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Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél

Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
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Aulich Lajos  (1793–1849) német honvéd tábornok
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar
népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

Damjanich János (1804–1849)szerb honvéd tábornok
„Legyõztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni
azt.”

Dessewffy Arisztid (1802–1849) magyar gróf, honvéd
tábornok
„Tegnap hõsök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt
hazám szolgálata.”

Kiss Ernõ (1799–1849) örmény honvéd altábornagy
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
dicsõ szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy
Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Knezic Károly (1808–1849) horvát honvéd tábornok
„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az
vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Láhner György (1795–1849) német honvéd tábornok
„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos (1815–1849) örmény honvéd ezredes
„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus
keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és
bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar
lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) német gróf,
honvéd tábornok
„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József (1803–1849) magyar honvéd tábornok
„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan
borulok Istenem elé, hogy hõssé, igaz emberré, jó katonává
tett.”

Poeltenberg Ernõ (1808–1849) osztrák lovag, honvéd
tábornok
„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József (1796–1849)magyar honvéd tábornok
„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új
forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott,
meghasonlott világot.” 

Török Ignác (1795–1849) magyar honvéd tábornok
„Nemsokára Isten legmagasabb ítélõszéke elé állok.
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Õt
szolgáltam.”

Vécsey Károly (1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok
„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”

vitéz Teszéri Csaba
Magyar Tudat Nemzeti Hírportál
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...

Kiheverve a bírósági sokkot (tudni illik, jogerõsen elmarasztal-
ták valótlan állításuk miatt a Mosolygók Lapjának szerkesztõ-
ségét) felélénkült kisvárosunkban ismét a politikai élet, költõi
kérdések formájában lengedeznek az ellenzéki szellõcskék. A
költészetet mi is szeretjük, csak egy kicsit másképp.

Polgármester Úr!Vajon miért támogatja most az e-kikötõ meg-
építését ellenzõ politikai csoportot az elõzõ városvezetõ, mi-
kor regnálása idején két önkormányzati cikluson keresztül
próbálta megvalósítani, hogy a Nyugati strandon kikötõ léte-
süljön. Ráadásul úgy, hogy az akkori tervekben egy jóval na-
gyobb, parti létesítmény-1200 négyzetméteren egy két és fél
szintes épület- is helyet kapott volna a mostani 300 négyzet-
méteres földszintessel szemben?

Ezt nyilván tõle kell megkérdezni. Több, mint valószínû, hogy a vá-
lasza megegyezne Potocskáné Jobbikos országgyûlési képviselõ
válaszával, amit arra a kérdésemre adott, hogy a 2006-ban kifeje-
zetten Gyurcsány ellenes erõként megalakult szervezet, most ho-

gyan árulhat egy gyékényen azokkal, akik ellen létrejött: VÁLTOZNAK AZ IDÕK. Minden mindegy, csak
ne az legyen, amit a fideszes polgármester, a testület szeretne megvalósítani.

Vajon miért került olyan állapotba a Szabadtéri Színpad, hogy annak felújítására pályázati forrásra
van szükség?

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 ér-
deklõdését kiváltották. Aztán a 90-es években alább hagyott a lendület, ami odáig vezetett, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú létesítmény bezárta kapuit, megszûnt létezni. Szerencsére egy olyan mûvészeti
alapítvány jelentkezett be az akkori polgármesternél, aki szívén viselte, viseli a kulturális élet fellendítését
városunkban. Õk és az egész Balaton part megérdemli, hogy az épített környezet megfeleljen a mai kor
igényeinek.

Vajon miért tart itt a beruházás és mennyi pénzt költött el eddig rá a város?

Eddig az elõleg átutalása történt meg, amibõl a tereprendezés és alapozás készült el. A beruházást utol-
érte a Covid jelenség: építõanyag áremelkedés,költségek növekedése,munkaerõhiány. A sikeres meg-
valósítás érdekében jelen pillanatban a határidõ és a beruházás költségvetésének módosítása vált szük-
ségessé. Ezzel kapcsolatos tárgyalásokat az önkormányzatunk lefolytatta. A megoldáshoz minden részt-
vevõ és döntéshozó támogatására, segítségére szüksége lesz városunknak. Az elõzetes ismereteink
szerint ebben a segítségben részesülni is fog Földvár.

