚ VÍRUSOK A KORONAVÍRUSOK? HONNAN SZÁR-
MAZNAK?
A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanak-
kor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is
fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind
emberről emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó korona-
vírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti
légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (MERS-CoV)
elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a
súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus
(SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át
emberre. A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága
esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a
súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak
enyhe vagy mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoznak az
emberben. Ugyanakkor a MERS és a SARS járványok során súlyos,
életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.

MILYEN VÍRUS AZ ÚJ KORONAVÍRUS?
A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs került azonosítás-
ra Kínában, amelyet korábban még nem észleltek emberi megbetege-
dések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrá-
sa szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem
ismert. Az új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírus-

hoz, de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről,
tulajdonságairól.

MI A COVID-19?
Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19, amely
a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt isme-
retlen volt.

MELYEK A TÜNETEI ÉS MENNYIRE SÚLYOSAK AZ ÚJ KORONAVÍRUS

ÁLTAL OKOZOTT FERTŐZÉSEK?
A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz köhögés.
Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torok-
fájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan
jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki sem-
milyen tünet és nem érzik magukat betegnek. A legtöbben (nagyjá-
ból 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és
légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akik-
nek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a
magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az
idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-
a volt halálos kimenetelű.

HOGYAN TERJED A BETEGSÉG?
A betegség az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül
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képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött
ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg
körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek
meg, hogy belélegzik azokat a cseppeket, amiket egy fertőzött kikö-
hög vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel
szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrá-
hoz vagy szájához nyúl. Mindezért fontos több, mint 2 méter távol-
ságra maradni a megbetegedett személyektől. 

EL LEHET KAPNI A BETEGSÉGET OLYAN SZEMÉLYTŐL, AKINEK NIN-
CSENEK TÜNETEI?
A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilé-
legzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyas-
valakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei
nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek
jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a
betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi
betegnek magát. 

ELKAPHATOM A COVID-19-ET FERTŐZÖTT SZÉKLET ÚTJÁN?
A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony. A kezdeti
vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben a vírus jelen lehet a
betegek székletében és vizeletében, de az ezen az úton való terjedés
nem jellemző. Mivel azonban a széklet útján történő megfertőződés
is kockázatot jelenthet, továbbra is kiemelten fontos a higiénés szabá-
lyok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a mosdó használat után
és táplálkozás előtt. 

HOGYAN VÉDEKEZHETÜNK A FERTŐZÉS ELLEN?
Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19 járvány-
ra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a
WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján,
illetve a helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is
leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul
elő a betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe betegségen
esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségé-
re úgy, hogy betartja a következőket:

Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és szappan-
nal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? A kéz-
mosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezün-
kön lévő vírusokat. 

Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög
vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadék-
cseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha
túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a
vírust is.

Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért? A kezünk szá-
mos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet az
ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr
érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződ-
hetünk.

Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfele-
lő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és

orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor
köhög vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt
zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsz-
szögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a külön-
böző vírusoktól, így az új koronavírustól is.

Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor
mielőbb keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki
a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által
fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait.
Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt egészség-
ügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőzni a víru-
sok és egyéb fertőzések terjedését.

HOGYAN LEHET GYÓGYÍTANI AZ ÚJ KORONAVÍRUS ÁLTAL OKOZOTT

FERTŐZÉST?
Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális,
célzott kezelési módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél a tünetek-
nek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támo-
gató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusel-
lenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen
jelenleg nincs védőoltás.

MIT TEGYENEK AZOK, AKIK NEMRÉGIBEN (AZ ELMÚLT 14 NAP

FOLYAMÁN) OLYAN HELYRE LÁTOGATTAK, AHOL TERJED AZ ÚJ

KORONAVÍRUS?
Legfontosabb, hogy kövessék a fenti útmutatót (Hogyan védekezhe-
tünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek meg arról, hogy valóban
járvánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálha-
tó az nnk.gov.hu honlapon.

Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belázasodik,
köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb keresse
fel orvosát. Telefonáljon és mondja el a háziorvosának, ha nemrég
utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel tud készülni,
hogy megfelelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, és a
kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elkerülni a
fertőzés és más vírusok továbbterjedését is.

MENNYI AZ ESÉLY, HOGY ELKAPOM AZ ÚJ KORONAVÍRUST?
Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy hova utazott a közel-
múltban. A kockázat magasabb olyan helyeken, ahol közösségi terje-
dés fennáll. Az összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek leg-
többje Hubei tartományban. A világ más részein élő emberek eseté-
ben a megfertőződés kockázata jelenleg alacsony. Ugyanakkor fontos,
hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az
ottani készültségi intézkedésekkel. 

HATÉKONY VÉDEKEZÉST JELENTHET A KORONAVÍRUSSAL SZEMBEN A

MASZK VISELÉSE?
Egy egészséges embernek nem javasolt orvosi maszkot viselnie.
Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhö-
gés vagy tüsszentés). A maszkok viselése nagyon fontos az egészség-
ügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen
használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az értékes készletek
felesleges pazarlását.
A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeres kézmosás, a szánk
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eltakarása a könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel köhögéskor, illet-
ve a legalább 2 méteres távolság tartása olyan személyektől, akik
köhögnek vagy tüsszentenek.

MILYEN SOKÁIG MARAD A VÍRUS ÉLETBEN A TÁRGYAK FELÜLETÉN?
Nem tudni biztosan milyen sokáig marad életben a vírus a különbö-
ző felületeken, de úgy tűnik, hogy hasonlóan viselkedik más korona-
vírusokhoz. A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes infor-
mációk szerint az új koronavírus is) pár órától akár több napig terje-
dően is életben maradhat a felületeken. Ez nagymértékben függ a
külső környezeti tényezőktől is (pl. felület típusa, hőmérséklet, pára-
tartalom).
Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, akkor egyszerű fer-
tőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és így megvédje
magát és másokat. Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen
kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje a szemé-
nek, illetve a szájának és az orrának az érintését.

BIZTONSÁGOS CSOMAGOT FOGADNI OLYAN TERÜLETRŐL, AHOL

JELENTETTEK COVID-19 FERTŐZÉST?
Annak a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy beszennyezzen
kereskedelmi árut alacsony, és annak a kockázata is alacsony, hogy egy
mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és hőmérsékletek-
nek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok esetén is vegye
figyelembe az előző pontban leírtakat és szappannal mosson kezet. 

MI AZ, AMIVEL NEM TUDOM MEGELŐZNI A FERTŐZÉST?
A COVID-19 ellen nem hatásos sem a dohányzás, sem a hagyomá-
nyos gyógynövények, sem egyidejűleg több maszk viselése, sem az
öngyógyítás pl. antibiotikumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifeje-
zetten károsak lehetnek. 

MIT TESZ A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT?
A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékoztatókat,
ajánlásokat, utazási tanácsokat tesz közzé a lakosság számára.
Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosítására a refe-
rencia laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt történik az új koro-
navírus diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Nép -
egészségügyi Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Bel ügy -
minisztériummal, a Honvédséggel, az Országos Katasztró favédelmi
Hatósággal, az Országos Mentőszolgálattal és az Állami Egész -
ségügyi Ellátó Központtal, továbbá a nemzetközi szakmai szerveze-
tekkel.

Forrás: WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19)
www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses



Egyesületünk múltjáról és jelenéről röviden írni szinte lehetetlen.
1926-ban alakult a Balatonfűzfői Fürdőtelep Egyesület, a jelenle-
gi Városvédő és Fürdő Egyesület jogelődje. A Fürdőtelep Egye -
sület igen sok munkát végzett 1948-ig, amikor is a központi hata-
lom betiltotta a civil szervezetek működését.

