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2020.03.11. (szerda): A Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet.
Bezártuk a Művelődési Központos és Közösségi Házat, az összes ren-
dezvényt bizonytalan időre felfüggesztettük. Kértem az intézménye-
ket, hogy fokozottabban végezzenek fertőtlenítést.

2020.03.12 (csütörtök): Tájékoztattam a bizottsági tagokat és a
képviselőket a rendkívüli jogrendről, mely szerint veszélyhelyzetben
nem lehetségesek bizottsági és testületi ülések és döntések. A polgár-
mester hatásköre és felelőssége minden döntés. Ez nem a fertőzésve-
szély miatt van így, hanem a felelősség viselés miatt. Például: árvíz,
háború, földrengés… Veszélyhelyzet esetén nincsenek ülések.
Normál esetben a döntések felelőssége a Testületé, veszélyhelyzet
esetén a polgármesteré. Pandémia helyzet (fertőzésveszély) miatt
viszont 5 főnél több nem lehet egy légtérben. Ez vonatkozik például
az esküvőkre is.

2020.03.13. (péntek): Helyi Operatív Törzs rendkívüli összehívá-
sa. Felállítottam a Balatonfűzfői Operatív Csoportot, mely orvosok-
ból, védőnőből, oktatási intézményvezetőkből, polgárőrség vezető-
jéből, a rendőrség képviselőjéből, szociális intézmény vezetőjéből,
gyógyszertár vezetőjéből, a szociális étkezés biztosítójából és a hiva-
tal dolgozóiból áll.
A vírus terjedésének lassítása és a megelőzés érdekében az alábbi
intézkedéseket vezettük be:
- a megelőzés érdekében folyamatos tájékoztatásokat fogunk adni az
Operatív Törzs utasításai szerint
-az intézmények utasítást kaptak a pandémiás terv elkészítésére
-a szociális étkezést kiszállítva biztosítjuk
-a rendezvényeket töröltük
-az orvosi rendelők látogatásánál igyekszünk a betegeket rábeszélni,
hogy csak a legszükségesebb esetekben menjenek orvoshoz. Sem -
miképpen ne várakozzanak órákkal a rendelési idő előtt a váróterem-
ben, mert ezzel növelik a fertőzés veszélyt
-fokozott fertőtlenítés valósítottunk meg minden intézményünkben
-fertőtlenítő szereket, és védőeszközöket kértem az Operatív
Törzstől, mivel a beszerzési források elapadtak
-március 16-tól minden intézményben dolgozó esetében bevezettük,
hogy amennyiben kritikus országokban jártak, járnak, úgy két hétig
nem léphetnek munkába
-A polgármester felveszi a kapcsolatot a kormányhivatallal, mely sze-
rint csak egy bejáraton keresztül lehet megközelíteni a hivatalokat.
Olyan ügyfelet ne engedjenek be, aki az elmúlt két hét során kritikus
helyeken járt. Itt portaszolgálatot vezettünk be, ahol felírják minden
érkező nevét, lakcímét és azt, hogy melyik ügyintézőhöz megy.
-a Családsegítő krízis telefonszámát megadtuk segítségkéréshez
A Kormány kihirdette az iskolák bezárását. Az iskola vezetőjével lee-
gyeztettük a szükséges teendőket.

2020.03.14. (szombat): A Kormány a polgármesterek döntésére
bízta az óvodák bezárásának lehetőségét. Papkeszi Operatív
Törzsével egyeztettem a közös óvodákról. Úgy döntöttünk, hogy
keddtől (03.17) bezárjuk az óvodákat. Az óvodákat, bölcsődéket fer-
tőtlenítettük. Tájékoztatásokat tettünk ki a facebook oldalakra:
„Miniszterelnöki kérést figyelembe véve lehetőség szerint ne a nagyszü-
lők, vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyerekekre!

Március 14-től határozatlan ideig zárva tart a látogatók előtt a Vág -
falvi Ottó Művelődési Ház és Könyvtár és a Közösségi Ház. Kérjük, a
vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segít-
sük idős embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a
bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne hagyjuk
magukra az időseket! Kérjük, hogy lehetőleg maradjon otthon
Mindenki, aki csak teheti!
Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a tömegközlekedést, a
bevásárlóközpontokat, azokat a helyeket, ahol sokan vannak. Csak
szükséges esetben látogassák ezeket a helyeket, akkor is fokozott figyelem-
mel, távolságtartással! Ha fennáll önnél a koronavírus gyanúja, hala-
déktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy aki fertőzött területekről
jött haza és megbetegedett, vagy vélhetőleg találkozott koronavírusos
beteggel, ne menjen háziorvoshoz, hanem hívja fel telefonon! Ne fertőz-
zünk meg senkit, a mentő ki fog menni a betegért!”

2020.03.15. (vasárnap): Március 15-i ünnepség. Szűk körben törté-
nő megemlékezést tartottunk. Összehívtam a hivatal néhány dolgo-
zóját a döntések határozatba foglalása miatt.

2020.03.16. (hétfő): Összehívtam a képviselőket, Támasz Idősek
Otthonának vezetőit, iskolák vezetőit, óvoda vezetőt, szociális szol-
gáltatók vezetőit, orvosokat, egyházak képviselőit, védőnőket, orvo-
sokat, polgárőrség képviselőit, ahol tájékoztatást adtam az addigi
helyzetről és döntésekről. Ismertettem a legfontosabb feladatot, mely
szerint a 65 év felettiek felmérését, és kiszolgálását meg kell olda-
nunk. 1200 lakos ellátását kellett megszervezni. A jelenlévők beszá-
moltak az intézkedéseikről, problémáikról. Támasz Idősek Ott -
honának vezetőivel megbeszéltük, hogy látogatási és kijárási tilalmat
fognak bevezetni.
Szekeres Pétert kijelöltem járványügyi koordinátornak. Kormány -
hivatali folyosó részről ideiglenesen kiköltözött az önkormányzat
dolgozója, így elzártuk egymástól a két hivatalt. Hi va tali ügyfélfoga-
dás szüneteltetését vezettem be.

2020.03.17. (kedd): Az idősek számára tájékoztató plakátok készül-
tek, melyeket diákok ragasztottak ki a lépcsőházakba és az üzletekbe.
A 65 év felettiek ellátottságát a szociális szolgáltatók segítségével
elkezdtük felmérni.
A lakosság tájékoztatására szórólapok készültek, melyet a művelődési
ház dolgozói postaládákba juttattak. Az Önkormányzat honlapján
folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, valamint facebook oldala-
kon is. Operatív Törzs döntései
1.,Az Operatív Törzsi megbeszéléseket a jövőben lehetőség szerint
telefonon és interneten keresztül fogja megtenni.
2.,Lezárjuk a közösségi tereket. A játszótereket, sportpályákat,
strandokat.
3., Készülnek listák a 70 éven felüliekről, segítőkről, karanténba
kerülőkről.

2020.03.18. (szerda): Folyamatos egyeztetések történtek az orvo-
sokkal, ÁNTSZ-szel, Kormányhivatallal, dr. Kontrát Károllyal, rend-
őrséggel, a karanténba kerültekkel. Fertőtlenítőszereket rendeltünk.
Lezártuk a játszótereket, fitnesz parkot, sportpályákat, „kilövő” sté-
get. Önkénteseket toboroztunk.

Tájékoztatás  a veszélyhelyzetben tett intézkedésekről



2020.03.19. (csütörtök): Tájékoztatást kértem a település üzleteitől,
ellátottságukról.
Lajkó Frigyessel, Keil Norberttel, Borsos Józseffel leültünk arról
egyeztetni, hogy kijárási tilalom esetén hogyan tudunk élelmiszer-
boltot kialakítani a Közösségi Házban.
Németh Ákos benzinkút vezetője felajánlotta segítségét, hogy átala-
kítja a veszélyhelyzet idejére a kereskedelmi profilját élelmiszerüzletté.

2020.03.17-04.01.: A bizottságok által előkészített döntéseket, szo-
ciális támogatásokat és a pályázatok megvalósításához szükséges
határozatokat hoztam meg.

2020.03.20 (péntek): Helyi buszjárat szüneteltetését vezettük be.
A Balkom Kft bejelentette, hogy a koronavírus járvány miatt felfüg-
gesztette a zöldhulladék szállítást és a lomszállítást. Az utolsó lom-
szállítást a Művelődési Háznak sikerült még elintéznem. Herendről
kaptunk anyagot és mintadarabokat ingyenes szájmaszkokhoz. Lajkó
Frigyes elhozta és eljuttatta a fűzfői önkéntes varrónőkhöz.

2020.03.21 (szombat): Több civilt felkértem, hogy segítsen a 65 év
felettiek elérhetőségének, ellátottságának felmérésében. 

2020.03.22-től (vasárnap): Lajkó Frigyes koordinálta a szájmaszkok
gyártását. Az elkészült darabokat először a veszélyeztetett dolgozók
között osztottuk szét. (postások, eladók, önkormányzati dolgozók,
óvodai dolgozók, ételszállítók…)
A gyártásba besegítettek a szociális szolgáltató dolgozói, óvónők,
önkéntesek.
Felvettük a kapcsolatot az ösküi Pihetex kft-vel, akitől rendeltünk
3600 darab mosható szájmaszkot. Így több mint 4000 db maszk
került ki a lakossághoz.
A maszkok lakossághoz való kijuttatásban részt vettek a képviselők,
önkéntesek, művelődési ház dolgozói.

2020.03.23. (hétfő): Önkéntesek igazolásához plasztikkártya gyár-
tását kezdtük el.
Buszmegállók napi fertőtlenítését vezettük be.

2020.03.24. (kedd): Megkeresett egy régi barátom és felajánlotta a
városnak az ingyenes segítségét. Két orvosi rendelőt fertőtlenítettek
le, melyekben ezen a napon nem volt rendelés.
Ozone White technológiával kezelték, amellyel minden vírus, kóro-
kozó elpusztítható, így a koronavírus is.

2020.03.25. (szerda): Lajkó Frigyest felkértem az alpolgármesteri
posztra, aki elvállalta a veszélyhelyzet idejére. A veszélyhelyzettel kap-
csolatos feladatokat kapta meg.
Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatóról riportot vett fel a Balaton
TV. Megtörtént azoknak a 65 év felettiek felmérése, akik nem jelez-
tek vissza ellátásukról az Önkormányzatnak. Ebben részt vettek: az
önkormányzat, a művelődési központ és a szociális szolgáltatók dol-
gozói.
Szendi Péter elvállalta a hétfőtől-vasárnapig tartó telefonos ügyfél-
szolgálatot.

A Balatonfűzfői Hírlap tájékoztatta a lakosságot a koronavírussal
kapcsolatos teendőkről.

2020.03.28. (szombat): A zöldhulladék elszállítását az Önkormány-
zat Kft-jének ügyvezetőjével leegyeztettük, melyet a Balkom Kft
nem vállalt a járványhelyzet miatt és április 13-a utáni időszakra hir-
dettük meg.

2020.04.01. (szerda): Telefonos tájékoztatás történt a lakosság
részére.
Balatonfüredi tisztiorvostól kértem, hogy dr. Dézsi Zoltán háziorvo-
sunkat ne vegyék fel a füredi járványkórház listájára, mert akkor
Fűzfőnek nem marad háziorvosa.
Állásfoglalást kértem az orvosoktól, hogy virocid vagy sagewash fer-
tőtlenítőt használjunk-e a buszmegállóink fertőtlenítésére. Dr.
Rimay László az alábbi választ adta:
„Én egyiket sem tartom jó megoldásnak. Egyrészt azért, mert a szabad-
ban álló közösségi területeink zárva vannak, másrészt a tömegközleke-
dés is minimális szintre csökkent. A vegyszerek kijuttatása veszélyes tevé-
kenység, a védhető emberek száma csekély, egy eső a védelmet megszün-
teti. Másik oldalról a vegyszer a vizekbe, Balatonba jutva óriási pusztí-
tást tud végezni. Mindezek miatt a várható haszon-kár olyan mérték-
ben a kár oldalára billen, hogy nem javaslom használatukat.”

2020.04.03. (péntek): Veszélyhelyzet Tanácsnokká neveztem ki
Keil Norbert képviselőt.
„A Veszélyhelyzet Tanácsnok a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester
irányítása mellett a feladatait segítve felügyeli, koordinálja az Önkor-
mányzat veszélyhelyzettel kapcsolatos tevékenységének ellátását, az
önkormányzati fenntartású költségvetési szerv és az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság működését, költségvetését, pénzügyi hely-
zetét és javaslatokat tesz a polgármester részére a költségvetési források
átcsoportosítására a veszélyhelyzet miatt megnövekedett többletkiadások
biztosítására.”
„2.§ Ez a rendelet 2020. április 1. napján 15 órakor lépett hatályba és
a 73/2020. (III.31.) Korm. rendelet alapján meghosszabbított
40/2020.(III.11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése-
kor hatályát veszti.”

2020.04.04. (szombat): Strandok lezárása.

2020.04.06. (hétfő): Civil felajánlást kaptunk. A polgárőrség autó-
jának benzinszámláit állja a veszélyhelyzet alatt egy illető.

2020.04.10. (péntek): Parkolók lezárása.