Vajon tényleg veszélyben van a földvári vizisport élet? Vajon tényleg eladják a vizisport telepet?

Nagyon szûk családi és baráti kör volt az Balatonföldváron, akiknek az éveken át tartó küzdelmének kö-
szönhetõen ez a vizisport telep létrejött. Mi voltunk azok, akik kiharcoltuk, hogy a földvári gyerekeknek
itt a Balaton partján vízhez kötõdõ sportolási lehetõsége lehessen. Mi voltunk azok, akik létrehoztuk a te-
lepet. Mi alapítottuk a vizisport egyesületet, mi találtuk ki és szerveztük meg az evezõs magyar bajnok-
ságot és mi voltunk azok is, akik hosszú éveken át ingyen tanítottuk vitorlázni a földvári gyermekeket. Re-
mélem, nem gondolja senki azt, hogy az évtizedes munkát és eredményeket veszni hagyjuk. 

Vajon a jelenlegi formájában az épület megmarad önkormányzati tulajdonban?

A vizisport telep épülete nagyon rossz mûszaki állapotban van. Ennek felmérésére tavasszal megrendel-
tünk egy szakvéleményt és ezzel kapcsolatban egy értékbecslést is. Magyarul: ebben az állapotában a
mai magyar piacon mit ér az ingatlan. A szakértõi vélemények birtokában a városvezetés el fogja dönte-
ni, hogy a meglévõ ingatlan renoválása, helyrehozatala, vagy egy új létesítmény kialakítása az elõnyö-
sebb önkormányzatunk számára. Egyben biztosak lehetnek: evezni és vitorlázni vágyó földvári sporto-
lóknak továbbra is biztosítani fogjuk az általunk évtizedek óta megteremtett körülményeket, lehetõsége-
ket. 
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Döcögõsen indult az idei szezon a jóidõ beköszöntével az oltási számok növekedésével és a szigorítások

enyhítésével azonban beindult a nyári idegenforgalom és a fizetõszolgáltatások hozták a tervezett bevételeket

a város kasszájába. Nem csak az önkormányzati szektorban, hanem a magánszférában is jelentõs

minõségjavulás és szolgáltatásbõvülés jellemezte az idei nyarat. Fizetõs parkolókból a strandbelépõkbõl és a

földvárkártya értékesítésbõl átlagosan 10%-os növekedést könyvelhet el a város a tavalyi évhez képest.

TAVALYI ÉVHEZ HASONLÓ, EREDMÉNYES SZEZONT ZÁR BALATONFÖLDVÁR

JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAM 

A Budapesti út déli oldalán kezdték el a járda építését, ami egészen Szántód település határáig húzódik.



TÁMOGATÁS AZ EGYHÁZNAK

FOLYTATÓDIK AZ ÚT ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁS
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Városunk is anyagi segítséget nyújt a balatonföldvári

Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom

tetejének a felújításához. A parkban található templom

teljes belsõ rekonstrukciója (külsõ-belsõ fes-

tés,térkõburkolat cseréje és bõvítése, elektromos háló-

zat korszerûsítése, fûtés korszerûsítése, biciklitároló bõ-

vítése, kivetítõ rendszer korszerûsítése) két éve már

megtörtént. A felújított állapot megõrzéséhez azonban

szükségessé vált a tetõ (kb 300 m2) bádogozásának, il-

letve faelemeinek cseréje, mivel az elmúlt 30 évben a bá-

doglemezek elkorrodálódtak, s a befolyó csapadék a fa-

szerkezetet is meggyengítette. Ezzel együtt esedékes

lett a tetõn kõmûves javítások elvégzése, valamint az

ereszcsatorna cseréje is. Az egyház a munkák elvégzé-

séhez 5 millió forint támogatást kért a várostól, amit a

képviselõ-testület egyhangú szavazással hagyott jóvá

rendkívüli ülésén.