A civil szervezetek újjáalakulása csak a rendszerváltás után kezdő-
dött. Egyesületünk 1994-ben alakult újjá, és azóta töretlen lendület-
tel működik, jelen van a város életében. Faluvédő, majd 2000-től
Városvédő lett az Egyesület neve. 1997-ben a szabadidő egészséges
eltöltése érdekében a Fűz csatornában megkezdtük a csónakkikötő
kialakítását. Emellett a falu, illetve a város életében is igen aktívak
voltunk. (Tobruki Strand önkormányzati tulajdonba kerülése, 71-es
út felújítása, 710-es út megépítése).
Kikötőnk fejlesztése és működtetése mellett tevékeny munkát vég-

zünk a város életében. Csak a legutóbbi tevékenységeinkről címsza-
vakban: Részt vettünk öt alkalommal a Magyarország legszebb kony-
hakertjei versenyben – 2018-ban két kertünk országos díjban része-
sült és a Duna Televízió be is mutatta a kerteket. Balatonfűzfő leg-
szebb virágoskertjei verseny, Mindenki karácsonyfája akciónk kereté-
ben díszítjük a 71-es út és Radnóti utca sarkán álló fenyőfát, és a tob-
ruki óvodásokkal köszöntjük a karácsonyt. Graffiti pályázatot írtunk
ki a Parti sétány hídlábjának kifestésére – az elkészült mű igen nagy
sikert aratott. Az autóbusz megállókba egységes táblákat készíttet-
tünk, felújítottuk Tobrukban a hirdetőtáblát. Csatlakoztunk a város
és a Balatonfűzfőért Alapítvány faültetési akcióihoz, a szemétszedés-
hez, támogató jegyeket vásároltunk padok beszerzéséhez. Részt
veszünk más civil szervezetek által szervezett eseményeken, koszorú-
zunk nemzeti ünnepeinken, a Balaton megáldásán.
Aktívan részt vettünk a királyszentistváni hulladéklerakó bezárásáért
szervezett megmozdulásokon. Horgászaink, vitorlásaink részére
évente házi versenyeket rendezünk. Minden év augusztusában bog-
rácspartit tartunk, ahol tagságunk családtagjait és barátait megven-
dégeljük egy jó hangulatú összejövetelen. Kikötőnkben márciustól
november végéig folyik a munka, zajlik az élet. Örülünk, hogy egyre
több fiatalnak is vonzóvá tudjuk tenni a horgászást, vitorlázást.
Jelszavunk: Pihenj, horgássz, vitorlázz velünk, élvezd a Balaton
szép ségét!

BÉRES ISTVÁNNÉ

ELNÖK

Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egyesület

Mosható szájmaszkokat rendeltem a város lakói számára.
Minden családnak fog jutni 2 maszk.
Mivel hatalmas igény, és rendelés van ország szerte ezekre a maszkok-

ra, így 1.500 maszknak az anyagát kaptuk meg, melyet a helyi önkén-
tesek varrnak. Ebbe a munkában sok idősember és fiatal is beszállt.
Az alábbi kép az anyukám kertjében készült. A szomszéd nénivel
közösen varrják, mossák és fertőtlenítik a maszkokat.
Köszönjük minden önkéntesnek a segítségét, és továbbra is várjuk
azoknak a jelentkezését, akik besegítenének a varrásba!
Lajkó Frigyes alpolgármester koordinálja a maszkok célhoz juttatását.
Kérjük, hogy akik vállalnak még varrást azok nála jelentkezzenek.
06/20/924-3402 telefonszámon. 
Mindenki postaládájába kerülnek a héten ezek a maszkok.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Kedd hajnalban megkeresett egy régi bará-
tom és felajánlotta a városnak az ingyenes
segítségét.
Már aznap reggel két orvosi rendelőt fertőt-
lenítettek le, melyekben azon a napon nem
volt rendelés.
Ozone White™ technológiával kezelték,
amely találmány magyar találmány, és amely-

lyel minden vírus, kórokozó elpusztítható
így a koronavírus is.
Az Ozone White™  ózonkezelés biztonsá-
gos, vegyszermentes és környezetbarát. A
kezelések után az ózon semmiféle marad-
ványt, káros anyagot nem hagy maga után,
gyakorlatilag oxigénné bomlik és elvegyül
a levegőben.

Szájmaszkok a település lakóinak

Ózon fertőtlenítés háziorvosi rendelőinkben
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„Ha látod, hogy segítségre van szükségem, nyújtsd felém a kezed,
és én elfogadom”

Balatonfűzfő és Körzetének Mozgássérül tek csoportja a munkájá-
ban a fogyatékossággal élők érdekvédelmét képviseli. Az elmúlt
időszak eredményei is, ezt igazolták. 
Havi egy alkalommal találkozunk. Klubna pok keretein belül vannak
megemlékezések, és folyamatos tájékoztatás az új rendeletekről,
melyek a mozgásukban korlátozott embereket érintik. Segítséget
nyújtunk ké relmek, és esetleges elutasításoknál, fellebbezések megírá-
sában kölcsönzünk segédeszközöket, és a lehetőségekhez mérten
mindenben igyekszünk segíteni.
Szívesen részt veszünk egyesületek, civil szervezetek munkájában ren-
dezvényein, amennyiben meghívnak bennünket, számunkra ez öröm,
hogy együtt lehetünk. Vannak kimondottan jó kapcsolataink és jó
érzés, ha bármiben mi is segíthetünk. Programterv szerint dolgo-
zunk, úgy állítjuk össze, hogy a sérült sorstársainknak örömet, szóra-
kozást és kikapcsolódást tudjunk adni. Kiemelkedő tevékenységeink
voltak februárban az első farsangi bálunk, a nőnapi megemlékezés,
legidősebb tagunk köszöntése, az országos kulturális fesztivál
Celldömölkön, ahol a zsűri különdíját is megkaptuk. Borgátán üdül-
tünk egyesületünk üdülőjében, bográcsoztunk a Művelődési
Központ nyári rendezvényein, rendszeresen ott vagyunk és segítünk
a VEGASZ által szervezett Gombóc Fesz tiválon, a disznóvágáson,

Balaton fűz főért Alapítvány által rendezett Fűzfő Éjszakai Körtúrán,
a BLTE egyesület Borzongás Fesz tiválján, de sorolhatnék még
nagyon sok rendezvényt. 
Több alkalommal tartottunk kerekesszékes tagjainkkal érzékenyítő
napot általános és középiskolás diákoknak. Ezeken az előadásokon
lehetőség nyílt a beszélgetésre és a fogyatékossággal élő emberekkel
történő személyes találkozásra. A gyerekek kipróbálhatták a segé-
deszközöket, és megismerhették a sérült emberek problémáit, ezáltal
befogadóbbá válhatnak, és képesek lesznek, ha szükséges, a megfelelő
segítségnyújtásra.
Az elmúlt évben egy igen jeles és kiemelkedő rendezvényünk volt a
Végfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtárban a „Fogya -
tékossággal Élő Emberek és Barátaik Országos Kulturális Fesztiválja”
25. jubileumi rendezvénye. Kezdetektől fogva ezen a helyen volt lehe-
tőségünk megrendezni, és minden alkalommal fő támogatónk volt a
Művelődési Központ, Balatonfűzfő Képvi selő-testülete, a Bala -
tonfűzfőért Alapítvány és a Mozgássérültek Egyesülete. Minden évet
a „Karácsonyi Szeretet” ünnepünkkel zárjuk. Ilyenkor adjuk át az
általunk alapított Humanitás kitüntetést olyan támogatóknak és
segítőknek, akik évek óta támogatták a csoportot. Lezárva az évet
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítették munkámat.

Terveink a 2020-as évben

Programtervünk elkészült. Túl vagyunk első nagy rendezvényünkön,
február 8-án a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületével közö-
sen tartottuk meg farsangi bálunkat. Készülünk az áprilisban tartan-
dó megyei tisztújító közgyűlésünkre, és ebben az évben három orszá-
gos kulturális fesztiválra, (Celldömölk, Balatonfűzfő, és Tatabánya).
Szeretnénk tovább menni ezen az úton, mert a mi közösségünk olyan
emberekből áll, akik bár nehezen élik meg mindennapjaikat, de élet-
üket az egymáson való segíteni akarás határozza meg, példát mutatva
egészséges embertársaiknak.  

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ

2019-es év értékelése a mozgássérültek klubjában
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A technológia hatékony a penész, a kellemet-
len szagok, az allergének, atkák vagy épp
vírusok és baktériumok ellen  alkalmas akár
egy tűzkár utáni szagtalanításra, füstmente-
sítésre, élelmiszerek biztonságos kezelésére
vagy épp árvíz sújtotta épületek hatékony

kezelésére. Az ózonos kezelés maximálisan
megfelel az egészségügyi intézményekben
támasztott kimagasló higiéniai követelmé-
nyeknek.
Referenciáik között megtalálható a teljesség
igénye nélkül nemzetközi szállodalánc, élel-
miszeripari üzem, egészségügyi intézmény,
étterem, edzőterem, wellness központ,
tömegközlekedési vállalat, közmű szolgálta-
tó, ipari létesítmény, állatkórház, óvoda,
bevásárlóközpont vagy épp uszoda. 
Ezúton is köszönöm a cégnek a városnak
nyújtott ingyenes szolgálatukat!

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER



Szakosztályunk február 7-én tartotta évzáró, évnyitó rendezvé-
nyét. Meghívott vendégeink közül Kontics Ferencné a VÁCISZ
elnöke tudott részt venni összejövetelünkön. Köszöntés után
megemlékeztünk elhunyt túratársnőnkről. 