2020.04.10-13 (húsvéti ünnepek): Folyamatosan ellenőriztük a
parti sétány, strandok előtti forgalmat. Megállapítottuk, hogy keve-
sen használták ezeket a területeket (sétálók, kerékpárosok, kutyások,
horgászok) és azok is betartották a biztonsági szabályokat.

2020.04.14 (kedd): Ravatherm Kft ügyvezetője 1.000 db maszkot
adott át. Ezekből a maszkokból adtunk a háziorvosoknak és az Öve-
ges József Szakközépiskola érettségiző diákjainak.

2020.04.17. (péntek): Közfoglalkoztatási programban három köz-
foglalkoztatottat alkalmaztunk, akik az idős ellátást segítik.

2020.04.20. (hétfő): A Balatoni Bob Kft ügyvezetője arcvédőpaj-
zsok beszerzését ajánlotta fel a fogorvosaink számára.
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2020.03.12-től  a vészhelyzetben - a felelősségvállalás miatt -  a
polgármester gyakorolja az önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét. Emiatt ebben az időszakban nincsenek tes-
tületi és bizottsági ülések.

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. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: A
Veszélyhelyzettel kapcsolatos azonnali intézkedésről szól. Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde intézményeiben rendkívüli szünet elrendelése, a
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár intézmény és vala-
mennyi telehelye bezárása, a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati
Hivatalban az ügyfélfogadás szüneteltetése, a védőnői szolgálat taná-
csadásainak szüneteltetése.

2. Testületi döntés alapján,  pályázati határidő miatt volt szükséges
meghozni: Fövenyfürdői csúszdák pályázatból való felújításának köz-
beszerzéséi eljárás győztese az Úszóstég Kft. 8220 Balatonalmádi,
Veszprémi út17. sz. alatti vállalkozás. Az ellenszolgáltatás összege:
nettó 64.788.576,-Ft. A csúszda felújítása elkezdődött. Idén nyáron
már használható lesz.

3. Bizottsági előkészítés alapján született: Az önkormányzat és költ-
ségvetési szerveinek beszerzéseire vonatkozó 2020. évi összesített
közbeszerzési tervet jóváhagyja.

4. Bizottsági előkészítés alapján született, pályázatra jelentkezés miatt
volt szükséges: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Árpád utcai telephely épí-
tési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésének közbeszerzés utáni
nyertese: Hori & Viki Design Kft. Székhely: 1086 Budapest, Baross utca
125.5.em.1. Engedélyezési terv költsége: bruttó 381.000,-Ft, Kiviteli
terv költsége: bruttó 1.943.100,-Ft. Polgármester a bruttó 2.324.100,-Ft
tervezési díj összegét biztosítja a 2020. évi költségvetés általános tartalé-
ka terhére. A tervek az óvodákra vonatkozó pályázatok benyújtásához
készülnek, a benyújtandó pályázatban az elszámolható költségek közé

kerül és annak összege az elnyert támogatásból kerül finanszírozásra.
5. Bizottsági előkészítés alapján született, pályázatra jelentkezés miatt
volt szükséges: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Radnóti utcai telep-
hely építési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyú
beszerzési eljárásban az ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánít-
ja, de a beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mert egyik
ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fede-
zet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

6. Bizottsági előkészítés alapján született: Települési szilárdhulladék
gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet módosítás, mely sze-
rint  minden közszolgáltatást igénybe vevő köteles meghatározott,
rendszeresített, zárt, szabványos gyűjtőedényt beszerezni és használ-
ni. (60/80/120 literes kukát). Változott a begyűjtés időpontja: ápri-
lis és május hónapokban 17. és 19. héten összesen 2 alkalommal,
október és november hónapban a 41., 43., 45. és 47. heteken, össze-
sen 4 alkalommal szerdai napokon. 

7. Bizottsági előkészítés alapján született: A helyi közművelődési fel-
adatok ellátásáról szóló rendelet.

8. Döntés tartalma, mely a meghozatal előtt kiküldésre került a kép-
viselőknek: A veszélyhelyzet miatt alpolgármesterré kineveztem
Lajkó Frigyes képviselőt. Egy ilyen helyzetben szükség lehet helyet-
tesítésre. Lajkó Frigyes csak a veszélyhelyzet idejére vállalta a megbí-
zatást. A veszélyhelyzettel kapcsolatos ügyek intézésére kapott felha-
talmazást.

9. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: A házi orvo-
si ügyelettel kapcsolatban az Országos Központi Ügyelettel nem
sikerült megállapodást kötni. Ezért ezt a döntést vissza kellett vonni. 
10. Döntés tartalma, mely Testületi ülésre volt előkészítve: A köz-
ponti háziorvosi ügyeletet továbbra is balatonalmádi kistérséggel
együtt közös közbeszerzési eljárással kívánjuk beszerezni és finanszí-
rozni. A veszprémi 90 Ft-os összeggel szemben 65,-Ft/lakos/hó
összegű önkormányzati fedezettel. Ezzel a döntéssel továbbra is
Almádiban lesz az ügyelet, és nem kell két hónap dupla finanszírozást
állnia a városnak. Így közel három milliós forintot spóroltunk meg a
városnak.

11. Bizottsági előkészítés alapján született: Szociális alapszolgáltatások
körébe tartozó étkeztetés szolgáltatási önköltségét – helyben fogyasz-

Veszélyhelyzetben történt döntések

2020. május 5. oldal

2020.04.22. (szerda): A Magyar Honvédség kijelölt szervezetei felada-
tul kapták a magyarországi idősotthonok fertőtlenítését. Az MH Pápa
Bázisrepülőtér irányítása alatt tevékenykedő fertőtlenítő rajok csütör-
töktől-vasárnapig végzik el ezt Balatonfűzfőn. 170 idős ember “kitelepí-
téséről” és ellátásáról kellett gondoskodnunk a fertőtlenítés ideje alatt.

2020.04.23. (csütörtök): Megkértem Szendi Pétert, hogy vállaljon
lelki támaszadás szolgálatot is az ügyfélszolgálati telefonszámon (06-
20-326-3621) azoknak, akik igénylik a beszélgetést ebben a bezárt
időszakban. Péter szívesen vállalta ezt.
Balatonfűzfőn a mai napig nincs vírusos beteg. Ezúton is szeretném

megköszönni Mindenkinek a segítségét! Azoknak az önkénteseknek,
akik segítik az időseket, akik heteken keresztül maszkokat varrtak,
azoknak, akik nap, mint nap kockáztatják az életüket, hogy kiszolgál-
ják a lakosságot, és Mindenkinek, akik a kezdettől mellém álltak és
napi szinten segítik a munkámat! Kérem, hogy továbbra is tartsák be a
szigorú biztonsági szabályokat! Használják a kiosztott szájmaszkokat!
A vírus már a szomszéd településeinken van. Vigyázzunk egymásra!

SZANYI SZILVIA,
POLGÁRMESTER



tás, elvitel, vagy kiszállítás esetében egyaránt 675 forint/nap összegben
állapítottam meg. Az önköltség az ÁFA összegét nem tartalmazza.
12. Bizottsági előkészítés alapján született: Személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

13. Döntés tartalma, mely Testületi ülésre volt előkészítve: A
Szalmássy-telep illegális szemétlerakó rekultiválására a 75/2019
(06.18) kt határozatban megállapított 4.500.000,-Ft keretösszegen
felül további 959.476,-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat
2020. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. Belső ellen-
őrzési vizsgálat indítását kezdeményeztem a 75/2019 (06.18) számú
Kt határozatban foglalt 1-6 pontokban lévő pótelőirányzatok szabá-
lyos felhasználására. A Fűzfői Vagyonkezelő Kft és Önkormányzat
közötti szerződések, elszámolások vonatkozásában is. 2020 évi költ-
ségvetésébe betervezett szakértői díjak terhére. A belső ellenőrzés
több helyen is szabálytalanságot talált a Fűzfői Vagyonkezelő Kft
eljárásaiban.  „Összességében megállapítható, hogy Balatonfűzfő Város
Önkormányzata által hozott 75/2019. (06. 18.) Kt. határozatban fog-
laltak végrehajtásában a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. szerepköre nem
egyértelmű. Közreműködésére irányuló testületi döntés hiányában járt
el, amelynek során olyan kötelezettségvállalásokra is sor került, amelyek
kapcsán az Alapító Okiratban foglaltak ellenére testületi jóváhagyásra
nem került sor.” „A rendelkezés álló dokumentumok alapján a Fűzfői
Vagyonkezelő Kft. nem kapott az Önkormányzattól megbízást a munka
szervezésére. Amennyiben ez dokumentálás hiányában szóban – a kap-
csolatrendszer és a szakmai ismeretek miatt – megtörtént, akkor sem lett
volna felhatalmazása a Kft. ügyvezetőjének a munka megrendelésére. A
Kft. által készített feljegyzések alapján a vállalkozó a megrendelés alap-
ján, szerződés nélkül, az Önkormányzat kötelezettségvállalásának a
hiányában elkezdte a munkálatokat. A megrendelés ellenére a 2019.
október 13-i választásokig a 75/2019. (06. 18.) Kt. határozatban vég-
rehajtásra felhatalmazott polgármester nem írt alá szerződést, nem vál-
lalt kötelezettséget. Sem eljárásilag, sem pedig a dokumentálást tekintve
nem érthető, hogy miért a választásokat követő dátummal került elké-
szítésre a vállalkozási szerződés, amikor az előkészületek már egy
hónappal korábban megkezdődtek.A rendelkezésre álló dokumentumok
alapján a K.R.XPress Kft. ügyvezetője által 2020. február 15. napon
leírtak alapján a szerződés szerinti munkák díját bruttó 5.872.963 Ft
összeggel jelölte meg. A feladatellátást ismertető levelében leírtak szerint
a vállalt feladat ellátását számos tényező befolyásolta: ajánlattételkor
pontosan meg nem határozható mennyiség, fa kivágási engedély, illetve
többletfeladat. (A Vállalkozói szerződés szemben S.F. egyéni vállalkozó-
val kötendő szerződéssel a többletfeladatok tekintetében a vállalkozói díj
módosítását nem tartalmazta.) A 2020. február 15. napon leadott
elszámolást a K.R.Xpress Kft-nek szándékában állt kiegészíteni, azon-
ban a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. ezt nem vette figyelembe a 2020. már-
cius 04. napi teljesítés igazolásában, melyben a jogos elszámolást, s
ennek alapján a számla benyújtását – a kitermelt és befogadó nyilatko-
zattal alátámasztott 540 m3, azaz 686,06 tonna mennyiség alapján –
bruttó 2.600.960 Ft összeggel határozta meg. Összehasonlító adatként:
S.F. egyéni vállalkozó által 2019. július 26. napon leadott és a Fűzfői
Vagyonkezelői Kft. által befogadott elszámolás alapján 324 tonna hul-
ladék került elszámolásra bruttó 4.569.981 Ft összeggel.”

14. Bizottsági előkészítés alapján született: Március 31. volt a határ-
ideje az ügyvéd választásnak. Ezt az anyagot a hivatal március 31-én
készítette elő a bizottság által javasolt ügyvédre szövegezve. Mivel az
ügyben a nevezett ügyvédet a felperes álképviselettel vádolta, így az
ügy során tanúként is beidézhették volna és így nem volt szerencsés

őt választani. Ezért a legközelebbi ügyvédet kértem fel ennek az
ügynek az elvállalására. 
A Győri Ítélőtábla előtt Magyar Állam felperes, Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának I.r.Profiszolár Kft.II.r. alperes ellen szerződés
hatálytalanságának megállapítása tárgyában Pf.II.20.025/2020.szá-
mon nyilvántartott perben Balatonfűzfő Város Önkormányzata jogi
képviseletére Dr. Keil Kálmán ügyvédet bízta meg az ügyvédi megbí-
zás soron kívüli aláírásával.

15. Bizottsági előkészítés alapján született: Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár közművelődési intézményegységének 2019 évi
beszámolóját és 2020. évi munkatervét elfogadja.

16. Bizottsági előkészítés alapján született: Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár könyvtári intézményegységének 2019 évi
beszámolóját és 2020. évi munkatervét elfogadja.

17. Bizottsági előkészítés alapján született: Balatonfűzfő Város
Önkormányzatának 2020-2023. évi stratégiai ellenőrzési tervét a
határozat melléklete szerint elfogadja.

18. Bizottsági előkészítés alapján született: Balatonfűzfő Város
Önkormányzata a 2020. évi tavaszi zöldhulladék szállítás igénybevé-
teléhez szükséges zsákok költségét a szolgáltató által ajánlott 25,-
Ft/db+ÁFA áron átvállalja a lakosság által átvett zsákok mennyisége
szerinti utólagos elszámolással, annak fedezetét a 2020.évi költségve-
tésben biztosítja.

19. Bizottsági előkészítés alapján született: Önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28)
önkormányzati rendelet módosításáról.

20. Bizottsági előkészítés alapján született: Pályázatot kíván benyúj-
tani a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesz-
tése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-HOR/2020 kódszá-
mú pályázati kiírás keretében „Az egészségügyi alapellátás racionali-
zálása Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Egészségház megépítésével” tár-
gyú projektjére.