Egyhangú szavazással döntött a program folytatásáról a város képviselõ-testülete. Balatonföldvár Város
belterületén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében levõ, a lakóutcák és gyûjtõ utak mellett talál-
ható rossz minõségû töredezett, süllyedt járda szakasz átépítése valósul meg a 2014-ben indított prog-
ram részeként az alábbiak szerint:
járdák: 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

utak:Hunyadi János utca teljes hosszában
Puskás Tivadar utca(Magyar Falu Program támoga-
tásával)

Az út és járda felújítási programnak köszönhetõen
több mint 57.000 négyzetméternyi út és 10.000
négyzetméternyi járda újult meg városunkban 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, Baj-
csy-Zs, Somogyi B., Rákóczi F.,Ady E.,Arany
J.,Dr.Korányi F.,Szigligeti, Kismartoni,Kiss János al-
tábornagy,Rianás, Badacsony, Deák F., Damjanich,
Kölcsey F., Jókai M., Újstrand)
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TÁMOGATÁS BALATONFÖLDVÁR VÁROS FÚVÓSZENEKARÁNAK

ÖNKÉNTESSÉG

2021. október 5.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

A fúvószenekar, 2013. szeptembere óta az önkormányzat fenntartásában van. A járványhelyzet magyarországi
alakulása az év során lehetõvé tette a fúvószenekar mûködésének újraindulását. A képviselõ-testület ezt
figyelembe véve idõarányosan az idei évre 900.000Ft. támogatásban részesíti Balatonföldvár Város
Fúvószenekarát.

A társadalmi felelõsségvállalás keretében a Griffsoft Zrt. önkéntes társadalmi munkát végzett dolgozóival
városunkban, melynek során Balatonföldvár játszótereinek közterületi elemek karbantartását, felújítását
végezték el. Köszönjük!
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ISKOLA ÉS ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁS-ELKEZDÕDÖTT A TANÉV

Balatonföldvár Város Önkormányzata 2013 óta se-
gíti az iskolakezdést. Az állandó balatonföldvári lak-
címmel rendelkezõ gyermekek szülei húszezer fo-
rint támogatást kapnak az óvoda- iskola- középis-
kola kezdés költségeinek csökkentésére.

Balatonföldvári Mesevár Óvoda gyermekei a
2021/2022 - es nevelési évben is azon az úton men-
nek tovább, amely az „ÉLD ÁT, TAPASZTALD MEG“
kövekkel van kirakva. Fontosnak tartjuk a sport, a
mozgás megszerettetését, a nagyobb, kevésbé
összetett mozgásformák napi szintû gyakorlását,
majd erre építve a finommotorikus mozgások fej-
lesztését. A Mesevárba járó gyermekek szerencsé-
sek, mert az elmúlt évek sikeres pályázatainak kö-
szönhetõen, szeptemberben birtokba vehették az
új, többfunkciós sportpályát, illetve a felújított torna-
szobában is élvezhetik a mozgás örömét. A szep-
temberi hónap tartogatott még meglepetéseket....
88 kisgyermek fogadta ujjongva azt a civil kezde-
ményezést, amelyet a Griffsoft Zrt. ajánlott fel óvo-
dánknak. A társadalmi felelõsségvállalás jegyében
felújították, lefestették az óvoda udvarán található
játékokat, tárolókat. Az önkéntesek segítségével a
homokozó tetõburkolatának cseréje is megtörtént,
valamint a vállalkozó szellemû hölgyek és urak 30

