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Kedves Balatonfűzfőiek!
Képviselőtestületünk nevében kívánok egy olyan új esztendőt, ahol a 
világ nem katasztrófákról, ellenségeskedésről, és a pillanat hercege-
inek zűrös ügyeiről szól, hanem ahol tudunk együtt örülni a tavasz 
virágainak, a gyermekek fejlődésének, a közös munka eredményének! 
Legyen dicsőség Istennek az égben és békesség a földön az embernek!

Szanyi Szilvia polgármester

Nyilvánvalóvá lett
Újévi üzenet

„Ez most nyilvánvalóvá lett, a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megje-
lenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világos-
ságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Timóteus 1,10)
Mindannyian megéljük a saját élettörténetünket, ami személyes, iga-
zából nem osztható meg másokkal – vagy csak részben –, hiszen 
azonnal profánná silányodik, ha kiterítjük azokat. De személyes élet-
történetünk szentté lesz az Úr előtt; minden, amik, akik vagyunk, 
hiszen az Úr szabadító, minket megtisztító Isten.
Közben megéljük közös történetünket, egyházban, világban, közélet-
ben, próbatételek idején, de közös tapasztalatainkat is csak a saját 
személyes létünk felől észlelhetjük és értékelhetjük. Csupán szemé-
lyes élet és nézőpont létezik, nincs más. Filozofikusan mondva: az 
objektivitás csak szubjektivitásban tapogatható. Egy példa erre: van, 
aki jól érzi magát; a másik azonban nagyon beteg; megint más gyá-
szol. Ezernyi helyzetben vagyunk most is, a közös nyomorúság idején 
is. Ezért mind-mind másként látjuk, értékeljük azt a közösen megélt 
történést, amiben benne vagyunk. Osztozhatunk-e valójában egymás 

örömeiben és szenvedéseiben, miközben annyi más feszültség is va-
dítja ezt a világot, minden szintéren?
Sok minden bizonytalan körülöttünk, de egy biztos, valóságos, örök, 
azaz „objektív”: elmúlhatatlan életünk van, a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban. Ő legyőzte a halált, megtörte a halál-erők végleges hatalmát. 
Ő az egyetlen, aki igazán osztozott emberlétünkben, aki közösséget 
vállalt és vállal velünk, aki személyes életünk minden rezdülését érti, 
átérzi, azokban erőt, örömöt, tisztulást, örök szabadulást ajándékoz.
Amíg pedig élhetünk e földi világban, csakis hittel, örömmel, szere-
tettel és békességes reménységgel éljük meg itteni időnk minden 
percét, felvállalva annak személyességét az Úr előtt, és minél kevésbé 
fárasztva azzal másokat!
Az élet bizonyossága legyen nyilvánvalóvá számunkra, városunkban 
is, az új esztendőben, áldásban, békességben, egészségben, szeretet-
ben és reménységben.
2021. január 8. Steinbach József, református lelkész, 
 a balatonfűzfői reformátusok nevében

Kis Danica vagyok, Veszp-
rémben születtem. Grafikus-
ként végeztem Budapesten.
Jelenleg Veszprémben dolgo-
zom egy dekorációs cégnél.
Három évvel ezelőtt kerül-

tem Balatonfűzfőre, a Fűzfői Atlétikai Klub 
női labdarúgó csapatának játékosaként. Az 
itt töltött időben nagyon megszerettem ezt 
a Balaton parti települést. Ez a hely egy igazi 
természetközeli város, ahol rengeteg fejlődé-
si lehetőség van. Ezért örültem a lehetőség-
nek, és örömmel vállaltam el a Balatonfűzfői 
Hírlap szerkesztői, grafikusi feladatát. Remé-
lem, Önöknek is tetszeni fog a hamarosan 
megújuló újság.

*
Nyirő Bence vagyok, 20 éves, és 20 éve Bala-
tonfűzfőn élek. Itt laktunk, amikor meg-
születtem. Itt tanultam meg járni. És itt vé-
geztem a középiskolai tanulmányaimat is. A 

fotózás már 14 éves koromban 
felkeltette az érdeklődésem. 
Azóta sincs ez másképp. Fo-
lyamatosan próbálok fejlőd-
ni, tanulni, hogy minél szebb 
pillanatokat tudjak meg-

örökíteni. A középiskolában rendszeresen 
fotóztam rendezvényeken, ünnepségeken, 
illetve a Hírlapnak is fotóztam korábban. A 
rendezvényfotózáson kívül szeretem a tájké-
pek varázsát, illetve a portréfotózást. Bízom 
benne, hogy a jövőben sok arcra tudok majd 
mosolyt csalni a fotóimmal, és elégedettek 
lesznek a Kedves Olvasók a képeimmel.

*
Király Anita vagyok. Balatonfűzfő mindig is 
a szívem csücske volt és lesz. 20 éve jöttem 
a városba és néhány évvel ezelőttig, amíg el 
nem költöztünk Szentkirályszabadjára, ak-
tív részese voltam a helyi civil életnek. 5 éve 
dolgozom sajtósként és évek óta bedolgozok 

egy fővárosi magazinba is. 
Jelenleg az Önkormány-
zatnál polgármesteri refe-
rensként alkalmaznak és 
emellett szeretném majd a 
főszerkesztői feladatomat 

ellátni. Fontosnak tartom tovább vinni a ha-
gyományokat, tiszteletben tartva elődeink 
munkáját, de több újítást is be fogunk vezet-
ni. Tervünk, hogy ennek a csodás kis városnak 
mai, informatív és szerethető hírlapja legyen. 
Szerkesztő társaim nevében is kérem szépen a 
bizalmukat, mi pedig minden tőlünk telhetőt 
megteszünk, hogy hitelesen és időszerűen szá-
moljunk be a civil életről és az önkormányzat 
híreiről egyaránt.
Kérdéseiket, véleményüket, ötleteiket, cikke-
iket várjuk a hirlap@balatonfuzfo.hu címre.
Várjuk Önöket a Facebook oldalunkon is. 
Tisztelettel,

Király Anita főszerkesztő
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Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy Szendi Péter főszerkesztő, Ár-
vai Ágnes szerkesztő, Árvai László fotós lemondtak az újság szerkesz-
tőségi feladatairól. Ezúton is szeretnénk megköszönni eddigi lelkiis-
meretes munkájukat, és kívánjuk, hogy az elkövetkező időszakban is 
sikeresek legyen mind a munkájukban, mind a magánéletükben.
Kérem, fogadják szeretettel az új szerkesztőségi stábot és bemutatko-
zásukat! Bízom benne, hogy Király Anita főszerkesztővel, aki köz-

művelődési szakember és szakírói diplomákkal rendelkezik, Kis 
Danicával, aki grafikus végzettségű, a hírlapnál szerkesztőként és 
grafikusként dolgozik majd és Nyirő Bencével, mint szerkesztő és 
fotós, a továbbra is színvonalas lapra számíthatunk. Ígéretük szerint 
tavasszal egy megújult lappal szeretnék megörvendeztetni Önöket.

Szanyi Szilvia polgármester
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Elmúltak az ünnepek, melynek napjai csendben, békében és szeretet-
ben teltek el, mégis valami hiányzott. A családdal, barátokkal együtt 
töltött idő! Mégsem panaszkodom, még ha a múlt év váratlan élet-
helyzetet is hozott mindannyiunknak, mert megmaradtak az igaz ba-
rátságok. Csupa jó emberrel vagyok körülvéve a mindennapokban, 
itt gondolok nem csak a családomra, hanem a barátainkra, kolléga-
nőimre és a minket körülvevő közösségekre.
Azt gondolom, amíg tudunk mosolyogni és önfeledten nevetni, ad-
dig hozhat bármi nehézséget az élet, mindig meg fogunk birkózni 
vele. Szívből kívánom, hogy mindenkinek szeretetben, boldogságban 
és egészségben teljen az új év és bízzunk benne, hogy nemsokára újra 
átölelhetjük egymást! Áfrány Vera és családja

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola innovatív, projekt alapú 
gondolkodást képvisel, amit élményalapú pedagógiai módszerekkel 
kíván továbbra is megvalósítani. Az előzetes tervek szerint 2021. év 
is ennek a jegyében fog telni, ami mellett továbbra is aktívan részt kí-
ván venni a város kulturális- és szabadidős rendezvényein. Örömünk-
re szolgál, hogy a 2020. évben lehetőségünk adódott további helyi 
partnerkapcsolatok kiépítésére. Reményeink szerint hosszútávra szó-
ló baráti- és munka kapcsolatok kezdődhettek el, melyeket ápolni, és 
fejleszteni fogunk. Ehhez is kívánunk valamennyiünknek jó egészsé-
get, sikerekben gazdag új esztendőt! Kérjük, hogy kövessék figyelem-
mel az iskola életét a www.balatonfelvideki-iskola.com honlapunkon 
és a www.facebook.com/bwmiskola oldalon.

Bárdi Farkas János 
banona alapító társelnök

A Balatonfűzfői Városvédő és Fürdő Egye-
sület vezetősége és tagsága nevében:
Először is jó egészséget céljaik, terveik meg-
valósításához. Nyugalmat, békét, egymás 
tiszteletét. A városnak dinamikus fejlődést. 
Szép, tiszta, virágos várost, és ezért Egyesü-
letünk mindent meg fog tenni. Eredményes 
új évet Balatonfűzfő!

Béres Istvánné elnök

„A tavalyi év után mindenki óvatos ugyan, de minket a BalatoniBob-
nál bizakodóvá tesz, hogy 2020-at – annak drámai fordulatai ellenére 
– sikeresen zártuk. Ráadásul 2021-re komoly fejlesztéseink érkeznek 
majd az átadás szakaszába, úgyhogy – bármilyen ritka ez manapság – 
kifejezetten optimisták vagyunk.
Vagy óvatosabban fogalmazva: lelkesek. Idén tavasszal végre kipipá-
lunk egy régi hiányosságot: megnyílik vadiúj éttermünk és kávézónk, 
amelyet a régi étterem teljes felújítása során alakítottunk ki. A mo-
dern, légkondicionált, csupaüveg beltérben 200, a hatalmas teraszon 
további 200 vendéget tudunk leültetni.

Nemcsak a szezon csúcsforgalmát sze-
retnénk zökkenőmentesen és színvo-
nalasan kiszolgálni, hanem feltett 
szándékunk, hogy elégedett törzsven-
dég-gárdát építünk ki a környékbeli-
ekből.
A 100%-ig önerőből megvalósuló be-
ruházással összefüggésben a bejárat és az éttermi épület kültéri kör-
nyezete is teljesen megújul. Azt reméljük, hogy ezeknek a fejlesztések-
nek a révén még szorosabb viszonyt sikerül kialakítani a fűzfőiekkel.”

Kovács Szilárd ügyvezető

Újévi kívánságok

Azt hiszem a legtöbb ember elsősorban azt várja, hogy a vírushelyzet-
re megnyugtató és tartós megoldást találjanak a szakemberek. Ebből 
kiindulva, mindenki élhetné a megszokott biztonságban tovább az 
életét. Magánszemélyként és a civil csoportok életében résztvevőként 
is azt tapasztalom, hogy ezt már nagyon hiányolják és várják az embe-
rek. A közösségi élet számomra három, a negyvennyolc éve működő 
Balaton Nyugdíjasklubban, a húsz éve fennálló Balaton Dalkörben 
és az öt éve létre jött Balatonfűzfő Hímző Műhely munkáiban való 
aktív részvétel. Az idei évre egyenlőre egyik csoportban sem volt még 
lehetőségünk 2021-re terveket készíteni. Abban bízom, hogy ezeket 
hamarosan megtehetik a csoportok, hisz az elmúlt évek bizonyítják 
mindhárom csoport aktivitását. Örülnék, ha a kapcsolat, informá-
ciócsere, együttműködés, segítőkészség továbbra is működne az in-
tézményekkel és más civilekkel, úgy mint eddig, mert csak a közös 
gondolkodás és munka, ami eredményeket hordoz. Balatonfűzfőnek 
kívánom, hogy fejlődjön, lakosainak békességet, városunk vezetésé-
nek kellő bölcsességet és munkabírást, hogy a közösség érdekeit jól 
szolgálják. Mindenkinek eredményekkel, teli egészségben töltendő 
évet 2021-re.  Csomai Katalin

Lassan egy éve már, hogy megváltozott minden. Nehéz év volt. A ví-
rushelyzet mindenkit új feladatok és megoldások elé állított! Ha 
ennek vége lesz... – kezdtem ezzel gyakran így a mondatomat. Ránk 
köszöntött az új év – egy újabb ígéret... újabb kihívás. Dacolva sok 
nehézséggel, próbáljunk meg egyszerűen élni, nem aggódni a holna-
pért. Meglátni a mindennap csodáit amivel megajándékoz bennünket 
az élet. Boldog új esztendőt mindenkinek! „Legyetek jók, ha tudtok!” 
 Maier Katalin Szivárvány Bölcsőde

http://www.balatonfelvideki-iskola.com
http://www.facebook.com/bwmiskola
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Kedves Hírlapolvasók! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vezetője-
ként kívánom, hogy mindenkinek legyen nagyon boldog új éve, 
egészségben, békességben, kitartásban! Salamon Tamásné

Egészséget mindenkinek! „Az egészség szinte minden, az egészség 
nélkül minden semmi.”
Pandémia megfelelő „orvoslását”, megszűnését, visszatérést a régi ke-
rékvágásba. Eredményes együttműködést! A megváltozott körül-
ményekhez képest a külső helyszíneken dolgozó iskola minél zök-
kenőmentesebb működtetését. Várom a visszaköltözést a felújított 
iskolába.  Dudás Zsolt igazgató

2021-es évtől azt reméljük, hogy végre vége lesz a bezártságnak, és 
újra találkozni tudunk egymással. Bízunk abban, hogy a régóta poro-
sodó táncos cipőinket is kiszabadíthatjuk a szekrények sötétjéből és 
folytatni tudjuk a tavaly elkezdett táncok tanulását.
„Adjon Isten minden jót ez újesztendőben! Drága búzát, olcsó sót, ez 
újesztendőben, Bő aratást, szüretet, Egészséget, jókedvet, ez újeszten-
dőben!” (Felső-tiszavidéki újévköszöntő).