21. Bizottsági előkészítés alapján született: A Fűzfői Vagyonkezelő
Kft visszaadta az Önkormányzatnak április 1-vel a Sporttelepet,
mivel veszteséget termelt számára. A Testület a FAK számára ajánlot-
ta fel üzemeltetésre.
Ezek alapján született az alábbi döntés: 1. 2020. április 01. napjától
2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe
adja a Fűzfői Atlétikai Klub részére a balatonfűzfői 1488/3 hrsz-ú
„kivett sporttelep” ingatlant. 2. az 1. pont szerinti vérbeadás bérleti
díja 1.000,-Ft+ÁFA/hó, 3. a bérleti szerződés időtartama alatt a
Fűzfői Atlétikai Klub köteles az ingatlanegyüttest rendeltetésszerűen
használni, 4. a Fűzfői Atlétikai Klub a bérleti szerződés alatt köteles
az ingatlant érintő közüzemi költségek megfizetésére, az ingatlan
területén található építmények, zöldterületek, kerítések, egyéb
műtárgyak állagának megóvására, karbantartására és szükség szerinti
felújítására, 5. a bérbeadással érintett ingatlan (sporttelep, sportszál-
ló) hasznosításából eredő bevétel a Fűzfői Atlétikai Klub bevételét
képezi, 6. felkéri a Fűzfői Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjét, járjon el az
1.pont szerinti bérbeadás tárgyát képező ingatlan Fűzfői Atlétikai
Klub részére történő átírása érdekében, 7. felkéri a Balatonfűzfői
Közös Önkormányzati Hivatalt a jelen határozat szerinti bérleti szer-
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ződés módosítására, 8. a bérbeadással érintett ingatlanon található, a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft tulajdonát képező ingóságok értékének a
Fűzfői Vagyonkezelő Kft részére történő megtérítéséről további
egyeztetést követően dönt.
22. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: A kormány
rendeletben foglaltak szerint kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsola-
tosan felmerülő költségek fedezetére a 2020.évi költségvetésben
5.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.

23. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület:
Veszélyhelyzetre figyelemmel Keil Norbert képviselőt Veszélyhelyzeti
Tanácsnokká választja.

24. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: Önkor-
mányzati rendelet módosítása, a rendkívüli helyzetre tekintettel a
polgármester hatáskörébe sorolja a rendkívüli települési támogatást.

25. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: Önkor-
mányzati rendelet módosítása. Veszélyhelyzet Tanácsnok feladata:
A veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester irányítása mellett a fel-
adatait segítve felügyeli, koordinálja az Önkormányzat veszélyhely-
zettel kapcsolatos tevékenységének ellátását, az önkormányzat
fenntartású költségvetési szerv és az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaság működését, költségvetését, pénzügyi helyzetét és
javaslatokat tesz a polgármester részére a költségvetési források
átcsoportosítására a veszélyhelyzet miatt megnövekedett többletki-
adások biztosítására.

26. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: (pályázati
határidő miatt volt szükséges meghozni)
Pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében „A
Balatonfűzfő Zombor utca felújítása” tárgyú projektre. Bruttó
30.000.000,,-Ft keretösszegig „A balatonfűzfői Öveges József szakkö-
zépiskola és fiú kollégium közötti járda építése” tárgyú projektre
bruttó 5.000.000,-Ft keretösszegig. „A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ fűtéskorszerűsítése” tárgyú projektjére bruttó
30.000.000,-Ft keretösszegig.

27-32. Rendkívüli települési támogatások

33. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: (pályázati
határidő miatt volt szükséges meghozni) Szivárvány Óvoda és
Bölcsőde Radnóti utcai telephely építési engedélyezési és kiviteli ter-
vének elkészítésének közbeszerzési eljárás utáni nyertese: Hori &
Viki Design Kft. Székhely: 1086 Budapest, Baross utca 125.5.em.1.
Engedélyezési terv költsége: bruttó 952.500,-Ft, Kiviteli terv költsé-
ge: bruttó 3.048.000,-Ft. Polgármester a bruttó 4.000.500,-Ft terve-
zési díj összegét biztosítja a 2020. évi költségvetés általános tartaléka
terhére. A tervek az óvodákra vonatkozó pályázatok benyújtásához
készülnek, a benyújtandó pályázatban az elszámolható költségek
közé kerül és annak összege az elnyert támogatásból kerül finanszí-
rozásra.

34. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: Bala -
tonfűzfő Hírlap tördelői feladataival 2020.április 1-től Tóth Zoltánt
bízza meg.

35. Bizottsági előkészítés alapján született: A Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására

kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és új nyilvános
pályázatot ír ki.

36. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: A
Fövenystrandi büfésor mellett lévő, a Sirály utcáról a parti sétány felé
becsatlakozó kereszteződéseknél mindkét irányból behajtani tilos
KRESZ táblák alatti „kivétel engedéllyel” kiegészítő táblák megszün-
tetését veszélyhelyzet időtartamára elrendelem.

37. Döntés tartalma, melyről tájékoztatva lett a Testület: A
Fövenyfürdői strandot és a Fövenyfürdői strand parkolóját, a Tobruki
strandot és a Tobruki strand parkolóját, a közterületen lévő játszóté-
ri eszközöket, a Parti sétány részét képező panoráma kilátó pontot
(korábban pirotechnikai kilövőállomásként használt stéget) lezárja,
használatukat megtiltja.

38. A Bizottság tárgyalta, a képviselők véleményezték: 2020-2025
Gazdasági Program elfogadása. Az elfogadás törvényességi határide-
je: 2020. 04. 25.

39. A képviselők véleményezték: Az Év Balatonfűzfői Tűzoltója
címet: Prodán Szabolcs c.tűzoltó főtörzsőrmester kapta.
Ez a beszámoló hosszúra sikeredet, de úgy gondoltam, hogy minden

döntésről tájékoztatom Önöket, melyeket a megváltozott helyzetben
hoztam. Miközben fel kellett készülnünk a járványra, pályázatokat
adtunk be és fejlesztéseket valósítunk meg. A Föveny strandon hama-
rosan elkészül a csúszda, elindulhat a Tobruki strand fejlesztése is,
megkezdjük a Felsővillasor utcájának, a temető, az Árpád utcai óvoda
játékainak a felújítását. Fákat fogunk ültetni a Tobruki strand parko-
lójába.  Az Irinyi János Általános iskola felújításához is kaptunk álla-
mi támogatást, így 1 milliárd forintból korszerű iskolánk lehet.
Ezekhez a fejlesztési pénzekhez, dr. Kontrát Károly országgyűlési
képviselő segítségével jutottunk.

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER
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„Szorgos kezek ha összefognak...”
– Köszönet az önkéntes segítőknek –
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Március 25-én a BALKOM Kft a veszélyhelyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatott:

„Konténeres hulladékszállítási -, lomtalanítási szolgáltatásunk, a hulladékgyűjtő zsákok személyes forgalmazása és a hulladékgyűjtő edények értékesí-
tése visszavonásig szünetel. Hangsúlyozzuk, hogy elsősorban a háztartási hulladék további zökkenőmentes gyűjtésére és szállítására fókuszálunk.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az átmeneti időszakban a veszprémi és balatonfüredi hulladékgyűjtő udvarok is a közszolgáltatás alapvető ellátására össz-
pontosítanak, így a lakossági és egyéb nem közszolgáltatást ellátó megkeresések előtt zárva tartanak. Hulladékokkal kapcsolatos átadási szándékukat
kérjük, halasszák későbbre! Ne erre az időpontra igazítsák az éves lomtalanítást (a rendelkezésre álló időben szétválogatható a felgyülemlett hulladék
pl. bútorok, elektronikai hulladék, stb.) és egy későbbi időpontban leadhatók a hulladékudvarokban, vagy kérhető a szolgáltatótól az éves egyszeri ház-
hoz menő lomtalanítás.”

A fentiek tudatában döntöttünk úgy Alpolgármester Úrral és Tanácsnok Úrral, hogy megoldjuk a saját erőforrásainkkal a zöldhulladék
begyűjtését április 13-a utáni napokban.
Felvettem a kapcsolatot egy céggel, aki ledarálja és elviszi a külön összegyűjtött ágakat, így felszabadul a zöldhulladék udvarunk egy része.
Többször próbáltam hasonló zöldhulladék szállítást kérni, mint amilyen Almádiban is van. Sajnos nem vállalta a Szolgáltató. Ott kéthetente
viszik el tavasztól-őszig a 120 literes „zöld” kukákból, míg Fűzfőn évente hat alkalommal, kétszer tavasszal és négyszer ősszel. 
Almádi lakosok ezért a szemétszállításért évi bruttó 8.585 forinttal fizetnek többet, mint a Fűzfőiek. A lakosság 60/80/120 literes táro-
lót kérhet. Az üdülőtulajdonosok választhatják a 6 havi szállítást.
Összehasonlítva a Balkom Kft szolgáltatási területén lévő települések árait

Több helyről is kaptunk pozitív visszajelzéseket, melyet köszönök a Városgondnokság dolgozóinak nevében is! Természetesen kaptunk
negatív véleményeket is. Többen sérelmezték, hogy ez sokba kerülhet az Önkormányzatnak. Az elmúlt években minden zöldszállítás után kint
maradt hulladékot a városgondnokságnak kellett elszállítania. Almádiban, a veszélyhelyzet miatt a Balkom Kft ingatlanonként egy alkalom-
mal április végén 4 zsákot fog elszállítani. Az ágakat az almádi önkormányzatnak kell összeszednie. Így már sokkal árnyaltabb a helyzet. Ezt a
4 zsákot a fűzfői ingatlan tulajdonosok is meg fogják kapni, annyival többet visznek el ősszel. Tehát az állandó lakosok 12 zsákot kapnak, az
üdülőtulajdonosok 6-ot.
Megkérek Mindenkit, hogy ebben az időszakban segítsük egymást, legyünk toleránsabbak egymással! Köszönöm a megértésüket, és kérem,
hogy ezekben a nehéz napokban is keressék a jót és a szépet! „Örülj, ha esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is esni fog!”

SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Zöldhulladék szállítás

Település 60 literes bruttó ár
Ft/alk.

80 literes bruttó ár
Ft/alk.

120 literes bruttó ár
Ft/alk.

12 havi bruttó ár 
120 literes edénynél

6 havi bruttó ár 
120 literes edénynél

Balatonfűzfő 211 235 283 14.727,-Ft 7.363,-Ft

Királyszentistván 245 287 377 19.614,-Ft 9.807,-Ft

Lovas 258 312 422 21.925,-Ft 10.963,-Ft

Alsóőrs 264 316 422 21.925,-Ft 10.963,-Ft

Balatonalmádi 290 342 448 23.312,-Ft 11.656,-Ft

Én egy almás pite receptet szeretnék megosztani a kedves olvasóval.
Nagyon szeretek mindenféle mintázatú és töltelékű pitét sütni, ezért
erre gondoltam. Általában semmit sem recept szerint csinálok, így
született ez a pite tészta is.

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2-3 evőkanál cukor, 1
csomag vaníliás cukor, 1/2 csomag sütőpor, egy csipet só, 1/2 citrom
reszelt héja, víz amennyit felvesz.

Töltelékem: 12-14 alma, 1/2 citrom reszelt héja és leve, 1-2 teáska-
nál fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 vagy 2 csomag vaníliás puding-

por (liszt helyett). A tésztát összegyúrom, addig pihentetem a hűtő-
ben, míg az alma elkészül. Az almát lereszelem és össze párolom a
fahéj, cukor, citrom, kombinációval, amikor puha, belekeverem a
pudingport és kész is. A tésztát két egyenlő részre osztom, innentől a
képzeletre van bízva a minta. Az én adagomból marad ki még tészta
például keksznek, amennyiben a 27 centiméteres pite formában
sütöm vagy az egész tésztával elég a gáz tepsibe. A tetejét egy tojás sár-
gájával kenem le. A következő számban a kihívottam, akit szeretném
felkérni, hogy ossza meg a kedvenc receptjét: Kovács Ilona. 

PÁSZTOR VIVIEN

Fűzfő ízei fazékban, sütőben, üstben



Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármestere a 101/2020. (04.07.) számú polgármesteri határozatával nyilvános 
pályázatot ír ki a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.
A pályázat elbírálásának a határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázat felhívása részletesen megtekinthető Balatonfűzfő Város Önkormányzatának weboldalán: www.balatonfuzfo.hu. 

Pályázati felhívás magasabb vezetői feladatok ellátására

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019.
november 29-én pályázatot nyújtott be a
Tobruki Strand innovatív fejlesztésére,
amelynek eredményeként 66 millió forint
összegű, 100 %-os támogatási intenzitású
hazai, vissza nem térítendő támogatást
nyert a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő

Nonprofit Zrt. által kezelt, a „Szabadvízi strandok fejlesztési
program III. ütem” című pályázatán.