Ismét eltelt egy esztendő, melynek történéseit, eredményeit tekintet-
tük át, és értékeltük az elvégzett munkánkat. 2019-es működésünket
a befizetett tagdíj, valamint a Bora Center Kft. támogatása biztosítot-
ta. Működésünk sikeréhez hozzájárult a Balatonfűzfői Hírlap, mely
tudósított az éves programunkról. A Vágfalvi Ottó Művelődés
Központ és Könyvtár vezetője a helyszín, és rendezvény biztosításá-
val, valamint a Sportkör, amely buszos túrák lehetőségét biztosította
számunkra. A taglétszámunk 2019-ben 65 fő volt, Az idei regisztrá-
ció még folyamatban van. A rendezvényeink nyitottak, szívesen lát-
juk túráinkon a természetet kedvelő, kirándulni vágyókat. 2019-es
évben 77 túranapunk volt, 892 fő részvételével. Kerékpáros túra egy
volt, 3 fővel, illetve Horváth Péter több kerékpáros teljesítménytúrát
teljesített. Többen is kerékpároznak, de mivel nem jelezték, így nem
tudtuk ezeket értékelni.
2019-ben összesen hét buszos túrát tudtunk megtartani. Ezek kereté-
ben az alábbi helyszíneket kerestük fel.

Pilisben az Egri csillagok filmforgatásának helyszíneit néztük meg. A
Teve sziklát, a barlangot, a tábor pihenőhelyet, és a vár makettjét,
valamint a regényes Dera-szurdokot jártuk meg, és a Szent kútnál
pihentünk egyet
Sajnos Tatán kirándulásunknál, rendezvény miatt csak kívülről tud-
tuk megtekinteni a várat 
Megnéztük az Angolparkot a romokkal, körbesétáljuk a Cseke-tavat.
Majd a Tatai Fényes tanösvényt, és az Ágostyáni Arborétumot néz-
tük meg.
Kiskovácsiban, Holdvirág árokban mentünk végig.
Siófokon, Töreki Tavak Tanösvénynél, - ahol az íjász verseny okozott
egy kis fennakadást utunk során, de egyben egy látványosság is volt –
végig mentünk. Majd a Kerekiben, a Fehérkő várát néztük meg.
Dömösön, a Rám-szakadékot jártuk végig.
Dobogókőre mentünk az Országos Természetjárók Napjára, ahol két
túrát is be tudtunk iktatni.
41. Zoltay emléktúra, Pénzesgyőr mellett.  

A tervezett túráinkon felül, Veszprémi indulással, több, hétköznapon
rendezett túrákon is részt vettek tagjaink. Kérésünk továbbra a túrá-
inkon résztvevők felé, hogy olyan túrán vegyenek részt, amit teljesí-
teni tudnak, ne hátráltassuk a többieket. Van választék a könnyű és a
nehezebb túrák között. Lehetőség szerint több pihenőt is beiktatunk,
de lehet menet közben is jelezni, ha valakinek pihenőre van szüksége,
és ezt kérjük is mindig a túra elején.
A 2019-es év zárása sajnálatunkra két túravezetőnknél is aktualizáló-
dott. Polgár Benjamin, és Lipták Pál egészségi állapotuk miatt már
nem tudják a továbbiakban vállalni a túrák vezetését. A szakosztály-
nál végzett munkájukért, és túravezetésükért, köszönetünket fejeztük
ki, emlékkönyvek átadásával. Köszöntöttük Pappné Puskás Valéria
túravezetőnket is szintén egy ajándékkönyvvel, mivel a legtöbb túrát
vezette szakosztályunknál, megköszönve tevékenységét.
A 2020-as év működésünk az előrejelzések szerint is biztosított lesz.
Támogatási lehetőségünk javulhat a VÁCISZ Egyesületen keresztül,
az egy százalék felajánlásokkal. Több buszos túrát is terveztünk, ezek
a következők lennének:
- Május 16-án a Várgesztesi vár, valamint Vitány vára, június 13-án
Határ menti barangolás a Pinka-völgyében és a Vas-hegyen, július 4-
én Hidasi-völgy és a Takanyó szurdokában kőrtúra, július 18-án
Visegrád környékén, a Spartacus-vadászösvény, augusztus 8-án
Szekszárd Sötét-völgyi tanösvény, augusztus 29-én győri városnézés,
szeptember 12-én a Szuadó völgyén át Orfűre megyünk, szeptember
19-én Dobogókő, XXXII. Természetjárók Napja, október 3-án 43.
Zoltay Ferenc emléktúra, november 14-én Csepegőárok – Szászvár
(kőrtúra). A jelentkezés április elsejétől folyamatos, a befizetéssel
egyidejűleg. Buszos túráink is nyitottak, de csak a szabad helyekre
tudunk vendégek jelentkezését fogadni. Egy nagyobb kerékpáros
túra van betervezve, ennek vezetője Horváth Péter lesz. Július 25-én,
a Balaton kis kör, ez körülbelül 76 km-es távot jelent. Péter több
kerékpáros teljesítmény túra résztvevője, és ezt folytatja 2020-ban is.
Éves túratervünket meglehet tekinteni honlapunkon, a termeszetja-
ras.gportal.hu, valamint a Facebookon a Fűzfői Természetjárók
név alatt. Túráink nyitottak, várjuk az alkalmi túrázókat is túráinkra,
és idővel sorainkba is.

HORVÁTH ISTVÁN

SZAKOSZTÁLY VEZETŐ

Beszámoló a Természetbarát Szakosztály 2019-es évi munkájáról

2020. április 13. oldal



Tisztelt 65 év feletti lakosok. A koronavírus járvány helyzet miatt a
kormány és a Helyi Operatív Törzs is kéri a 65 év feletti lakosokat,
hogy ne hagyják el otthonaikat, mert ezzel veszélyeztetik a saját élet-
üket, egészségüket.
Számíthatnak az Önkormányzatra, nem hagyjuk magukra
Önöket!
Az Önkormányzat felmérte a helyi idősek számát, mely meghaladja
az ezer főt. Kértük a lakosság, az önkormányzati dolgozók és önkén-
tesek segítségét az Önök ellátásában.
Amennyiben szükségük van ebédre, azt kedvező áron rendelhetik
meg az Önkormányzatnál és házhoz szállítással megkapják.
Amennyiben szükségük van recept kiváltásra, vagy heti egyszeri
bevásárlásra (csak a szükséges élelmiszerek), abban is segítünk. 
Kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy ezek az önkéntesek a saját sza-
badidejükben, a saját benzinköltségükön segítenek Önöknek! Ne
terheljék túl Őket!
Kérjük, hogy csak akkor kérjék a segítséget, ha családon belül nem
tudták ezt megoldani! A legfontosabb, hogy minél kevesebb ember-
rel találkozzanak, hogy vész esetén a vírus lokalizálva legyen.
Olaszországban naponta hétszázan halnak meg. Nem jut minden
betegnek lélegeztető gép, így hatalmas kínokat élnek át. Fűzfőnek,

Magyarországnak nem szabad eljutni eddig a pontig!
Kérem, tartsák be a szabályokat!
Az Önkéntesek kártyát kapnak az Önkormányzattól, mellyel igazol-
ni tudják kilétüket.

Továbbra is várjuk Önkéntesek segítségét!
A következő telefonszámokon jelentkezhetnek segítségért, és segítő-
ként: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Szekeres Péter járványügyi koordinátor  06-20-944-9831
szekeres.peter@balatonfuzfo.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-20-326-3621

Család-és Gyermekjóléti Központ
Telefonos ügyelet számai: 06-20-210-1371, 06-88-451-051
Központi ingyenes információs vonalak:
06-80-277-455 / 06-80-277-456
Kérem, vigyázzunk egymásra! Bírjuk ki ezt a két hónapot, hogy utána
újból átölelhessük családtagjainkat, barátainkat!

SZANYI SZILVIA

POLGÁRMESTER

Tisztelt Lakosság!

A Balkom Kft a koronavírus helyzetre való tekintettel, egyelőre nem tart személyes ügyfélszolgálatot, nem viszi el 
a tavaszi zöldhulladékot és nem vállal lomtalanítást, nem tud hulladékzsákokat eljuttatni az igénylőkhöz.

A fentiek miatt módosítottam a hulladékrendeletet és mindenki számára kötelező a hulladékgyűjtő edények használata. 
Kérjük az üdülőtulajdonosokat is, hogy ezt sürgősen szerezzék be!