Kenderfűz Néptánccsoport 

Én azt szeretném, hogy olyan mértékben javuljon a vírus okozta jár-
vány helyzete ami lehetővé teszi a közösségi életet. Akkor ismét sor 
kerülhetne a településünkön már megszokott kulturális, sport, vá-
rosszépítő és egyéb közösségi rendezvényekre. Ezeken szeretnék ott 
lenni nézőként, segítőként vagy akár szervezőként is. Azt kívánom 
valamennyi balatonfűzfői polgártársamnak is, hogy sokszor lehes-
sünk együtt egy boldog új évben.

Üdvözlettel: Lublóy Géza

Januárnak első napján, új évünknek hajnalán
Bekopog majd kicsi s’ nagy a kívánságok ajtaján.
Kívánnak majd szépet-jót, majd egy tucatot,
de fő most az egészség ezt te is jól tudhatod.
Kívánjunk hát egészséget, a kamrákba bőséget,
hitet, erőt, kitartást és boldogabb új évet!

Németh Annamária

Köszönjük, hogy ebben az évben is velünk voltatok!
Virágos, jókedvben gazdag új évet kívánunk Nektek!

Németh Jenő és Némethé Tarnai Zita

Elsősorban azt várom az új évtől, hogy visszatérhessünk a normál 
életritmusunkhoz. Végre szabadon mehessünk, ahová szeretnénk, 
korlátozások nélkül. Amint a körülmények, a járványhelyzet engedi, 
szeretném ismét elindítani a Baba klubot, augusztusban a Szoptatás 
Világnapján ismét személyesen köszönteni a szoptató édesanyákat, 
illetve most januárban, az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten 
jelentkeztem ismét a Mályvavirág Alapítványnál, hogy Balatonfűzfő 
3. alkalommal csatlakozna a kezdeményezéshez. Kívánom Minden-
kinek, hogy olyan legyen a 2021-es éve, amilyennek szeretné!
„Nem új év kell. Nem fogadalom. Az álmok eléréséhez nem. Mert az 
álmod mindig veled van, benned van. Nem évkezdettől, nem nap-
tártól függ. Csak tőled. Nem fogadalmak kellenek, nem újévi elha-
tározások. Csak te kellesz. Mert nem a fogadalmakon múlik, hogy 
valamit megteszel-e az új évben. Csak rajtad múlik. Nem egy évkez-
dethez kell kötni az álmaidat. Azokat bármikor megvalósíthatod. 
Ehhez nem kell január elseje. Nem kell új év. Ehhez csak egy kell. Te 
magad.” (Csitáry-Hock Tamás) Tölgyes Beáta védőnő

Január 6-án véget ért a karácsonyi ünnepkör és megkezdődött a far-
sang, ami idén február 17-ig tart. Titkon bízunk abban, hogy a far-
sang farkán sütött fánkot már együtt ehetjük meg. Valószínűbb azon-
ban, hogy a rend csak nyárra áll helyre, és augusztus első szombatján 
együtt guríthatjuk a fűzfői gombócokat. Addig sajnos maradunk a 
virtuális térben, és innen kívánunk mindenkinek egészségben és bé-
kességben gazdag nagyon boldog új esztendőt!

Vegasz Egyesület

Szeretnék a Katica kisbolt nevében az új évre ezer örömöt, boldogsá-
got, békességet és legfőképp jó egészséget kívánni.

Zitek Tünde / Tobruk
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„Nem egymásra támaszkodni, 
hanem egymást támogatva előre menni. Ennyi a lényeg.” 
Oravecz Nóra

Polgármesteri beszámoló
December hónap is másként alakult, mint az előző években megszo-
kott. Elmaradtak az adventi koszorús megemlékezések, a karácsonyi 
műsorok, a bálok és a rendezvények. Ezt ellensúlyozta a település la-
kóinak az összefogása, amit ezúton is köszönünk a Testület nevében. 
Az elmúlt hónap eseményeiről, fejlesztéseiről szeretnék beszámolni 
az alábbiakban.

JANUÁRTÓL VÁLTOZIK A HELYI BUSZ MENETRENDJE 
Vizsgálat alatt van a helyi menetrend. Jelenleg a 6:25-6:49 óra közötti 
hajnali járat kimarad. Tobruki szülők kérésére vizsgáljuk a menetrend 
változtatását. Amint a végleges menetrend elfogadásra kerül az iskola 
és a szülői munkaközösség által, tájékoztatást fogunk adni a válto-
zásról.

IRINYI ISKOLA Az Irinyi iskola bontási munkái jól haladnak. 
Hamarosan megkezdődik az új tornaterem és tantermek építése. Ez-
úton is köszönjük a környéken lakók, az igazgató úr és a tanári kar, va-
lamint a szülők kitartását és türelmét. Reméljük, hogy mihamarabb 
átvehetik a megszépült, megújult iskolájukat a gyermekek.

RENDŐRSÉG: Balatonfűzfő Város Önkormányzata ezúton is kö-
szönetét fejezi ki Balatonalmádi Rendőrkapitányság dolgozóinak. 
Megbecsülésünk jeléül az alábbi dolgozókat jutalmaztuk Borbély 
Zoltán rendőr alezredes mb. kapitányságvezetővel. Proszt Anna, 
Szabó Lajosné, Wágenhoffer Beatrix - mind hárman rendvédelmi 
alkalmazottak- Pintér József munkavállaló, Czilliné Egyed Ilona ren-
dőrszázados. Kifejezetten örülünk, hogy Veszprém megye a balaton-
fűzfői Lőrincz Gábor rendőr törzszászlóst részesítette jutalomban, 
aki nem csak rendőrként dolgozik B.fűzfőn, hanem a városunkban 
működő polgárőrség vezetője is egyben. Köszönjük a munkájukat!

IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJA A járványhelyzetre 
való tekintettel a díjátadást idén két részletben tartották. Balatonfűz-
fő város képviseletében december elején vettem át az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által kiírt Idősbarát Önkormányzat díj pályá-
zat elnyert támogatását. A családokért felelős miniszter parlamenti 
államtitkára, Zsigó Róbert az átadási ceremónián azt hangsúlyozta, 
hogy a 2020-ban immáron 17. alkalommal kiírt „Idősbarát Önkor-

mányzat Díj” ez évben is 
igen népszerű volt, hiszen 
a kiírásra idén 70 érvé-
nyes pályázat érkezett, 
amelyek közül a Bíráló Bi-
zottság 12 nyertest válasz-
tott. B.földvár, B.fűzfő, 
Bordány, Budafok-Tétény 
Bp. XXII. kerület, Deb-
recen, Dunakeszi, Gáva-
vencsellő, Hajdúsámson, 
Jászapáti, Méhkerék, 
Mórahalom és Veszprém, 
amely Önkormányzatok 
polgármesterei és képvise-
lői vették át a réztáblát és 
az oklevelet. Ez évtől a két 
miniszter döntése alapján 
az Idősbarát Önkormány-
zat-díjjal járó pénzjuta-
lom is emelkedett, így 
idén a nyertes települé-
sek már egymillió-ötszázezer forintos jutalom összeget kapnak. Egy 
mondást felidézve az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy: „ahogy 
az időseinkről gondoskodunk, azzal gyermekeinknek szolgáltatunk 
példát tiszteletről, becsületről, állhatatosságról”. Én is így vélekedem 
és kiemelten fontosnak tartom, hogy gondoskodjunk idős hozzátar-
tozóinkról.

TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA ELŐTTI KONCERT Fenti 
szemlélet alapján, amikor megtudtam, hogy az óvintézkedések mi-
att az otthon lakói nem hagyhatják el a szobáikat, nem fogadhatják 
szeretteiket, családtagjaikat, akkor a testülettel egyetértve eldöntöt-
tük, hogy próbálunk egy kis boldogságot csempészni az otthonban 
élő idősek szívébe. Minden egyes lakónak írtunk egy kis karácsonyi 
üdvözletet, melyben megígértünk egy ünnepi meglepetést, melyet a 
zord időjárás miatt pár nappal később tarthattunk meg. A veszprémi 
Petőfi Színház közreműködésével, Oberfrank Pál igazgató úr támo-
gatásával került megrendezésre az ünnepi ajándékkoncert. Az ér-
vényben lévő rendelkezések miatt, mivel él a látogatási tilalom, ezért 
az idős otthon parkolójában zajlott a program. A lakók az ablakból 
figyelhették, hallgathatták az előadást. Ezúton is hálásan köszönjük 
az Igazgató Úrnak és a művészeknek a hangulatos műsort.

VADKÁR Sajnos szinte állandó probléma a város területén, legfő-
képp sötétedés után megjelenő vadállatok kérdése. A testülettel és a 
vadásztársaságokkal folyamatosan tárgyalunk a megoldásról. Mint 
már korábban is értesültek róla, kihelyeztünk egy rókacsapdát, amely 
már befogott néhány állatot. Tájékoztatom az állatvédőket, hogy az 
elfogott vadállat más területen, távolabb a várostól kerül elengedésre. 
A vaddisznók területeit térképezzük fel és azoknak a területeknek a 
megtisztítására tervek készültek. Ebben az évben a temető, körforga-
lom és Tobruk közötti területeken szigorúbban fogjuk ellenőrizni, 
hogy megfelelően ki vannak-e takarítva. A gazos, parlagfüves, gon-
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dozatlan földek gazdáit, ha kell, büntetéssel fogjuk rákényszeríteni, 
hogy tartsák rendben ezeket a földeket, hiszen itt élnek a vaddisznók. 
Természetesen az Önkormányzati területekről is ki fogjuk irtani a 
bozótot és a gazt. Beszerzés alatt áll egy vaddisznócsapda is.
Kérjük türelmüket. Reméljük, hogy mihamarabb sikerül megoldani 
a fennálló problémát. Felhívom a figyelmüket, hogy az utcán élő 
macskák számára kihelyezett ételek is bevonzzák a vadállatokat. Kér-
jük, ne etessék az utcán élő állatokat!

ÚJ KOLLÉGÁK Év elejétől négy új kollégát köszönthetünk az ön-
kormányzat munkatársai között. Székely László települési főmérnök-
ként, Valczer Éva TDM menedzserként, Szeli Dóra közművelődési 
szakemberként dolgozik Önökért, Kálmán András pedig a Fűzfői 
Vagyonkezelő Kft. élén fogja a város érdekeit képviselni. Dinamikus, 
csapatszemlélettel szeretnénk, ha a település látványos fejlődésnek 
indulna.

SZIGORÍTÁSOK Sajnos a jelenleg is érvényben lévő szigorításokat 
meghosszabbították, így február közepéig a mostani szabályok sze-
rint dolgozunk és a nyitva tartások is eszerint lehetnek. Az Önkor-
mányzatnál az ügyfélfogadás szünetel, de a munka folyik, tehát email 
üzenetben és telefonon természetesen állunk a rendelkezésükre. 
Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes jelenlét, akkor idő-
pont egyeztetés szükséges.
A középiskolások és a felsőoktatásban tanulók számára az oktatás to-
vábbra is otthonról zajlik, de az általános iskolák, óvodák, bölcsőde 
nyitva tartanak és fogadják a gyerekeket.
Az éttermek kiszállítással dolgoznak. Az üzletek és szolgáltatók nyit-
va tartása egyéni, a boltok kiírásából tudnak erről tájékozódni. A szá-
jmaszk használata minden közösségi beltérben kötelező.
Balatonfűzfőn a városban közterületen nem kötelező a maszk, de ké-
rem tájékozódjanak, hogy más településeken mi a rendelkezés, pl. 
Veszprém belvárosában az utcán is kötelező a maszk viselése. Bünte-
téssel jár, amennyiben megszegi valaki a szabályt.
Kérem, legyenek körültekintőek!
Vigyázzanak magukra és egymásra!

ADÓKEDVEZMÉNYEK IGÉNYBE VÉTELE 2021 évtől a 65 
év feletti állandó lakosok garázsadó mentességet kapnak testülettel 
egyeztetett polgármesteri döntésemnek köszönhetően. Sajnos a tör-
vények szerint a kedvezmények nem automatikusan járnak, hanem 
kérni kell. Ugyanez vonatkozik a kisvállalkozások iparűzési kedvez-
ményére is. Erről egy bővebb tájékoztatást is adunk a következő ol-
dalakon.

KÁTYÚZÁS Az év végéig sikerült a város útjain lévő hibák nagy szá-
zalékát kijavítani, ebben az évben pedig folytatjuk tovább a javításokat.