m2 gumitégla vásárlásával
és lerakásával tették szeb-
bé, biztonságosabbá a gyer-
mekek mozgásterét. Nagyon
köszönjük a cég tulajdonosának és
valamennyi dolgozójának az önzetlen munkát! A
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által
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fenntartott EFI Iroda szervezésében folytatódik a
Mesevár Óvoda gyermekeinek úszás oktatása. Óri-
ási lehetõségnek tartom gyermekeink úszás oktatá-
sát! Ezzel a lehetõséggel nem élni, vétség! Itt a Ba-
laton mellett csak akkor dõlhetünk hátra, ha gyer-
mekeink biztonsággal, félelem nélkül tudják élvezni
a „víz“ nyújtotta lehetõségeket. Ehhez nagyon - na-
gyon fontos az óvodáskorban elkezdett vízhez való
szoktatás, illetve a számukra idegen közeg meg-
szerettetése. A Balatonföldvári Mesevár Óvoda
óvodásai mázlisták, mert olyan felnõtt közösség
/szülõk, pedagógusok/ támogatja õket, akik idõt,
energiát nem sajnálva kísérik az uszodába heti
rendszerességgel a kicsiket. Az úszáson kívül ze-
neoviba, kézmûves szakkörre, csoportos TSMT tor-
nára, csoportos „angol percekre“, néptánc oktatás-
ra, „lufis - figyelemkoncentrációt fejlesztõ“ tornára,
illetve iskolára felkészítõ foglalkozásra is járhatnak
ovisaink. Fontos megjegyeznem, hogy a mi óvo-
dánkban a gyermekek fejlesztése, soha nem élet-
korhoz kötött, hanem képességeiket felmérve,

megismerve kezdjük el a tehetséggondozást. Azt
hiszem jó érzéssel tölti el a szülõket, hogy az imént
felsorolt tevékenységeknek nincs anyagi vonzata.
Focira, sakk oktatásra, tánc tanulásra, karate okta-
tásra, kis létszámú angol, illetve TSMT foglalkozá-
sokra is jelentkezhetnek a gyermekek, de tudni kell,

hogy ezek a külön foglalkozások nem ingyenesek.
Az élménypedagógia ideológiáját szem elõtt tartva
az idei évben is rengeteg kirándulást tervezünk, sok
- sok tapasztalással, valamint a gyermekek kom-
munikációját, önbizalmát erõsítõ, fejlesztõ, interak-
tív játékokkal. Hagyományainkhoz hûek vagyunk,
de a jövõ kihívásainak sem fordítunk hátat. Ennek
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bizonyítéka DIOO /digitális okos játék óvodások-
nak/ programunk, amellyel Somogy megyében
csak a mi óvodánk büszkélkedhet! A DIOO tervezõ-
je egy informatikus-pedagógus házaspár. Az érintõ-
képernyõvel, hang-utasításokkal mûködõ játékok
felmérik a gyermekek képesség- és tudásszintjét, a
fokozatosan nehezedõ feladatok pedig fejlesztik
többek között a következõ területeket: környezetis-
meret, vizuális észlelés és differenciálás, térorientá-
ció, logikus gondolkodás, auditív és verbális észle-
lés, memória, finommotorika, stb… Pedagógiai
munkánk lényeges része a gyermekek érdeklõdé-
sének felkeltése a zene iránt. A zene egyaránt hat a
testre és a lélekre, ezért meghatározó szerepe van
az érzelmi intelligencia fejlesztésében is. Kodály azt
írja: „..a zenével nemcsak zenét tanulunk. Az ének
felszabadít, bátorít, gátlásoktól, félénkségbõl kigyó-
gyít. Koncentrál, testi–lelki diszpozíciót javít, mun-
kára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre,

fegyelemre szoktat, egész embert mozgat, nem
csak egy részét. Fejleszti a közösségi érzést. Kifej-
leszti a csírájában minden emberben meglévõ ze-
neérzéket, s ezzel megadja a zenei mûveltség alap-
ját, amivel azután szebbé, gazdagabbá teszi egész
életét.“ Kodály Zoltán gondolatai örökérvényûek,
ezért a hét minden napján zenével, énekléssel kí-
náljuk meg a gyermekeket, miközben ritmusérzé-
kük fejlesztésére is tudatosan figyelünk. Reménye-
ink szerint az idei nevelési évben tudjuk folytatni
könyvtár látogatásainkat, amelynek óriási jelentõ-
sége van az olvasóvá nevelés alapjainak megte-
remtésében. Izgalmas, tartalmas, vidám, élmények-
ben, egészségben gazdag napokat kívánok gyer-
mekeinknek és a gyermekeinket elfogadó, támoga-
tó, megértõ felnõtteknek is! 