Balatonfűzfő Város Önkormányzata április 13-án elviszi minden ingatlan elől a zöldhulladékot az alábbi feltételek mellett:
az ágakat, ágnyesedékeket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) NEM DRÓTTAL, kévékbe kötve,

fűkaszálékot, falombot lezárt zsákokba helyezzék ki.
A zsákolást úgy szabad elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést.

Amennyiben a zöldhulladék közé kommunális hulladék jellegű egyéb anyag (kő, föld, drót…stb) kerül, 
a kevert anyag komposztálásra alkalmatlanná válik, így a gyűjtő autó nem szállítja el!

Kérjük, hogy ezeket a zöldhulladékokat az április 11-12-i hétvégén tegyék ki, hogy addig se rontsa a település képét!
A zöldhulladék égetését rendeletben megtiltom! Kérem, hogy ne szennyezzék a környezetet!

Köszönettel,
SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Idősek segítése

Hulladékszállításban bekövetkezett változások

14. oldal 2020. április

A Balatonfűzfői Hírlap márciusi számában a borítókép készítőjének a nevét rosszul tüntettük fel. Nem Horváth Teréz, hanem Varga Teréz gyö-
nyörű fotója díszítette az újságot. A Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság felhívás cikkében Béres Istvánné nevét tüntettük fel Horváth Irén
helyett. Mindkét Hölgytől elnézést kérek, köszönöm szépen a megértésüket, továbbra is bízva a későbbi együttműködésben!

SZENDI PÉTER, FŐSZERKESZTŐ

Helyesbítés



A fényképet Tóth Krisztián készítette

Dupla arany minősitéssel ünnepelheti bala-
tonfűzfői fennállásának öt éves jubileumát a
Conestoga Country Linedance tánccsoport,
mely február 29-én a Veszprémi Arénában
nyerte el az elismerést a X. Connector Dance
Fest-en, az Art Open Profi kategóriában.
Mind csapatként a Dreamin’of Conestoga
Country medley prezentációval, mind pedig
duó kategóriában, a tánccsoport alapítói
Thierry és Anita, saját pártánc - country two
step crystal wedding - koreográfiájukkal.

A tánckar mottója a generációk harmóniája.
A versenyre felkészülés a Texas Sidestep
Oleron szigeti Country és Linedance táborá-
ban, világhírű koreográfusok technikai taní-
tásával indult, mely a saját inspirációkkal
kiegészülve teljesedett ki csapamunkává.
Szeretettel gondol vissza a csapat az
Országos Linedance és Country Fesztiválra,
a Wild East Fest budapesti szervezőire, a szé-
kesfehérvári Fejér Kupára, hiszen az ott
kapott élmények, tapasztalatok és verseny-
eredmények is segítettek az úton, hogy egy
ilyen rangos nemzetközi táncművészeti fesz-
tiválon a country és line dance stílus képvise-
lői lehettek.
A 20 évvel ezelőtti időkre való visszaemléke-
zés is melengeti az alapítók szívét, hiszen a
gyökerek Franciaországban voltak, legszebb
időszakként említik a western játékokat,
amit a Doller kisvasút turistáinak mutattak
be a Sentheim-i réten indián és cowboy kosz-
tümben, majd Linedance tánccal szórakoz-
tatták a kedves közönséget. Ebből az időből

származik a tradicionális Conestoga kamion
stoppolós publikum tánc is, amit azóta több
száz sikeres fellépés végén a gyerekek és fel-
nőttek örömére együtt táncolva játszanak.
A versenytáncosok, név szerint: Kuttler
Thierry és Anita, Kreitliné Kálmán Éva,
Szijgyártó Zsuzsanna, Szőllősi Anna,
Zsednai Attila, legifjabb Bérczes Vivien.
Szenvedélyesen vallják: „addig élünk míg
táncolunk!”

KUTTLER ANITA

Dupla aranyminősítésben részesült a Conestoga Country Linedance tánccsoport

Harmadik alkalommal szerveztünk isko-
lánkban, az Övegesben programot a
Magyar Parasport Napja alkalmából.
Ezúttal mindössze tizenegy esztendős fia-
talember volt a vendégünk, aki edzőjével
érkezett a berendezett aulába.

Az első két évben Navratyil Sándor tolószé-
kes parasportoló mesélt életéről és arról,
hogy a sport milyen mértékben változtatta
meg az életét. Az első magyar téli paralimpi-
kon huszonéves korában szenvedett autóbal-
esetet, melyben gerince megsérült és azóta
kerekesszékhez kötötten él. 
Az idei eseményre Hencsei László testneve-
lő, gyógytestnevelő és edző kísérte el tanítvá-
nyát, a 11 éves Birnbauer Botondot. A veszp-
rémi Dózsa iskola negyedikes tanulója súlyos

születési rendellenességgel jött a világra, az
orvosok azt jósolták, hogy három hónapig
fog mindössze élni. Ám az ifjú már akkor és
azóta is folyamatosan meglepi a környezetét
akaraterejével és elszántságával. 
Mindez már az Öveges program legelején
kiderült, hiszen Botond mosolygósan, bár
kicsit izgalommal telten gördült be kerekesz-
székével a helyszínre, ahol a beszélgetés végé-
ig folyamatosan ide-oda mozgott kocsijával.
Nyitányként egy rövidfilmet néztünk meg az
ifjú családjáról, ahol nagy szeretetben nevelik
szülei. Ezt követően Hencsei László mesélt
közös munkájukról, az edzések hangulatáról
és azokról a küzdelmekről, nehézségekről,
melyek ma Magyarországon egy mozgássé-
rült fiatalember mindennapjait jellemzik. 
Az Öveges kollégium diákjai, hölgyek és
urak pedig pisszenés nélkül hallgatták a
beszámolót, meglepve és időnként elérzéke-
nyülve figyelték Botond folyamatos mozgá-
sát és értelmes válaszait, melyeket az edzője
kérdéseire fogalmazott meg. Megtudtuk,
hogy az ifjú paras portoló szabadidejében két
testvérével gyakran focizik (!) otthon a kert-
jükben, hogy időnként elege van az edzések-
ből, de aztán sokadszor is rájön, hogy céljai
megvalósításához elengedhetetlen a heti
négyszeri kőkemény gyakorlás. Merthogy
Birnbauer Botond kategóriájában felnőtt

országos bajnok 100 méteres hátúszásban,
míg 50 gyorson és háton második helyezést
szerzett. A tervei pedig egyértelműek: szeret-
ne néhány év múlva a paralimpián is a dobo-
gó legmagasabb fokára felállni.
A négyes, ötös évvégi osztályzatokat begyűjtő
kisfiú őszintén mesélt arról, hogy a legnehe-
zebben azt viseli, ha megbámulják, beszámolt
kedvenc és kevésbé szeretett tantárgyairól,
iskolai barátairól és sok egyébről. Talán a leg-
megdöbbentőbb és egyben legmegrázóbb pil-
lanat az volt, amikor László bemutatta, amit
elképzelni is nehéz volt. Botond átült egy
székbe, majd kerekesszékét méterekkel eltolta
edzője. Botond pedig kiugrott a székből, majd
kézen állva pillanatok alatt a kocsihoz „ment”
és könnyedén beleszökkent a helyére. 
Ismét kiderült, hogy súlyosnak gondolt
problémáink, mindennapi nyűgjeink mellett
nem árt szembesülni azzal, hogy sokkal
nehezebb körülmények között is lehet és kell
életvidáman élni, illetve célokat kitűzni és a
megvalósításukért mindent megtenni. A
Magyar Parsport Nap pontosan emiatt fon-
tos rendezvény. Botond példamutató élete,
ereje, élni akarása, ha csak egy rövid időre is,
de remélhetően minden résztvevőt egy kissé
elgondolkodtatott.