RUHAGYŰJTŐ KONTÉNER Januártól a gyártelepen lévő Vág-
falvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár mögötti parkolóban 

elhelyezett szemetes, szelektív 
hulladékok gyűjtése mellé ki-
helyezünk egy használt ruha-
gyűjtő konténert. Amennyiben 
már haszontalan ruházat van a 
birtokukban ide lehelyezhető. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy mióta kamerával megfigyelt lett ez a 
parkoló, azóta rendezettebb az udvar, nem kerülnek ki illegális lo-
mok erre a terültre.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A Művelődési Központ tájékozta-
tása szerint báregyelőre nem lehetnek nyilvános közösségi progra-
mok, rendezvények – ameddig ez a helyzet – az online felületükön 
fogják az aktuális ünnepeket, megemlékezéseket megtartani. Január 
22-én a Magyar Kultúra napján is így lesz. Kérem, kísérjék figyelem-
mel a Művelődési Központ oldalát, ahol a részletekről informálód-
hatnak.

BÍRSÁGOK ÉS FELSZÓLÍTÁSOK
A Papkeszi körforgalomban illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű 
építési törmelék lerakóját megbírságoltuk és felszólítottuk, hogy 
szállítsa el a kirakott szemetet. A szemetelő kifizette a bírságot és a 
felszólítást követően elszállította szemetet.
Papvásár erdő felöli lehajtónál a 71-es főútnál lévő autó bontásból szár-
mazó hulladék lerakóját szintén megbírságoltuk, ez még elszállításra vár.
A tobruki strandnál régóta otthagyott gépjármű tulajdonosát is meg-
bírságoltuk és felszólítottuk, hogy vigye el az autóját. A felszólítást és 
a bírságolást követően ezt megtette.

ÖSSZEFOGÁS ÉS SZERETET December 5-én Szeli Dóra képvi-
selő asszony, Lajkó Frigyes alpolgármester, Horváthné Karli Szandra, 
és jómagam elindultunk a feldíszített Mikulás autóval. Sok-sok bol-

dog arcocska várta a város különböző pontjain a piros ruhás, szakállas 
apót, aki szaloncukrot vitt mindenkinek. Kétségtelenül óriási sike-
re volt a programnak, a nehezített körülmények ellenére. A bajban, 
ha problémák vannak, még nagyobb jelentőséggel bír az összefogás. 
A fűzfői emberek ismét bebizonyították, hogy közösen többre me-
gyünk. Képesek együtt gondolkodni, összefogva tenni, ha szükség 
van rá. Legyen bármilyen is a cél.
Idén decemberben megkerestek minket külföldön élő honfitársaink, 
hogy szeretnének élelmiszerrel támogatni egy-egy olyan családot, 
akik rászorulnak. Az önkormányzat örömmel szervezte meg az ano-
nim ajándékok eljuttatását, így az ünnepre bőséges étel jutott oda is, 
ahol ez nem lehetett volna a segítség nélkül. De a helyi magánszemé-
lyek és szervezetek is szerveztek ételgyűjtést. Valamint a Mikuláshoz 
érkezett kívánságokat is igyekeztünk teljesíteni. A Béke téren – Jánka 
Anikó képviselő asszony ötlete alapján felállított – közös fenyőfács-
kát nem csak a balatonfűzfőiek, de az átutazók is örömmel díszítet-
ték, igazi karácsonyi csoda volt. Az ünnep elmúltával sem lett haszon-
talan, hiszen új köntösében a balatonfűzfői új évi jókívánságok fája 
lett. Hogy a város ünnepi fénybe öltözhessen, ahhoz is nagyon sokan 
ajánlották a segítő kezeiket. Igazi összefogás volt, ami a szeretet ünne-
pén nyert igazán értelmet.

Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy így zárhattuk az óévet és remény-
nyel, tervekkel és tettre készen, hittel a jövőben várom az új évet. Sze-
retetet és továbbra is összefogást, hitet – ami erőt ad –, jó egészsé-
get kívánok minden kedves lakosunknak a 2021. évre.

Szanyi Szilvia polgármester
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Veszélyhelyzetben történt döntések
Magyarország Kormánya 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeleté-

vel a veszély-helyzet kihirdetéséről döntött. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése ér-
telmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Ebben az időszakban az alábbi polgármesteri döntések születtek a 
teljesség igénye nélkül.
Felsővillasor 11-45 szám közötti útszakaszon 2021. december 1-től 
megváltozott az eddig érvényes egyirányú forgalom.
A polgármester kezdeményezte a HÉSZ módosítását a volt Jókai is-
kola és volt tornapálya telek övezeti besorolásának módosítására vo-
natkozóan. A módosítással Bárdosi Andrea vezető településrendező 
tervező lett megbízva 200 e Ft-os árajánlat alapján.
A polgármester közérdekű üzemeltetői jogviszony meghosszabbítá-
sát kérte a Fűzfőgyártelepen lévő vízközművekkel kapcsolatban.
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása megtörtént.
A „Balatoni Bringakör” Tihany-Balatonkenese közötti balatonfűzfői 
kerékpárút szakaszának beépítésével kapcsolatban a térítésmentes át-
adáshoz nem járul hozzá. Kisajátítási eljárás megindítását kéri.
A Tobruki Strand főépületének emeletráépítését a Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kezelt, pályázat keretében 
elnyert pályázati projekt alapján kívánja megvalósítani, a pályázatban 
meghatározott műszaki tartalommal.
Felkérte a Fűzfői Vagyonkezelő Kft.-t a 2018. április 10. napján, a 
14/2018 iktatószámon létrejött, az Ingatlancentrum Kft.-vel megkö-
tött ráépítési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
A 2020. évi költségvetés szociális kiadásaiból 8.000.000 Ft-ot a 2020. 
évi költségvetés tartalékába átcsoportosított.
A Tobruki Strand főépületének emeletráépítését a Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kezelt, pályázat keretében 
elnyert pályázati projekt kivitelezési tervdokumentációjának elkészí-
tésére a közbeszerzési pályázat alapján nyertes Fűzfő-Terv Kft. hirdeti 
ki. Az ellenszolgáltatás összege nettó 2.780.000 Ft.
Szanyi Szilvia polgármesterrel szemben indított fegyelmi eljárása ke-
retében a Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete által hozott Kt határozatokat megalapozatlan eljárási ok meg-
jelölésével, azonnali hatállyal visszavonja, továbbá Szanyi Szilvia 
polgármestertől elnézést kér. Ennek fejében a Testület kéri, hogy Sza-
nyi Szilvia álljon el a folyamatban lévő pertől, és az eddig felmerült 
150.000 Ft+ÁFA ügyvédi munkadíj költséget vállalja át.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft felügyelő bizottságának díjazásának költsé-
geit 2020. november 13-tól az Önkormányzat nem vállalja át a Kft.-től.
A decemberi képviselői díjak és ugyanezzel a díjjal csökkentetett al-
polgármesteri tiszteletdíj a költségvetési tartalékba került átcsopor-
tosításra a karácsonyi díszkivilágítás többletköltségeinek fedezésére.
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának 2021 évi ellenőrzési munka-
terve jóváhagyásra került.
BVÖ 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről szóló 
tájékoztató elfogadásra került. BVÖ Hivatal 2019. évi tevékenységé-
ről szóló beszámoló elfogadásra került.
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár intézmény új igazga-
tójának megválasztásáig 2020. december 1-től az új helyettes Szeli 
Dóra Réka közművelődési szakember lett.
SMORAC Bt. (Pokol vendéglátóhely) kérelmének részben helyt 
adva 2020. március 26. napjától 2020. május 8. napjáig, valamint 

2020. november 11-től a veszélyhelyzet fennállásáig a bérleti díj 90%-os 
csökkentéséről született döntés.
Dr. Keil Kálmánné bérlő kérelmének részben helyt adva, 2020. már-
cius 20. napjától 2020. május 18. napjáig a bérleti díj 90%-os csök-
kentéséről döntöttem.
Támogatási kérelmet nyújtottak be a „helyi önkormányzatok tevé-
kenységének LEADER szellemiségű fejlesztése” munkacímű felhí-
vásra 7.426.650 Ft keretösszeg erejéig 100%-os támogatási intenzitás 
mellett. Vállalva a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egye-
sület számára a 2021 évi 1.687.875 Ft tagdíjat.
2018.08.28-án hozott határozatot hatályon kívül helyezte, mely arról 
szólt, hogy a Gyári u. végén lévő 805/33. hrsz-ú 1037 m2-es, részle-
gesen közművesített ingatlant bruttó 2.385.000 Ft értékben értékesíti 
azzal, hogy a vevő Soós Gábor vállalja az északi oldalról a 3. telek vé-
géig az Önkormányzat által kitűzött nyomvonalon a szükséges föld-
munkák, a darálékos, zúzalékos feltöltés, tömörítés elvégzését. A szer-
ződés sem köttetett meg és a munkát is az Önkormányzat végezte el.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata működésével kapcsolatos ta-
nácsadói, szakértői feladatok ellátásával Csapó, Kiss és Mohos Ügy-
védi Iroda lett megbízva 2021. évre.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft téli síkosságmentesítés és hóeltakarítási 
munkákra vonatkozó „Vállalkozási szerződés” megkötésére utasította 
a Kft. ügyvezetőjét.
Dr. Hegedűs Tamás ügyvéd részére a 381.000 Ft+60.960 Ft összegű 
számla kifizetését engedélyezte, tekintettel az Ügyvédi kamarai ál-
lásfoglalásra és mivel a 2019. november 18-i megbízási szerződésben 
foglaltaknak eleget tett.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata a balatonkenesei Balaton Keleti 
Kapuja Turisztikai egyesület tagságából kilépett és a Balatonfűz-
fő-Litér Turisztikai Egyesületbe belépett.
A balatonfűzfői TDM feladatokat a Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egye-
sülettel együttműködési megállapodás keretében átadja. A balatonkenesei 
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesülettel felmondta a megállapodást.
Az autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyában kiírt pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánította. Tárgyalást kezdeményezett a 
jelenlegi szolgáltatóval.
A Balatonfűzfőért Alapítvány részére megállapított 1,110 millió Ft 
összegű támogatásról szóló szerződést jóváhagyta.
Szendi Pétert, Kovács-Árvai Ágnest, Árvai Lászlót, saját kérése alap-
ján, és Tóth Zoltánt a Balatonfűzfői Hírlap feladatai alól felmentet-
te, egyidejűleg megköszönve a szerkesztőbizottság tagjaként végzett 
munkájukat.
2020. december 16-tól a Balatonfűzfői Hírlap főszerkesztői felada-
tok ellátásával Király Anitát 100.000 Ft/hó, szerkesztői, grafikus fel-
adatokkal Kis Danicát 40.000 Ft/hó, fotós feladatokkal Nyírő János 
Bencét 40.000 Ft/hó díjért bízta meg.
A településüzemeltetéshez szükséges zöldhulladék lerakó telep belső 
útjának kialakítására vonatkozó Via Vomito Kft. által megküldött 
árajánlat szerinti bruttó 2.559.290 Ft összegű vállalkozási szerződés 
létrehozását támogatta.
A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 2020 évi költség-
vetését átcsoportosította a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatá-
sok teljesítése kiadásaiból 6.000.000 Ft-ot a 2020 évi egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése, létesítése, teljesítése előirányzat számlájára.
A Fűzfői Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói tevékenységével Tömpe 
és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Kiss 
Mária könyvvizsgálót bízta meg 2021. január 1-től 2022. május 31-ig 
765.000 Ft+ÁFA díjazásért.

Király Anita polgármesteri referens
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2020-as év a Balaton Nyugdíjasklub életében
2020 január első keddjén a szokásokhoz híven összejöttünk, hogy 
klubdélutánunk keretében köszöntsük egymást és az új évet. Az év 
első klubdélutánján számot vetünk az előző év terveinek megvalósu-
lásával és a gazdálkodásunk eredményeivel, majd az új év programja-
ihoz gyűjtjük az ötleteket, amit aztán betervezünk, hogy az év folya-
mán gazdagítsuk és élményekkel töltsük meg az együtt töltött időt.
Minden évben vannak visszatérő, állandó programok, amelyek már 
hagyománnyá váltak 48 év alatt a közösség életében. Ilyenek a február 
harmadik szombatján szervezett jelmezes farsangi délutánok, ahol a 
csoport tagjai rendkívül ötletes jelmezekbe öltöznek, mindenki örö-
mére és a hangulatot felfokozva. A második tavaszi, nagyon kedves 
szokás, hogy férfi tagjaink ilyenkor lelkes készülődés után a márciusi 
délutánunkon köszöntik a nőnapot és virággal kedveskednek a klub 
hölgy tagjainak. Színesítette a délutánt Konticsné Ancsa által szer-
vezett meglepetés műsor, ahol egy kedves és tehetséges fiatalember, 
Pató Bálint énekes örvendeztetett meg bennünket egy előadással és 
minden jelenlévő nőt egy szál rózsával. Férfi tagjaink köszöntőket 
mondtak és Prepszent János klubtársunk ismét szép versel készült. A 
tavaszi hónapok nálunk a virágok és a gondozásunkban lévő növé-
nyek, ágyások rendbetételének az ideje, ezt még időben meg tudtuk 
tenni.
A klub életében is nagy változást hozott sajnos a járványhelyzet, már 
az áprilisi hónaptól szüneteltek az összejövetelek és az elővigyáza-
tosság megkövetelte, hogy töröljük a következő időszakra tervezett 
programokat. A kicsit lazább nyári hónapokat mi is kihasználtuk, 
júliusban egy szabadtéri, távolságot tartani tudó összejövetelt szer-
veztünk. Klubvezetőnk Lajkó Frigyes felajánlotta, hogy a vendéglá-

tó egységének kerthelyiségében egy szalonnasütést szervezzünk. A 
délután remekül sikerült, azért itt is látszott a tagokon, hogy milyen 
nagy igényük van ezekre a közös délutánokra.
Szeptemberi, októberi találkozásaink már megváltoztak, csak beszél-
getős, kártyázós volt, jó távol elhelyezett aszalok mellett zajlott. Ter-
mészetesen a hagyományos szüreti vigadalom is elmaradt az idén. 
Novemberben még mindenképpen szerettünk volna összejönni, ha 
kisebb létszámmal is, mert ez a délután mindig is a valamikori klub-
tagokról való, halottaknapi megemlékezésről szólt, most is felidéztük 
emléküket, gyertyát gyújtottunk és egy szál virággal tisztelegtünk 
előttük.
Sajnos az idei évben három klubtagunk hagyott itt bennünket és az 
égi klub tagjaivá váltak. Az viszont bíztató, hogy öt új klubtaggal 
bővült a létszám. Ezután is minden jelentkezőt örömmel fogadunk 
köreinkbe.

