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Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
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Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és

egészségben, sikerekben gazdag boldog

új évet kívánunk!

Balatonföldvár Város

képviselõ-testülete nevében: 

Holovits   Huba
polgármester
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KEDVES 60 ÉV FELETTI BALATONFÖLDVÁRI LAKOSOK!

KOMMENTÁR NÉLKÜL-EGY ELMARADT FÓRUM MARGÓJÁRA

Balatonföldvár Város Képviselõ-testülete 2021-ben is megajándékozza a 60. életévét betöltött balatonföldvári lako-
sokat. A 60-64 éves korú lakosok karácsonyi ajándékcsomagot, a 65. életévet betöltött lakosok 10.000 Ft pénzbeli
juttatást kapnak. A jogosultság feltételeinek igazolása a családban egy fõre jutó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat
megtételével, valamint a személyi- és lakcím igazolvány bemutatásával történik.
A csomagok és a pénzbeli juttatások átvételének helye és ideje:
2021.december 8, 9,10, 8.00-12.00 óra között Városháza Nagyterme. Aki a pénzbeli juttatást személyesen nem tud-
ja átvenni, annak a megbízottja csak meghatalmazás ellenében veheti át az összeget. További információ a
+36203143925 telefonszámon kérhetõ Kovács Emõkétõl. 
AZ AJÁNDÉKOK ÁTVÉTELEKOR VALAMENNYIÜNK VÉDELME ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A VÉDÕMASZK HASZNÁLA-
TÁT!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

A korrekt tájékoztatás jegyében változatlan formában közöljük Holovits Huba polgármester Herényi Károly
a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület elnökének írt levelét.

„Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Károly!

A Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület által 2021.november 6-án 16 órára meghirdetett fórumra szóló meg-
hívásnak sajnos több okból sem tudok eleget tenni:

• a rendezvényt szervezõ egyesületet és a Mosolygók Lapja szerkesztõségét jogerõsen elmarasztalták
velem szemben tett valótlan állításuk miatt.

• a jogerõs bírósági döntésnek miszerint kommentár nélkül kell a helyreigazítást leközölni, az egyesület
kiadásában megjelenõ újság szerkesztõsége önként a mai napig nem tett eleget, ezért kénytelen voltam
ellene végrehajtást kezdeményezni.

• az Önök által meghirdetett fórumot követõen két hétre az integrált városfejlesztési stratégia felülvizs-
gálata kapcsán kötelezõen elõírt közmeghallgatást kell tartani, amennyiben a járványhelyzet lehetõvé
teszi.

• a meghívóban felsorolt témákkal kapcsolatban az önkormányzat több alkalommal tájékoztatta a
lakosságot (Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél, Balatonföldvár Város web és facebook oldal,
Földvár Televízió).

• levelemhez mellékelem a meghívóban szereplõ kérdésekre írásbeli válaszaimat szíves felhasználásra.

Soraim Edward R.Murrow gondolatával zárom:

„Hogy meggyõzõek legyünk, hihetõnek kell lennünk,
hogy hihetõk legyünk, hitelt érdemlõnek kell lennünk,
hogy hitelt érdemlõk legyünk, az igazat kell mondanunk.”

Levelem nyilvánosságra hozatalához hozzájárulok, továbbá szeretném, ha felolvasásra kerülne a fórum elején.

Tisztelettel: 

Holovits Huba

Balatonföldvár Város Polgármestere

ui.:a közelgõ Adventhez szeretetteljes együttlétet és jó egészséget kívánok neked, kedves családodnak és a fó-
rum valamennyi résztvevõjének!



Az alábbiakban a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület által
meghirdetett majd végül lemondott fórum meghívójában szereplõ
témakörökre adott polgármesteri válaszokat olvashatják.