NOVOTHNY OTTÓ

NEVELŐTANÁR

Érzékenyítés és elérzékenyülés

2020. április 15. oldal



M. Mészáros Évát a festő- és költőnőt
nagyon sokan ismerik Balatonfűzfőn.
Szüleivel 1952-ben költözött városunkba.
Édesapja a Fűzfői Papírgyárban, édesanyja
pedig varrónőként dolgozott. Boldog és
alkotásban gazdag gyermekkora volt.
Szívesen ismerkedett meg a kézművesség
megannyi válfajával, édesanyjától alkalma
volt megtanulni kötni, horgolni, hímezni és
varrni. Őt azonban a rajzolás és a festés
kötötte le igazán. Édesapját nagyon fiatalon
elveszítette és ez a tragédia meghatározta
további életét. Sajnos nem állt módjában
képzőművészetet tanulni, de alkotói vénájá-
nak köszönhetően fájdalmát és szomorúsá-
gát a művészeten keresztül fejezte ki. Ekkor
kezdett el verseket írni. Az élet azonban egy
időre is, de más utat szánt a fiatal alkotónak.
Férjhez ment és két gyermeke született. A
Papírgyár ösztöndíjasaként papíripari tech-
nikusi végzettséget szerzett és elhelyezkedett
a gyárban, mint minőségellenőr majd később
a hidrotechnológusi képesítés megszerzése

után a gyár környezetvédelmi felelőseként
dolgozott. Érdekes dolog az ember sorsa.
Sokszor úgy érezzük, a távolba tűnnek a szív-
nek kedves tevékenységek, miközben lehet
észre sem vesszük, hogy a mindennapok már
egy olyan mederben zajlanak, amely a
vágyott irányba terelnek minket. Így történt
ez Évával is. Munkája során a Balaton és a
természet védelme volt a legfontosabb fel-
adata, ami egy életre megalapozta a termé-
szet iránti szeretetét és tiszteletét és ez
köszön vissza művészetében. 2000-ben
nyugdíjba vonult, és ahogy Ő fogalmazott
elkezdődött alkotói élete, mely végre kitelje-
sülhetett. A festészet és a versírás teszi Őt
boldoggá és az, ha munkáival másoknak is
örömöt szerezhet. 2003 és 2006 között kia-
dásra került a Balatoni Kristály című irodal-
mi folyóirat, melyben többször is jelent meg
verse. 2007-ben, majd 2011-ben jelentek
meg versesköteti, de napjainkban is dolgozik
a következő kiadáson. Az Életet az Éveknek
Egyesület évente megrendezésre kerülő saját
vers- és prózamondó versenyén mindig részt
vesz, képviselve a Balaton Nyugdíjas Klubot.
A festészetet bár sohasem tanulta, munkáit
pályázatokon ismerik el. Rendszeresen siker-
rel nevezi alkotásait A Magyar Kézmű -
vességért Alapítvány által meghirdetett
pályázatokra. Évente két kiírásra lehet
pályázni. A téli időszakban a Betlehemi
jászol, a nyári időszakban pedig az aktuálisan
meghirdetett téma kapcsán. 2012-ben volt a

víz éve, amikor a víz erejét bemutató alkotá-
sát nevezte. Az Arany János év alkalmával
Toldi Miklósról készített festményét pályáz-
tatta. 2014-ben és 2016-ben a Betlehemi
jászol című kiállításra készített munkáit a
Néprajzi Múzeumban és a Magyarság
Házában állították ki. A témában az Adventi
időszak alatt a veszprémi Szaléziánumban is
láthatjuk alkotásait. Éva a tavalyi évi Vatikáni
tárlatra a legbüszkébb, ahol a 100 jászol című
nemzetközi kiállításra az Ő munkája is beke-
rült. Természetesen városunkban meghirde-
tett pályázatokon is szokott indulni, így részt
vett a „Fűzfőiek Fűzfőért” c. pályázaton is.
Többször volt már csoportos és önálló kiállí-
tása. Láthattunk munkáit Balatonfűzfőn,
Balatonkenesén, Balatonakarattyán, Vörös -
berényben, Litéren, Öskün, Alsóörsön, de
Fehérvárcsurgón, Dorogon és Nagycétény -
ben. Megalakulása óta tagja Balatonfűzfőn
az Öregdiákok és Tanárok Baráti Társasá -
gának. Alkotói munkásságában lánya és uno-
kái támogatják, de sokat köszönhet Dr.
Makra Ernőnének is.
Alkotói munkásságát elismerve városunk
2007-ben Balatonfűzfő Kultúrájáért, 2015-
ben Balatonfűzfőért elismeréseket adomá-
nyozta Évának. Alkotásai melyek a vizuali-
tással és a szavakkal kooperálnak, megnyug-
vást és lelki békét adnak alkotónak és szemlé-
lőnek egyaránt.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

A lélek legmélyéből 

16. oldal 2020. április

Tisztelt Olvasó!
A nagyböjti készület idején gyakran énekel-
jük a „Jézus, világ Megváltója…” kezdetű
népéneket, melynek 5. versszakából idézek:
„Szent karjaid széjjeltárod,
Tán az embereket várod,
kiken vérrel könyörültél,
betegekért betegültél…”

E néhány gondolatot azon a vasárnapon
írom, amikor először miséztem a hívek rész-
vétele nélkül, a koronavírus járvány miatt.
Kitártam én is karjaimat, ahogy mindig is a
szertartás szerint, de most az üres padsorokat
láttam közben, nem az emberek tekintetét.
Mégis úgy éreztem, itt vannak…
Életünk nagyon rövid idő alatt megválto-
zott. Vagy inkább helyesebb így fogalmazni,

meg fog változni. Idén is elindultunk a nagy-
böjti készületünkön, ahogy a korábbi évek-
ben is tettük. Elmélkedtünk arról, hogy
Jézus is kiment a pusztába, negyven nap és
negyven éjjel böjtölni. Minden évben igyek-
szünk követni őt, átgondolva életünk esemé-
nyeit, tetteinket mérlegre téve. Ez a böjt
minden korábbinál különlegesebb! Most
igazán a pusztában vagyunk, amely nem
más, mint az otthonunk, lakásunk. Napról
napra átéljük, milyen nehéz fizikailag távol
lennünk egymástól, milyen nehéz lekorlá-
tozni mozgásterünket. És akarva-akaratla-
nul, de mérlegelünk. Ami eddig természetes-
nek tűnt, rájövünk, hogy nem az. Minden
ajándék: az életünk, szeretteink, barátaink,
az otthon, a templom, a szentmise. Talán

amikor vége lesz ennek a járványnak, mind-
ezt még jobban megbecsüljük majd.
Nincs húsvéti feltámadás a Nagypéntek
kegyetlen valósága nélkül! Hogy milyen
módon tartjuk meg az idei ünnepet még
nem lehet tudni. De ettől még valóságos
Isten megváltó műve, Krisztus keresztáldo-
zata! Szeretettel kérek mindenkit, akár
templomba járó, akár nem, kulcsolja imára
kezét! Imádkozzunk a pusztában, ott a szo-
bánk rejtekén, hogy mielőbb, újra találkoz-
hassunk szeretetben, örömben!
Isten segítse, óvja, és védelmezze mindany-
nyiukat!

Áldott Húsvétot kíván lelkipásztoruk:
NORBERT ATYA
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Minden tavasszal, a húsvéti ünnepkörben
megelevenednek számunkra a Nagyhét
eseményei. A Szentírás legfontosabb ese-
ménysora, melynek hatására azóta is,
nemzedékeken át napjainkig életfordító
találkozások történtek. 

Mindegyik evangéliumi híradásban, ennek
az egy hétnek az eseményei a legrészleteseb-
bek, minden történés csúcsa. Jelezvén, hogy
mindez érettünk, helyettünk és miattunk
történt. Isten az ő Szentlelke által tárja fel
személyes érintettségünket, mivel mindazok
a bűnök, amelyek Jézust keresztre juttatták,
bennünk is megvannak. Nem vagyunk ártat-
lanok. Viszont Jézus ártatlanul szenvedett és
adatott áldozatul a legmegalázóbb halálnem-
mel, amivel korában a legelvetemültebb
bűnözőket végezték ki. 
Nem véletlen, hogy Pál apostol, akinek élet-
fordulását a feltámadott Jézussal való szemé-
lyes találkozása okozta, fő súllyal Jézus
keresztre feszítésének történetét hirdeti. Erre
emberek megtérnek, Szentlélek által új életet
nyernek, megnyílik az értelmük, gyülekeze-
tek formálódnak, Lélek által vezetett ember-
ekké válnak. 
Pál hatalmas tudású, nagy műveltségű
ember, aki sok minden másra taníthatná az
embereket. Ám tudja, hogy mindennek kul-
csa ez a Krisztus élmény, a bűnbocsátó, felol-
dozó isteni kegyelem megtapasztalása.
Minden más ismeret, tudás, csak innentől
nyer értelmet és válik áldássá. Erről ír a