A Vezetőség nevében: Csomai Katalin

Voltunk, vagyunk, leszünk!
„Minek élünk, ha nem azért, 

hogy egymás számára könnyebbé tegyük az életet”. Georgo Eliot

A 2020-as esztendőt normál keretek között kezdte meg klubunk. Ja-
nuárban klubfoglalkozás, éves beszámoló, a farsangi előkészületek 
mind a már megszokott mozgalmas évet vetítette előre. Február és 
a március is jól indult. Megtartottuk a klub farsangot, a nőnapi ren-
dezvényünket.
Fájdalmas volt számunkra, hogy a nyugdíjas klubok havi rendszeres 
rendezvényei elmaradtak „némaságba” burkolóztunk és csupán a 
technika vívmányain keresztül tudtuk követni az eseményeket.
Jó érzés volt, hogy a lakosság felelősségteljesen gondolkodott ezzel is 
megkönnyítve a kritikus helyzetet.
Mit is mondhatnánk a koronavírus teljesen átalakította az életünket.
Nem volt könnyű, de láttuk az összetartozást, segítségnyújtást.

A rendezvényeket, amiket meg tudtunk tartani nagyon jó hangulat-
ban töltöttük el. Tavasszal megkezdtük és egész évben ápoltuk tele-
pülés részünkön lévő virágágyásainkat az itt lakók és az idelátogatók 
örömére, megtartottuk Velencei- tó körüli kerékpár túránkat, melyre 
már csak a legbátrabb tagjaink vállalkoztak. Megkezdtük nyári és őszi 
hagyományos rendezvényeink előkészítését, melyeket a vírus jelenlé-
te miatt nem tudtunk megrendezni.
Helyette részt vettünk a nyár végi Tobruki rendezvényen. Közben 
klub foglakozásaink a legbátrabb tagjaink részére is álarcos masz-
kabálra emlékeztetően zajlottak. Az év végén a klub tagokat csekély 
ajándékkal köszöntve kívántunk boldog ünnepeket mindenkinek.
Az év folyamán két tagunkat elveszítettük, emléküket tisztelettel 
megőrizzük!
Ez úton is köszönöm Szabó Istvánné és Pergel József sok éven át a 
közösségért végzett munkáját és kívánok jó egészséget a további aktív 
tevékenységhez.
Maradjunk meg jónak, alázatosnak és tisztelettudónak, mert az em-
beri becsületünk ezt kívánja meg.
2020-as év nehézségekkel halmozott volt, de a remény ne hagyjon el 
Bennünket és örömmel, boldogsággal szívünkben várjuk a 2021-es 
évet, mely pillanatok alatt elérkezik.
Szeretetteljes, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok és egy olyan 2021-es 
évet amely egészségben, boldogságban gazdagságban bővelkedőbb lesz.
Szebb jövőben reménykedve és bízva kívánok minden tagunknak és 
újságolvasónak eredményeknek gazdag, boldog új évet!
Balatonfűzfő, 2020 december 23. Németh Gábor
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„Ez a csönd éve volt...”
Sajnos ez az idézet Balázs Fecótól aktualitással szolgál nagyon sok 
civil szervezet 2020. év betervezett és végre nem hajtott munkájához. 
Így volt ezzel a Balaton Dalkör is ez évben. Az elmúlt évek gyakorla-
tának megfelelően, körülbelül húsz fellépéssel számoltunk, melyből a 
vírushelyzet miatt öt produkciót sikerült lebonyolítani. Továbbá az 
aktuális Katonadalos Fesztivál, valamint dalkörünk húsz éves évfor-
dulója is elmaradt.
Nehezen, de az egészségünk megóvása érdekében betartunk minden 
óvó-védő rendszabályt, ezért nem találkozunk már hónapok óta szemé-
lyesen. De, ha egyszer „felszabadulunk”, akkor mindent bepótolunk!
A szigorításoknál sokkal nagyobb a bánatunk. Ugyanis két hónapon 
belül két férfi tagunkat veszítettük el. Kálmán Sándor és Torda István 

dalos társunk már az égi dalkörben énekelnek. Bízom benne, hogy 
ezzel a negatív sorozat befejeződik és 2021-ben a fránya vírushelyzet 
befejeztével újult erővel bepótolunk minden elmaradt programot. 
(Természetesen, ha továbbra is megkapjuk az eddigi támogatást az 
Önkormányzattól és a Művelődési Központtól.)
Sajnos az előzőekben leírtak vonatkoznak kártyaklubunkra is. Az is-
mert okok miatt nem találkozunk, amíg vége nem lesz a veszélynek. 
De ígérem, hogy jövőre az elmaradt Gróf Tibor emlékversenyt meg-
szervezzük.
Mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánok!

Farkas Sándor 
a dalkör és a kártyaklub vezetője

2020 a Kenderfűz Néptánccsoport szemüvegén keresztül
2020. január 1-én a Kenderfűz néptánccsoport szinte minden tagja 
közösen ünnepelte az új esztendő kezdetét, de később kiderült, hogy 
erre az ünneplésre leginkább A tanú című filmből származó idézet a 
legmegfelelőbb: „Akkor még nem sejtettem...”. Ha előre tudtuk vol-
na, márciusig mindennap táncpróbát tartottunk volna.

Február 9-én Zoboralján farsangoltunk testvértelepülésünk Nagycé-
tény meghívásának eleget téve, és ezzel a fellépéssel egészen nyár 
közepéig elbúcsúztunk a színpadtól. A próbákon Felső-tiszavidéki 
táncot (bökönyi asszonycsárdást) kezdtünk tanulni, bízva abban, 
hogy a kényszer-rendezvényszünet nem tart sokáig, de sajnos már-
cius közepétől a próbákat is fel kellett függeszteni. Ezután maradt a 

virtuális kapcsolattartás, az otthoni gyakorlás (ennek eredményessé-
géről az alsó szomszédokat kellene megkérdezni), és a népviseletek 
beszerzése, készítése.
Júniusban aztán feloldották a „zárlatot” és végre találkozhattunk, 
próbálhattunk, készülhettünk a július végi nagycétényi falunapra, 
ami ugyanolyan jól sikerült, mint eddig minden látogatásunk, hiszen 
a két település kapcsolatát az „itthonról hazamegyünk” mottó hatá-
rozza meg. Idén szűkített kerettel vettünk részt a rendezvényen, de ez 
semmit sem csökkentett az élményen, amikor közösen énekeltük el a 
Hazám, hazám, édes hazám című népdalt.
Ezután megint egy kis szünet következett, majd a várossá avatás 20 
éves évfordulóján végre előadhattuk az idén tanult új táncunkat, és 
ezzel gyakorlatilag véget is ért számunkra az év, táncpróbákat még 
november elejéig tarthattunk, és azóta megint csak a virtuális tér le-
het közös. Néha letörljük a port a táncos cipőkről, megszellőztetjük a 
népviseleteket és várjuk, hogy végre vége legyen ennek a rossz álom-
nak is beillő évnek.

Kenderfűz Néptánccsoport 
Molnár Eszter 

Gondolatok az elmúlt évről…
Reményekkel telve hagytuk magunk mögött a 2020-as évet.
Amikor ez az újság az olvasó kezébe kerül már túl, vagyunk egy olyan 
éven, ami úgy gondolom nem csak a családok életében, hanem civil 
szervezetek működésében is mély nyomot hagyott.
Gondolataim próbálom összeszedni milyen szépen és jól indult év 
elején minden mennyi rendezvény és program volt a terveink között, 
de ebből sajnos csak pár rendezvényt tudtunk megtartani, február-
ban tartottuk a farsangi bálunkat, márciusban a Nőnapot két nyá-
ri programon vettünk részt, és november elején megtartottuk az 
év utolsó rendezvényét. A korlátozás ideje alatt sem adtuk fel a mi 
közösségünk még ebben a nehéz időszakban is dolgozott mindany-

nyiunk érdekében, ez nagyon fontos volt a sok más segítség mellett, 
mert leginkább magunkra és egymásra kellett számítanunk, ezt a mi 
közösségünk megtanulta a huszonnyolc év alatt, igaz az év vége felé 
leginkább már csak telefonos beszélgetések voltak. Kiemelkedő ese-
mény volt, hogy megtörtént a Közösségi Ház felújítása és akadály-
mentesítése, első alkalom volt, hogy a tervezéstől a kivitelezésen és 
az átadáson is végig jelen voltam és mindenben kikérték a vélemé-
nyemet, ez nagyon fontos a fogyatékossággal élő emberek életében 
hiszen valójában az ő életvitelük megkönnyítése a cél, és nem beszélve 
arról, hogy az akadálymentesítés a fenntartó törvényi kötelessége is, 
az átadáson részt vett Mesterházi Zsolt, a Mozgáskorlátozottak Egye-
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Méhnyakrák Megelőzési Hét
Az Európai Méhnyakrák Társaság (ECCA) 2021. január 18-24. kö-
zött jelölte ki a XV. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét pontos 
dátumát.
2014-óta a Mályvavirág Alapítvány szervezi Magyarországon az  
Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet és ennek hazai program-
sorozatát, Mályvavirág Nagykövetekkel.
Idén, harmadik alkalommal jelentkeztem Balatonfűzfő csatlakozásá-
val a kezdeményezéshez.
A Mályvavirág Alapítvány „a méhnyakrá-
kos nők gyógyulásáért és a megelőzésért” 
2013 májusában alakult meg. A létrehozás 
oka az volt, hogy legyen egy olyan szerve-
zet Magyarországon, amely kifejezetten 
méhnyakrák-megelőzéssel és rehabilitá-
cióval foglalkozik. Korábban nem volt 
ilyen, pedig nagy szüksége van az országnak rá. Ma már dolgoznak 
a nőgyógyászati daganattal érintettek segítéséért is. Az elmúlt évek-
ben a Mályvavirág Alapítvány kapoccsá vált a méhnyakrákos nők, az 
orvosok, a védőnők, a hatóság, a média és a lakosság között. Számos 
programmal, kezdeményezéssel dolgoznak azért, hogy az egészséges 
nők tudatossá váljanak a méhnyakrák megelőzésben, hogy minél töb-

ben tisztában legyenek azzal, a méhnyakrák megelőzése legnagyobb 
részt rajtunk múlik.
A megelőzési hét idei mottója:

„összeköt bennünket a gyöngy!”
Ebben az igen nehéz helyzetben, a Mályvavirág Alapítvány úgy gon-
dolta, mindannyiunk számára fontos, hogy erősítsük egymást, a ki-
alakult jó kapcsolatokat megőrizzük, ápoljuk, s ne szakadjon meg az 
évek óta sikeres méhnyakrák prevenciós figyelemfelhívás, a hagyo-
mány, kötelék. Ezért a kialakult helyzethez alkalmazkodva 2021-ben 
teljesen online kampányt szerveztek.
A hét folyamán a social media platformukon (https://www.face-
book.com/malyvavirag) a megelőzéssel kapcsolatos tartalmakat fog-
nak megosztani.
Mindemellett, meghagyva a közkedvelt gyöngyöt, stílszerűen egy 
on-line kihívást indítanak el a Facebookon, amely összeköt bennün-
ket on-line, leginkább azokkal, akiket kihívunk a posztunkban!

A mályvavirág az érett nő szimbóluma, 
mely szívós, kitartó és nagyon szép virág, olyan, mint a női lélek. 

Csak van, hogy szirmaink megsérülnek.

