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MÁRAI SÁNDOR:

Mennybõl az angyal

MENNYBÕL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.

Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.

És elmegy sok ember elõtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Mert Õ sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Õk, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Angyal, vidd meg a hírt az égbõl,
Mindig új élet lesz a vérbõl.
Találkoztak õk már néhányszor
– A költõ, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is õk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –mennybõl az angyal

New York, 1956.



elnyomás, a szovjet megszállás ellen. Ma azért
vagyunk itt, hogy emlékezzünk az események-
re, a hõsökre, és erõt merítsünk ebbõl az em-
lékezésbõl. 

1956. történései a jövõnek szóltak, és a mi sza-
badságunk alapját teremtették meg. Fontos,
hogy az ünnepen felidézzük a történelem és az
események pillanatait, hiszen az ünnep, az
emlékezés kötelesség. Egy kis közép-Európai
nép hõsiessége bebizonyította az egész világ-
nak, hogy szembe lehet szállni az elnyomó ha-
talommal, legyen az bármilyen hatalmas, és
tûnjön az legyõzhetetlennek is.

1956. bebizonyította, hogy nincs reménytelen
küzdelem, ha annak célja a szabadság, a de-
mokrácia, az igazságosság, és a jobb élet
megteremtése.

1956. októberének olyan erõs üzenete volt,
mely tovább élt a megtorlás rideg és kemény
hónapjaiban, a gyászban, az emlékekben,
hosszú évtizedek perceiben is.

1956. október 23-án Budapesten csoda tör-
tént. Akkor is, ha ez rövid ideig tartott, mert a
reménykedés és a felszabadultság után a
fegyveres erõszak legázolta.
Annak szellemét azonban nem tudta megsem-
misíteni.

Kié ’56 szellemisége és mi az üzenete? Mind-
azoké, akik lélekben egyet értettek vele és cse-
lekedtek érte és áldozatot hoztak céljaikért.

Hiszen akkor mi mutattunk példát a világnak,
az egész emberiségnek: szabadság szeretet-
bõl és önfeláldozó hazafiságból. 1956 szelle-
me mérce; ami ma is kötelez.

Végezetül Sajó Sándor tollából származó gon-
dolattal köszönöm meg figyelmüket, kérem en-
gedjék magukhoz a szép gondolatot:

„ Én népem! Múltba vagy jövõbe nézz: 
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!...
De túl minden bún, minden szenvedésen, 
Önérzetünket nem feledve mégsem, 
Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni büszke gyönyörûség.”
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Babina Éva alpolgármester

KÖSZÖNTÕ BESZÉD 2022. OKTÓBER 23.

„Amikor a mélyben forrong a düh,
és sokak élete kimondhatatlanul keserû, 
amikor a nép csak papíron szabad,
és csak a költõktõl áradnak bíztató szavak, 
igen, ez az, amikor emlékezünk eleinkre
56-os hõseink bátor tetteire.”

Schrenk Éva gondolataival tisztelettel és szere-
tettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével
megtisztelte ünnepségünket, az eseményt, és
azokat, akikre emlékezünk!

Október 23-a Magyarország legfiatalabb ünne-
pe, ahol azokat az emberi tulajdonságokat ün-
nepeljük, amit úgy neveznek, hogy igazságér-
zet, hazaszeretet, becsület, önfeláldozás.

És egyben azokat a fogalmakat ítéljük el, mint
hazugság, hazaárulás, megaláztatás, eltiprás,
szabadság korlátozás, és még sorolhatnánk,
mert végeláthatatlan azon szörnyûségek tárhá-
za, amiben akkor az embereknek létezniük kel-
lett.

Ami visszatekintve még rémisztõbb, hogy ez
az idõszak hihetetlen sokáig tartott, végsõ so-
ron 1989-ig, a rendszerváltásig. Addig téves in-
formációkban nõtt fel sok-sok generáció, ad-
dig rendszer ellen elkövetett bûnökrõl, ellenfor-
radalomról, és dicsõséges november 4-rõl ta-
nultunk.

Azóta végre rengeteg tény látott napvilágot, de
korántsem minden. Még ma is kerülnek elõ
olyan dokumentációk, vallomások, emlékirat-
ok, melyek rávilágítanak a valóságra és az
igazságra.

Az 56-os forradalom a magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Ez a szabadság napja, melyen ritkán látható
egységbe kapcsolódott a Nemzet.