„Nyugati strand helyére tervezett Vitorlás kikötõ”

Az e-kikötõvel kapcsolatban több valótlan állítás, sok csúsztatás,
csacskaság – pl.: hogy a strand helyett lesz a kikötõ -  látott napvi-
lágot különbözõ internetes felületeken, de nyomtatott formában is
olvasni lehetett ilyeneket. Úgy gondoljuk, hogy ez a beruházás
egyértelmûen a COVID világjárvány utáni gazdasági újjáéledés
motorja lesz Balatonföldváron. Turisztikai attrakciót teremt, munka-
helyeket hoz létre, adóbevételt (iparûzési, idegenforgalmi) generál,
magával vonzza a fizetõképes vásárlóerõ növekedését, az ingat-
lanpiac fellendülését. Az eddig elhanyagolt nyugati városrész, az
ott lévõ többi magánberuházással együtt bekapcsolódik a város
vérkeringésébe. Komplex városfejlesztési cél, ezért mindenképpen
létszükséglet, hogy megvalósuljon Balatonföldváron. Azért is álsá-

gos és visszás az e-kikötõvel szembeni támadás mert ez a városban 2004 óta - 17 éve - napirenden lévõ
kérdés, minden képviselõ - testület fejlesztési programjában szerepelt a terv. Az elõzõ városvezetõ két ön-
kormányzati cikluson keresztül próbálta megvalósítani az elképzelést. Ráadásul úgy, hogy az akkori ter-
vekben egy jóval nagyobb, parti létesítmény - 1200 négyzetméteren egy két és fél szintes épület - is volt
a strandra tervezve. Most egy jóval kisebb 300 négyzetméteres földszintes épületet tervez a kivitelezõ.  Je-
lenleg önkormányzatunk egy eljárásban érintett az e-kötõvel kapcsolatban. Mivel folyamatban lévõ bíró-
sági ügyrõl van szó, így arról jelenleg nem áll módunkban tájékoztatást adni.

„A Kultkikötõ építésének helyzete”

Az 1970-80-as években fogalom volt a Balaton kulturális életében a földvári Szabadtéri Színpad. Renge-
teg olyan produkciónak adott otthont, melyek az egész Magyar Tenger, vagy akár az egész ország érdek-
lõdését kiváltották. Aztán a 90-es években alább hagyott a lendület, ami odáig vezetett, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú létesítmény bezárta kapuit, megszûnt létezni. Szerencsére egy olyan mûvészeti ala-
pítvány jelentkezett be az akkori polgármesternél, aki szívén viselte, viseli a kulturális élet fellendítését vá-
rosunkban. Õk és az egész Balaton part megérdemli, hogy az épített környezet megfeleljen a mai kor igé-
nyeinek. A beruházással kapcsolatban eddig az elõleg átutalása történt meg, amibõl a tereprendezés és
alapozás készült el. A kivitelezést utolérte a Covid jelenség: építõanyag áremelkedés, költségek növeke-
dése, munkaerõhiány. A sikeres megvalósítás érdekében jelen pillanatban a határidõ és a beruházás költ-
ségvetésének módosítása vált szükségessé. Ezzel kapcsolatos tárgyalásokat az önkormányzatunk lefoly-
tatta. A megoldáshoz minden résztvevõ és döntéshozó támogatására, segítségére szüksége lesz váro-
sunknak. Az elõzetes ismereteink szerint ebben a segítségben részesülni is fog Földvár.

„A Keringõ és a szomszédos épületek helyére elképzelt beruházás”

A Keringõ épületegyüttesének megvásárlásával egy új korszak kezdõdhet mind városépítészeti mind ide-
genforgalmi tekintetben településünkön. A jelenleg elavult és korszerûtlen - városképbe szerintem sosem
illett- vasbeton épületek helyén részben közösségi funkciót ellátó látogatóközpont nagyrészén pedig tu-
risztikai célokat szolgáló üzletek és szálloda épülhetnek a közeljövõben. A vásárláshoz szükséges hitel
fedezete maga az ingatlan, hiszen a hitelezõ pénzintézet 90 százalékban biztosítja a vételár kifizetéséhez
szükséges összeget. Ez magyarul azt jelenti, hogy ha valami nem a tervek szerint alakulna az ingatlan pi-
aci értéke elegendõ akár a hitel teljes visszafizetésére is. Külön öröm, hogy a testület egyetlen ellenzéki
tagja is támogatta ezt a döntést. Jelen pillanatban a banki hitellel kapcsolatos ügyintézés folyik, melyhez
kormányzati jóváhagyás is szükséges.

„A Vízisport és Vitorlás Egyesület klubházának a sorsa”

A vízisport telep értékesítése nincsen napirenden önkormányzatunknál. Nagyon szûk családi és baráti kör
volt az Balatonföldváron, akiknek az éveken át tartó küzdelmének köszönhetõen ez a vizisport telep lét-
rejött. Mi voltunk azok, akik kiharcoltuk, hogy a földvári gyerekeknek itt a Balaton partján vízhez kötõdõ
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...