Tölgyes Beáta területi védőnő

Szerencsére, rosszabb is lehetett volna
2020. január elsején a pezsgős koccintáskor bizonyára egyikünk sem 
sejtette, milyen félelemmel teli év vár ránk. Sokan vagyunk akik, 
mint vírusos file-t a számítógépünkről, törölnénk ezt az évet emléke-
zetünkből szőröstől-bőröstől.
A járvány negatív hatásai vállalkozásokat, családokat tett tönkre, 
kényszerített pályamódosításra. Szerencsére a Balatoni Horgászegye-
sületek Szövetségének horgászegyesületeit nem érintette ennyire sú-
lyosan a kialakult helyzet.
Egyesületeink januárban a bevezetett biztonsági rendszabályok be-
tartása mellett megkezdték az állami horgászjegyek forgalmazását. 
Az előző évekhez képest érezhetően kevesebb állami jegyet értékesí-
tettek. Így volt ez februárban is.
Március, április hónapokban azonban egyre többen váltottak horgá-
szengedélyt, jelentkeztek horgászvizsgára. Köszönhetően annak, 
hogy a kijárási korlátozás ideje alatt egyéni sport tevékenység végzése 
(ebbe a horgászat is beletartozik) engedélyezett volt, nagyon sokan 
tértek vissza korábban e szabadidős sportot elhagyó társaink közül.
Egyik volt munkatársam (aki köztudottan megvetette a horgásza-
tot), hívott, hogy szeretne vizsgázni, engedélyt váltani. Megdöbbent 
visszakérdésemre elmondta, hogy vett egy elektromos hajót, melyet 
nem tud kipróbálni, mivel az nem minősül egyéni sporttevékenység-
nek, mint a vitorlázás. Sikeres vizsga és engedélyváltás után örömmel 
indult „horgászni”.
Sajnos a járvány miatt nagyon sok egyesületi és szövetségi progra-
munkat kellett törölni, halasztani, módosítani, hogy ügyeljünk, vi-

gyázzunk egymásra. Elmaradtak a tavaszra, kora nyárra tervezett csa-
ládi programok, horgászversenyek. A szövetség gyermek és ifjúsági 
horgászversenyét a „Horgássz, ne drogozz!” viadalt a Balaton helyett 
a Zsennyei horgásztáborban rendeztük meg június végén. A nyári 
enyhítésnek köszönhetően, korlátozott létszám mellett Révfülöpön 
tartottuk a Balatoni Horgászok napját, immáron hagyományosnak 
nevezhető nagy sikerű halgasztronómiai rendezvényünket.
E program 2021-es Balatonfűzfői megvalósítására a Magyar Falu 
Programon belül pályázott szövetségünk, melyen sajnos nem támo-
gatták kérelmünket.
Bár „a statisztikák a világ megrontói” (egyik volt egyetemi professzo-
rom szerint), mégis így év végén beszédesek lehetnek a létszámada-
tok. 2020-ban szövetségünk taglétszáma nem csökkent, minimálisan 
emelkedett. Közel kétezer új horgász tett vizsgát egyesületeinknél, 
lett e szabadidős sporttevékenység (és a Balaton) szerelmese. Nagyon 
sok gyermek horgász választotta nemzetközi szinten is legsikeresebb 
sportágunkat.
Sajnos az utazási korlátozásoknak köszönhetően elmaradtak a külföl-
di horgászok, az őszi süllőzésre érkező osztrák, német vendég sport-
társak.
2020. Így köszönünk el tőled, remélve egy sokkal jobb és biztonságo-
sabb 2021-t.
Görbüljön, és senki se felejtse el leadni fogási naplóját február 28-ig, 
mert sokba fog kerülni az ez évi engedély.

Balogh Tibor BHSZ elnök

sületeinek Országos Szövetségének elnökségi tagja, aki kerekes székes 
elismeréssel köszönte meg, hogy Balatonfűzfőn a sérült emberek be-
vonásával ilyen projekt valósult meg.
Bízom a 2021-es évben szebb és jobb lesz, nem csak a növények zől-
delnek ki tavasszal, hanem a szívekben és tettekben is visszaáll a régi 
megszokott rend, és munkánkat tudjuk folytatni, úgy ahogy azt tet-
tük a múlt években.

Ron Cristian sorait idézve:
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is 
ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. 
De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lel-
kedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”

Hegedűs Józsefné 
Mozgássérültek Egyesületének elnöke

https://www.facebook.com/malyvavirag
https://www.facebook.com/malyvavirag
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Balatonfűzfői Fiatal Művészek Klubja – 2020 

Minden évben szokás a Művelődési Központtal december-január 
magasságában az egész kezdődő év programtervét elkészíteni közö-
sen. 2019. végén sem volt ez másként, 2020-ra összesen 10 rendez-
vényt terveztünk. Aztán…
Négy esztendő után ismét az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a 
Művház felkérte a BFMK-t, hogy a 2020-as, magyar kultúra napja 
alkalmából szervezett szokásos városi ünnepségnek mi adjuk a ge-
rincét. Horváth Eszter klarinéton, Varga Áron zongorán játszott, 
Kiss Ákos verssel állt színpadra, míg Váradi Bence néhányad magával 
néptánc koreográfiával jeleskedett. Az est zárásán Glassl Mercédesz 
Éva és Gertner Vilmos, azaz az Acoustic Session duó zenélt nekünk. 
Megható volt, hogy bár nem egyeztettünk, de első számuk a nem-
rég elhunyt Gróf Tibor Igazgató Úrnak, a BFMK megálmodójának 
egyik kedvenc száma volt. Itt is szeretnénk gratulálni a kulturális díja-
zottaknak, különösen is Gróf Tibinek, és érintett tagjainknak: Hor-
váth Eszternek, Mós Eszternek és Németh Tamásnak!
Aztán amit a 2020-as évadok tervezésének fázisában még nem sejtet-
tünk, jött a pandémia… Május 22-én Németh Tamás önálló estje, jú-
nius 11-én Irinyis fiatalok bemutatkozó alkalma, június 12-én az 5. 
néptáncgála, július 17-én és 18-án a strandkoncertek kényszerültek 
elmaradni.

Idén kisebb mértékben a tavalyinál, de részt vettünk Városunk Kos-
suth-díjasa, Bozay Attila szülőházának koszorúzásán és a megemlé-
kezésen szeptember 12-én. Ezúton is köszönjük az Önkormányzat és 
a Balatonfűzfőért Alapítvány támogatását, hogy szeptember 27-én 
a módosult pályázati körülmények ellenére is tudták támogatni az 
immáron évek óta szokásos, egyetemistáink által adott komolyzenei 
koncertet. Idén először a Szent László templomban valósult meg az 
alkalom, jövőre talán sikerül mindkét katolikus templomunkba eljut-
tatni hangversenyünket.
Október 9-10-ére Eric Satie gigantikus, közel 24 órás zongoraművét 
terveztük megszólaltatni, a Vexations-t. Az világviszonylatban is 
évtizedes ritkaságként megszólaló remekmű bár bizonyára az egész 
ország szakmai krémjéből szólított volna városunkba művészeket, 
sajnos ez forráshiány okán elmaradt. És jött a második hullám, így 
október 29-én ismét Németh Tamás önálló estjét kellett újabb hóna-
pokra elhalasztani…

Igyekszünk mindent pótolni, és a vírushelyzet múlásával újult erővel 
fogni a szervezéshez! Folytatás következik!

Varga Áron

Tovább fejlődik a Fűzfői Atlétikai Klub sporttelepe

Keil Norbert 2016 áprilisától tevékenykedik a Fűzfői Atlétikai 
Klub elnökeként, ahol korábban, mint gyerek, majd ifjúsági vi-
torlázó sportolt eredményesen. Magyar válogatott kerettagként 
nemcsak országunk, hanem Balaton fűzfő nevét is népszerűsítette 
sport társaival.

Az elmúlt négy évben jelentős fejlesztések voltak a FAK sporttele-
pén, ami még örvendetes, hogy a fűzfői labdarúgóklub felnőtt és 
U19-es csapata régen nem látott jó eredményeket produkál a megyei 
elsőosztályban. A kosárlabda szakosztályban pedig egyre több gye-
rek bontogatja szárnyait. – A 2016/17-es évben nyertük meg a TAO-s 
pályázatot, csak sajnos mindez egy évet csúszott, a pályázatok anyagi 
begyűjtése miatt. Tavaly márciusban kötöttünk szerződést a kivitelező 
céggel, illetve akkorra tudtuk a nagy részét a támogatásnak összegyűj-
teni. Most ott tartunk, hogy a két műfüves pálya, világítással együtt 

használható állapotban van, melyek be vannak kerítve. Szerencsére so-
kan futballoznak este, nemcsak a felnőtt csapat tart edzéseket, hanem a 
gyerekek is rúg ják a labdát, ami nagy öröm számunkra, hiszen bennük 
van a jövő – kezdi Keil Norbert, miközben mutatja a sporttelepet.
Ami még örvendetes, hogy az átadáskor a terület teljesen rendezett 
lesz. További jó hír, hogy a 2019/20-as évadban Balatonfűzfőn ren-
dezték meg a Bozsik-programot, mert a feltételek adottak az MLSZ 
kiírásának. Korábban ennek éveken keresztül Balatonalmádi adott 
otthont. Mint minden fejlesztési TAO-s pályázatnál – amely köz-
vetlenül az egyesületekhez kerül – hetven százalékos a támogatás, 
az önrész harminc százalékos. A beruházás teljes költsége 256 millió 
forint. Ebbe már vannak olyan elemek, amely a későbbi sportcsarnok 
megépítéséhez szükségesek. Itt közműveket kellett odébb tenni, tám-
falat építeni, ráadásul a villamoshálózat teljes kiépítését is megvalósí-
tották. A jelenlegi beruházás mintegy 10 ezer négyzetmétert fed le, 
a maradék nyolcezerre egy multifunkcionális sportcsarnok megépí-
tését tervezik.
Keil Norbert reméli, hogy az építési engedéllyel rendelkező sport-
csarnok néhány éven belül megépül, mert erre nagy igény van a vá-
rosban. Kontrát Károly országgyűlési képviselővel már többször tár-
gyalt ez ügyben, aki támogatásáról biztosította. A várható beruházás 
jelenlegi költsége 884 millió forint, melynek nagy részét 619 millió 
forintot pályázati pénzből tudnák előteremteni. A multifunkcionális 
sportcsarnokban a kosárlabda mellet helyet kapna a kézilabda, a lab-
darúgás, a birkózás és a tömegsport. Az elmúlt négy évben az egyesü-
let gazdagodott két kilenc fős új Ford Transit kisbusszal és 1arab 20 
fős busszal. A környezetük rendbentartására is nagy figyelmet szeret-
nének fordítani, ehhez vásároltak két Husquarna kistraktort és egy 
komolyabb gépet, amivel más munkákat is el tudnak végezni.

Szendi Péter 
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Sokrétű és felelőségteljes egy védőnő feladata
Tölgyes Beáta területi védőnő 2000. június 
6-án tette le az államvizsgát a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 
Szombathelyi Tagozat Védőnői Szakán, és 
augusztus 1-jétől védőnő Balatonfűzfőn.
– Előszőr vegyes körzetem volt a Fűzfőgyár-
telepi részen, vagyis a területi munka mellett 
iskolai feladatokat is elláttam. 2006. január 
1-jétől négy évig helyettesítéssel láttam el a 

Fűzfőfürdői és a Tobruki település részeket, majd 2010 óta csak területi 
védőnőként végzem a védőnői feladatokat Balatonfűzfő teljes területén 
– kezdi Tölgyes Beáta, miközben lelkesen mesél, számára ez nem 
munka, hanem hivatás, melyet nagyon szeret.
Teljesen tudatos volt a pályaválasztása. Mivel mindig is szeretett kis-
gyermekekkel foglalkozni, így nyolcadik osztályban, amikor döntenie 
kellett, hogy merre tovább, az egészségügyi szakközépiskolába jelent-
kezett. Bár itt történt egy kis csalódás, mivel először csak a szakiskolai 
osztályba kerülte be, a túljelentkezések miatt. Mindig is pozitívan állt 
az élet dolgaihoz, így nem adta fel és a hároméves szakiskola elvégzése 
után, lehetősége adódott, hogy második osztálytól folytassa a tanul-
mányait, immár szakközépiskola osztályban. Így a középiskolai tanul-

mánya hat évig tartott, majd jelentkezett az Egészségügyi Főiskola vé-
dőnői szakára, amely négyéves képzés volt. 2004-ben Esztergomban 
szociálpedagógia diplomát szerzett. Mint mondja, a területi védőnő 
feladata nagyon sokrétű.
– Nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 
anyaságra való felkészülés segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok 
szervezésében való részvétel. A várandós édesanyák gondozása, a gyer-
mekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás. Az újszülött kortól 
a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. Mindig van 
némi mobilizáció, így átlagosan 185 családot látok el. Évente 30-40 
kismamát veszek fel újonnan, átlagosan 28-32 újszülött születik Ba-
latonfűzfőn.
Nagyon sokrétű a védőnők tevékenysége, mellyel együtt a felelősség 
is nagy, és a mostani járványügyi vészhelyzetben még nagyobb, külö-
nösen azért, mert a személyes találkozásokat korlátozniuk kell. Fel-
adatait igyekszik mindig naprakészen ellátni, ami néha nem sikerül, 
de a határidőket mindig pontosan betartja. Rendszeresen jár tovább-
képzésekre, konferenciákra. Beáta összességében nem bánta meg, 
hogy ezt a hivatást választotta. Mindig vannak olyan pillanatok, ami 
miatt azt érzi, hogy jól döntött.