Korinthusiaknak címzett 1. levele 2. részé-
nek 2. és 5. verseiben: „Mert úgy határoz-
tam, hogy nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfe-
szítettről… hogy hitetek ne emberek bölcses-
ségén, hanem Isten erején nyugodjék”.
Erről vall Galácia tartomány gyülekezeteinek
is hozzájuk írt levele 2. részének 20. versében,
erről az új élet értelmezésről: „Krisztussal
együtt én is keresztre vagyok feszítve: többé
tehát nem én élek, hanem Krisztus él ben-
nem; azt az életet pedig, amit most testben
élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki sze-
retett engem, és önmagát adta értem.”
Ezeket erősíti meg a Rómaiakhoz írott levele
8. részének verseiben is: 14, 15. versek:
„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten
fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét…
mert a teremtett világ sóvárogva várja az
Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ
ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá…
azzal a reménységgel, hogy… meg fog szaba-
dulni a romlandóság szolgaságából arra a
szabadságra és dicsőségre, amelyben Isten
gyermekei részesülnek” /19. és 20. versek/.
Isten szeret bennünket. De ezt írhatom egyes
szám második személyben is! Még mindig
tart a kegyelmi korszak. Ezért fontos, hogy
odafigyeljünk magunkra és a velünk, vagy
körülöttünk történő eseményekre. Kegyelmi
jelek, amikor összetöri bálványainkat, önis-
meretre és bűntudatra vezet, ami hozzá, a vele
való találkozásra késztet bennünket. S ebben

a vele való lelki találkozásban, az ő tökéletes
tisztaságának és szentségének fényében látjuk
meg szánalomra méltó, nyomorult állapo-
tunkat. És ő megszabadít, átéljük a teljes  tu -
datos és tudatalatti világunk tisztulását, és az
ebből származó örömöt és békességet. 
Felülről származó erőforrás nyílik meg szá-
munkra egész életutunkra. Íme, Jézus ke -
resztáldozatának titka, a Nagyhét számodra
és mindnyájunknak szóló üzenete. 
Kilenc évvel ezelőtt pontosan e Nagyhét
közeli időszakban Keleten, a hajdani Se -
lyemút egyik oázis-városának karaván-szerá-
jából kialakított kis szálloda udvarában a
napközbeni étkezések során jó beszélgetése-
ink alakultak ki az ottani alkalmazottak
némelyikével, különösen egyik fiatalember-
rel. Szóba került Jézus személye is. S amikor
az ő e földi életútjának a legfontosabb ese-
ményénél tartottunk, félbeszakítva a beszél-
getést, azt mondta: Valami furcsa, szokatlan
dolog történt velem: átéltem az életem leg-
tisztább pillanatát! Megmagyarázhatatlan
békesség van bennem. 
Csoda ez? De hát Isten kegyelmes szeretete
előtt nincsenek határok, és áttörhetetlen
akadályok. Ő tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz! Tetszett Istennek, hogy Jézuson
keresztül is megmutassa nékünk végtelen
szeretetét! A legtisztább pillanat örök élet-
ünk záloga. Ne hagyd ki!

KOVÁCS ATTILA

NYUGALMAZOTT REFORMÁTUS LELKÉSZ

Kereszthalál – feltámadás – Pálfordulások

Piskóta:
150 gramm cukor
5 evőkanál cukrozatlan kakaópor

1 csomag vaníliáscukor
6 evőkanál napraforgó olaj
3 evőkanál almaecet ( 10%-os ételecet is
lehet)
250 ml víz

250 gramm finomliszt
1 csomag sütőpor
1 késhegynyi szódabikarbóna
1 csipet só

Elkészítés:
1. A cukrot a kakaóval és a vaníliás cukorral
elvegyítem, majd hozzáadom az étolajat és
simára keverem
2. Ezután kikavarom a masszát az ecettel és
hozzáadom a vizet
3. Egy keverőtálban összedolgozom a lisztet,
sütőport, szódabikarbónát és egy csipet sót 

4. A lisztes keverékbe állandó kavarás mellett
beledolgozom a folyékony alapanyagokat
5. Tortaformába töltöm és előmelegített
sütőben tűpróbáig sütöm

Krém:
0,5 liter meggle vegán habtejszínt kemény
habbá verem, majd 20 dkg Marika ét tortabe-
vonót felolvasztom és a tejszínhabhoz hozzá-
adom! Egy szép lágy (nem folyós) krémet kell
kapnom. Ezzel megtöltöm a kihűlt piskótát
és körbekenem a tortát kívülről is! Tetszés
szerint díszíthetjük! Tökéletes desszert lehet
a család számára a Húsvéti Ünnepek alatt is. 
A következő számban Pásztor Vivien recept -
jét olvasnám szívesen!

Köszönettel : TÓTH MARIAN

Húsvéti recept, tej és tojásmentes csokoládétorta



„Mi a nő nekünk? az egész világ maga, a szüntelen változás.
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás...”

Szalai Pál Nőnapi köszöntő című versével üdvözölte a nőket Keil
Norbert önkormányzati képviselő, március 7-én a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központban megtartott Nőnapi ünnepségen.
Kép viselő úr ünnepi beszédében megemlékezett arról, hogy az ENSZ
1975-ben vezette be a Nemzetközi Nőnapot, aminek köszönhetően a
világ számos országában és egyre több helyen ezen a napon a nőket
ünneplik. Ma már olyan világot élünk, melyben a nőknek is van
választásuk, ők maguk irányíthatják saját életüket. Városunk egyre
többet tesz azért, hogy a nők megbecsült és fontos szerepet töltsenek
be akár a városvezetésben, de találjanak és kapjanak lehetőséget a
munka világának más területein is. 
Úgy gondolom végre elérkezett ahhoz a világ, hogy egy nőnek nem
kell választania hivatás és család között. Nőként lehetőségünk van
anyaként is kiteljesedni, miközben akár saját vállalkozásunkat is
vezethetjük. A munkáltatók legyen, az egy multinacionális vállalat

vagy egy kisebb volumenű szervezet a családanyák számára egyre
inkább igyekeznek megteremteni az egyensúlyt a munka és a magá-
nélet között.
Az ünnepi műsor sztárvendége Gájer Bálint volt. A swing hercege
egyszemélyes koncertje során a swing, a latin dallamok és sanzonok
világába kalauzolta a közönséget. 
Természetesen idén sem maradhatott el a meglepetés műsor. A Fűzfői
vidám Fiúk, Jenei István vezetésével fergeteges és mulatságos műsor-
számmal nevetették meg a vendégeket. 
Az estébe nyúló program jó hangulatban, vidám nevetéstől hangosan
telt. A műsor végén a hölgyeket a színházterem minden kijáratánál
egy szál gerberával és egy pohár pezsgővel várták a férfiak.
Nőtársaim nevében ezúton köszönöm meg a szervezőknek az ünnep-
séget és a kedvességet.

KOVÁCS – ÁRVAI ÁGNES

Hozzávalók:
50 dkg csirkemell
fél sütőtök
1,5 kg sárgarépa
3 db fehérrépa
2 fej vöröshagyma
15 dkg zsírszalonna 
2 dl tejföl
liszt
citromlé
mustár
babérlevél
1 kávés kanál vegeta
feketebors
só
zsír vagy étolaj
1 csomag spagetti vagy szarvacska tészta

Elkészítés módja: 
Első lépés a vöröshagyma felaprítása, zsíron vagy étolajon üvegesre
pirítása a zsírszalonnával, amit szeletelve-bevagdosva hozzátesszünk.
Majd hozzáadjuk a megtisztított, feldarabolt sárgarépát, fehérrépát,

sütőtököt és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Vegetával, sóval,
borssal, babérlevéllel fűszerezzük. Kis lángon főzzük körülbelül fél
órát. Közben a csirkemellet felszeleteljük, a szeleteket kicsit kikloffol-
juk, majd besózzuk, borsozzuk és lisztben megforgatjuk. Kevés ola-
jon mindkét felét elősütjük. Ezután a kérgesített csirkemellszeleteket
hozzátesszük a félig főtt zöldségekhez. Még fél órát főzzük.  Ha a répa
puhára főtt, akkor a lábost leveszem a tűzről és a csirkét, babérlevelet,
szalonnát kiveszem egy tálba. Ezután botmixerrel pürésre darálom a
zöldségeket. 

Habarást készítünk: 2 dl tejfölt kikeverünk, 2 evőkanál liszttel, melyet
először fél pohár hideg vízzel keverjük össze és állandó keverés mellett
a zöldség püréhez adjuk. Ezután fél teáskanál mustárt, egy teáskanál
citromlevet adunk még hozzá. Visszatesszük a húst a behabart zöldsé-
gekhez. Forraljuk rottyanásig, utóízesítjük és elkészült a sütőtökös-
vadasmártásos csirke. 

Köretként spagettivel, szarvacska tésztával tálaljuk. 
Jó étvágyat kívánok hozzá! A következő számban a kihívottam, akit
szeretném felkérni, hogy ossza meg a kedvenc receptjét: Tóth
Mariann. 