Tisztelettel: Széll Tünde Óvodavezetõ

Európai Diáksport Napja 2021. 09. 24.

Az elmúlt két év járványhelyzete után iskolánk nagy
lendülettel készült szeptember 24-ére, az Európai
Diásport napjára. Iskolánk alapvetõen igyekszik fi-
gyelmet fordítani az egészséges életmódra nevelés-
re, amelynek egyik elengedhetetlen része a sport, a
mozgás. Éppen ezért örömmel vettünk részt a mai
nap eseményeinek megszervezésében.

Ma, szeptember 24-én nálunk minden a
mozgásról szólt. A programok megszervezéséhez
segítségül hívtuk a Balatonföldvári Kistérségi
Egészségfejlesztési Irodát is, aki ZUMBÁT ajánlott
fel a mai napunkhoz.
Az alsó és felsõ tagozatos gyerekek nagy izgalom-
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mal, és érdeklõdéssel várták ezt a napot. A kisisko-
lásoknak életkori sajátosságuk a mozgás szeretete,
az együtt átélt élmények elõtérbe helyezése. Ilyen
volt ez a nap is!
Az elsõ órában az alsós osztályok megtöltötték a
tornatermet, és Fülöp Milán táncoktató, hangulatos
latin zenére tartott ZUMBA órája nagy sikert aratott.
A zene és a mozgás összhangja elvarázsolta tanu-
lóinkat!
Ezalatt az idõ alatt a felsõs diákok az iskola udva-
rán gyülekeztek, készülõdtek a 2000 km-es táv le-
futására. 
Miután az elsõ próbán mindenki átesett, program-
cserét hajtottunk végre, rövid pihenõ után a nagyok
ZUMBÁZTAK Milán bácsival, a kicsik pedig kezdték
a futást.

Sokan kitartóan teljesítették a távot, voltak azonban
(fõleg a kisebbek) akik rövid séta beiktatásával ér-
tek célba.
Mivel a sporté volt a fõszerep, ma rövidített órákat
tartottunk, és a tanórákból elcsent értékes perceket
a szünethez „ragasztottuk”, hogy szünetekben is
folytatódhasson a játék. Ugyanis a tanórák közötti
szünetekben tartalmas programokkal vártuk az is-
kola tanulóit. 
Az alsó tagozatos diákoknak volt ugróiskola bab-
zsákkal, kötélhúzás a fiúk, majd a lányok között,
labdás ügyességi játékok (célba rúgás kapura, sza-
badulj a labdától) és akadálypályán is végigküzdöt-
ték magukat a gyerekek. Akik teljesítették a felada-
tokat tollaslabdázhattak, vagy pingpongozhattak.
A felsõs diákok összemérhették tudásukat kosárra

dobás és kapura rúgás területén.
Lehetõségük volt pingpongozni,
tollasozni és csocsózni is.
A testnevelés órák keretében a
testnevelõtanárok levezetésében
váltóversenyekre került sor.
Az iskola apraja-nagyja, beleértve
a pedagógus kollégákat is, részt
vett a mai nap programjain.
Összességében elmondható,
hogy mindenki vidáman és aktí-
van kivette a részét a sport-
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tevékenységekbõl. Reményeink szerint diákjaink nem csak fáradtan, de rengeteg pozitív élménnyel zár-
ták a mai napot. 
Jó volt látni, hogy a kisiskolások milyen motiváltak voltak a mozgásos feladatok teljesítésében, és az is-
kolai terek mozgásterekké változtak.
A nap fõ eredménye közé sorolható a jókedv, az öröm, és az együtt töltött idõ.