A szabadság eszméje, a szabadságvágy el-
söprõ ereje, és az elnyomás megszüntetésé-
nek szándéka kovácsolta össze.

Még pontosabban azok az emberi szándékok,
óhajok, eszmények, amelyek a zsarnokság el-
törlésével követeltek maguknak teret.
Egy békés tüntetéssel kezdõdõ, majd fegyve-
res  felkeléssel  folytatódó forradalom  volt az 
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Kezdjük a nyárral. Hogyan alakult az idei szezon?

Az elõzõ évhez képest kedvezõbb adatokkal rendelkezik a
város a nyári bevételek szempontjából, mind a
parkolódíjak mind a strandbelépõk, tehát a saját bevételek
tekintetében elõrébb léptünk 2021-hez képest. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy ezeket a díjtételeket
emeltük is idén. Hat év távlatából kijelenthetjük:
amennyiben a parkolás és a strand nem lenne fizetõs
városunkban, akkor az önkormányzat mûködése
pénzügyi szempontból ellehetetlenülne. Jó hír az, hogy az
idegenforgalmi adóból származó bevételünk közel 15
százalékkal meghaladta az elõzõ évit.  Mindezt úgy értük
el, hogy 2022-ben nem alkalmaztunk idegenforgalmi
adóellenõröket. Ezúton is köszönöm azoknak a
szállásadóknak az együttmûködését, akik hozzájárultak
ehhez az eredményhez.

A COVID, a háború nehéz gazdasági és pénzügyi körülmények közé sodorta a világot, az
országot és Balatonföldvárt is. A magas energia árakkal és a növekvõ költségekkel hogyan
tud megbirkózni városunk? 

Az elmúlt 10 év tervszerû fejlesztéseinek köszönhetõen Balatonföldvár jóval kedvezõbb
helyzetben van, mint Magyarország legtöbb települése. Az elmúlt idõszakban valamennyi városi
közintézményünk energetikai korszerûsítésen esett át (hõszigetelés, nyílászáró csere, korszerû
fûtési rendszerek telepítése) és a legnagyobb fogyasztóink a városháza és a közösségi ház is,
megújuló energiából tartja fenn magát. A közvilágításunkat szintén évekkel ezelõtt
korszerûsítettük. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a hat- hétszeres villany és a több mint
tízszeres gázáremelés nem érinti Balatonföldvárt. A nehézségek kiküszöbölésével hónapok óta
szakmai csoport foglalkozik a városházán. A kidolgozott takarékossági csomagot várhatóan
október végén, november elején ismerheti meg a képviselõ-testület és a lakosság.

Mire kell felkészülnünk, újból napirendre kerülhet a helyi közteherviselés kérdése? 

Idõszerû a felvetés. Helyi adók tekintetében 2015 óta nem volt változás városunkban. Az eltelt
hét esztendõ gazdasági folyamatai (infláció, pénz reálérték csökkenés) mindenképpen
indokolják, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Balatonföldváron a minden háztartást érintõ
kommunális adó (10.000Ft/év) mai viszonyok között jelképesnek mondható. A Balaton part
városaiban és az északi parton a községekben is évtizedek óta négyzetméter alapú
építményadót fizetnek a helyi lakosok is. Önkormányzatunk rendelkezik egy olyan adóreform
tervezettel, mely megoldást nyújtana a bevételek növelésére, ugyanakkor városvezetõként
átérezve a jelenlegi földvári családokat érintõ nehézségeket, amennyiben rajtam múlik, nem lesz
változás az elõttünk álló esztendõben. 

Tudná az elhangzottakat számszerûsíteni?

Földvár éves mûködési költségvetése közel ezermillió forint. A kommunális adóból befolyó
bevételek évente nem érik el a tízmillió forintot. Magyarul nem teszik ki a mûködési költségvetés
egy százalékát sem. Az építményalapú reformnak köszönhetõen ez a szám évi hatvanmillió
forintra, a költségvetésben pedig hat százalékos szintre emelkedne. 

POLGÁRMESTER VÁLASZOL…
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NINCS TOVÁBB:A KÚRIA IS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLLÁSPONTJÁT TÁMOGATTA
ÉS MEGVÉDTE A KÖZÉRDEKET 

Emlékeim szerint 2020-ban készült is egy kérdõíves felmérés a lakosság körében.