TÖRÖK ÉVA

Fűzfő ízei fazékban, sütőben, üstben

A márciusi számunkban, terjedelmi okok miatt nem tudtuk közölni az alábbi receptet, 
ezért ezt most tesszük meg (Szendi Péter)

Ezt a receptet azért osztom meg önökkel, mert gyermekeim már baba koruk óta imádják, 
és kiváló vitaminforrás az őszi-téli hideg időben.

18. oldal 2020. április

Sütőtökös-vadasmártás csirkehússal



A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő
Egyesület köszöni, hogy 2019-ben is

támogatta Egyesületünket adója 1%-ával!
Kérjük, hogy 2020-ban is támogassa

Egyesületünket!
Adószámunk: 18920594-1-19

Köszönjük!
BÉRES ISTVÁNNÉ ELNÖK

Adó 1%

Végre elérkezett az április, az igazi horgászidény nyitás. A kapász-
szegény időszak után melegedő vízben jó eséllyel számíthatunk
pontyokra, már csak azért is, mert a halgazdálkodó megkezdte a
háromnyaras pontyok tavaszi telepítését.

Február elején, Csopakon és Kenesén telepítettek méretes potykákat,
tervek alapján még kora tavasszal Fűzfőn és Almádiban is várhatunk
utánpótlást. Örömhír az is, hogy egy fontos ragadozó halunkra, a
csukára (melyet sokan joggal neveznek a vizek tigrisének) már április
elejétől lehet horgászni. Fontos azonban, hogy más ragadozó halak
április végéig az országos horgászrend szerinti védettséget élveznek.
Április hónapban csónakos horgászati tilalom van érvényben a
Balatonon. Szerencsések a balatonfűzfői horgászok, mert egy koráb-
bi megállapodás alapján településünkhöz tartozó vízterületeken, a
parti nádastól számított 50 méteres távolságon belül 06.00 és 19.00
óra között engedélyezett a csónakos horgászat. Ezen szabályok betar-
tására a halőrök kiemelt figyelmet fordítanak, sokba, hosszú eltiltás-
ba kerülhet be nem tartásuk.

Nem csak a horgászattal kapcsolatos bírságok tételei emelkedtek
ebben az évben. Több mint 8 év után a balatoni területi jegyek árai is
növekedtek. A korábbi partmenti éves területi jegy (mely a horgá-
szok által legjobban kedvelt engedélyforma) ára 26.000 Ft-ról 30.000
Ft-ra változott. Pozitívum azonban, hogy az éves kifogható 100 dara-
bos nemeshal kvóta nem csökkent. A gyermek területi engedély ára
itt sem változott, 1.500 Ft-ért egész évben horgászhatnak a 14 év alat-
ti horgászpalánták.
A Balaton horgászvíz hasznosítója ígéri, hogy a magasabb összegű
bevételből a haltelepítés volumenét is emelni fogják. Aki pedig sze-
retne e szabadidős sportnak hódolni, szeretettel várjuk
Balatonalmádiban, a horgászszövetség irodájában április 18-án
ingyenes felkészítésre és vizsgáztatásra. Részletek a Balatoni
Horgászegyesültek Szövetsége Facebook oldalán.

BALOGH TIBOR

ELNÖK

BALATONI HORGÁSZEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

Horgász sorok
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A Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság (BÉB) felhívja mindazon magánszemélyek, civil
szervezetek, cégek, vállalkozások figyelmét, hogy a Bizottság folytatja munkáját, s várja tisz-
telettel Bala tonfűzfő értékeinek felterjesztését a Balatonfűzfő Értéktárba. A Hírlap hasáb-
jain folyamatosan tájékoztatást adunk a felvett értékekről (szobrok, emlékművek, épületek,
domborművek, rendezvények stb.)
A felterjesztéshez szükséges adatlapot, támogatói nyilatkozatot a Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő honlapján érhetik el az érdeklődők.
Bővebb tájékoztatást, segítséget a munkához a 06-20-354-1937-es telefonszámon kap-
hatnak az érdeklődők, hétköznap, 16.00 óra után. Várjuk érdeklődésüket, bővítsük közö-
sen Balatonfűzfő Értéktárát! Őrizzük meg múltunk, jelenünk értékeit, hogy sokáig
legyen városunknak aktív jövője! 

HORVÁTH IRÉN

BÉB TITKÁR

Felhívás

Új rovat indul a Balatonfűzfői Hírlapban! Elevenítsük fel együtt Balatonfűzfő múltját! Milyen volt városunk kulturális-, gazdasági- és
sportélete? Ossza meg velünk emlékeit, élményeit az újság hasábjain Balatonfűzfő letűnt koráról! Legyen a munkatársunk! Kérem, hogy
a szendipeti@gmail.com e-mail címre írjon maximum 1 oldalas, 12-es betűtípussal egy cikket, ha vannak régi fotói, szíveskedjen azt is
elküldeni. 

SZENDI PÉTER

Balatonfűzfő anno

Fájdalommal búcsúzunk az elhunyt négy balatonfűzfői lakosotól. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!



Tájékoztatás az Irinyi Általános Iskola és AMI működéséről
2020. 03.16-án, hétfőn új oktatási munkarendre állunk át, úgyneve-
zett tantermen kívüli digitális munkarendre. A diákok nem látogat-
hatják az iskolákat. Azonban ez nem szünet sem a diákoknak, sem a
pedagógusoknak, hanem egy teljesen új típusú oktatási rendszer.
Otthon kell tanulni! Sőt a vírus terjedésének megakadályozása érde-
kében otthon is kell maradni! Az iskola Honlapján minden fontos
tájékoztató megtalálható. www.fuzfosuli.hu

Tisztelt Szülők!
Tudjuk, sok nehézséget okoz Önöknek is a kialakult helyzet kezelése.
Ígérjük, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy segítsünk megol-
dani problémáikat. Ezt kérjük Önöktől is, hiszen ezeken a nehézsége-

ken csak együtt, közös erővel tudunk úrrá lenni. A digitális munka-
rend tapasztalatairól folyamatosan egyeztetünk, és ha szükséges
módosítunk a kollégákkal.

Kedves Diákok!
Nincs tanítási szünet! Online fogunk tanulni. Arra kérünk bennete-
ket, vegyétek komolyan ezt a helyzetet! Ne találkozzatok egymással
személyesen, kapcsolatartára használjátok inkább a közösségi felüle-
teket! Segítsetek szüleiteknek és nekünk is azzal, hogy fegyelmezet-
ten felelősségteljesen viselkedtek!

Köszönettel,
DUDÁS ZSOLT

IGAZGATÓ

Tájékoztatás az Irinyi Általános Iskola és AMI működéséről

Ratter Roland, az Irinyi
János Általános és Alap -
fokú Művészeti Isko la 7.
osztályos tanulója, az Iri nyi
Fúvós Zenekar meghatáro-
zó tagja, a szaxofon szólam
vezetője és szólistája. 

2019-ben aranyfokozatot
kapott a Diákmuzsika Ta -
lál kozón, de korábban is ju -
talmazták ezzel a díjjal a
Megyei Fafúvós versenyen,
valamint Nívódíjat kapott a
Kamarazene Találkozón is. -
Öt évvel ezelőtt kezdtem el

zenélni, az első évben furulyán, majd másodiktól szaxofonon. Ami
nagyon magával ragadott a hangszerben, hogy sok gomb van rajta és
nagyon nehéznek látszott – jelenik meg egy csibészes mosoly
Rolandon. Nagyon szeret az Irinyi Fúvós Zenekarban játszani, mert
sok barátja van, jó közösséget alkotnak. Hégely Ákost, a szaxofon
tanárát, valamint az Irinyi Fúvós Zenekar vezetőjét, azaz Ákos bácsit,
- ahogy ő hívja - a példaképének tekinti, felnéz rá, mind szakmai,

mind emberi oldaláról egyaránt. Kiss Szilvia tanárnőtől kap még sok
segítséget, versenyeken is ő kíséri és zongorára is hozzá jár. Mészáros
Márta tanárnő szerettette meg vele a szolfézst. Örül, hogy olyan zene-
tanárokat kapott, akik sokszor munkaidőn kívül is, lelkesen segíte-
nek, szeretik a gyerekeket és mindent meg is tesznek értük.
- Nagyon meglepődtem és bevallom egy kicsit büszke voltam magamra,
hogy a magyar kultúra napján „Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjban
részesülhettem. Köszönöm mindazoknak, akik erre felterjesztettek, az
önkormányzatnak pedig, hogy jóváhagyták ezt a nemes kitüntetést és
átvehettem a díjat a színpadon – folytatja tovább a beszélgetést
Roland. Minden nap gyakorol és próbákra, fellépésekre, versenyekre
jár. Nemcsak Balaton fűzfőn játszik, hanem Füreden is, a Ba -
latonfüred Város Koncert Fúvószene karában, ahol ő a legfiatalabb. A
zene elég sok idejét leköti, de nem bánja, hiszen szerinte a zene egy-
fajta szerelem, amit nem lehet megunni.  Ladányi Péterhez jár még
jazz zenét tanulni, mert tervei között szerepel, hogy a Váci Bartók-
Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolába szeretne fel-
vételizni jazz szaxofon szakra. Persze ehhez fontos a jó tanulmányi
eredmény, szerencsére a zene nem megy a tanulás rovására. Ha nehe-
zen, de össze tudja egyeztetni az iskolában tanultakat a zenei tovább-
képzéssel. Nagy örömére ebben segítséget nyújtanak az Irinyi János
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai is.