2021. december 3.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél



LISTÁZÁS ÉS A LIBERÁLIS KETTÕS MÉRCE A MOSOLYGÓKNÁL
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sportolási lehetõsége lehessen. Mi voltunk azok, akik kiharcoltuk a vízisport telep létrehozását.  20 évvel
ezelõtt a saját házam udvarán mi alapítottuk a vizisport egyesületet, mi találtuk ki és szerveztük meg az
evezõs magyar bajnokságot és mi voltunk azok is, akik hosszú éveken át ingyen tanítottuk vitorlázni a
földvári gyermekeket. Remélem, nem gondolja senki azt, hogy a több évtizedes munkát és eredménye-
ket veszni hagyjuk. A vizisport telep épülete nagyon rossz mûszaki állapotban van. Ennek felmérésére ta-
vasszal megrendeltünk egy szakvéleményt és ezzel kapcsolatban egy igazságügyi értékbecslést is. A
szakértõi vélemények birtokában a városvezetés el fogja dönteni, hogy a meglévõ ingatlan renoválása,
helyrehozatala, vagy egy új létesítmény kialakítása az elõnyösebb önkormányzatunk számára. Egyben
biztosak lehetnek: evezni és vitorlázni vágyó földvári sportolóknak továbbra is biztosítani fogjuk az álta-
lunk évtizedek óta megteremtett körülményeket, lehetõségeket.

„A város víz- és csatornahálózatának állapota”

A város víz- és csatornahálózatának állapota a Balaton parti településekhez hasonlóan elavult. Az önkor-
mányzat minden közterületfelújítási munkálat elõtt egyeztet a tulajdonos DRV Zrt-vel. Az utóbbi idõben
legtöbb problémát okozó Rákóczi Ferenc utcai elavult nyomóvezeték rekonstrukciójához, cseréjéhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatát – mint a terület tulajdonosának képviselõje - már 2021. július 15-én
Balatonföldvár Város polgármestere aláírta. A tervezett felújítás során 600 folyóméteren DN250 KM-PVC
típusú elavult szennyvíznyomócsõ megszûnik és helyette 600 folyóméteren D280 KPE PE100 SDR17 tí-
pusú modern, korszerû csõ kerül beépítésre.

A hazugságért jogerõsen elítélt helyi civil szerve-
zet prominensei nem tétlenkednek. A legsöté-
tebb kommunista idõket idézõ eszközzel saját
bevallásuk szerint nem csak a személyeket, ha-
nem azok elérhetõ véleményét is listázzák. Nem
egyedi a jelenség, hiszen a hazugságért elítélt

lap szerkesztõje 2019-ben az Európa Parlamenti
választásokkor szólta el magát, hogy listával ren-
delkezik a földváriakról:”Nem vagyok egy Kuba-
tov Gábor, de nekem is van listám, melynek alap-
ján terveim szerint felkeresem azokat, akik már
korábban is támogatták a DK-t. “(Szabó József)
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MEGÚJULT UTAK, JÁRDÁK

JOGERÕS ÍTÉLET-BALATONFÖLDVÁR KONTRA BALATONSZEMES ISKOLAÜGYBEN

2021. december 5.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

A Pécsi Ítélõtábla másodfokon helybenhagyta a
Kaposvári Törvényszék elsõfokú ítéletét, melyben
az elõkészítési költségeken felül, további kártérítési
összeg megfizetésére kötelezte Balatonszemest.
Mint ismeretes egy 670 millió forintos oktatási pá-
lyázat hiúsult meg a kistérségben miután Balaton-
szemes az utolsó pillanatban visszalépett, nem volt
hajlandó az együttmûködésre. Balatonföldvár 2015
óta követelte per útján az elõkészítés költségeit an-
nak kamatait és az elmaradt haszon megtérítését
Szemestõl. A most megítélt összeg ca. 30 millió fo-
rintra tehetõ a kamatokkal, perköltséggel együtt.
Az elmaradt haszonról, illetve az értéknövekedés-
sel kapcsolatban egy újabb per indításáról a földvá-
ri képviselõ-testület hozza majd meg a döntését.