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Balatonföldvár 

„Elek Apó Meséi - Székelyföldi Legendák Nyomában” 

Utazás idõpontja: 2021.09.13-17. (5 nap, 4 éj) 

Pályázati azonosító: HAT-20-01-0792 

2021. szeptember 13-án, egy szép õszi reggelen izgatottan vártuk az indulás pillanatát, hiszen 5 napos ki-
rándulásunk vette kezdetét. Célunk az volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az Erdély magyarságával és
erõsítsük egymásban az együvé tartozás érzését. Vajon igaz, hogy Magyarország önmagával határos. Köz-
ben a meglátogatott helyszínekhez kötõdõ legendákkal is szerettünk volna megismerkedni.

1. nap:
8:45 perckor elindult velünk a busz, még éppen tudtunk integetni az elsõ óra utáni szünetre kiérkezõ di-
áktársainknak. Az egész napunk utazásból állt, Ártándnál keltünk át a határon, majd Nagyvárad felé foly-
tattuk utunkat. A Királyhágón megálltunk és a buszról leszállva gyönyörködtünk a kilátásban. Bánffyhu-
nyadon a buszról megcsodálhattuk a „cigánypalotákat”, és csodálkozva hallottuk János bácsi és Pali bácsi
(két sofõrünk) beszámolóját ezekrõl a mesés épületekrõl. Bánffyhunyad roma lakói igyekeznek minél na-
gyobbra és cifrábbra építeni házaikat, így jelezve a közösségen belül elfoglalni kívánt helyüket. Nem is
gondoltuk, hogy ezekben nem laknak, csak verseny miatt épültek: ki tud nagyobbat építeni. Kolozsvár
elõtt felvettük a buszra honismereti vezetõnket, Tünde nénit, aki ezek után nekünk szentelte minden fi-
gyelmét. Rögtön azzal kezdte, mi mindent láthattunk a határon átlépve eddig. A Tordai hasadék legendá-
ját is elmesélte nekünk, amíg elhaladtunk mellette. Nagyon szép tájakon utaztunk végig. A fenyvesekkel
borított hegységek rabul ejtették a tekintetünket, míg már sötét lett, és nem láttunk igazán semmit. Késõ
este értünk Mezõmadarasra, ahol Izolda néni fogadta éhes és fáradt csapatunkat finom vacsorával.

2. nap:
A rövid alvás után is vidáman ébredtünk, és Izolda néni vezetésével nézzük meg szállásadó falunk neve-
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zetességeit, a református templomot, és az Orbán-kúriát. Nagy sétát tettünk Marosvásárhely belvárosá-
ban, majd buszra szálltunk és elindultunk a Békás-szoros felé. Terveink szerint délután a Gyilkos tónál és
a Békás-szorosban sétáltunk volna, de sajnos az idõjárás nem kedvezett. A Gyilkos tónál már dörgött az
ég, de szerencsénkre azért a buszról le tudtunk szállni. Tünde néni elmesélte nekünk a tóhoz kapcsolódó
mondát Eszterrõl, a szegény lányról, kinek szomorú zöld szemének színét még mindig õrzi a tó. Megnéz-
tük a tavat, hatalmas kürtöskalácsot ettünk, azután folytattuk utunkat a szoroshoz. A sétát elkezdtük, mi-
kor megnyíltak a felhõk csatornái, és fedezékbe kellett volna húzódnunk, ekkor megérkezett a busz, és ki-
csit ázottan, de lelkesen felszálltunk rá. Kitartóak voltunk, megvártuk, hogy az esõ csillapodjon, és vissza-
felé a Gyilkos tónál még megálltunk egy kis idõre. Este 7 is elmúlt, mire megérkeztünk a szállásra, mely
Gyergyószentmiklóson volt az Anda Panzióban. A finom vacsora után, ahol még palacsintát is kaptunk na-
gyon jó volt pihenni egy kicsit.