Szendi Péter

Irinyi suli hírek
Kívánok mindenkinek egészséges, boldog és sikeres új évet!
A felújítás miatti átköltözés után a sok kompromisszum és segítés kö-
vetkeztében jól belaktuk a rendelkezésünkre bocsátott külső helyszí-
neket, épületeket. Folytatódik a tanítás. A gyerekek is jól vették az 
akadályt.
Iskolánkra is jelentős hatással volt a jelenlegi járványügyi helyzet. 
Amennyire lehetett felkészültünk a pandémia okozta kihívásokra. 

Az EMMI ajánlása alapján elkészültek a járványügyi készenlét idejére 
vonatkozó intézkedési tervek. Folyamatos fertőtlenítés és a maszkvi-
selés kötelező! Kollégáim részt vettek a szűrővizsgálatokon. Ameny-
nyiben szükséges az online tanítás bevezetése, iskolánk egységesen 
a KRÉTA Kollaborációs felületén tanít. Ilyenkor elvárás az órarend 
szerinti bejelentkezés mind tanár, mind diák számára. Ezen a felü-
leten nem csak a házi feladatokat tudjuk kiadni, rendszerezni, visz-
szakérni, hanem a közvetlen kontaktóra is megvalósítható, ahol élő 
szóban és élő képpel tudnak órát vezetni a tanárok.
A pandémia miatt nagyon lecsökkentek mind a sport, mind a tanul-
mányi versenyzési lehetőségek. Ennek ellenére kihasználjuk azt a ke-

vés lehetőséget is, ahol jó eredményeket érnek el diákjanik. Például 
VII. Würcz Ádám országos képzőművészeti verseny IV. korcsoport 
III. helyezett Erdősi Janka.
Gratulálunk!
A 8. osztály középiskolai felvételire készül. Kollégáim plusz tanórák-
kal és felkészülési lehetőségek biztosításával igyekeznek segíteni. 
Szakkörön is részt vesznek tanulóink.
Alsósaink részt vettek Eplényben síoktatáson. Nagy élmény volt ja-
nuár elején ennek a szép téli sportnak a kipróbálása. Köszönjük Kar-
kerné Mari Bernadettnek, Szőllősi Adriennek és minden közreműkö-
dőnek a szervezést.
Az iskola átalakítása, felújítása folyik. Elbontották a régi tornater-
met, és az újonnan épülő 8 terem helyét is előkészítették. Január ele-
jén elindult az alapozás.
Nagyon várjuk a visszaköltözést egy felújított iskolába, ahol új na-
gyobb modernebb tornateremben, új zenetermekben, új hangszerek-
kel, megújult környezetben fogunk tudni dolgozni.

Dudás Zsolt igazgató
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Garzon-karácsony
Immáron harmadszor került sor az Irinyi utcai Garzon társasház ka-
rácsonyi összejövetelére.
Slemmer Gyula gondnok vezetésével fel lett díszítve a társasház aulá-
ja, és közösen a ház karácsonyfáját is feldíszítették a lakók.
Forralt bor, pogácsa és finom sütemények várták az érkezőket, melye-
ket a lakók maguk készítettek.
A Garzonház lakóközössége, a közel hetven lakóval Balatonfűzfő leg-
nagyobb lakóközössége, ezért is fontosnak tartják hogy megismerjék 
egymást és mindenben egymás segítségére legyenek.

A lakóközösség

Jeles napok
Január és február az év két „nemszeretem” hónapja, ekkor még rövi-
dek a nappalok, hideg az idő, s már elmúlt a karácsonyi ünnepvárás 
izgalma is. A római korban még neve sem volt ennek az időszaknak. 
Sokáig március volt az év első hónapja, s csak később vette át a január 
az évkezdő helyet. Nem véletlen tehát, hogy nevét Ianusról kapta, aki 
a kapuk és átjárók istene volt az ókori római mitológiában.
A magyar népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony hava, 
de neveztél Télhónak, Fergeteg havának is, a 18. században a magyar 
nyelvújítók pedig a zúzoros nevet adták neki.
Január első napján minden szokás, babona arról szólt, hogy szeren-
cséssé tegye az új esztendőt, nem volt szabad kivinni semmit a ház-
ból, nem volt szerencsés, ha az első látogató a házban nőnemű volt, 
az étkezések pedig szintén az analógia mágiáját használták, pénzérme 
formájú lencsét, és sok-sok lapból álló rétest kellett enni annak, aki 
gazdagságot remélt az újévtől.
Január 6-án, Vízkereszt napján ért véget a karácsonyi ünnepkör, és 
ekkor kezdődött a féktelen mulatozások ideje, a farsang. A bibliai 
hagyomány szerint a pap Vízkeresztkor szenteli meg a tömjént és a 
vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak. Ezen a napon volt 
az ideje a házszentelésnek is, Az ajtó szemöldökfájára a pap szentelt 
krétával fölírja az évszámot és a Háromkirályok nevének (Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 21.

A farsang vízkereszt és hamvazószerda közé esik, változó hosszúságú 
időszak, hossza a húsvét időpontjától függ. A párválasztás mellett lé-
nyege a hagyományosan szigorú szabályok felrúgása és kigúnyolása. 
Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza: a névtelen-
ség, az „arctalanság” biztosítja mindenki számára a féktelen mulato-
zást.
Január 21. – Ágnes napja az azévi termés előrejelzésére adott némi 
támpontot, ha ezen a napon derült az idő, akkor jó termés lesz az 
évben, de férjjósló nap is volt: ha a lányok böjtölnek Ágnes napján, 
megálmodhatják jövendőbelijüket.
Január 22. – Vince napja, a szőlősgazdák egyik védőszentjének napja. 
Úgy tartják, „ha megcsordul Vince, telve lesz a pince”. A hagyomány 
szerint ezen a napon a szőlővesszőket a meleg szobában öblös szájú 
üvegbe helyezik. Ha ezek kihajtanak, akkor nem fognak elfagyni a 
szőlőszemek.
Január 25. – Pál vagy pálforduló napja. Amilyen az idő Pál napján, 
olyan lesz az időjárás következő negyven napig. Általános hiedelem 
szerint Pálfordulásakor a tél ellenkezőjére fordul, ha tehát hideg van, 
akkor melegedés, ha pedig jó idő, akkor még lehűlés várható.
Reméljük, hogy a január elsejei tevékenységeink elűznek minden 
gondot és bajt, és a farsangi mulatságok idén is segíthetnek rövidebb-
nek érezni ezt a sötét és hideg időszakot.

Molnár Eszter
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Balatonfűzfő, ahol nem csak a fiúk rúg ják a bőrt
Balatonfűzfőn 2014-ben alakult a női labdarúgó csapat. A megalaku-
lás érdekessége, hogy az egyik akkori labdarúgást szerető anyuka kez-
deményezésére verődtek csapattá.
Az egyesület támogatta a lányok lelkesedését, és úgy döntöttek, hogy 
a 2014-15 ös évben a FAK női csapatát benevezik a Veszprém me-
gyei női labdarugó bajnokságba. Vezetőedzőjük a ma is játékosként 
és edzőként is itt tevékenykedő Radnai Gábor lett.
A csapat az évek alatt folyamatosan fejlődött, ennek köszönhetően 
2018-19 es szezonban már a dobogó második fokán végeztek. A 
csapat összetétele az évek alatt folyamatosan változott. A 14 évestől 
az 56 évesig ugyanolyan lelkesedéssel vesznek részt a bajnokságban. 
Az idei évben edzői változások történtek ennek következtében a 
női csapat játékos-edzői feladatát én látom el. A 2020 as év nehezen 

indult és úgy is fejeződött be a csapatunk számára. A 2019 -20 as 
bajnokság eredmény nélkül zárult Covid vírusnak köszönhetően. 
Szerencsére a mostani bajnokság a téli szünetig gond nélkül lezaj-
lott, és a lányok a tabella 2. helyén várják a tavaszi folytatást. Még 
rengeteg munka áll a csapat előtt hogy megőrizze a jelenlegi helyét 
vagy akár előrébb is mozdulhasson. Szeretnénk, ha minél több lány, 
asszony kipróbálná ezt a sportot, ahol nem csak a fiúk rúgják a bőrt. 
Ez a női sportág folyamatosan bővűl, ugyanakkor még mindig ke-
vés a női labdarúgó.Ennek következtében az elmúlt években több 
csapat is megszünt vagy összeolvadt.Feladatomnak érzem ennek a 
sportágnak a megszerettetését Balatonfűzfőn.Ezért is várunk szere-
tettel minden érdeklődőt már 14 éves kortól akit egy kicsit is vonz a 
sport és a csapatjáték.  Kis Danica

Csucsánszky csúcsra járat?
A Fűzfői AK férfi felnőtt futballcsapata az idei – halasztásokkal teli 
– őszi szezont az 5. helyen zárta, 10 mérkőzéssel, 25 ponttal. Csu-
csánszky mester kértem meg, hogy összegezze a csonka szezont:
A Covid vírus miatt mi is nehéz helyzetbe kerültünk, a szabályzat 
lehetővé tette, hogy ha az egyik csapat nem akart meccset játszani, 
akkor halaszthat. Én úgy gondolom, mi jó formában voltunk, így sze-
rettünk volna játszani, de az ellenfeleink úgy döntöttek, hogy nem 
akarnak pályára lépni. Bár mi folyamatosan edzésben maradtunk, de 
úgy alakult, hogy az utolsó négy mérkőzésünk elmaradt. Elég nehéz 
így a tabellát értékelni, hogy nem mindenki játszott azonos számú 
meccset. Nem csak azért szerettünk volna játszani, hogy reálisabb ké-
pet kapjak a csapatról, a vesztett pontok tekintetében elsők vagyunk. 
Ha az elmaradt négy mérkőzésen jól szereplünk, akár első helyen is 
fordulhattunk volna, amit két-három hónapig nézhetett volna a csapat.
Javulásunk egy folyamat eredménye, annak ellenére, hogy nehéz volt 
úgy felépíteni a csapatot, hogy a tavaszi vírushelyzet miatt sok volt 
a pihenő, és most ősszel is a legrosszabbkor ért véget amikor már el-
értük azt a szintet, ami a miénk, amikorra már igazán jó állapotba, 
jó formába kerültünk. Idén már azokat a csapatokat is magabiztosan 
vertük meg, akik ellen tavaly nagy küzdelem árán tudtuk megszerez-
ni a három pontot. Keretünk is változott kicsit, Szabó Patrik (Bagyó) 

kicsit most szünetelteti a labdarúgást, második számú kapusunk, Do-
bai Enyingre távozott, őt az ifiből felkerült fiatal hálóőrrel, Lengyel 
Györggyel pótoltuk. Fontos láncszeme a csapatnak a Gyulafirátótról 
érkezett Zágor, Nyári Dániel visszatértével is erősödtünk.
Csak olyan játékosokkal „próbálkozunk”, akinek a mentalitása és az 
öltözőbeli teljesítménye is ideillik. Nagy valószínűséggel nem mi va-
gyunk a legjobb csapat, de a legjobban küzdő és egymásért legjobban 
harcoló csapat mi vagyunk. Lehet, hogy majd lesznek olyan mérkő-
zések, amiket nem fogunk megnyerni, de hogy az utolsó pillanatig 
hajtani fognak a srácok, abban biztos vagyok.
Mivel a sűrített program miatt korábban, február elején indul a tava-
szi forduló, már január elején szeretnénk megkezdeni az edzéseket. 
Hamar jó formába kell lendülnünk, mert sok meccsünk lesz, amit 
bírni kell. Remélhetőleg a sérülések, betegségek elkerülnek bennün-
ket, és így sikeres tavasz elé nézhetünk. Számomra öröm, hogy a kö-
rülmények egyre jobbak, a műfüves pálya elkészülte óta az edzésle-
hetőségeink sokkal jobbak, a pályák jó állapotban vannak, stadion 
és környéke folyamatosan szépül, és ezek a körülmények is segítik a 
csapat jó szereplését.

Varga Tamás
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Anyakönyvi hírek
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek. 

Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, úja fénnyel ragyognak a világra hárman.” (Ismeretlen szerző)

2020. utolsó hónapjában két babát köszönthettünk:

2020. december 17-én született Fejes Anna

Ezúton kívánunk egészséget, boldogságot az egész családnak!

2020. december 18-án született Venczel Adél

Szivárvány Óvoda
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapaszta-
latait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. 
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember 
váljék belőle.” Varga Domokos
Szeretettel köszöntöm a Hírlap olvasóit!
a 2021-es év rendhagyó módon kezdődik intézményeinkben. A ki-
alakult járványügyi helyzet határozza meg a mindennapjainkat, és 
csak reménykedni tudunk, hogy hamarosan visszatérhet a hagyo-
mányos óvodai életünk. Azt gondolom, hogy a meghozott intéz-
kedéseknek meg van az eredménye, hiszen népes nevelőtestületünk 
jó egészségnek örvend, a gyerekeink ügyesek, jó kedvűek és gyorsan 
alkalmazkodtak a szigorított szabályokhoz. próbálunk mindent 
megtenni, hogy a bölcsődei óvodai életük tartalmas legyen, pótolva a 

kieső programokat, mint bábszínházuszoda kutya terápia. Köszönet 
a szülőknek az együttműködésért, támogatásért és türelemért.
Örömmel vettük tudomásul, hogy pályázati forrásból megújulhat az 
Árpád és Radnóti utcai telephelyünk! Hosszú idő után megérdemel-
jük, hogy a magas színvonalú minősi munkánkat minőségi környe-
zetben folytathatjuk. Nagyon bízunk benne, hogy a fenntartónk a 
gyártelepi óvoda felújítására is talál megoldást!
Nagyon reméljük, hogy amint vége a járványhelyzetnek bepótolhat-
juk az elmaradt programokat. Legjobban a Szivárvány Nap hiányzik, 
hiszen ez az a nap, amikor minden óvodás együtt ünnepel, valamint a 
Családi Nap, ami hagyományosan még jobban összekovácsolja a Szü-
lőket és az óvodát!