• Budapesti út Déli oldal I szakasz
Kismartoni utca és a Székely B. utca
között

• Budapesti út Déli oldal II szakasz
Székely B.- Kiss J. utca között

•   Budapesti út Déli oldal III szakasz Kiss J.
uta Szántód Platánfa sor között

• Liszt Ferenc Köz 7. számú fõút mellett a
városközpontból északi irányba a Spur
István utca felé haladó járda szakasz

• Veres Péter utca É -i oldala

Elkészült a Budapesti út déli oldalán a járda, egészen Szántód település határáig, továbbá a Hunya-
di János és a Puskás Tivadar utcák felújításával is végzett a kivitelezõ. Utóbbi a Magyar Falu progra-
mon elnyert támogatásból készült el, míg a Hunyadi János utca a 2014-ben elindított út és járda fel-
újítási programnak köszönhetõen kapott új aszfalt-
réteget.
Idén, a most elkészült két út mellett az alábbi jár-
daszakaszok újultak, újulnak meg:
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LÁTOGATÁS

Dr. Nagy István agrárminiszternél tett látoga-
tást városunk polgármestere Holovits Huba. A
találkozón a földvári fasorok védelmérõl, ápo-
lásáról, valamint a településfásításról tartottak
egyeztetést. Ahogy arról már korábban beszá-
moltunk egy az önkormányzat által felkért
szakcég a fasorok speciális állapotfelmérését
két ütemben végzi, fakatasztert készít és javas-
latot tesz a megvédendõ fák ápolására is. Az
elkészült anyag a város weboldalán:

(www.balatonfoldvar.hu) olvasható.

Az út és járda felújítási programnak köszönhetõ-

en több mint 57.000 négyzetméternyi út és

10.000 négyzetméternyi járda újult meg váro-

sunkban 2014 óta.(Erzsébet, József A, Hegyalja,

Vörösmarty M., Zrínyi M., Radnóti M., Móricz

Zs.,Vak Bottyán, Spur I., Dobó Katica, Petõfi S.,

Gábor Á., Sportköz, Bajcsy-Zs, Somogyi B., Rá-

kóczi F.,Ady E.,Arany J.,Dr.Korányi F.,Szigligeti,

Kismartoni,Kiss János altábornagy,Rianás, Ba-

dacsony, Deák F., Damjanich, Kölcsey F., Jókai

M., Újstrand)
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ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT DÍJBAN RÉSZESÜLT VÁROSUNK

2021. december 7.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

MEGEMLÉKEZÉS

Energiahatékony Önkormányzat díjban részesült
több somogyi önkormányzat TOP-os beruházások-
nak köszönhetõen. Barcs a városi gyógyfürdõ gáz-
motoros energetikai fejlesztésének, Bala-
tonkeresztúr középületeinek épületenergetikai fej-
lesztésének, Balatonföldvár az önkormányzati hiva-
tal épülete energetikai korszerûsítésének, míg Tab
a Rudnay Gyula középiskola energetikai korszerû-
sítésének köszönhetõen vehette át az elismerést a
Virtuális Erõmû Program (VEP) 10. jubileumi Parla-
menti gáláján. Gratulálunk a díjazottaknak! Ezen a

rendezvényen került sor Magyarország legna-
gyobb méretû klímavédelmi és fenntarthatósági
szövetségének hivatalos létrehozására is. A Nem-
zeti Klímavédelmi Szövetség - melyhez a Somogy
Megyei Önkormányzat is csatlakozott - célja, hogy
minden olyan szervezet és személy klímavédelmi
törekvéseit támogassa, akik alkotó és együttmûkö-
dési szándékkal tenni szeretnének a klímaváltozás
ellen. Ehhez egy megyénkénti KlímaPont szerve-
zetrendszert is létrehoznak majd a jövõben.(for-
rás:Somogy Megyei Önkormányzat)