Igen jól emlékszik. Minden háztartásba eljuttatunk egy kérdõívet ahol hét pontban kérdeztük
meg a földváriakat, hogy szerintük melyik adózási mód lenne igazságosabb. Egyértelmûen
tanulságos és eredményes volt a felmérés. Szinte mindegyik kérdõívhez írtak a válaszadók
véleményt is. A válaszadók 80% mondta azt, hogy szerinte nem igazságos, hogy mindenki
egyformán fizet, 80% mondta azt, hogy figyelembe kell venni az adónál, hogy milyen messze van
a Balatontól az ingatlan. 80% mondta azt, hogy figyelembe kell venni a helyi vállalkozásokat és
azt is, hogy nevel- e kiskorú gyermeket az adott család. Tehát a nagyobb ingatlanok tulajdonosai
vállaljanak többet a közösköltségeinkbõl a kisgyermeket nevelõk és az éven át nyitvatartó helyi
vállalkozások pedig kapjanak kedvezményt a meghatározott díjból. Elmondhatjuk, hogy a
városunk elõtt álló idõszak mindenképpen fokozott erõfeszítéseket fog igényelni az
önkormányzat részérõl, melyeket csak a lakossággal szorosan együttmûködve, közösen fogunk
tudni kezelni. 

Perek garmadával éveken keresztül próbálták
közösségi tulajdonból magántulajdonukba
megszerezni a kikötõ elõtti területet az ottani
bódésor tulajdonosai. Elõször azt szerették vol-
na, hogy ne az önkormányzatnak, hanem nekik
legyen elõvásárlási joguk a kikötõ elötti terüle-
tet illetõen, majd miután az önkormányzat és a
Bahart megállapodott, hogy a földvári embere-
ké legyen a terület, ezt a szerzõdést is semmis-
sé szerették volna nyilváníttatni a bíróságon. Itt
még nincs vége. Ezek után a bódésor tulajdo-
nosai ismét pert indítottak a földhivatal ellen is

(az elõzõ két perre alapozva), melynek az volt a

célja, hogy megtámadva a földhivatali bejegy-

zést érvénytelenítsék azt, hogy az önkormány-

zat helyett övék lehessen az értékes ingatlan.

Ezt a kérelmüket utasította el most a Kúria, ki-

mondva azt ,hogy a földterület a városé. Ezzel

a döntéssel megnyílt az út a most már vitatha-

tatlan köztulajdonba került terület fejlesztésére

és a városképet romboló bódésor újbóli kisajá-

títási eljárásának kezdeményezésére.
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AZ E-KIKÖTÕ ÉPÍTÉSÉT ÁTMENETILEG LASSÍTÓ ÍTÉLET
KAPCSÁN BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZA-

TÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

E-KIKÖTÕ HÍREI

ÁLLÁSPONTUNK AZ E-KIKÖTÕ ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN EGYÉRTELMÛ:
továbbra is támogatjuk az e-kikötõ építését
nem igaz, hogy hatályon kívül helyezte volna a bíróság az elektromos hajókikötõ
építési engedélyét 
a beruházó továbbra is rendelkezik az építés megkezdéséhez szükséges
engedéllyel (ezt az eljárás során a tárgyalást vezetõ bíró többször is hangsúlyozta)
a kikötõ ellenzõi közül többen egykor legfõbb támogatói voltak a nyugati strand
teljes területét érintõ a mostaninál jóval nagyobb giga beruházásnak, ezért az õ
véleményük számunkra nem releváns
városunk csak nyertese lehet a beruházásnak

MERT
turisztikai attrakciót teremt
munkahelyeket hoz létre
adóbevételt (iparûzési, idegenforgalmi) generál
magával vonzza a fizetõképes vásárlóerõ növekedését
az ingatlanpiac fellendülését
a nyugati városrészt bekapcsolja a város vérkeringésébe
120 év után újból kikötõ építés helyszíne lehet Balatonföldvár, ami méltó tisztelgés
a település alapítóinak emléke elõtt is

A kikötõ létesítése álláspon-

tunk szerint az önkormányzati

szabályokkal, a HÉSZ-szel, an-

nak mellékletét képezõ szabá-

lyozási tervvel, a településren-

dezési eszközökkel, Balaton-

földvár TNM rendeletével to-

vábbra is összhangban van. A

Veszprém Megyei Kormányhi-

vatalt új eljárásra utasító bírói

ítélet indokolása szerint,

amennyiben a strand területén

vitorláskikötõ funkció jelenne

meg, az a strand más célra tör-

ténõ igénybevételét jelentené,

amely szerinte nem felel meg

a helyi szabályozásnak. Állás-

pontunk szerint az ítélet téves

jogértelmezésen alapszik.