A Támogatói Okirat 2020. április 31-én lépett hatályba. A projekt
keretében a bejárati főépület tetőterének beépítésére kerül sor baba-
barát szolgáltatásokkal, egységes arculati tájékoztató rendszer kerül
kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok
létesülnek.
A bejárati főépület nyugati szárnya jelenleg egy földszinti, lapostetős
épület, amelynek tetőbeépítése régóta napirenden van. Beépítése az

épület további állagromlása miatt is indokolt. A tervek szerint új,
babarát szolgáltatásokat alakítanánk ki, amellyel rossz idő esetén is
biztosítanánk a szabadidő értelmes eltöltését a vendégek részére, illet-
ve a szezon hosszabbításához is hozzájárul. Létesülne baba-mama
szoba, pelenkázó helyiség, jásztóház, animátori helyiség, mosdó,
gyermekmosdó és WC, raktárhelyiség.
Az önkormányzat az első strandfejlesztési pályázatnak köszönhetően a
hiányzó alapinfrastrukturális feltételeket és alapszolgáltatásokat java-
részt megteremtette a Tobruki Strandon. Ez lehetővé teszi, hogy jelen
pályázat keretében a gyerek- és családbarát szolgáltatások számának
növelésére összpontosítsunk. Az új szolgáltatások bevezetésével még
vonzóbbá és kedveltebbé válik a Tobruki Strand – különösen a csalá-
dosok részére – továbbá bízunk abban, hogy strandunk látogatottsága
és ezáltal az önkormányzat saját bevételei is növekedni fognak.

NÓTI ATTILA

VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a város klímastratégiájának
kidolgozására és a klímatudatosságot erősítő települési figyelem-
felhívó akciók megvalósítására 6,03 millió Ft összegű vissza nem
térítendő, európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 kere-
tében a Magyar Állam és az Európai Unió finanszírozásában.

A projekt a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) a „Klímatudatosság erősítése
Balatonfűzfőn” címmel, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 azonosító
számú pályázat keretében valósul meg 2019. 09. 01. és 2021. 06. 30.
között. A projektben elkészül Balatonfűzfő Város Helyi
Klímastratégiája, valamint szemléletformáló programokat, rendezvé-
nyeket tartunk minden korosztály számára.

Az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata helyi klímastratégiájának
kidolgozása

Újabb nyertes hazai pályázat – A balatonfűzfői Tobruki Strand
innovatív fejlesztése

Sajtóközlemény
Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn

2020/04/17

10. oldal 2020. május



2020. május 11. oldal

„Tegyél Fűzfő klímájáért!” családi napok Balatonfűzfőn „Szem előtt
a jövő generációja” civil szemléletformáló rendezvény Klímavédelem
az óvodában – módszertani workshop óvodapedagógusoknak
Klímavédelem játékosan óvodai program megvalósítása. 

A zöldebb Fűzfőért” tanulmányi verseny előkészítése és lebonyolítá-
sa Médiakampányok megszervezése és lebonyolítása Ismeretterjesz -
tést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése 
Klímatudatossági aloldal létrehozása és frissítése ismeretterjesztő tar-
talmakkal.

A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkor-
mányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:

Nóti Attila
városfejlesztési referens

Telefon: +36-88-596-921
Mobil: +36-20-478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

Kedves Gyerekek! Tisztelt Hírlapolvasók!

Tekintettel a kialakult sajnálatos helyzetre, az idei évre tervezett városi események közül a Madarak és fák napja rendezvény is elmarad.
Szeretnénk viszont, hogy közösen emlékezzünk erre a tavaszi eseményre, amely országosan minden év május 10-e. Idén egy kicsit a megszokot-
tól eltérően, másképpen kapcsolódjunk hozzá. 
Meghívunk mindenkit, a „bezárt családok” tagjait, gyereket és felnőttet, a játékot kedvelőket, egy kvízjátékra a madarak és fák témakörben. A
játék formáját, a kérdéseket a Pintér házaspár találta ki, és ők bonyolítják le a játékot is.
A játék abból áll, hogy a tréfás megfogalmazásokra az adott sorrendben egy madár, illetve egy fa nevére kell rájönni, kitalálni és elküldeni.
Emailben elküldeni azért, hogy a legjobbakat - a legtöbb jó választ adókat (ha több lesz, akkor sorsolás) - megjutalmazzuk. Minden telitalála-
tos (40 helyes válasz) elismerő oklevelet kap, szintén emailben.

A feladványok:

2020 -  Madarak és fák napja – másképpen

Madarak Fák
1/ Kinek a cipőjéről szól a vers? 1/  Van ilyen nevű együttes, gyerekdalokat is énekel.
2/ Tavaszi virágban cseréljük az első betűt 2/ A legtöbb mézet ez a fa adja 
3/ Ilyen óra is van 3/ Csupa „e” betűs fa, három kettős betűvel  
4/ Jön a gyerek 4/ A végén duplázva, nem jön 
5/ Oda vissza madár 5/ Finom püré
6/ Emelőgép 6/ Virágából finom gyógytea készülhet
7/ Négylábú nagy állat + egyik érzékszervünk 7/ Villanyégőre is mondják
8/ Fadoktor 8/ Karácsony
9/ Háziállat egyik betűjét cseréljük 9/ Hallgatható szerkezetben van 
10/ Rab 10/ Varrás előtt teszi a cérnával
11/ Harcias kutyán vesszőcsere 11/ Bokszolók versenyhelye  négylábú patás
12/ „Szállj, szállj, … „ 12/ Finom piros gyümölcs, de nem erről való  
13/ Lopós madár 13/ Szigetvártól délkeletre 
14/ Egy betűm 14/ Sárga és őszi is van ilyen     
15/ Ő mondja a verébnek 15/ Az „egér”-ből származó
16/ Fűzfői étterem 16/ Ilyen szeműek a mongolok
17/ 5 Ft -os madár 17/ Évszak is van ilyen 
18/ Számmal kezdődő madárnév 18/ Ollóval teszi
19/ Egy halban változik a magánhangzó 19/ Hegység Észak-Magyarországon
20/ Legszebben daloló madarunk 20/ Balatonfüred, Tagore sétány

A beküldés címe: gyerkoc@invitel.hu
Határidő: 2020. május 24. éjfél
Eredményhírdetés: 2020. május 30. 
(az összes beküldő email címére)

Jutalomátadás: később meghatározott
időben
További infó és érdeklődés: 06/20/3535
029 telefonon vagy a fenti email címen.

Pintér István és felesége
Vágfalvi Ottó Művelődési 
Központ és Könyvtár



A kialakult járványügyi helyzet miatt a védőnői ellátás rendje is változik.
A személyes találkozások számának minimalizálására kell törekedni,
előtérbe kerül a távkonzultáció lehetősége, email, massenger és tele-
fon formájában. Csecsemő és kisgyermek látogatások most szünetel-
nek, csak nagyon indokolt esetben, egyeztetett időpontban van rá
lehetőség. A védőnői szűrővizsgálatok online történnek, az érzék-
szervi vizsgálatok (hallás, látás) a járvány megszűnése után kerülnek
pótlásra. Személyes találkozóra kizárólag előzetes telefonegyeztetés
után van lehetőség. Fontos, hogy az egyeztetett időpontra mindenki

pontosan jelenjen meg, lehetőség szerint egyedül jöjjön, és a tanácsa-
dó kis alapterülete miatt szájmaszk, kesztyű viselése javasolt a gondo-
zottnak is. Hőemelkedés, lázas betegség, felsőlégúti betegség esetén
(akár a családban is) NE jöjjenek tanácsadásra.

Elérhetőségeim: tel: 20/437-5233 ; email: vedono@balatonfuzfo.hu

Köszönettel:
TÖLGYES BEÁTA TERÜLETI VÉDŐNŐ

Kedves Várandósok és Anyukák!

2020. januárjában, kiváló vezetőnk
Keresztes Csabáné sikeres munka után
nyugdíjba vonult.  Én kaptam a lehetősé-
get, hogy a Szivárvány Bölcsőde vezetői fel-
adatait ellássam. Bölcsődénk két telephe-
lyen működik, egy 3 csoportos egység
Fűzfőgyártelepen és egy csoport Tobrukban
– kezdi Maier Katalin bölcsődevezető. 

Kedves Olvasó!
Az interjú még az intézmény bezárása
előtt készült. 

Mindkét bölcsődének remek az elhelyezke-
dése, megközelíthetősége tökéletesen megfe-
lel a kisgyermekes szülőknek, akár gyalog
vagy autóval érkeznek. A bölcsődék családias
barátságos belsejét, a kisgyermeknevelők
keze munkájával díszített falak fogadják a
gyermekeket, és szüleiket. Belső tereik, cso-
portszobáik, játék készletük, játszó udvaraik
biztosítják a gyermekek testi, lelki és szellemi
fejlődéséhez szükséges tárgyi feltételeket.
- 0-3 éves korú gyermek gondozásának-nevelé-
sének ideális színtere a család. Azonban azt
tapasztaljuk, hogy a családok egyre fokozódó
terhet vállalnak a megélhetés érdekében.
Nehéz döntés előtt állnak, viaskodik egymással
a lelkiismeret, a kényszerítő körülmény és a
szeretet. Ezzel a tájékoztatóval szeretném
bemutatni, hogy bölcsődénk a családi nevelés
hagyományait tiszteletben tartva, hogyan
támogatja a gyermekek fejlődését. Bölcsődei
életünket úgy szervezzük, hogy a szülők és kis-
gyermeknevelők között partneri kapcsolat ala-
kuljon ki. A közös együttműködést segíti a csa-
ládlátogatás, a szülővel történő fokozatos
beszoktatás, a szülőcsoportos és az egyéni
beszélgetések. Bölcsődénk egyik legfontosabb
alapelve a gyermekek szeretettel adott önbizal-
mának  megerősítése, az első perctől kezdve.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy szak-
mai tudásunkkal, türelmünkkel és végtelen
szeretetünkkel a gyermekek önbizalmát és

magabiztosságát építsük minden nap. Mind -
ehhez elengedhetetlen a derűs, nyugodt, vidám
légkör, amit kisgyermeknevelőink biztosíta-
nak. Nevelési elveink alapja, hogy minden kis-
gyermek egyedi és különálló személyiség, ami-
ből adódóan egyéni bánásmódot és saját fejlő-
dési ütemének megfelelő gondoskodást igényel.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy szak-
mai tudásunkkal, türelmünkkel és végtelen
szeretetünkkel biztosítsuk mindezt, hogy a
hozzánk járó gyermekekből kiegyensúlyozott
óvodás, iskolás, majd sikeres felnőtt legyen –
folytatja tovább Maier Katalin, aki szerint a
legfőbb nevelési eszközük a gyerekek szerete-
te, szakmai munkájuk sikerének eredménye,
a gyermekeik mosolya, és a szülők pozitív
visszajelzései.
A bölcsődék hagyományai közé tartozik a
farsang, az anyák napja, a gyermeknap, a
télapó, a karácsony megünneplése, az óvodá-
ba menő gyermekek búcsúztatása.
Mindezekkel együtt szeretnének hozzájárul-
ni ahhoz, az általuk kitűzött célhoz, hogy az
óvodáskor elérésére egészséges, boldog, a
közösséghez jól alkalmazkodó, koruknak
megfelelő önállósággal rendelkező gyermek-
eket neveljenek. A bölcsődék iránt érdeklő-
dőket szeretettel várják.

SZENDI PÉTER

Derűs, nyugodt vidám légkört biztosítanak a balatonfűzfői bölcsődékben

Almavirággal
futkos a szellő,
akár egy kócos
semmirekellő.

Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,
okot nem ád ő
soha panaszra.

Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárgarigója.

Meghintáztatja
ágon a fészket,
leszáll a földre:
fűhegyen lépked.

Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kék nefelejcsen.

Kányádi Sándor: 
Májusi szellő   

12. oldal 2020. május



Többen megálltak gyönyörködni és fotóz-
kodni egy családi ház előtt, ahol a tulajdo-
nos sokáig kint hagyta Bálint József
faszobrász alkotását. A Fejér megyei Jenő
községben élő szobrászt tavaly a magyar
kultúra lovagjává avatták.

Számtalan kis faszobra, faragott használati
tárgya mellett sok köztéri alkotása látható az
országon belül és kívül egyaránt, melyeket
jellemzően önkéntes adományként ajánlott
fel a települések önkormányzatai, egyház-
községei javára. A polgárdi rendőrségnek
faragott egy hatalmas szobrot, ami egy sár-
kányt ábrázol Szent Györggyel. Az alkotást a
korona vírus járvány miatt még nem állítot-
tak fel, de egy balatonfűzfői lakos, - aki kérte

neve mellőzését – egyből beleszeretett a
műbe. Ezek után felkérte Bálint Józsefet,
hogy a lépcsőfeljárója elé faragjon egy termé-
szethez közel álló szobrot. A baglyokat ábrá-
zoló alkotás szederfából készült. Három nap
alatt született meg a gyönyörű faszobor, ami
azóta már megtalálta méltó helyét a fűzfői
családi házban. 
Bálint József immár 50 éve foglalkozik fafa-
ragással, újabban már láncfűrésszel is. Saját
magában, a két keze és a lelke erejében hisz.
Elkötelezett és elveihez hű művész, aki sze-
retné tudását, tapasztalatait átadni a fiatalok-
nak. Erre törekszik tervei, álmai megvalósí-
tásával. Szeretné, ha a kultúra mielőbb vissza-
kapná régi fényét. 