3. nap
A buszba bepakoltunk, finomat reggeliztünk, elindultunk Mádéfalva felé. Útközben rövid történelemóra
keretében Tünde néni a székelyek gyásznapjáról mesélt nekünk. Az emlékmûnél közösen elénekeltük a
székely himnuszt, és koszorút helyeztünk el az emlékmû lábánál. Csíksomlyó felé folytattuk utunkat. Tün-
de néni ezúttal a székely vallásról mesélt nekünk, a református vallás bevezetésérõl, valamint arról, miért
is lett szokás a csíksomlyói zarándoklat. Csíksomlyón megtekintettük a tévébõl már ismert Kegytemplo-
mot, felmehettünk megsimogatni Szûz Mária lábát is. 
A templom után felsétáltunk a Barátok feredõjébe is, ahol jelenleg bórvízforrás is található. Megismertük
a hely történetét is, és sokat hallottunk a forrásokról.
Napunk következõ állomása Kászonaltíz volt. Közben megálltunk a Nyergestetõi emlékmûnél, amely,
mint megtudtuk – természetesen Tünde nénitõl – a székelyek történetének egy megindítóan hõsies pilla-
natának állít emléket. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó katonai cselekményeinek
egyikéhez kapcsolódik. Itt teljesedett be ugyanis a sorsa annak a 200 székely vértanúnak, akik 1849-ben a
magyar forradalmi hadtestben harcoltak az osztrák és orosz haderõ ellen. Az emlékmûtõl mintegy 100
méterre-északra található közös sírhant felett a 2000-es évek eleje óta egy másik emlékhely együttes ala-
kult ki székely kopjafákból. 
Kászonaltízen, egy csodálatos tanyán költöttük el ebédünket: frissen készült puliszkát, pörkölttel és sava-
nyúsággal.
A délután további részében Kézdivásárhelyen, a céhek és udvarterek városában tettünk sétát, majd Alsó-
csernátonban Erdély leggazdagabb falumúzeumába tettünk látogatást. Míg egyik helyrõl utaztunk a má-
sikra Tünde néni a székely székekrõl és a székely nyelvjárásokról mesélt nekünk. Nagyon vicces kifejezé-
seket is használt.
Tartalmas volt a nap, fáradtan érkeztünk Gelencére, a szállásunkra.

4. nap
A 4. nap reggelén Kisbaconba látogattunk elõször a Benedek Elek emlékházba. Itt Benedek Elek mun-
kásságáról hallhattunk elõadást. Ezután egy 200 éves vízimalomhoz mentünk, ami még mindig mûködik.
A malom tulajdonosa, Etelka néni, megmutatott mindent, a pincétõl a padlásig. Mintha visszacsöppen-
tünk volna a 19. századba!
Nagyon szerettünk volna medvét látni, így Tünde néni mesélt nekünk a medvékrõl. Elmondta, higgyük el,
jobb, ha nem találkozunk velük, mert a medve nem játék!
A délutánt a Vargyas-szorosban töltöttük, ahol az Almási-barlang felkeresése volt a cél. Nagyon meg kel-
lett nézni, hová lépünk! Függõhídon keltünk át a Vargyas-patak felett, sziklák szélén másztunk fel, mese-
szép volt! Az Almási-barlangban újabb mondákat hallhattunk a tatár idõkrõl. Jó volt a túra! Az egyik ked-
venc programunk lett.
Székelyudvarhely felé haladva felkerestük a csodálatos Makovecz templomot még  Vargyason, ahol az Úr
asztalán rovásírásos feliratot láthattunk. Újabb buszozás után, ahol kicsit szomorúak voltunk, mert Tün-
de néni elbúcsúzott tõlünk, Székelyudvarhely belvárosában tettünk sétát. Itt található a székelyudvarhelyi
Emlékezet parkja a város központjában: 13 magyar király, író és más híres ember szobra tekinthetõ itt
meg.
A személyek: Csaba királyfi, Szent László, Fráter György, Bethlen Gábor, Wesselényi Miklós, Bethlen Ist-
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ván, Kós Károly, A vándor székely hazatalál (Wass
Albert), Nyirõ József, Bem József, II. Rákóczi Fe-
renc, Báthory István és Hunyadi János.
Az idegenvezetõk javaslatára a mai napra még áttet-
tünk egy programot: Farkaslakán Tamási Áron sírjá-
nál megemlékeztünk a legnagyobb székely népi író-
ról, koszorút helyeztünk el a sírján, és megemléke-
zést tartottunk a mellette található Trianon
emlékmûnél is.  
A 4. éjszakát Székelyszentkirályon a Sziklakert Pan-
zióban töltöttük. Nagyon finom volt a vacsora, ké-
nyelmes a szállás, így a sok program után jólesett a
pihenés.