Városunk polgármestere to-

vábbra is fenntartja vélemé-

nyét miszerint: a 20 éve napi-

renden lévõ beruházás meg-

valósítása, különösen a mos-

tani gazdasági helyzetben, lét-

kérdés Földváron. A beruhá-

zás esetleges elmaradása

hosszútávon évtizedekkel vet-

né vissza a város fejlõdését.

Az elmaradó bevétel rövidtá-

von veszélyezteti a város gaz-

dálkodását, akár drasztikus

helyi adóemeléshez és meg-

szorításokhoz vezethet. Ezek

elkerülése végett városvezetõ-

ként képviselõtársaimmal

együtt a fejlesztés megvalósu-

lását tartjuk célunknak.

.

.

.

....

..

.

.
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MÁR LÁTSZIK A FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN

Látványos részéhez érkezett a Balaton legna-
gyobb szabadtéri színpadának újjáépítése. Er-
rõl sajtótájékoztatón számolt be Witzmann Mi-
hály országgyûlési képviselõ és Holovits Huba
polgármester. A „Zöld Város program” Balaton-
földvár eddigi történetének legnagyobb pályá-
zati forrásból elnyert beruházása. A projekt ke-
retében a leromlott állapotú szabadtéri színpad
és környezete kerül felújításra. Az átépítés so-
rán a közel ezer fõ befogadóképességû nézõ-
tér, lelátó, színpad-kiszolgáló épületegyüttes és
különálló jegypénztár létesül. A projekt részle-
tesen kidolgozott tervvel a pályázat benyújtása-
kor (2016-ban) nem rendelkezett, a támogatói
döntés elhúzódása, a tervezési tevékenység el-
végzése, valamint a folyamatba épített közbe-

szerzési eljárás elhúzódása nem várt csúszást
okozott a projekt fizikai megvalósításában. Az
építõipari piaci árak (acélszerkezet árának je-
lentõs emelkedése) ezen idõszak alatt 18-35%-
os drágulást hoztak, ezért az önkormányzat az
államhoz fordult segítségért. A Kormány 2020-
ban és 2021-ben is többlettámogatást nyújtott
a Balaton partján egyedülálló turisztikai beru-
házás megvalósításához. A projektet Balaton-
földvár Város Önkormányzata és - konzorciumi
partnereként - a Somogy Megyei Önkormány-
zat szoros együttmûködés keretében valósítja
meg. Jelenlegi támogatási szerzõdés szerint a
beruházás befejezési idõpontja 2022.decem-
bere, így a felújított Kultkikötõben az elsõ elõ-
adás 2023 nyarán várható.
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ÚTFELÚJÍTÁSOK

Megszavazta a képviselõ-testület az útfelújítási program folytatását. Az érintett utcában lakók
külön értesítést kaptak a kivitelezés ütemezésérõl.
Az érintett utcák a következõk:
• Báthory utca, mely a 7 sz. közúttal párhuzamosan fut, annak északi oldalán, a felújítás az 

utca teljes hosszát érinti.
• Budapesti út melletti szervízút, ami a 7 sz. közút északi oldalán helyezkedik el, a Séta 

utcától a keresztezõ árokig érinti a felújítás
• Jókai utca a Báthory és Hunyadi utca közötti szakasza
• Új strand utca a Báthory és Hunyadi utca közötti, illetve a 7 sz. közút és Spur u. közötti 

szakasz
• Berzsenyi utca a Szigligeti utcától a Mátyás király utcáig tartó szakasza
• Mátyás király utca teljes hosszában
• Székely Bertalan utca a Szigligeti utcától a Berzsenyi utcáig tartó szakasza.
Mindegyik utcában a jelenlegi szélességben kerül felújításra a meglévõ aszfalt burkolat. Az út
és járda felújítási programnak köszönhetõen több mint 57.000 négyzetméternyi út és 10.000
négyzetméternyi járda újult meg városunkban.
(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.,
Rákóczi F.,Ady E.,Arany J.,Dr.Korányi F.,Szigligeti, Kismartoni, Kiss János
altábornagy,Rianás, Badacsony, Deák F., Damjanich, Kölcsey F., Jókai M., Újstrand,
Hunyadi J.,Puskás T.)
A jelenlegi városvezetés a belterületi úthálózat 70 százalékát újíttatta fel 2014 óta.