Salamon Tamásné

„Midőn a roncsolt anyagon, Diadalmas lelked megállt, S megnézve bátran a halált, Hittel, reménnyel gazdagon, 
Indult nem földi utakon, Egy volt közös, szent vigaszunk, A lélek él, találkozunk!” Arany János 

Búcsúzunk és emlékezünk

A nyugdíjas korosztályt már az idősebb emberek csoportja alkotja, de 
ha közülünk kell búcsút venni valakitől, az mindig nagyon nehéz, hi-
szen egy embertársunk egész életét hagyja hátra a szeretteivel és isme-
rőseivel együtt és elindul az ismeretlen úton.
Most is ez történt, Hasznos Ferenc (Feri) halálhíre mélységesen meg-
rendített.
Ismét olyan embertől kell búcsút venni, akit nagyon sokan ismertek. 
Szívesen beszélgetett az emberekkel, mindenkihez volt jó szava és vi-
dámsága, pozitív életszemlélete másokat is derűre hangolt. A mun-
kában töltött évek után ő is csatlakozott a Balaton Nyugdíjasklub 
közösségéhez, ahol hosszú évekig egyik meghatározó személye volt 
a csoportnak. Minden tevékenységben aktívan részt vett, az általunk 
vállalt önkéntes munkák, kirándulás, sport és más programokban.
Az itt maradóknak kedves és szép emlékeket hagytál, szeretettel gon-
dolnak az együtt töltött időkre.

Sok csillag ragyog az éjben,
Kicsi lámpások a sötétben,
Utad világítják, amerre jársz,
Várjon béke és fény odaát.
Ezekkel a sorokkal búcsúzunk,
szívünkben és emlékeinkben mindig közöttünk leszel
Nyugodjál békében Feri.

a klubtársak nevében:
Csomai Katalin

2020. december hónapban városunkban
hat fő hunyt el.

Fogadják őszinte részvétünket!
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„Észforgatás felsőfokon” 
ISMERŐS VOLTÁL FŰZFŐGYÁRTELEPEN? 

Megmutattad mit tudsz az izgalmas logikai szójátékon!

Háromfordulós kvíz játékot indítottunk decemberben négy városré-
szünk (Fűzfőgyártelep, Fűzfőfürdő, Tobruk-Szalmássy-telep össze-
vontan) játékos formában történő megismerésére vagy az ismeretek 
kiegészítésére.
Boldog vagyok, hogy jónéhány család a szabad idejét a kvízjátékkal, 
kellemesen töltötte, érdeklődéssel és kíváncsisággal fordult a gyárte-
lepi feladatsor felé. Bízom benne, hogy a következő - irodalmibb – 
forduló is aktivizálni tud sokakat.
Néhány szó az előzőekről:
A „felsőfokon” szót nem én találtam ki, de nem voltak túl nehezek a 
feladatok. Mi sem bizonyítja jobban, hogy csak a +1, a 25. választ 
nem találta el senki. Én régi fűzfőiként, ismereteim alapján tettem 

be a kérdések közé, de dr. Varjú Lajos „A gyárszülte város” c. könyvé-
nek 31. oldalán megtalálható a megfejtés. A vége 18, régi elnevezéssel 
épület: 6×3-as.

Az első forduló nyertesei:
A legtöbb találatot Szabó Lajos érte el.
Második-harmadik helyen holtversenyben a Tóth család
(Szalmássy-telep) és
Tóthné Osváth Henriett végzett.
Gratulálok a nyerteseknek! Később felveszem velük a kapcsolatot!
Remélem minden megfejtővel – és még sokakkal – találkozunk a kö-
vetkező fordulóban, Tobruk-Szalmássy telep látogatása, sétája során!

A FŰZFŐGYÁRTELEPI FELADVÁNYOK MEGFEJTÉSEI:
 1. Országzászló
 2. Körút
 3.Óvoda
 4. Gagarin
 5. Irinyi /utca vagy iskola
 6. Bázispont
 7. Pékség
 8. Nyomda
 9. Garázssor
10. Óvóhely
11. Kistenisz
12. Doktorkert
13. Könyvtár
14. Fűzfa (vendéglő)

15. Horgászbolt
16.Parkoló
17. Falatka
18. Buszpályaudvar
19. Városháza
20. Öveges iskola
21. Bugyogóforrás utca
22. Húsbolt
23. Gyártelep
24. Virágbolt
+1
25. 6×3-as.

Pintér István

FAK Természetbarát Szakosztály 2021. január és februári túraterve
január 16.
Balatonarács – Tamás-hegy, Jókai kilátó – Balatonfüred MÁV áll.
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 8:40, táv: 8 km, szint: 250 m.
Túravezető: Risányi Mária

január 30.
Márkó – Csatár-hegy alatt – Laczkó-forrás – Veszprém
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 8:50, táv:10 km, szint:100 m.
Túravezető: Risányi Mária

február 5.
Évzáró-évnyitó
Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár,
15:00 ó. Horváth István

február 6.
Mencshely – Szent György-hegy – Lencse-hegy – Szent Balázs temp-
lomrom.
Szentmise vagy látogatás a Mersics pincében – Szentantalfa
Találkozás: Veszprém, Volán pu. 8:50, táv:10 km, szint: 150 m.
Túravezető: Risányi Mária

február 13.
Pécselyi elágazás – Zádorvár – Hideghegy – Vászoly
Találkozás: Veszprém, Volán pu., busz indul 9:00, táv: 9 km, szint: 
100 m.
Túravezető: Papp Iván

február 27.
Téltemető túra: Aszófő – Csengő-hegy – Pogány-pince – Aszófői 
séd – Aszófő
Találkozás: Fűzfőgyártelep, Volán pu., busz indul 7:33.
Veszprémből: 7:30, csatlakozás Balatonfüreden, táv: 10 km, szint: 
120 m
Túravezető: Horváth István

Túravezetők elérhetőségei:
Horváth István, Balatonfűzfő  +36-30/277-6433
Papp Iván, Veszprém  +36-30/237-7871, 88/325-966
Pappné Puskás Valéria, Veszprém  +36-30/540-6388, 88/325-966
Risányi Mária, Veszprém  +36-30/979-8629, 88/426-857

Honlap: termeszetjaras.gportal.hu
Facebook: Fűzfői Természetjárók
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Jelenleg is érvényben lévő szabályozások

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe novem-
ber 11-től, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.
A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amit 
igazolni szükséges. Kijárási tilalom alól kivételt jelent továbbá az 
egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető hely-
zet. Valamint a kutyasétáltatás is megengedett a lakóhely 500 méteres 
körzetében.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett 
szabályok továbbra is érvényesek – tehát kötelező a maszkviselés az 
üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a bevásárlóközpontok 
területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfo-
gadási irodákban – és november 11-től a 10 000 főnél nagyobb tele-
pülés egyes közterületein is.
Felfüggesztésre került az idősek vásárlási idősávja.
Általános rendezvénytilalom lépett életbe. Mindennemű rendezvény 
megtartása tilos, ide értve a kulturális és sporteseményeket. Sport-
mérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
A családi és magán rendezvényeken legfeljebb 10 fő vehet részt. Eskü-
vők csak lakodalom nélkül lehetségesek, az egyházi, illetve polgári 
szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk a házasulók szülei, nagy-
szülei testvérei valamint gyermekei vehetnek részt. A temetésékesen 
maximum 50 fő vehet részt.
Az éttermek, vendéglátóhelyek vendéget nem fogadhatnak, vendég-
nek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A házhoz szál-
lítást vehetik igénybe.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 
óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát 
leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.
A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti, gazdasági vagy 
oktatási célból érkezett vendégeket.

Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
A szabadidős létesítmények használata tilos.
Az óvodák és általános iskolák január 4-én kinyitottak. A középisko-
lákban továbbra is fennmarad a digitális oktatás. Az egyetemek, főis-
kolák digitális munkarendre tértek át.
Decemberben lezárult a célzott csoportos tesztelés 3. köre. Összesen 
430 ezer gyorstesztet végeztek a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális, 
egészségügyi, kormányhivatali és járási hivatali dolgozók körében.
Továbbra is fontos, hogy figyeljünk egymásra, a gyakori és alapos kéz-
mosásra, és ha valaki a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, 
akkor hívja háziorvosát!
November 3-tól életbe lépett az ingyenes közterületi parkolás az 
egész országban.
Amennyiben a háziorvos rendeli meg a tesztet, akkor a mintavételt az 
Országos Mentőszolgálat végzi el, a mintavétel nem sürgősségi be-
avatkozás. Fizetnie csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, 
hogy szeretné magát leteszteltetni.
Az idősek és a betegek védelme érdekében látogatási és intézményel-
hagyási tilalom van érvényben az idősotthonokban és az ország min-
den szociális intézményében. Valamint teljes körű látogatási tilalom 
a kórházakban, illetve az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellá-
tást nyújtó intézményében.
Az egészségügyi védekezés része, hogy a kormány mindenkinek in-
gyenesen biztosítja az influenza elleni védőoltást.
Kérjük, hogy aki külföldre utazik, az tájékozódjon a konzuliszolga-
lat.kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi hely-
zetről és utazási korlátozásokról.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet, kuratóriumi 
elnöke Molnár Erika.
A szervezet nyilvántartási száma 19-01-0001672, adószáma 
18409710-2-19, székhelye 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2/3.

Az Alapítvány célja:
 – a magyar nemzeti oktatás és nevelésügy fejlesztéséhez való közvet-

len hozzájárulás azzal, hogy az alapítvány támogatni kívánja a hason-
ló szellemiségű oktatási intézmények magyarországi létrehozatalát, 
elterjedését és folyamatos működését;

 – a Balaton-felvidéken egy tizenkét évfolyamos, egységes általános 
és középiskolát is magába foglaló iskola, valamint alapfokú művészeti 
iskola létrehozása és működtetése. Az iskola alapításához és fenntar-
tásához szükséges feltételek (anyagi, személyi, tárgyi és dologi feltéte-
lek) megteremtése és folyamatos biztosítása;

 – hogy a helyi közösségek létrejöttét és fejlődését támogassa;
 – a Balaton- felvidéki helyi hagyományok felkutatása, újjáélesztése, 

megőrzése, védelme, a kisebb és nagyobb közösségek, az ifjúság és a 
lakosság részére történő átörökítése, megismertetése.

A https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke linken, a közzé-
tett dokumentumok között találja beszámolóinkat, melyet szíves fi-
gyelmében ajánlunk.

Bárdi-Farkas János 
BANONA alapító társelnök

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Jegyző

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901

e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu
Szám: bal/119/2021

Tisztelt Ügyfeleink!

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú adó-
hatóság a 2021.01.01-től alkalmazandó helyi adókkal kapcsolatos 
változásokról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának eny-
hítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. 
(XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére 
két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továb-
biakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és közép-
vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és 
középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV 
törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbe-
vétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a 
továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó 
mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazan-
dó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 
1 százalék.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 
2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. 
szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet sze-
rinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes 
esedékességi időpontokban megfizetni.
A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő 
adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfo-
gadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és 
létszámadatok alapján,
A beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben vég-
ződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét 
kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján 
állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való meg-
felelést.

A fenti adómérték csakis akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. 
február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóha-
tóság számára
nyilatkozik arról, hogy

 – mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
 – a fenti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatás-

tartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti 
támogatásként,

 – és a nyilatkozatát kizárólag az állami adó- és vámhatóságon ke-
resztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rend-
szeresített elektronikus nyomtatványon nyújtja be.

Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton meg-
küldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adó-
hatóság számára.

Helyi iparűzési adó szempontjából KATA-s vállalkozónak nem kell 
nyilatkozatot tennie, az ő esetükben automatikusan feleződni fog a 
helyi iparűzési adó mértéke.

Az adóhatóság továbbá felhívja az adózók figyelmét arra, hogy 
2021.01.01-től a Nemzeti Adó- és Vámhatóság látja el a gépjár-
műadóval kapcsolatos teljes körű ügyintézést és feladatokat, így 
az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük őket keressék.

A korábbi évekből fennmaradt gépjárműadó tartozással kapcsolat-
ban, valamint a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan felmerült kér-
désekre Hosszú Tamás adóhatósági ügyintéző tud bővebb felvilágo-
sítást adni a 88/596-916-os telefonszámon, vagy a hosszu.tamas@
balatonfuzfo.hu e-mail címen.