SZENDI PÉTER

Baglyok lepték el a fűzfői Sirály utcát

2020. május 13. oldal

Fotó: Zombori Dóra

Kiss Irén megbízott igazgató, már húsz
éve dolgozik a Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtárban. Az elmúlt évek
alatt sok minden átélt, de a legbüszkébb
két gyermekére, Dórira és Fannira. 
2018 november közepétől látja el a vezetői fel-
adatokat az intézményben. Ezen időszak alatt,
két sikertelen magasabb vezetői pályázat
okán, kinevezése határozatlan időre, az új
igazgató megválasztásáig érvényes. Mindig is
családcentrikus, a munkatársaiért maximáli-
san kiálló embernek ismertem meg Irénkét.
Mint mondja az elmúlt húsz évben sok öröm
és bánat érte, de optimista beállítottsága révén
igyekezte megtalálni az élet szép oldalát.
Ebben a mostani helyzetben munkatársaival
próbálnak úrrá lenni a nehézségeken, ami
nem könnyű, hiszen az intézmény március 14-
től zárva van a lakosságtól. – A járványügyi
veszélyhelyzetben sokan kényszerülnek ott-
honuk négy fala között eltölteni mindennap-
jaikat. Innen kell megoldaniuk a tanulást, a

tanítást, a munkavégzést és a kikapcsolódást
is. Új szolgáltatások bevezetésével igyekszünk
segítséget nyújtani abban, hogy az otthon
eltöltött idő, hasznos és kényelmes legyen –
kezdi Irénke, miközben munkatársaival a
könyvállományukat rendezik, frissítik.
Április 27-től bevezetik „A könyv házhoz
megy” szolgáltatást. Mindez azt jelenti, hogy
minden hétfőn 9-15 óráig lehet telefonálni
vagy e-mailt írni a könyvtárba és ezáltal
kikölcsönözni könyveket, melyet a könyvtár
katalógusából, interneten keresztül kivá-
laszthatnak. Ezután egy munkatárs száj-
maszkban és kesztyűben szállítja ki a könyve-
ket. A visszahozott kötetekkel szemben
karantént alkalmaznak: maszkban, kesztyű-
ben, egy elkülönített helyen asztalra teszik,
szellősen szétterítve, és hét-tíz napig nem
nyúlnak hozzájuk. – Örömünkre szolgál,
hogy a kialakult járványügyi helyzet ellenére,
sok más intézménnyel karöltve, a városi
könyvtár is elkezdi a digitális könyvtári hasz-
nálat sokszínű, és reményeink szerint értékes
kikapcsolódási lehetőségeket biztosító
működését. Nagy hangsúlyt fektetünk
ebben az időszakban az online, így otthonról
is elérhető, jellemzően ingyenes könyvtári
szolgáltatások, adatbázisok, gyűjtőoldalak
ajánlására. Folyamatosan igyekszünk sokré-
tű, valamennyi korosztály számára tartalmas
felületeket megjeleníteni a közösségi olda-
lunkon – folytatja tovább Irénke, aki azt is

elmondta, hogy munkatársai nagyban kivet-
ték részüket az önkénteskedésből.
Szájmaszkokat csomagoltak, szórólapokat és
plakátokat vittek ki, felkeresték az idős
embereket, hogy mire van szükségük,
részükre bevásárolnak, gyógyszereket válta-
nak ki és csekkeket adnak fel. Az egyik kollé-
gája pedig telefonos diszpécseri szolgáltatást
lát el. A mostani helyzetben emberek ezrei
veszítik el munkájukat, illetve fizetés nélküli
szabadságra kényszerülnek. Ezért is tartja
fontosnak, hogy munkatársainak mindig
legyen feladata, amit heti rendszerességgel
megterveznek, munkanaplóban dokumen-
tálnak. Nagyon büszke arra, hogy a két rész-
leg, - közművelődés és könyvtár – egymást
segítve, képesek együtt dolgozni. 
Az intézmény az elmúlt egy évben színes, új
rendezvényeket szervezett. Nagy népszerű-
ségnek örvendett a Veszprémi Petőfi Színház
jóvoltából a színházi évad, melyet tavasszal
felfüggesztettek a járvány miatt, de ősszel
szeretnék folytatni. Ismert előadókat, spor-
tolókat, zenészeket, színészeket is meghív-
tak. Kiss Irén reméli, hogy ősszel egy nívós
rendezvénnyel emlékeznek meg arról, hogy
Balatonfűzfő 20 éve lett város. A lakosság
felé igyekeznek megfelelően kommunikálni,
egyre többen követik a közösségi oldalukat,
melyet folyamatosan frissítenek új informá-
ciókkal, hírekkel. 

SZENDI PÉTER

Bevezetik a könyv házhoz megy szolgáltatást 
– őszre nívós rendezvényeket szerveznek
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"Édesanyám, virágosat álmodtam,
napraforgó virág voltam álmomban,
édesanyám, te meg fényes nap voltál,
napkeltétől napnyugtáig ragyogtál."
Ágh István: Virágosat álmodtam

Május első vasárnapján az édesanyákat ünne-
peljük. A gyerekek, legyenek azok, kicsik
vagy nagyok ezen a reggelen virággal és aján-
dékkal köszöntik édesanyjukat. De mit is
ünneplünk pontosan ezen a napon? Re -
püljünk vissza a történelemi időben és ismer-
jük meg az Anyák Napja történetét.
Az ünnep története egészen az ókorig nyúlik
vissza. A tavaszi ünnepkör alkalmával az
ókori görögök Rheát az istenek anyját és vele
együtt az összes édesanyát ünnepelték. A
történelem során később is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntöt-
ték. Az 1600-as évek Angliájában a keresz-
tény vallás részekén, Húsvétot követő negye-
dik vasárnapon ünnepelték az édesanyákat.
Az Egyesült Államokban Julia Ward Howe
és Anna M. Jarvis nevéhez fűződik anyák
nap ja nemzeti ünnepé válása. Végül Wood -

row Wilson amerikai elnök volt az, aki
1914-ben hazájában minden év második
vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé
nyilvánította. Magyarországon 1928-ban
miniszteri rendelet sorolta az iskolai hivata-
los ünnepélyek közé az anyák Napját. Az
ünnepet hamarosan „felfedezte” a kereskede-
lem is és rövid idő alatt igazi iparággá nőtte
ki magát, azoknak a kísérőknek a tárháza,
amelyek árukért cserébe színesen, szagosan
és hivalkodóan hivatottak helyettünk meg-
fogalmazni, mit is jelent számunkra az édes-
anyánk. Pedig ennek nem erről kellene szól-
nia, hiszen nincs az az ajándék, amellyel kife-
jezhetnénk szeretetünket és hálánkat Nekik,
értük. „Köszönöm, szeretlek”. Csupán ennyit
kellene mondanunk nekik és nem csak ezen
a napon. Köszönjük meg, hogy életet adtak,
hogy erő felett vigyáznak ránk, hogy szeret-
nek Minket és kitartanak mellettünk akkor
is, mikor hitünket vesztjük, mikor úgy érez-
zük nincs tovább. Lehetünk gyermekek vagy
felnőttek elég egyetlen szó, ölelés az édes-
anyánktól és máris szebben, melegebben süt
a nap. Varázs kezük egyetlen érintése meleg-

séggel árasztja el a testet és a lelket, begyógyít
minden sebet. Nincs szó, mely kifejezheti
egy édesanya gyermekébe vetett töretlen
hitét, szeretetét, odaadását. És mit kap ezért
cserébe? Remélhetőleg egy mosolyt, ami azt
mutatja, hogy „Köszönöm jól vagyok Anya”.
Neki nem is kell ennél több, mert ebből
tudja, hogy jól csinálja, hogy nem hibázott,
hogy jó embert nevelt, olyat, akire szükség
van, hogy általa is jobb hely lehet a világ. Egy
ilyen mosoly után békével a szívében ül le a
fotelba, egy pillanatig elmereng, majd óvó és
szerető tekintetét újra családja és gyermeke
felé fordítja. Így megy ez egész életében és
azon is túl. Gondoljunk örök hálával és sze-
retettel édesanyánkra minden nap.
Napjainkban olyan időszakot élünk meg,
amikor szeretteinktől távolságot kell tarta-
nunk. Mégis még sohasem volt annyira fon-
tos, mint most, hogy a fizikai távolságot,
lelki közelséggé tudjuk formálni. Nagy szük-
ség van most a jó szóra, bátorításra, a szere-
tet, a gondoskodás kifejezésére. Vigyázzunk
egymásra!
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Az Édesanyáknak

Az év első napján, ahogy korábban is, Isten
áldását, és a Szűzanya közbenjárását kértük
az új esztendőre. Nagy reményekkel, tervek-
kel indultunk el… Nemrég ünnepeltük
Urunk szenvedését, halálát és dicsőséges fel-
támadását. Ez a Húsvét azonban minden
eddiginél másabb volt. A járványveszély
következtében a hívek nem vehetnek részt a
szentmiséken, így a Szent Három Nap litur-
giáin sem lehettek ott. Vallástól, hittől füg-
getlenül mindenkit próbára tesz ez az idő-
szak. Családtagok, barátok nem találkozhat-
nak egymással, a személyes kapcsolatok tere
leszűkült. És mi a helyzet az Istennel való
kapcsolatunkkal? Lehet-e tér és időbeli kor-
látai annak, hogy imára kulcsoljuk kezün-
ket? Talán nem nagy merészség kimondani,
ez a jelenlegi nehéz helyzet nem tart örökké.
Nem szabad úgy megélni, hogy nem látunk
azon túl. Kegyelmi időszakot élünk! A türe-
lem, az isteni gondviselésbe vetett bizalom,
az egymás iránt érzett szeretet próbája ez.
Mennyi mindent természetesnek vettünk

korábban, sőt talán azt is mondtuk: „ez, vagy
az megjár nekem…”. 
Most rádöbbenünk, milyen „törékeny cserép-
edény” az emberi test, ahogy Szent Pál is
mondja. Sokan kérdezik talán most is: miért
engedi meg ezt az Isten, hol van, miért nem
segít? Mindenek előtt le kell szögezni, hogy
Isten szabad akaratot adott az embernek. Van
döntési lehetőségünk, aminek aztán következ-
ményei is vannak. Ő nem akar korlátozni ben-
nünket, nem kezel marionett bábuként min-
ket. A szabad akarathoz viszont a felelősség vál-
lalás is hozzá tartozik. Amit ma megél az
emberiség, az a sokszor felelőtlen, önző, a
másikat és a természetet is kizsákmányoló
magatartás következménye. Ha őszinték aka-
runk lenni, meg is érdemelnénk, hogy Isten
magunkra hagyjon! De Ő hűséges, irgalmas,
szeret bennünket. E megpróbáltatásokkal teli
időszakban legnagyobb vigasztalásunk, erőfor-
rásunk éppen a Húsvétban rejlik. Szinte
reménytelen helyzetben voltak az apostolok is.
Keresztre feszítve megölték Mesterüket,

Krisztus feláldozta magát értünk. A tanítvá-
nyok is bizonyára feltették a kérdést, hogyan
tovább? Mi lesz ezután? Szomorúságuknak,
kilátástalannak vélt helyzetüknek Jézus dicső-
séges feltámadása vetett véget! Tamás apostol-
nak hitetlensége ellenére Jézus azt is megenge-
di, hogy ujjával érintse sebhelyeit, mondván
neki: „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Húsvét
után 50 nappal a Szentlélek eljövetele által
aztán mindent megértettek az apostolok. Igen,
Isten Lelke tudja képessé tenni az embert, hogy
megértse az Írásokat, hogy felismerje a szerete-
tet, hogy ne keseredjen el végleg. 
Pünkösdre készülünk mi is. Várjuk a
Szentlélek eljövetelét, hogy megerősítsen
minket hitünkben. Keresztény ember nem
lehet pesszimista, most sem! Igyekezzünk
megélni a jelenlegi helyzetben is a Krisz -
tusban való testvéri összetartozásunkat. Va -
lahányszor egymásért imádkozunk, egymás-
nak segítünk, ezt tesszük! Aki hűséges marad
a megpróbáltatások idején is, megkapja a
Szentlélek vigasztalását, erejét, ajándékait!