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hõsei elõtt tiszte-
legtek városunkban is. Holovits
Huba Balatonföldvár város pol-
gármestere beszédében ki-
emelte:”a szabadság eszméje
túlélte 1956-ot, hiszen alig telt
el 50 év a forradalom után és a
pesti utcákon újból folyt a vér.
2006-ban a kommunisták utó-
dai, az akkori balliberális kor-
mány a saját népét lövette Bu-
dapest utcáin, a saját népe el-
len vezényelt lovasrendõr ro-
hamot, a saját népét verette
félholtra azonosító jel nélküli
rendõrökkel. A cinizmusuk
nem ismert határt, a rendõrter-
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Mesés, színes Mesevár
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Óvodánk tevékenységpalettája sokféle, sokszínû, sokoldalú. A moz-
gás, a zene, a tánc, a matematikai, a környezetismereti, valamint az
anyanyelvi, illetve a vizuális fejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk

a mai kor elvárásaihoz igazodó tevékenységek tervezésére és megvaló-
sítására is. Hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekkel a 21. század

gyermekét minél elõbb meg kell kínálni - ha csak játékos formában is? Az ide-
gen nyelvvel való ismerkedés, illetve a digitális okosjátékok világába való barangolás OKOSAN!
Óvodánkban hetente egyszer 20 - 25 percben angol szavakat, angol dalokat hallhatnak, majd
gyakorolhatnak a gyermekek, valamint napi 15 percben iskola elõkészítõ, képességfejlesztõ fel-
adatokat oldhatnak meg azon az érintõképernyõs eszközön, amelynek programja kifejezetten
óvodásoknak íródott. Mielõtt az okosjáték szkeptikusok levegõért kapkodnak, javaslom megnéz-
ni a dioo.hu oldalt, ahol kimerítõ választ kapnak a fejekbõl elõbukkanó kérdõjelekre. Egy kis íze-
lítõ a DIOO - val kapcsolatban:

• ösztönös használatot biztosító 22 colos érintõképernyõ fali konzolba beépítve 
• 15 percre korlátozott használati idõ (ajánlott), zárt, biztonságos rendszer.
• egyéni azonosítás és fejlõdésregisztrálás –RFID „kulcs” (token) segítségével. 
• a gyerekek méretére szabott, állva használható, komfortos kialakítás. 
• környezetbarát konzol. 
• 16 fajta játék – 2000 feladat 
• mind a 8 kritikus képességet fejleszti: térorientáció, matematika, logikus gondolkodás

környezetismeret, szerialitás készsége, valamint auditív, verbális, grafomotoros, és 
vizuális készségek. 

• játékos eredménytáblázat a gyerekek számára 
• precíz grafikus statisztika az óvónõknek és szülõknek. 

ror vezénylõjét az események
után magas rangú önkormány-
zati elismerésben részesítették.
És most újra támadnak. Újra
képesek bármit megtenni a ha-
talom megszerzéséért. Jó kom-
munista szokás szerint most
sem használnak azonosító je-
let. Facebook csoportok, civil
szervezetek, független jelöltek
mögé bújva mézes mázos mo-
sollyal arcukon ólálkodnak kitû-
zött céljuk felé. De ne legyenek
illúzióink, ezek ugyanazok. Ha
ne adja a jó Isten megszerez-
nék azt, kezdõdne minden elöl-
rõl. Ugyanazt tennék, mint tet-
ték 1956-ban, mint tették 2006-
ban.”
A megemlékezésen közremû-
ködtek a Széchényi Imre Általá-
nos Iskola diákjai, valamint a
Kolping Kórus.
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• virtuális rajztábla és az alkotás e-mail-ben küldése a szülõnek. 
• központi szerveren tárolt adatok. A Mesevárba járó gyermekek úszni is tanulnak, vala-

mint óvónõink zeneoviban és kézmûves szakkörön is heti rendszerességgel fejlesztik ké-
pességeiket. Az ovi dolgozóinak köszönhetõen néptánc oktatáson, illetve „lufis - zenés - 
mozgásos“ tornán is részt vehetnek az ovisok. Természetesen folytatjuk iskola elõkészí -
tõ tevékenységünket is, amelyet hetente tartunk kifejezetten nagycsoportosoknak.
A megannyi tevékenység mellett bõven jut idõ a szabad játékra is! Hajrá Mesevár! Kará-
csony közeledtével munkatársaim nevében kívánok áldott ünnepeket!

Széll Tünde óvodavezetõ

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Balatonföldvár

Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.

Felelõs: Futó  Zsófia sajtóreferens Telefon:84/540-330,

fax: 84/ 540-332, E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu

Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatal titkárságán.

Készült Balatonföldváron a Quick Press Nyomdában 1300 példányban.

Szedés és nyomda:Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.