Az adóhatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Ba-
latonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi 
adókról szóló 13/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet (a további-
akban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés b) - c) pontja helyébe 2021.01.01-
től a következő rendelkezés lép:

b) Mentes az építményadó alól az egy gépjármű tárolására használt 
gépjárműtároló, amennyiben a gépjárműtároló tulajdonosa vagy ha-
szonélvezője a Htv. 52.§ 26. pontja szerinti vállalkozónak nem mi-
nősülő 65 év feletti, balatonfűzfői állandó lakóhellyel rendelkező 
magánszemély.

c) Mentes az építményadó alól az a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vál-
lalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakás, 
amelyet a tulajdonos, vagy haszonélvező, vagy azok – a Ptk. szerin-
ti – közeli hozzátartozója legalább egy éve lakás céljára használ, és a 
lakás használata nem rendszertelen, nem idényjellegű, nem pihenés, 
üdülés célját szolgálja, és a lakás rendszeres, éven át tartó használata 
12 havi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló 
számlával alátámasztható.

Az építményadóval kapcsolatban Vas Veronika adóhatósági ügyinté-
ző nyújt bővebb felvilágosítást a 88/596-941-es telefonszámon, vagy 
a vas.veronika@balatonfuzfo.hu e-mail címen.

Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Balatonfűzfő, 2021. január 8.

Soltész Attila jegyző

mailto:hosszu.tamas@balatonfuzfo.hu
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Kéményseprés
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékeny-
ség ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM ren-
deletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Or-

szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 
– mint kéményseprőipari szerv –, 2021. április 1-30. közötti időszak-
ra ütemezte Balatonfűzfő közigazgatási területén a kéményseprőipari 
sormunka végzését.

Időpontfoglalási lehetőségek:
Online: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfél-
szolgálati oldalán űrlap kitöltésével,
E-mailben: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu,
Telefonon: 1818 (majd válasszák a 9-es, 1-es, 1-es gombokkal az idő-
pontfoglalás menüt),
Postai úton: a BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314 címen.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további 
részletes információ a szervezet lakossági honlapján – www.kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu – érhető el.
A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, és 
nem fogadhatnak el!

Szekeres Péter 
műszaki ügyintéző

Lakás típusa Teendők Díjfizetés

Családi 
ház

Nincs bejelentkezve 
gazdálkodó szervezet

Időpontegyeztetés-
sel kérhető Ingyenes

Be van jegyezve 
gazdálkodó szervezet

Szilárd tüzelőanyag 
esetén egy-, gáz-

fűtésnél kétévente 
kötelező megren-

delni

Díjfizetés  
köteles

Társas-
ház

Kérés nélkül, értesí-
tést követően 

elvégzik a munkát
Nincs bejelentkezve 

gazdálkodó szervezet Ingyenes

Tájékoztató a megfelelő CO érzékelőkről
Új termékek kerültek fel a 
pozitív listára: egy 
szén-monoxid-érzékelő a 
„nem megfelelő” kategó-
riából átkerült a megfelelő 
berendezések közé, emel-
lett a szakemberek még 
négy terméket ítéltek meg 
úgy, hogy biztonságosan 
figyelmeztetheti a háziakat 
a mérgező gáz jelenlétére.
A szén-monoxid-mérgezés 
az egyik leggyakoribb ház-
tartási baleset, a probléma 
hátterében legtöbbször a 
helytelenül használt tü-
zelőberendezés, kémény, 
kályha, kandalló, gázsütő, 
gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő áll, emellett a baj forrása a sza-
bálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karbantartás elmu-
lasztása, vagy a szellőző elemek lezárása volt. A hibás készülékek mű-
ködése miatti tökéletlen égés során mérgező gáz szabadul fel, amely 
azért különösen veszélyes, mert színtelen, szagtalan, a levegőnél alig 
könnyebb, nem irritáló, ugyanakkor megakadályozza, hogy a vér 
megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt 
eszméletvesztést okozhat. Idén eddig 595 szén-monoxidos esethez 
riasztották a tűzoltókat, az érintett ingatlanok 80 százalékában volt 
érzékelő. Az esetek során összesen 6 ember vesztette életét, 183-an 
sérültek meg.
A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy minél több 
otthonba kerüljön szén-monoxid-érzékelő. Ezekkel a viszonylag kis 
befektetéssel beszerezhető berendezésekkel – elenyésző fenntartási 
költségek mellett – öt-hét évre biztonságosabbá tehetőek a lakások. 
Ennyi idő elteltével azonban le kell az eszközöket cserélni. A szak-

emberek rendre arra is felhívják a figyelmet, hogy nem mindegyik 
készülék alkalmas arra, amire hirdetik, ezért időről-időre megvizs-
gáltatják a szén-monoxid-érzékelőket, az így szerzett tapasztalatokat 
pedig BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közzéteszi 
honlapján. Legutóbb szeptember tizennyolcadikán frissültek a lis-
ták, ennek alapján az úgynevezett pozitív lista, vagyis a megbízható-
an működő berendezések felsorolása huszonkilenc, a nem megfelelő 
készülékeké harminckét eszközt tartalmaz. 
A hazánkban használható szén-monoxid-érzékelők elektrokémiai el-
ven működnek: egy, a szén-monoxidot elnyelni képes vegyi anyag – a 
szén-monoxid megkötött mennyiségétől függően – megváltoztatja 
fizikai jellemzőit, amelyet elektronikusan mérve a készülék veszély 
esetén fény- és hangjelzéssel riaszt.
A BM OKF, mint a szén-monoxid-érzékelők piacfelügyeletét ellátó 
hatóság közzéteszi a megbízható és a vizsgálat során nem biztonságo-
san működő szén-monoxid-érzékelőkről készített kimutatásokat. A 
negatív listán szereplő termékek forgalmazását a hatóság megtiltotta 
a termékek nem megbízható működése miatt. A BM OKF felhívja 
a lakosság figyelmét arra, hogy semmilyen körülmények között ne 
vásároljanak a negatív listán szereplő termékek közül, illetve ameny-
nyiben korábbról már ilyen érzékelővel rendelkeznek, akkor azokat 
cseréljék le a pozitív listán található termékek egyikére.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szemétlerakás bejelentése

Amennyiben illegálisan lerakott hulladékkal találkoznak a 
város területén vagy tetten érik a szemetelőt, kérjük, tegyenek 

bejelentést az Önkormányzatnál.
Köszönjük!

Vigyázzunk a környezetünkre!

http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
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https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok
https://katasztrofavedelem.hu/33883/szen-monoxid-erzekelok
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-09/72575.pdf
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-09/72574.pdf
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-09/72574.pdf
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Pályázati felhívás 
igazgatói munkakör betöltésére

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet 

a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 
(integrált kulturális intézmény)

igazgatói (intézményvezetői)
munkakör beosztásának betöltésére a munka törvénykönyvé-

ről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X.30.) EMMI 
rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. február 8.

A teljes pályázati anyag a
www.balatonfuzfo.hu
oldalon megtalálható.

Szanyi Szilvia 
polgármester

A Városi Könyvtár januári könyvajánlója
Intézményünk az érvényben lévő járványügyi szabályok miatt to-
vábbra se látogatható, de a „Könyv házhoz megy” szolgáltatás kere-
tében lehetőség van előre kiválasztott könyvek kölcsönzésére. A köl-
csönzéssel kapcsolatos igényeket munkanapokon 8 és 16 óra között 
a 88/451-056-os telefonszámon, valamint elektronikus levélben a 
konyvtar.fuzfo@upcmail.hu címen várjuk. Katalógusunk megtalál-
ható honlapunkon (www.mkkfuzfo.hu).
Mivel nincs lehetőség a könyvespolcokon való böngészésre, minden 
hónapban egy új könyvünkről közlünk ajánlót, hogy segítsük a vá-
lasztást, illetve kedvet csináljunk az olvasáshoz.
Ebben a hónapban Vámos Miklós Dunapest című legújabb kötetét 
szeretnénk Olvasóink figyelmébe ajánlani.
Linda, az Angliában élő francia nő (negyvenes) értette így félre egy-
szer fővárosunk nevét. Magyar származású férje halála után vaktában 
fölszáll az első repülőgépre, ami történetesen Budapestre indul. Itt 
megismerkedik egy fiatal lánnyal, Tóth Julival (húszas) és két fiatal-
emberrel (harmincasok). A lány meghívja magához a regény fő hely-
színéül szolgáló patinás bérházba, a Pozsonyi út 38-40-be. Az 1938-
ban készült épület múltja és jelene köti össze a cselekmény két szálát. 
Csillagos ház volt 1944-ben a Pozsonyi 38., a vele egybeépített 40. 
pedig svájci védettségű is. Történelmi alakok, Carl Lutz, a svájci al-
konzul és Raoul Wallenberg, a svéd követségi titkár is felbukkannak 
a regény során. Ők ketten egy közepes város teljes lakosságát kitevő 
embert mentettek meg 1944-ben. A ház valós lakóinak (Hatvany La-
jos, Szép Ernő, Heltai Jenő) vagy képzeletbeli tulajdonosainak sorsa 
révén fiction és non-fiction kígyója szétválaszthatatlanul tekeredik 
össze Vámos Miklós legújabb könyvében, jelenné téve azt, ami múlt.

a Városi Könyvtár munkatársai

https://balatonfuzfo.hu/hirek/palyazati-felhivas-igazgatoi-munkakor-betoltesere
https://balatonfuzfo.hu/hirek/palyazati-felhivas-igazgatoi-munkakor-betoltesere
http://www.balatonfuzfo.hu
mailto:konyvtar.fuzfo@upcmail.hu
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Rendőrségi hírek
A sértettek bankkártyaadataihoz jutottak hozzá a csalók, egyiküket 
több százezer forinttal károsították meg. A Veszprémi Rendőrkapi-
tányság csalás miatt nyomoz.
Egy férfi tett bejelentést a rendőrségre 2020. december 31-én arról, 
hogy édesanyját ismeretlen személy felhívta, és az unokájának adta 
ki magát. A hívó elmondta, hogy megsérült, és az ellátáshoz pénzre 
van szüksége. Miután a sértett közölte, hogy nem tart otthon kész-
pénzt, a csaló a sértett bankkártyáján szereplő adatok beolvasását kér-
te, amelynek a hívott eleget tett. Az ismeretlen több százezer forint 
értékben vásárolt a kártya adatait felhasználva. Pár nappal később, 
2021. január 5-én szintén egy férfi értesítette a rendőrséget, hogy 
nagymamáját ismeretlen személy felhívta, az unokájaként mutat-
kozott be, majd elmondta, hogy balesetet szenvedett és megsérült. 
A károk rendezésére pénzt, valamint később, a további beszélgetés 
során a bankkártyájának adatait kérte a sértettől. A megszerzett ada-
tokkal a csaló nagyobb összegű tranzakció végrehajtását kezdemé-
nyezte, azonban a bank blokkolta azt, így kár nem érte a sértettet. A 
Veszprémi Rendőrkapitányság minkét eset kapcsán büntetőeljárást 
indított.
A rendőrség tapasztalata alapján a csalók újabb és újabb hamis állítá-
sokat találnak ki, amivel megpróbálják becsapni a gyanútlan embere-
ket. Hivatkoznak például hatóságra, nyereményre, bajba jutott gyer-
mekükre, unokájukra. Azt állítják, hogy a hivatkozott hozzátartozó 
valamilyen nagy bajba, esetleg életveszélybe került (például autóbal-
esetet szenvedett vagy tartozása van), és ezért sürgősen pénzre van 
szükségük. Korábbi eseteknél jellemzően a csalók elküldtek valakit a 
pénzért, esetleg ékszerekért, és azt személyesen vették át a sértettek-

től. Újabban az elkövetők már arról próbálják meggyőzni az idős em-
bereket, hogy egy ismert pénzküldő hálózaton keresztül utalják át a 
kért összeget egy megadott – általában külföldi – bankszámlaszámra, 
esetenként felajánlják, hogy taxit küldenek lakcímére, ami elviszi egy 
olyan helyre, ahonnan a pénzt át tudja utalni. Amennyiben az áldozat 
arra hivatkozik, hogy nincs otthon készpénze, akkor a bankkártya-
adatok bediktálására kérik, amelyet gyorsan felhasználva különböző 
online vásárlási tranzakciót bonyolítanak le.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság azt tanácsolja, hogy ha 
hasonló telefonhívást kapnak, ne teljesítsék a telefonáló kérését! 
Ne adják ki a bankkártyájuk adatait (kártyaszám, hátoldalon lévő 
háromjegyű kód, lejárati dátum) sem telefonos megkeresések, sem 
közösségi oldalon történő felhívások esetén illetékteleneknek, mivel 
ezen információk birtokában online vásárlás hajtható végre a kártya 
fizikai jelenléte nélkül is.
Fogadják meg az alábbiakat:

 – Ne döntsenek egyedül, minden esetben azonnal ellenőrizzék a hí-
vás valóságtartalmát!

 – Mielőtt bármit tennének, hívják fel azt a személyt, akire az isme-
retlen telefonáló hivatkozik!

 – Keltse fel a gyanút, ha pénzátutalásra kérik fel, illetve felajánlják, 
hogy az utalás lebonyolítása érdekében taxit küldenek Önökért!

 – Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják 
meg idegeneknek!

 – Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja 
ki, hívják fel, és tájékozódjanak!

police.hu
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A megújult csúzda Köszönjük Magyarország program koncertje

Bölcsődei hétköznapok Az idei első havazás

Irinyi Iskola sítábor Talán idén is...
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