„Jöjj Szentlélek…!”
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A gyermek:
Az elevenség,
Az öröm,
A jövőbe ható ígéret,
A bilincsbe nem vert ember,
Az igazán igaz Isten.
(Ady Endre)

Kerékpárral suhanok át Fűzfőn, minden
olyan békés. Nyoma sincs a lelkünket hetek
óta szorongató félelemnek, amit a jelenlegi
korona vírus miatt kialakult helyzet okoz.
Ha menet közben találkozom is néhány sétá-
lóval, fegyelmezetten a biztonsági előíráso-
kat betartva közlekedik mindenki, miközben
igyekszik beszippantani a friss levegőt, élvez-
ni a nap sugarait és néhány percre megpihen-
ni a szabadság könnyed érzésében. Út köz-
ben megállok a játszótéren. Még a játékok is
fegyelmezettek, a hinta alig észrevehetően
libben a szellővel, a mérleghinta mozdulat-

lan. Hiányoznak a gyerekek, az önfeledt
kacagás. Szomorú látvány egy játszótér gye-
rekek nélkül. De most ilyen időket élünk és
ilyen lesz ez az idei Gyereknap is. Május utol-
só vasárnapján, amikor a gyerekeket ünne-
peljük, csendesek lesznek a sportpályák, a
művelődési házak, parkok és minden olyan
közterület, ami ilyenkor megtelik hangos zsi-
vajjal, nevetéssel. A játszótéren megpihenve
elmerengek gyermekkorom boldog Gye -
reknapjain. Ezen a napon, minden színes,
vidám és önfeledt volt. Egész napos játék,
sorversenyek, labdajátékok, móka és kacagás
várt ránk. Általában Gyártelepre mentünk, a
sportpályára. Ott Pintér Pista bácsi és Eszter
néni ügyességi játszóháza várta kicsiket és
nagyokat. Dobhattunk célba, hajthattuk a
karikát, húzhattuk a kötelet és gólyalábon is
bukdácsolhattunk. Volt, amikor katonai
helikopterbe, mentőautóba, tűzoltóautóba
vagy rendőrautóba ülhettünk be. Ha elfárad-

tunk a mi „Fűzfői Bagamé rink” fagyija és a
vattacukor adott újabb energiát. A nap fény-
pontja a nekünk, gyerekeknek szóló koncert
volt. Apukám a nyakába vett és a magasból
mindent láttam. Óriás lettem és onnan fent-
ről széttekintettem. Láttam az egész színpa-
dot és az ugráló gyerekeket, a nevetgélő szülő-
ket és úgy éreztem magasabban vagyok, mint
a láncos körhintán. Este aztán az élményektől
szinte mámoros hangulatban aludtam el és
álmodtam újra a napot, a Gyereknapot, ami
az egyik legszebb nap az évben.
Legyen ez így idén is! Bár nem lesz koncert
és láncos hinta és nem mehetünk a játszóház-
ba sem, de akkor is ez a nap a Gyereknap.
Emeljük Őket a magasba, hogy lássák milyen
nagy, színes és szép ez a világ! Erre a napra
legyünk újra gyerekek, a legkisebbekért és
magunkért, azért aki bennünk lakik, az örök
gyerekért.
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A fűzfői Gyereknapok…

A Maradj otthon, mi megyűnk! program keretében három hely-
színen énekelt Keller János, Keller Márton, Kőrösi Csaba és
Módri Györgyi színművészek a fűzfőiek nagy örömére.

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár, az önkormányzat
már régóta jó kapcsolatot ápol a teátrummal. Tavaly ősszel három
nagysikerű színdarab volt a művelődési központban. Idén tavasszal
folytatódott volna a színházi évad, de a koronavírus járvány miatt
csak a Jövőre veled ugyanitt 2 színdarabot láthatta a közönség. Ezért
is jött jókor, hogy a Veszprémi Petőfi Színház maroknyi csapata szó-
rakoztató zenés műsorral kedveskedett a városban. 
Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes köszöntötte legelőször a
városrészek lakóit. Elmondta, hogy Veszprémben a lakótelepek, a
városrészek milyen örömmel fogadták a kezdeményezést. Küldetésük
célja, hogy elhozzák a nehéz, bezárt napokban a színház gyógyító ere-
jét. Oberfrank Pál igazgató mindig szívesen jön Balatonfűzfőre. Örö-
mét fejezte ki, hogy tavaly, az elmúlt évekhez képest megduplázódott
a nézők száma, amely azt bizonyítja, hogy szükség van a színvonalas
kultúrára. Az elmaradt három előadást ősszel szeretnék folytatni.
Ezután számos operett- és örökzöldsláger csendült fel a négy művész
jóvoltából. Sokan az ablakból, az erkélyről énekeltek, táncoltak és integet-
tek, látszott rajtuk, hogy nagy boldogságot szerzett számukra a teátrum.

SZENDI PÉTER

Balatonfűzfőre látogatott a Veszprémi Petőfi Színház

Várjuk tehát a Lélek eljövetelét otthonainkban is, hiszen tudjuk, a
Lélek ott fúj, ahol akar, testünk pedig a Szentlélek temploma kell,
hogy legyen! Jöjj hát Szentlélek, segíts minket, nyisd meg szívünket
az isteni szeretet, kegyelem befogadására, és add meg nekünk, hogy a

járvány elmúltával közösségeink ismét találkozhassanak húsvéti
örömben, pünkösdi lelkületben!

Szeretettel, és imával: 
NORBERT ATYA



16. oldal 2020. május

Március 14-én Devecserben lépett a kijá-
rási korlátozások elrendelése és a bajnok-
ság felfüggesztése előtt utoljára pályára a
Nike FAK labdarúgó csapata. A jelentős,
5:0-s győzelemmel záruló mérkőzést zárt
kapuk mögött játszották, mi is csak a kerí-
tésen kívülről szurkolhattunk.

A fentiek miatt sajnos mérkőzésekről nem
tudunk beszámolni, Csucsánszky Zoltán
vezetőedzőt telefonon kerestük meg, hogy

tájékoztatást adjon a csapat helyzetéről. - Mi
is sajnálattal vettük tudomásul, hogy ilyen
hirtelen vége szakadt az edzéseknek és a sze-
zonnak az elrendelt kijárási korlátozások
miatt. Szinte időnk sem volt felocsúdni, csak
lassan tudatosult bennünk, hogy ez a szezon
véget is ért. Az MLSZ sem adott tájékozta-
tást, egyelőre teljes a bizonytalanság. A baj-
nokság kimeneteléről még profi szinten is
több alternatíva van. Az alacsonyabb osztá-
lyokban még inkább a biztonságon van a fő
hangsúly, ha egy-két héten belül nem lesz
változás, akkor nem hiszem, hogy be tudjuk
fejezni ezt a bajnokságot.  A mérkőzések
nagy részét lejátszottuk, nagyon szépen
kezdtük a szezont, és nagyon szépen indítot-
tuk a tavaszt is, nekünk azért lett volna jó, ha
nem szól közbe a korlátozás, mert jó idényt
tudtunk volna produkálni, sok örömet sze-
rezve ezzel magunknak és a szurkolóknak is.
Egyéni edzésmunkával próbálkozunk, de
nagyon nehéz lezárt pályákkal és a munka-
helyekkel kacérkodva edzeni külön. Azért
mindenki tudja, hogy mi kell az edzettségi
állapotának szinten tartásához, játékosaink-
kal tartjuk a kapcsolatot, sokan futnak,
kerékpároznak, labdáznak, igyekeznek lehe-
tőségeikhez képest a legtöbbet tenni azért,

hogy formában maradjanak. De ez az edzés-
hatástól messze van, arra elég, hogy a „leépü-
lést” kompenzálni tudják. Bízunk abban,
hogy a jó idő beköszöntével – ha lesznek
könnyítések – mi is megpróbálhatunk pár
emberrel elkezdeni edzeni, de sajnos, ha a
16-20 fős keretből 4-5 emberrel tudunk egy-
szerre dolgozni, nem ez lesz a meghatározó.
Ha edzeni nem is tudunk, néhány játékossal
lejárunk Fűzfőre, építjük-szépítjük a környe-
zetünket, ez a jó idő ideális ahhoz, hogy a
pályát és a környékét tisztítjuk, takarítjuk a
lelátót, rendbe tesszük a füves pályát. Ezekre
a munkákra eddig kevés idő jutott, most erre
is ki tudjuk használni a „kényszerszünetet”.
Ez jót tesz a csapattagoknak is, hogy néha –
ha felváltva is, de kicsit együtt lehetnek –
sportolóként talán még nehezebben bírják a
korlátozásokat, hiszen ők megszokták a
pályán lévő szabadságot, a mozgást. Az idei
szezont sajnos nem tudjuk reálisan kiértékel-
ni, amit elindítottunk 8-10 hónappal ezelőtt,
ha vége is lesz, nem olyan vége lesz, amit ter-
veztünk. Reméljük, ha június-júliusban
elkezdhetjük a felkészülést, ugyanazzal a len-
dülettel folytathatjuk, ahol tavaly elkezdtük.

VARGA TAMÁS

Zárt kapuk mögött

„Olyan bűvös ereje van a táncnak..., hogy ha bánatod van derűsebben
távozol, mintha valami feledést adó varázsitalt ittál volna...”
(Lukianosz)

Ebbe a bűvös erőbe szerettem bele 2003-ban, amikor a hastánc alap-
jaival ismerkedtem Pécsett, majd eltelt pár év és 2008-tól már
Balatonfűzfő lányait, asszonyait bűvöltem. Ennek köszönhetően
megszületett a Yildizlar Hastánccsoport 2009-ben. Majd elröppent
tíz év és a csoport összetétele sokat változott a kezdetek óta. 
A tavalyi évben sok helyen jártunk, Papkeszin februárban a
Szivárvány Óvodabálon, nyár közepén pedig a Falunapon. A legna-
gyobb izgalmat a Balatoni Nyár című műsora jelentette Révfülöpön,
ahol élőadásban beszéltem a hastánc jótékony hatásairól, táncoltunk
egy országnak és hihetetlenül izgultunk előtte. Nyár végén egy ked-
ves meghívásnak tettünk eleget, testvértelepülésünkre Nagycéténybe
utaztunk, ahol ismét hatalmas szeretettel fogadtak bennünket.
Novemberben Peramartonban a Magic Dance SE gáláján és a
Györgyi Dénes Szülők és Nevelők Bálján szórakoztattuk a nagyérde-
műt. A legtöbbet mégis itthon roptuk, Balatonfűzfőn. Ráztuk mi a
Népviselet napján, a Tánc Világnapján, a Horgásztanya Családi ren-
dezvényén, a XIII. Gombócfesztiválon, a Ki mit tud-on?, a Bűvös éj
saját szervezésű táncgálán, a Városi Karácsonyon és a Városi
Szilveszter estéjén is mindenki nagy örömére.
Minden évben szeretünk valamit újítani a műsorunkon mind eszköz-
ben, mind a tánctechnikánkban. A Gombócfesztiválra mindig
nagyon készülünk, 2019-ben itt láthatták előszőr tőlünk a villogós,

A Yildizlar Hastánccsoport 2019-es éve
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Nagy Judit, a Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium diákja. Legkedvesebb időtöltése a népdaléneklés
és a néptánc. Mindezt a nagymamájának köszönheti, aki megismertette vele ezt a csodálatos világot. Tavaly az I. Kelet-balatoni Ki Mit Tud?-
on az előkelő második helyet szerezte meg. 
- Már 3 éves korom óta néptáncolok és népdalénekelek, és 8 éves koromtól kezdve mérettettem meg magam népdaléneklési versenyeken, ahol
arany és ezüst helyezéseket értem el. Célom, hogy hivatásos néptáncos lehessek, és hogy ezt a gyönyörű világot továbbadhassam – kezdi Judit, aki-
vel azért beszélgettem, mert április 29. a tánc világnapja, melyhez az országban korábban számos esemény kapcsolódott, de a koronavírus járvány
okán most ezek sajnos nem valósultak meg. Arra kértem, hogy a népviseletekről beszéljen, mert ezt sokan bizonyára nem tudják, nem ismerik. 

SZENDI PÉTER

Bevezetés a népviseletek világába, Nagy Judit néptáncos és népdalénekes által

Sárköz határai: északon a Mezőföld, keleten a
Duna, délen a Sárvíz, nyugaton a dunántúli
dombság, Szekszárd-bátai része. A sárközi nők
viseletére jellemző a sok alsószoknya és a szebbnél
szebb, díszesebb öltözet. A fiatalabb lányok hord-
ták a legdíszesebb ruhákat, az idősödőknél pedig
már egyre jobban kezdtek eltűnni a cifra színek és
díszek. A rajtam látható viseleti összeállításban
vásárokba, táncba, bálokba jártak. Jellegzetessége
még a hímzett papucs. 

Somogy megye belső részén található a horvát
határhoz közel. A női viseletben jellegzetes volt a
sok alsószoknya. Általában pliszírozott felső szok-
nya volt a megszokott, ami több színben is meg je-
lent. A gazdagabbaknál a röpike vagy más néven
rékli készülhetett selyemből, de akár egy finomabb
vászon anyagból is. A berzencei viseletre nem jel-
lemző a túldíszítettség inkább egy visszafogottabb
egyszerűbb öltözet. 

