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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az elmúlt időszakban fokozottan megfigyelhető, hogy fürdőnket szervezett csoportok 
látogatják viszonylag kis távolságon belüli körzetekből, mellyel önmagában véve semmi 
probléma nem lenne, azonban az őket meghatározó több közös vonáson kívül egy dolog 
rendkívül zavarólag hat a fürdőt látogató többi vendégre. A csoportok tagjai előszeretettel 
fürdőznek utcai ruhában, mely azon túlmenően, hogy teljességgel ellentétes a fürdő 
mindenkori házi rendjével, rendkívül visszataszító, zavarja a többi fürdőző vendéget. Mindez 
a házirendünknek olyan pontját érinti, melynek betartását az ellenőrző hatóság – akár előzetes 
bejelentés nélkül is kiemelt fontossággal ellenőrizhet, annak esetleges nem betartását, 
betartatását bírsággal sújthat. Egy, a problémával kapcsolatos ellenőrzés elindításához, 
bármely vendég által a hatóság részére beküldött anonim fotó is elegendő. Facebook 
bejegyzés is született már erre vonatkozóan, csak idő kérdése, hogy mikor figyel fel rá az 
ÁNTSZ!     

Az augusztus 29.-i hétvégén egy 130 fős csoportnál mindez kiemelten kapott jelentőséget; a 
csoport tagjai és vezetői hagyományaikra hivatkozva többszöri rendészeti, igazgatói és 
település vezetőségi   felszólításra is sértődötten vették tudomásul, hogy fürdőnket nem 
hagyományok, hanem hatóság által jóváhagyott, illetve hatósági követelményeknek 
megfelelően meghatározott házirend szerint üzemeltettük a múltban is és kívánjuk azt tenni a 
jövőben is.  

Egy-egy ilyen alkalommal a fürdőt látogató többi vendég előtt kell konfrontálódunk a deviáns 
vendégekkel, mely eredményeként sokszor a többi vendég érzi magát kellemetlenül, majd ez 
irányú negatív tapasztalataikra hagyatkozva a későbbiekben másik intézményt választanak 
pihenésük helyszínéül. Az is megfigyelhető, hogy ezek a csoportok hétvégenként, különös 
tekintettel szombati napokon látogatják nagy előszeretettel fürdőnket. 

Az ilyen és ehhez hasonló szervezetten érkező kisebb-nagyobb csoportok, hosszú távra 
vetítve alkalmanként milliós értékű kárt tudnak okozni annak a fürdő komplexumnak, mely 
több évtized alatt kitartó munka árán küzdötte fel magát arra a szintre, hogy évi 470.000 
vendéggel az ország 7. leglátogatottabb fürdője legyen és hosszú évek óta visszatérő nagyon 
komoly törzsvendég bázissal rendelkezzen.  



Véleményem szerint szükségessé vált olyan külsős biztonsági cég szolgáltatásainak 
igénybevétele – akár időszakosan, eseti jelleggel is, amely cég rendelkezik nagyobb létszámú, 
különböző kultúrát képviselő embertársaink koordinálására, rendfenntartásra vonatkozó 
szakmai tapasztalatokkal és az adott szituációban elvárható határozottsággal fellépni képes 
megfelelő személyi apparátussal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását abban, hogy a probléma megoldására 
vonatkozó szükséges lépéseket megtehessem.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület döntése értelmében július, augusztus hónapokra lehetőséget 
biztosítottunk intézményünkben meghatározott időpontokban babaúszás oktatásra. Az érintett 
időpontokban vízi fitnesz és szauna szeánsz programokkal igyekeztünk még színesebbé tenni 
a napi eseményeket. A programokra az alábbi dátumokon került sor: 2020. Július 18, 
augusztus 1, 8, 22,  

A babaúszás egy teljesen új dolog a fürdőnkben. Környékbeli intézményekben már évek óta 
igénybe vehető szolgáltatás, ebből adódóan községünkből is nagy az elszívó hatása, így 
hosszabb idő szükséges ahhoz, hogy jelentős látogatottságot, ezáltal bevételi eredményeket 
produkálhasson. Az viszont egyértelműen megállapítható, hogy egyre növekvő az érdeklődés 
iránta. A négy alkalommal összesen 16 jegy került értékesítésre 2.000 Ft/ db áron.   

A napközben két alkalommal tartott vízi fitnesz a hullám medencénél a napi látogatók közül 
sokakat vonzott, üde színfoltjává vált a fürdőnek; élettel töltötte meg a monoton szombati 
fürdős napokat. A szolgáltatás, ahogy azt a terveinkben is említettük és ahogyan azt a 
Képviselő Testület is elfogadta, ingyenesen volt igénybe vehető!  

A szauna szeánszok kapcsán abszolút beigazolódtak elvárásaink; az átlagos napi szaunázók 
létszáma többszörösére emelkedett azokon a szombati napokon, amikor lehetőségük volt 
vendégeinknek élni a programmal. Már első alkalommal 32 fő vett részt a szeánszokon, így a 
fürdőnek ekkor 140.800 Ft bevétele keletkezett. (belépő+szauna belépő+szeánsz kiegészítő 
jegy) 

Összességében a négy alkalommal 96 fő vett részt a szervezett szauna programokon, 422.400 
Ft bevételt termelve ezáltal a fürdőnknek. Információim szerint többen csak és kimondottan a 
szeánszok miatt utaztak pl. Szolnokról – követve egyébként a szeánszokat tartó Szabó 
Nikoletta ismert fitnesz edzőt, szauna mestert.  

A három szolgáltatást együttesen elemezve és a vízi fitnesz díjmentességét hangsúlyozva 
140.000 Ft kiadás mellett 454.400 Ft extra bevétele származott fürdőnknek a nevezett 
program sorozatból. A vendégek éttermi fogyasztásai nem képezik a beszámoló részét, mivel 
azt viszonylag csak nehezen és pontatlanul lehetne hitelt érdemlően mérni.  



 

Egy üzemszüneti időszakot követően alapvető nehézségekkel kellett szembesülnünk a 
fürdőnk újra nyitásával kapcsolatosan, hiszen az is kérdéses volt, hogyan tudjuk a korábbi év 
azonos időszaki adatait egyáltalán megközelíteni. A nevezett programsorozattal szerettem 
volna egy – a megszokottól eltérő- új dologgal színesíteni fürdőnk mindennapjait, legalábbis 
hétvégéit. Mint minden új szolgáltatásnak, ennek is van egy felfutási ideje, hozzá kell, hogy 
szokjanak vendégeink – igen, nálunk is elérhető!  

Szeretném kiemelni a Nikoletta végtelen kedvességét, mely által minden egyes alkalommal 
sikerült „felráznia” vendégeinket a szombat délutáni mélabú közepette. Ezt erősíti az a tény is, 
hogy gyógy úszás oktató kollégánk betegsége alatt Nikolettával oldottuk meg Rák Erzsébet 
Kolléganőnk helyettesítését és imádták a gyerekek!  

A generált forgalmi adatokat elemezve (bár nem milliós bevételekről beszélünk) 
megállapítható, hogy a bevétel-ráfordítás egyenlege abszolút pozitív, mely alapján javaslom a 
Tisztelt Képviselő Testületnek a szolgáltatás további igénybe vételét akár határozatlan időre. 
Természetesen a továbbiakban – amennyiben javaslatom elfogadásra kerül – valamennyi 
beszámoló külön részét képezi a nevezett programsorozat és annak gazdasági hatása.  

Kérem fogadják el beszámolómat és támogassák javaslatomat!  

 

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 11.  

 

  Gál Bertalan  
     igazgató 

 

 

 