Tel/fax: 06 84/340-022, E-mail:nyomda@supraktv.hu

A BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2021. ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA

2021.ÉVI UTOLSÓ ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPJA:

DECEMBER 23. / CSÜTÖRTÖK/ 8.00-12.00

ÜNNEPEK UTÁNI ELSÕ ÜGYFÉLFOGADÁS:

2021. JANUÁR 3. / HÉTFÕ/ 8.00-16.30

2021. DECEMBER  27-31. IGAZGATÁSI SZÜNET.

HALÁLESET MIATTI ANYAKÖNYVEZÉS ESETÉN A

06 84 / 540-975

ÜGYELETI TELEFONSZÁM HÍVHATÓ!
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Felragyogtak Advent fényei Balatonföldváron is. Az adventi készülõdés legnagyobb fénypont-
ja, amikor megjelennek a települések központjában a kivilágított, feldíszített betlehemek. Balaton-
földváron sok évvel ezelõtt készült egy szép, impozáns, a városhoz méltó, helyi alkotó – Springsné
Petz Ildikó – által készített, bátran mondhatom mûalkotás. A téli, ünnepi sétáinkon sokan gyö-
nyörködtünk benne. Sajnos azonban eltelt bõ 10 év és az idõjárás, az autók által felfröcskölt hó-
lé megtette a hatását. Az agyag figurák, a háttér és a világítás is felújításra, cserére szorult vol-
na. 

Az idei év szeptemberében a Nemzeti Mûvelõdési Intézetnél lehetett önkormányzatoknak
pályázni rendezvények szervezéséhez. A pályázatban nem csak programokra, hanem eszközök be-
szerzésére, dologi kiadásokra is lehetett igényelni támogatást. Ezeket figyelembe véve úgy döntöt-
tünk, hogy az Adventi Gyertyagyújtások program-sorozatra pályázunk és ennek keretén belül fel-
újítjuk a betlehemünket is. 

Októberben felkerestem Springsné Petz Ildikót, adjon tanácsot, hogy hogyan lehetne régi,
patinás formáját visszaadni a Földvári Betlehemnek – esetleg új háttér, figurák felújítása, világítás
bõvítése. Legnagyobb meglepetésemre, Ildikó közölte, hogy ezt sajnos nem lehet már a szép, eredeti
formájába visszaállítani. A figurák annyira tönkrementek az évek alatt, hogy nincs lehetõség fel-
újításukra. (Nincsenek eltörve, semmi emberi beavatkozás nem történt rajtuk, bárki megnézheti a
Városüzemeltetés/GAMESZ telephelyén.) Sõt, a legnagyobb meglepetésemre, arra kért, hogy ezt a
betlehemet az idei évbe már ne is állítsuk fel. Ekkor egy kicsit kétségbeestem. Így, idén betlehem
nélkül marad a város?

Ekkor jött a nagy ötletem, Ildikó készítsen nekünk egy új betlehemet. Természetesen ezt
nem tudta vállalni, hiszen november végére már nem készült volna el, de felajánlotta, hogy jövõ-
re beszélhetünk róla.  Tovább beszélgettünk Ildikóval és ekkor felmerült, hogy esetleg a zeneisko-
lai betlehemet kölcsönkérhetném. Kapusné Dojcsák Edit nagyon megértõ és segítõkész volt, ami-
kor felkerestem és hozzájárult, hogy egy kis felújítás, karbantartás után felállítsuk a kis istállós
betlehemet. Miért nem a régi helyére állítottuk fel? Springsné Petz Ildikó, aki a zeneiskola betle-
hemének a készítõje is, azt ajánlotta, hogy ne tegyük a régi helyére ezt a betlehemet, mert na-
gyon közel van az út, ahonnan a hólé, latyak beborítaná az egész házikót és a figurákat is. Ezt
figyelembe véve, több helyszín is szóba jött. Végül – az én ötletem alapján – így került az ad-
venti koszorú közepére idén a Balatonföldvári Betlehem. 

Áldott, békés adventi készülõdést kívánok Balatonföldvár Város Önkormányzatának nevében!  

Hova lett a régi betlehem …

„Advent csodás feladata,

hogy felélesszük magunkban

a jóság emlékeit és

kinyissuk a remény kapuit.”

(XVI. Benedek pápa)

Pappné Molnár Veronika

közösségi ház vezetõ

önkormányzati képviselõ



Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél 12.oldal 2021. december

w w w . f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r . h u