Végül a szatmári viseletről ejtenék néhány gondola-
tot. Rajtam egy parasztviselet látható. Egy-két alsó-
szoknya volt a jellemző. A felső ruházatuk mintája
lehetett kisebb és nagyobb motívumú is. 

discós, ledes iziszes táncunkat. Különlegességünk, hogy a környék-
ben csak nekünk vannak ilyen eszközeink, amit magunk készítünk. A
2019-es év különleges volt a tánccsoport életében, hiszen 2009 janu-
árjában az akkori kezdő csoportnak köszönhetően alakult meg a
Yildizlar Hastánccsoport (ejtsd: Yüldüzlár), a név Király-Bándli
Petra ötlete volt. Ennek apropóján, Matosné Goda Éva már egy éve
elültette a bogarat a fülembe, hogy jó lenne egy közös gála az alapitó-
tagokkal. Így aztán tavasszal felvettem a kapcsolatot minden egykori
tánctaggal, mindenki nagyon örült az ötletnek. Szeptembertől meg-
kezdődtek a külön órák a régi és új kezdő táncosokkal. Mindenki
kedvencét, a csörgődobost és egy kicsit flamenco alapú, legyezős
koreográfiát választottak az elmúlt évtized táncrepertoárjából. A
magunk mögött hagyott tíz évben néhány gyermek felnőtt és több
beleszületett a csoportba, aminek köszönhetően Sausitz Bea kislánya
Kinga is ott volt a gála felkészülésében, és egy vidám anya-lánya tánc-

cal kedveskedtek. A jelenlegi haladó csapattal pedig teljesen új
műsort találtunk ki, amely jól passzolt a Bűvös éj mesejáték kezdő
részébe. Pár hónap leforgása, heti több táncóra, és összeállt a műsor.
A fény elhalványult, felcsendült az Aladdin mozifilmből jól ismert
1001 éj, s mi suhantunk sejtelmes fátyoltáncunkkal. A gála végéig
még mi sem sejtettük, hogy lesz torta, lesz szülinapi dal. Boldogan
ölelkeztünk össze, egy családként. 
Az idei évben a ritmusoké a főszerep. Dobot, kottát és ujjcint ragad-
tunk az év első pár hónapjában és reméljük, hogy még 2020-ban
bemutatjuk mit tanultunk, alkottunk. Jelenleg online órák keretében
próbálunk. Érdemes figyelni Facebook oldalunkat - Yildizlar.has-
tanc.veszprem, itt minden velünk történt múltbéli, jelen és jövőbeli
esemény megjelenítésre kerül. 

PAPP JUDIT
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV CSO -
MA GOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

Az eddig megszokott módon, havonta 1 alka-
lommal, minden hónap első csütörtökén gyűjt-
jük. Kérjük, az összegyűjtött szelektív csoma-
golási hulladékot, vagy az erre rendszeresített
zárt gyűjtőedényben, vagy átmenetileg, bármi-
lyen átlátszó max. 120 literes zsákban szíves-
kedjenek átadni Társaságunk részére!

LOMTALANÍTÁS

Májustól újra indítjuk a házhoz menő lomta-
lanítási szolgáltatást, írásban tudnak időpon-
tot kérni az ugyfelszolgalat@balkom.hu e-
mail címen keresztül!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Terveink szerint május közepétől a személyes
ügyfélszolgálat csökkentett üzemmódban, az
Önök rendelkezésére áll az alábbiak szerint.

Előre egyeztetett időpontban, időpontfogla-
lását honlapunkon (www.balkom.hu) keresz-
tül teheti meg. Az ügyfélszolgálatot kizárólag
az alábbi ügy típusokkal keresheti fel: 

• zsák, edény vásárlás (piros, sárga, átlátszó):
zöld zsák vásárlása miatt kérjük, NE keresse-
nek minket, ahogy a fenti zöldhulladék gyűj-
tésre vonatkozó tájékoztatóban is írtuk, a
zöld zsák forgalmazása szünetel, 

• szolgáltatás átírása (tulajdonosváltás miatt):
csak az ide vonatkozó dokumentumokkal
együtt keressen minket, pl. adásvétel esetén
adásvételi szerződés, az ügyhöz tartozó irato-
kat minden esetben kérjük, hozza magával,
ezek hiánya esetén nem tud ügyet intézni.

A járványügyi előírásoknak megfelelően, a
személyes ügyfélkapcsolat, a vonatkozó elő-
írások szerint történik majd, ennek megfele-

lően várhatóan napi ügyfélforgalom erősen
limitált lesz. Kérjük, csak az esetben használ-
ja ezt a lehetőséget és foglaljon időpontot, ha
az ügyintézése más módon nem lehetséges
(e-mailen, telefonon, postai úton).        

Ügyfélszolgálatunkon tartózkodása során a
maszk viselése kötelező, azon ügyfeleket,
akik nem viselnek maszkot, nem tudjuk
fogadni (lefoglalt időpont ellenére sem)!
Kézfertőtlenítés az ajtóban történik, a fer-
tőtlenítőről Társaságunk gondoskodik.

Pontos és friss információkkal kapcsolato-
san, kérjük, folyamatosan kövessék nyomon
honlapunkat (www.balkom.hu/hirek/)!

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Vigyázzunk egymásra, családunkra és
magunkra!

BALKOM KFT tájékoztatója

Borbély Zoltán rendőr alezredest, a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi
Osztályának vezetőjét 2019. november 26-
tól a Balatonalmádi Rendőrkap itányság
vezetésével bízta meg Dr. Fellegi Norbert
rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány.

Borbély Zoltán, ahogy szokták mondani,
megmászta azt a bizonyos szakmai létrát,
mire eljutott vezető pozícióba. 1989. július
1-jével került a Rendőrség állományába. A
rendőri hivatását a Veszprémi Rendőr -
kapitányságon kezdte járőri beosztásban. A
szolgálati évek alatt több diplomát is szer-
zett. Munkáját számos elismeréssel jutalmaz-
ták, melyek irodájának falát díszítik.
Elmondása szerint ezen elismerések nemcsak
neki, hanem munkatársainak is szólnak, akik
mindig segítették, támogatták munkájában.
Nagyon megtisztelőnek érezte a rendőrkapi-

tányi beosztásba történő felkérést. Kapitány
úr számára nem volt idegen a hely, hiszen
2009. évtől közel egy évig a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és
Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető-
je is volt. – Nagyon jólesett, hogy főkapitány
úr engem kért fel a rendőrkapitányság vezeté-
sére, melyet igen megtisztelőnek tartok. Egy jól
felkészült, egységes csapatot kaptam. Örülök
annak, hogy modern, a XXI. századnak meg-
felelő körülmények között dolgozhatunk,
hiszen a Balatonalmádi Rendőrkapitányság
új épületét 2014-ben adták át. A rendőrkapi-
tányságunkon a 2019. év szakmai munkáját
vezetői szinten értékeltük, melynek alapján
elmondható, hogy sikeres évet zártunk. A sze-
mélyi állomány a feladatokat tisztességgel és
becsületesen végrehajtotta, a lakosság a tevé-
kenységünket elismeri és elfogadja. A terüle-
tünkhöz tartozó önkormányzatok, az előzetes
tájékoztatások szerint, munkánkat, a települé-
sük közbiztonsági helyzetét megfelelőnek érté-
kelték. Az elmúlt évben is nagy erőfeszítéseket
tettünk a közterületek, a nyilvános helyek
rendjének megszilárdításával a lakosság biz-
tonságérzetének javításáért. A rendőrkapi-
tányságot elhelyezkedése miatt „a Balaton
kelet kapujaként” tartják számon. Ezért is
mondható, hogy a nyári idegenforgalmi sze-
zon jelentős feladatot ró állományunkra,
melyet folyamatosan eredményesen tudtunk

végrehajtani. Jó hír, hogy fokozatosan csökken
a bűncselekmények száma a térségünkben –
tájékoztat Borbély Zoltán rendőr alezredes,
aki a csapatmunka híve, mindig is ezt tartotta
szem előtt munkája során. 
Szoros, konstruktív kapcsolatot sikerült
kialakítania az elmúlt időszakban az önkor-
mányzatokkal, civil és egyéb szervezetekkel,
kiemelten a polgárőrséggel. A rendőrkapi-
tány fontosnak tartja, hogy a térség minél
biztonságosabb, élhetőbb legyen.  Az önkor-
mányzatokkal és a lakossággal a kapcsolatot
tovább kívánja erősíteni, ennek érdekében
munkatársaival közösen több új program
megvalósításán fáradozik. Úgy érzi, hogy jó
úton haladnak, pozitívak a visszajelzések a
rendőrség irányába. Az együttműködőkkel
való szoros kapcsolat, a kölcsönös bizalom az
előttünk álló feladatok végrehajtását tekint-
ve biztató a jövőre nézve. A mostani helyzet
rendkívüli megoldásokat igényel. – Büszke
vagyok a munkatársaimra, akik az elmúlt
hónapokban hatalmas odaadással és lelkese-
déssel végezték, illetve végzik a munkájukat.
Hitvallásom a munkával kapcsolatban: tisz-
tesség, becsület, rend, fegyelem és bajtársiasság.
Ez jellemzi csapatomat. Személyes példamu-
tatással igyekszem a kollégáim bizalmát
tovább építeni, erősíteni – fejezte be Borbély
Zoltán rendőr alezredes.

SZENDI PÉTER

Eredményesnek ítéli meg az elmúlt fél évet Borbély Zoltán rendőr alezredes
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A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület a
koronavírusra való tekintettel az irodában
nem fogad ügyfeleket, de telefonon és elekt-
ronikus levélben továbbra is elérhetőek
vagyunk. Készen állunk arra, ha újra fogad-
hatunk vendégeket, akkor rendelkezésre áll-
junk településeink számára.
Sajnos az idén a tojásfa feldíszítése a Béke téren
elmaradt, de bízunk benne, hogy a további ren-
dezvényeinket lehetőség lesz megtartani. A

Széchenyi téren viszont volt lehetőség a tojások
elhelyezésére, aki szerette volna az idén is így
kezdeni a húsvéti ünnepeket. A szabaduló szo-
báinkba a kialakult helyzetre való tekintettel
nem fogadunk vendégeket. Ez több százezer
forintos kiesést jelent az egyesületünknek és a
városnak is. Fenntartási költségeinket, rendez-
vényeinket az így szerzett bevételből finanszí-
roztuk, amely több száz vendéget csalogatott
Balatonfűzfőre.

Reméljük, hogy hamarosan véget ér a járvány
és visszatér az élet a régi kerékvágásba.
Mindenki vigyázzon magára és a másikra! Saját
és mások egészségének megőrzése végett a
maszkokat használjuk, hogy a szeretteink köré-
ben lehessünk még sokáig.

KORONCZAI JÁNOS ELNÖK
Elérhetőségeink: info@balatonfuzfoinfo.hu

06/20/341-5504

Turisztikai híreink

Az intézmény a Balatonfűzfői Önkor-
mányzat közreműködésével jött létre
2006-ban, nonprofit szervezetként. Az
Idősek Otthona jelenleg 170 idős ellátott-
nak ad színvonalas és biztonságos otthont.
Az intézményvezetőjével Vellai-Nemes
Nikolettával beszélgettem. 
- A koronavírus sajnos az idős emberekre
veszélyes leginkább. Nemrégiben Budapesten,
az egyik idősek otthonában sokan meghaltak,
pozitív lett több ott lakó tesztje. Mi a helyzet ez
ügyben Balatonfűzfőn?
- A koronavírus járvány megjelenése szá-
munkra is komoly kihívást hozott.
Mindennapi életünket most még szigorúbb
kormányzati döntések határozzák meg, mint
korábban. Működésünket szabályzó eddigi
jogszabályok mellett, újabb kihívást jelentő
hatósági intézkedések sorával nézünk szem-
ben nap, mint nap. Intézményünk már a
koronavírus megjelenését megelőzően meg-
lépte a teljes látogatási tilalom bevezetését,
mely mindenki biztonsága és egészsége érde-
kében hozott döntés volt. Mindamellett,
hogy fizikailag és lelkileg is nagy terhet ró
nemcsak idős ellátottjainkra és az ő család-
tagjaikra a személyes találkozások nélkülözé-
se végett, hanem kollégáimra is. A látogatási
tilalom mellett bevezettünk egy komoly és
szigorú belépési protokoll rendszert, mely-
nek célja, hogy megakadályozzuk a vírus

bejutását intézményünk területére. A szigo-
rú, de nagyon fontos belépési protokoll
része, hogy az épületbe belépő szolgálatot
teljesítő kollégának a kéz fertőtlenítése mel-
lett, cipőt is fertőtlenítenie kell, testhőt
mérünk, míg a ruházat teljes cseréje, hajháló,
maszk és védőkesztyű viselése is kötelező
elem lett mindannyiunk, nemcsak az ápoló
személyzet számára. Csoportos rendezvé-
nyek lemondásra kerültek, az intézményen
belül most egyéni mentálhigiénés tanácsadás
szolgálja a lelki felüdülést.  A napi ápolás,
gondozás folyamatában a vírus elleni védeke-
zés időszakában nagyon sok mindenben kel-
lett változtatást eszközölnünk, hogy a kor-
mányzati döntéseknek megfelelve tudjuk tel-
jesíteni a vírus elleni védekezésben minden-
napi feladatainkat. Igyekszünk betartani az
izolációt épületen belül is. Lakóinkat egyesé-
vel látjuk el, az étkezésüktől napi ápolásukon
keresztül, minden gondozási feladatban. 
- Milyenek a feltételek önöknél? Elegendő sza-
kápoló, orvos végzi a munkáját? Fel vannak
megfelelően készülve a járványra?
- Intézményünk működését a mindennapi
munkáját 2006 az alapítás éve óta, szigorú
jogszabályi előírások határozzák meg.
Személyi és tárgyi feltételeinket ennek meg-
felelően biztosítottuk és jelenleg is biztosít-
juk. Rendelkezünk megfelelő számú ápoló-
val, gondozóval és 2017 óta a szakápolási
engedélyünk értelmében, több szakápoló,
diplomás ápoló segíti a szakápolási tevékeny-
ségek mindennapi megvalósulását.
Intézményünk orvosa a hét több napján is
jelen van és a jogszabályi előírásnak megfele-
lően teljesíti feladatát. A járványra felkészül-
tünk, rendelkezünk cselekvési, izolációs terv-
vel, bármilyen irányba is változzon a helyzet.
A legkomolyabb és legnehezebb feladatunk a
védőfelszerelések, fertőtlenítőszerek beszer-
zése, az utánpótláshoz történő hozzájutás.