SZENDI PÉTER

A zene egyfajta szerelem, amit nem lehet megunni – Ratter Roland 
„Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjban részesült
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Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet Nyilasi Csanád
- „Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjat kapott

Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet Nyilasi Csanád - „Bala -
tonfűzfő Fiatal Tehetsége” díjat kapott
Nyilasi Csanád, a Balatonfűzfői Lövész Egylet junior Európa-baj-
nok sportolója. Csanád 2019-ben a Gö rögországban megrende-
zett junior Európa-bajnokságon és Debrecen ben a junior országos
bajnokságon első helyen végzett, az Angliában megrendezett
világbajnokságon 6. helyezést ért el. A magyar kultúra napja alkal-

mából az önkormányzat „Balatonfűzfő Fiatal Tehetsége” elismerő
címet adományozott neki. 
-Kiskoromban nagyon szerettem a lövöldözős játékokat a számítógé-
pen, ez nagyban befolyásolt abban, hogy a lövészetet, mint sportágat
kipróbáljam. Három évvel ezelőtt volt egy nyíltnap a lőtéren és édes-
apámmal kimentünk. A kezdőpályán rögtön jól teljesítettem, láttak
bennem fantáziát és meghívtak az egyik versenyükre. Azon a hétvégén
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Waxtól stopliig - versenysport női szemmel

A megyei I. osztályban játszó női labdarúgó csapat egyik oszlo-
pos tagjával, Pongráczné Gácser Zsanettel beszélgettünk.

- A hatodik szezont töltöm már a fűzfői csapatnál. Sem a versenysport,
sem a labda nem volt idegen számomra, hi szen előtte sokáig kézilab-
dáztam, először az Almádi Herkules SE-ben, majd a Fotex női csapatá-
nál, és a Beton KC Veszprémnél, ez utóbbival NB II aranyérmet is nyer-
tünk. Hat éve egy ismerősöm szólt, hogy lesz Fűzfőn női csapat, egyik
edzésre lejöttem, és – mivel nagyon megtetszett ez a sport – itt is marad-

tam. A kezdeti nehézségek után (az elején szinte csak gólokat kaptunk)
sokat fejlődött a csapatunk, amiben edzőnknek, Radnai Gábornak is
kimagasló szerepe van. Az ő türelme és kitartása, hozzáértése is hozzá-
járult ahhoz, hogy a 2018/2019-es szezonban ezüstérmesek lettünk. A
csapat gerince, a megalakulás óta itt focizó játékosok mellé sok új lány
érkezett. Sajnos sokan abbahagyták, de a többség beilleszkedett és hasz-
nos tag ja a gárdának. Kedvelem azokat a játékostársaimat, akik kitar-
tóak és jó küzdők a pályán. A női meccsek nagyjából ugyanazon szabá-
lyok mentén, lényegesen kisebb játéktéren, 8+1 fővel, folyamatos cserék
mellett zajlanak. Keretünk 15 fő, heti két edzéssel készülünk. Az edzés-
látogatások száma lehetne nagyobb is a jobb felkészültség és az eredmé-
nyesség érdekében. Öt évig védő voltam, de idén új szerepkörben mutat-
kozom be, edzőnk a távozó kapusunk helyére engem tett meg hálóőrnek.
Én is jól érzem magam ezen a poszton, minden tudásommal szeretném
segíteni a csapatot, öt mérkőzés óta nem is kaptam gólt, bár ebben nagy
szerepe van az előttem játszóknak is. Jelenleg elég kevés (öt) csapat van a
bajnokságban, és ezért dupla meccseket játszunk (nyolc meccsünk van
egy szezonban). A veszprémi csapat kimagaslik a mezőnyből, most a
harmadik helyen állunk, és jó lenne legalább itt végezni. Számomra
fontos a sport, ezért igyekszem összeegyeztethetővé tenni a munkával és
a családdal, amit megkönnyít, hogy kislányom, Panna a legnagyobb
szurkolóm. Az új posztnak köszönhetően új impulzusokat kaptam idén,
így még egy kicsit elodázhatom a versenysporttól való visszavonulást
gondolatát. Mivel magam is az „ép testben ép lélek” elvét vallom, és
másokat is erre buzdítok, szeretettel várjuk a csapatba a futballt szerető
helyi lányok/asszonyok jelentkezését. A női csapatot legközelebb március
29-én 10 órakor láthatják a szurkolók, a nyírespusztai sportpályán, itt-
hon pedig április 19-én, szintén 10 órakor lépünk pályára. 

VARGA TAMÁS

volt egy verseny és a felnőttek között az előkelő ötödik helyet szereztem
meg egy jobbkezes puskával, holott én balkezes vagyok – emlékszik
vissza a kezdetekre Nyilasi Csanád, aki szerencsésnek tartja magát,
hogy neki nem okoz különösképpen gondot, ha éppen jobbkezes
puskát kell vennie a kezébe. 
Nagyon örült a tavalyi eredményeinek, különösképpen az Európa-baj-
noki címének, hiszen egyáltalán nem számított arra, hogy a dobogó
legfelső fokára állhat. Annyit bánt csupán, hogy nem játszották el a

Himnuszt, mert akkor még felemelőbb érzéssel vette volna át az arany-
érmet. Természetesen nagyon büszke a debreceni országos bajnoki
címére és a világbajnoki hatodik helyezésére is. Sokáig úgy volt, hogy
nem indulhat a vébén, de szinte az utolsó pillanatokban mégiscsak kép-
viselhette hazánkat Angliában, aminek nagyon örült, hiszen a világ leg-
jobb lövészeivel mérhette össze tudását. A verseny során sok gond volt
a puskával, véleménye szerint akár a dobogón is végezhetett volna.
Hetente kétszer edz a lőtéren, ahol minden feltétel adott az eredmé-
nyes szerepléshez. Ilyenkor reggeltől késő délutánig tréningezik.
Nagyon sokat köszönhet Sass Ferenc világbajnok sportlövőnek, aki
például három napon keresztül készítette fel az Európa-bajnokságra.
Csanád szerint a lövészet egyáltalán nem veszélyes sportág, be kell
tartani a szabályokat. Otthon is szokott gyakorolni, de akkor egy
„gyengébb” kategóriájú légpuskával. 
Idén több versenyen szeretne indulni és azokat lehetőség szerint
mind megnyerni, illetve megvédeni az Európa-bajnoki címét július-
ban Belgiumban, és Dél-Afrikában a világbajnokságon augusztusban
érmes helyet szeretne szerezni. Reméli, hogy itt már nem lesznek
problémák a puskával. A tizenhat éves Csanád bárkinek ajánlja ezt a
sportágat, aki nem fél a fegyverektől. Balatonfüreden a Lóczy Lajos
Gimnáziumban tanul, igyekszik az idejét úgy beosztani, hogy a sport
ne menjen a tanulás rovására. 

SZENDI PÉTER
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22. oldal 2020. április

A Polgármesteri Hivatal 
az alábbi népességi adatokat szolgáltatta 

a 2020. februári lapzártától 
a 2020. márciusi lapzártáig:
Szeretettel köszöntjük városunk újszülöttjét,

Lőrincz Artúrt, 
aki március 1-jén született, édesanyja neve:

Lőrincz-Bihari Brigitta. 
Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk! 

ÁPRILIS - SZENT
GYÖRGY HAVA

"Áprilisnak szárazsága,
jó gazdának bosszúsága,
Áprilisnak nedvessége,
fáknak termőképessége."

Böjti szelek vizet árasztanak,
Jeget olvasztanak.

Ha nagypénteken 
délelőtt esik,

Az év első fele 
szárazsággal telik.



„Március 15.”

Fotók: Árvai László

2020. április 23. oldal
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