5. nap
Elérkezett a hazautazás napja. Korán keltünk. hogy
idõben el tudjunk indulni.  Sajnos ezen a napon
esõre ébredtünk, még az idõjárás is szomorúvá vált,
hogy végéhez közeledik a határtalanul kirándulás.
Kalotaszeg kirakatfalujában így nem álltunk meg, az
út menti árusoknál, még szerencse, hogy
Farkaslakán volt lehetõségünk ilyen programon is
részt venni, ajándékot vásárolni. Erre a napra egy
programunk maradt Körösfõn. Itt a református
templomot néztük meg. Megnéztük az ún. „Rákóczi
szõnyeg”-et, amely a történészek szerint Erdélyben
készített török imaszõnyeg. 
A hazafelé tartó út hosszú volt. A buszon pihentünk,
de a magyar határt átlépve mindenki felélénkült.
Örültünk, hogy újra itthon lehetünk!

Sok mindent tanultunk, sok érdekességet hallot-
tunk. Sokszor úgy éreztük, mintha nem is Romániá-
ban lennénk: magyar beszédet hallottunk magunk
körül, magyarul voltak a városokban a feliratok is.
Amit biztosan nem felejtünk, az a székelyek vendég-
szeretete!

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



2021. október 13.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

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

KERESSÜK AZ ELKÖVETÕT!

KÖSZÖNTÉS

Megrongálták a Csigalép-

csõt,ezért kérjük a lakosság se-

gítségét! Akinek bármilyen in-

formációja van az esettel kap-

csolatban azt jelezze önkor-

mányzatunk felé. 

Köszönjük!

Tisztelt Adózó!

A helyi adók befizetési határideje szeptember 15. napján lejárt, ennek ellenére szeretnék ismételten
felhívni figyelmüket adófizetési kötelezettségük teljesítésére.

Elektronikus kapcsolattartás önkormányzat esetén: „E Önkormányzat Portál” felületén történik.

2021. január 1. napjától a gépjármûadó átkerült az állami adóhatósághoz (NAV), így annak befizeté-
sét már oda kell teljesíteni. A fizetési határidõ ebben az esetben is szeptember 15. napján lejárt.

Elektronikus kapcsolattartás az állami adóhatóság esetén: „eBEV Portál NAV” felületén történik. 
a portál eléréséhez bõvebb segítséget a www.balatonfoldvar.hu weboldalon az ügyintézés fül alatt ta-
lálhat.

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRÕL ÉS A GÉPJÁRMÛADÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

Balatonföldvár Város polgármestere köszöntötte 90.

születésnapja alkalmából Dr. Bognár Józsefet.

Isten éltesse sokáig!

Tandi Józsefné és Tandi József 90. születésnapjukat

ünnepelték! Isten éltesse sokáig Éva nénit és Öcsi

bácsit!
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ITT VAN AZ ÕSZ, ITT VAN UJRA...

Itt van az õsz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetõre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szeretõ anya.

És valóban õsszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szemébõl is látszik, hogy csak
Álmos õ, de nem beteg.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. -

Kedvesem, te ûlj le mellém,
Ûlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergõ természetet.

Erdõd, 1848. november 17 - 20.
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