Állhatnánk rosszabbul is, de az előzetes ter-
vezésnek, és a mostani okos gazdálkodásnak
köszönhető, hogy nem fogytunk ki ezekből.
Legtöbb beszállítónk is készlethiánnyal
küzd, így különösen nagy nehézség a védő-
felszerelések beszerzése. Sajnos az a tapaszta-
latom, hogy minden segédeszköznek nőtt az
ára, sokan ráadásul vissza is élnek a kialakult
helyzettel. A nehézségek mellett nagyon
pozitív élmény volt számunkra azon önkén-
tes felajánlók, külső támogatók megkeresése,
akik textil maszkot készítettek dolgozóink,
lakóink számára vagy kézfertőtlenítő szert
adományoztak intézményünk részére.
Ezúton is nagyon hálás vagyok önzetlensé-
gükért. A felkészülés, a beszerzés komoly
kihívás a mindennapokban, de arra törek-
szünk, hogy mindez ne tegye rá bélyegét a
napi ápolás, gondozási folyamatokra.
Igyekszünk megoldani mindent úgy, hogy
lakóink és kollégáink egészségét lehetősége-
inkhez mérten a leginkább meg tudjuk óvni.
- Tesztelték már az idős embereket, ha igen az
milyen eredménnyel járt? Van-e fertőzött beteg
az intézményben?
- Intézményünkben szerencsére nincs koro-
navírus fertőzött, sem a lakóink között, sem
az őket ellátó gondozók között. Mivel mind-
annyiunk számára nagyon fontos kérdés
lakóink egészsége, így nagyon fontos felada-
tunknak tartjuk a vírus elleni küzdelemben,
hogy idős ellátottjainkat és az őket gondozó
kollégáinkat biztonságban és egészségben
tudjuk. A szűrővizsgálatokat megkérvényez-
tük a járási tisztifőorvos asszonynál, vala-
mennyi lakónk és az őket állót személyzet
számára, így teljes reménnyel várom, hogy
minél előbb megtörténik a szűrés, ami nem-
csak számunkra, hanem ellátottjaink és kol-
légáim családtagjai számára is egy megnyug-
tató hírt hozhat.

SZENDI PÉTER

Nincs koronavírus fertőzött a Támasz Idősek Otthonában – felkészültek a járványra
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Jelen koronavírusos helyzetet szem előtt tartva, úgy gondoltam, esély
nem lesz arra, hogy az áprilisi véradást bármilyen körülmények
között megrendezzem. Tévedtem! Három héttel ezelőtt felhívott sze-
retett „mentorom” Libisch Éva és azt kérdezte:
- Ági! Mennyi esélyt látsz a véradásra?
- Éva! A szokott helyszín be van zárva! Megkérdem Kiss Irént a
Művelődési Központ vezetőjét, hogy ha polgármester asszonytól
kapok engedélyt, akkor ki tudja-e nyitni nekünk az intézményt,
akkor semmi akadálya.
Számos telefonos beszélgetés után, a családom és más emberek egész-
ségét szem előtt tartva, megszületett a döntés, miszerint a biztonsá-
gos véradást meg tudjuk tartani. Maradt két hetem, hogy minden a
helyén legyen! Kértem két önkéntest, aki segít a MVSZ-nek az elő-
munkálatokban Eljött hát a nap, amikor is végig izgulhattam, gyo-
morgörccsel várjam, mire az első véradó megérkezik. Nem kellett
sokat várnom, hisz a nyitás pillanatában már két ember is várt a láz-
mérésre! Úgy gondoltam, hogy ha már 15-20 fő megjelenik, az már
nagy segítség azoknak a betegeknek, akiknek vér kell! Az emberek

jöttek és csak jöttek, én is kitöltöttem a papírt, remélve, hogy be
tudok feküdni. Ez csak 16 órakor sikerült, amikor még mindig jó
páran vártak üres ágyra!  Elcsukló hangon mondtam az ideiglenes
segítőmnek, Feketéné Áginak: SIKERÜLT!
Megjelent: 56 fő, ebből első véradó: 5 fő, alacsony hemoglobin szint
miatt kiszűrt: 5 fő, leadott vér: 51 főtől sikerült levenni. Büszkén írha-
tom le, álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen sok ember fog
megjelenni! Sok várakozást kompenzálta, számtalan ember, jókedv, jó
levegő, beszélgetések. Köszönöm a segítséget: Bóna Veronikának, Kiss
Irénkének, Feketéné Áginak, így messziről is Libisch Évának, továbbá
köszönöm polgármester asszonynak az engedélyt.
Szponzori felajánlások: Fartel Ákos (Húsbolt), Czibor András,
Kovácsné Gyenis Aranka. A következő véradás még kérdéses szá-
momra, hisz ez a fránya vírus még jócskán jelen van. A legközelebbi
számban remélem több infóval tudok szolgálni!

PONGRÁCZ ÁGNES

SZERVEZŐ

Véradás járvány idején is!

A Széchenyi téren az utca lakóinak összefo-
gásaként 2012-ben ültettünk egy platáncse-
metét. A fa folyamatos fejlődése révén öt
évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt a húsvéti

ünnepekre készülve a fa ágain díszített tojá-
sokat elhelyezni. Azóta hagyományként
minden esztendőben a platán koronáját a
meglévő, és folyamatosan szaporodó tojá-
sokkal, díszekkel öltöztetjük fel, így emléke-
zünk meg a húsvéti ünnepről. Ez a szokás
nagyon kedvelt lett a nyugdíjasok, a lakos-
ság, és a nyaralósok körében. 
A kis platánfának gyorsan kellett növeszteni
ágait, hogy az újabb díszeket is el lehessen rajta
helyezni. A díszek megnövekedett mennyisé-
gét a Csebszalto Nyugdíjasklub tagjainak
köszönhetjük. A feldíszített fát a helyi óvodá-
sok is minden évben meglátogatják. Közös

énekkel, locsoló versekkel szokták köszönteni. 
Ebben az esztendőben a kijárás korlátozása,
és a csoportos találkozások tilalma nem adta
meg ezt a lehetőséget. Az összefogás jeleként
itt Tobrukban megvalósult a fa díszítése, a
boltba járók, és az utcán autózók nagy örö-
mére. A meglevő készletet felraktam a fa ága-
ira, majd ezután egyenként tudta mindenki a
saját tojásait felhelyezni. Sajnos az óvodások
köszöntése is elmaradt ezen az ünnepen! A
róluk készült fotó tavalyi, de úgy gondoltam,
hogy szívesen veszik a szülők, óvodások, ha
viszont láthatják gyermekeiket, magukat. 

SZABÓ LAJOS

Tojásfa Tobrukban

A Balatonfűzfő Városi Értéktár Bizottság (BÉB) 2013 szeptemberé-
ben alakult meg. A bizottság megalkotta Szervezeti és Működési sza-
bályzatát, s megkezdte a helyi értékek összegyűjtését, ismertetését,
terjesztését. A városban működő civil szervezeteket széleskörben tájé-
koztatta a nyomtatott és az elektronikus sajtóban egyaránt, valamint
egyéni megkeresés útján céljairól, működéséről, a helyi értékek felter-
jesztési módjáról. Elkészítette a BALATONFŰZFŐ ÉRTÉKEI lis-
tát, mely alapjául szolgált a BÉB törvény szerinti működéséhez.
2015. november 12-én került sor a „Minden közösségnek vannak
értékei” Balatonfűzfő szervezett programra, az akkori Művelődési
Központ és Könyvtár kiállítótermében, ahol a fő cél, a hungarikum
mozgalom, az értéktári mozgalom Veszprém megyében, a helyi érték-
tár bizottság működése, s helyi értékek beterjesztése volt. A rendez-
vény sikerességét, hatékonyságát bizonyítja, hogy a következő ülésen
három helyi értékkel bővült a Balatonfűzfői Városi Értéktár.

2016 januárjától tudatosan indult el a „Hogy is volt?, Tudta-e?” cikk-
sorozat a  Balatonfűzfői Hírlap hasábjain, azzal a céllal, hogy röviden,
céltudatosan villantson fel a város régmúltjából történeti érdekessé-
geket, értékeket Horváth Irén tollából. A megyei, városi értékőrző
munkában a diákokat is mozgósították, s megcélozták a különféle
pályázatokat, ahol kiváló pályázati anyaggal, szép eredményeket értek
el a diákok, Horváth Irén vezetésével, hirdetve Balatonfűzfő város
helyi értékeit („Az én falum, az én városom” - megyei 2. hely;
„FŰZFŐIEK FŰZFŐÉRT” – 10 nevezetesség maketten; „Ugye te is
szeretnéd szebbnek látni?” – „Doktorkert” látványterve). 
Az értékek bővítése folyamatos munkát igényel, s reméljük a város
lakossága, civil szervezetei folyamatosan elhalmozzák a bizottságot
munkával. Jelenleg Balatonfűzfő Értéktárában a következő értékek
szerepelnek: Mámai romtemplom, Balaton Csillagvizsgáló LEA-
DER Kultúrközpont, Balaton Dalkör működése, „Vágfalvi Ottó

Rendezzük értékeinket!
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festőművész alkotóművészi és közösségépítési tevékenysége”, „A
volt földalatti Erőmű építménye”.
Sajnos volt olyan felterjesztett helyi érték, amely nem felelt meg a fel-
terjesztés törvényi előírásainak, ezért hiánypótlást kértünk. A bizott-
ság munkáját az évek folyamán, több kiváló és elkötelezett bizottsági
tag – Gerendás Lajos, Szabóki Sándor -, és az elnök úr: Gróf Tibor
halála komolyan visszavetette. 2020. január 15-én a Balatonfűzfő
Városi Értéktár Bizottság áttekintette működését az SZMSZ tükré-
ben, s kialakította a további munkarendjét Horváth Irén titkár veze-
tésével, Dr. Varjú Lajos és Gyuricza László tagok lelkes munkájával.
A bizottság tervei között szerepel: 1. Hatékonyan bekapcsolódni a
város kulturális életébe, kiemelten a város jubileumi ünnepség soroza-
tába. 2. Vetítéssel, molinóval egybekötött interaktív bemutatók szer-
vezése, a jól működő városi rendezvényekhez kapcsolódóan. 3.
Széleskörű menedzsment kialakítása. 4. Balatonfűzfő Értéktárának
bővítése, módszerek felkutatása. Ehhez a munkához kérjük a város
lakóinak, a civil szervezeteknek cselekvő közreműködését, támogatá-
sát, minél több helyi érték felterjesztését a bizottsághoz. Ezúton
köszönjük a – márciusi felhívásunkra érkezett - gondos, precíz, érté-
kes felterjesztéseket Szőnyeg Jánosnak és Pintér Istvánnak. Kérjük,
nézzenek körbe, kutassák fel, rendezzék össze és terjesszék fel ezek-
nek az értékeknek keletkezését, múltját, történetét. A Balatonfűzfő
Értéktárba felvett értékekről, a bizottság munkájáról folyamatosan
értesítjük a város lakosságát. 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 06-20-3581937-es telefonszá-
mon kaphatnak az érdeklődők, hétköznap, 16.00 óra után. A felter-
jesztéseket a fuzfoertektar@gmail.com e-mail címre fogadjuk elekt-
ronikusan. Várjuk érdeklődésüket, bővítsük közösen Balatonfűzfő
Értéktárát! Őrizzük meg múltunk, jelenünk értékeit, hogy sokáig
legyen városunknak sikeres jövője! 

HORVÁTH IRÉN, BÉB TITKÁR
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Gratulálunk a családnak, és jó egészséget kívánunk! 
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Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

MÁJUS
- PÜNKÖSD HAVA

„Május hűvössége
A gazdának üdvössége.”

Május 12. (Pongrác)
Pongrác, Szervác, Bonifác, 

ezek a fagyos szentek, 
Aki pedig felmelegíti őket, az Zsófi.

Sok bort hoz a három ác,
Ha felhőt egyiken sem látsz.

Május 13. (Szervác)
Május 14. (Bonifác)
Május 25. (Orbán)

Orbánnak napja hogyha fényes,
A vincellér, mint páva, kényes.
Ha Orbán nevet, a szőlő sír!

Május 28. Húsvét után 
40 nappal - Áldozócsütörtök

Mint az Áldozócsütörtök,
Olyan lesz az időtök.

Június 1. Pünkösd
Pünkösd napi esésre,

Ne várj áldást a vetésre.

FORRÁS: INTERNET
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Rózsaszín Álom
MűkörömSzalon

kézápolás és mûkörömépítés
Baranyai Annamária Barbara

Idõpontfoglalás: telefonos vagy
facebookon +36-30/448-9979

Várok mindenkit nagyon
sok szeretettel!

8175 Balatonfûzfõ,
Balaton körút 45.



„Alsófűzfő”

Fotók: Árvai László

2020. május 23. oldal
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