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

2022. október 9.oldal Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

CSILLAGOSAK A STRANDJAINK 

SEGÍTSÉG AZ ISKOLA ÉS ÓVODAKEZDÉSHEZ- HÚSZEZER FORINTTAL JÁRULT HOZZÁ

AZ ÖNKORMÁNYZAT A TANÉVKEZDÉS KÖLTSÉGEIHEZ 

Az idei évben is kitûnõen szere-
peltek a balatonföldvári stran-
dok a Balatoni Szövetség Kék
Hullám zászló strandminõsí-
tésén.
A Keleti strand a legmagasabb 5
csillagos minõsítést kapta, míg a
Nyugati strand 4 csillagos lett a
rangos megmérettetésen.
Külön öröm és nagy megtisztel-
tetés városunk számunkra, hogy
az idei évben 25. jubileumi em-
lékévét ünneplõ Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park jubileumi külön-
díját is a balatonföldvári Keleti
strand kapta meg Somogy megyében. A jubileumi különdíjat a három Balaton parti megye (Veszp-
rém, Zala és Somogy) egy-egy olyan strandja érdemli ki, amely évek óta elkötelezetten érvényesíti
az ökológiai szemléletet, a zöld szempontokat. A két strand korszerûsítésére, a régi lepusztult és el-
hanyagolt kiszolgálóegységek, vizesblokkok, zöldterületek fejlesztésére a mostani városvezetés pá-
lyázati és önkormányzati források felhasználásával többszáz millió forintot költött.

A gazdasági válság idején is igyekszik támogatni városunk a helyi lakosokat, a gyermekszüle-
téstõl egészen a nyugdíjas évekig. A 2012-ben elindított családtámogatási rendszernek köszön-
hetõen pénzbeli támogatást kapnak a szülõk, amit a Humán Bizottság tagjaitól és városunk pol-
gármesterétõl vehettek át a Városháza nagytermében szeptember elsején. Az iskolások után az
óvodások szülei a Mesevár Óvodában kapták meg a gyerekek után járó támogatást.
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GRATULÁLUNK!

GRATULÁLUNK!

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor egyetemi ta-
nárt, történészt, a VERITAS Történetkutató In-
tézet és Levéltár fõigazgatóját, a Károli Gáspár
Református Egyetem kutatóprofesszorát 2022-
ben a Prima Primissima Díjra jelölték. Váro-
sunk polgára és 2021 óta díszpolgára, a jelö-
lést megelõzõ napokban –2022. szeptember
4-én — a Szer Üzenete-díjat vette át az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban,
2022. október 1-én pedig Esztergomban ve-
hette át a Szent István-díjat, ahol dr. Boross
Péter volt miniszterelnök méltatta életútját, mû-
ködését.
A Szent István-díj Melocco Miklós Kossuth-dí-
jas szobrászmûvész Szent Istvánt ábrázoló al-
kotása.

Novák Katalin köztársági elnök Dr. Fekete Gábornénak a nemzeti ünnep alkalmából a MAGYAR
ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta. A kitüntetést Pintér Sándor belügyminiszter-
tõl vehette át 2022. augusztus 18-án; „példaértékû pedagógiai pályája, valamint Balatonföldvár
helytörténetét feltáró, illetve társadalmi életét gazdagító tevékenysége” elismeréseként.



A Kármelhegyi Boldogasszony -kápolna mellett
újonnan állított haranglábat és harangot Varga
László kaposvári megyéspüspök áldotta meg
augusztus utolsó vasárnapján szentmise kere-
tein belül.
A  kápolna történetét és a harangláb állításának
folyamatát Bieber Zoltán, a munkálatok egyik
fõ elõmozdítója ismertette:
A Balaton déli partjának legrégebbi fürdõhelyi
kápolnája, a Kármelhegyi Boldogasszony tisz-
teletére szentelt imahely 1897-ben épült az
egykori kelta földvár sáncán belül. A fennma-
radt tervrajz és korabeli képeslapok szerint a
jóval kisebb épület oromzatán kis huszártorony
volt két kisebb haranggal, melyek a bõvítés so-
rán eltûntek. A helyi katolikus közösség tervbe

vette, hogy a kápolna környezetében illõ meg-

jelenésû haranglábat állíttat.

A harangláb a tetõvel ellátott, ácsolt fagerenda

szerkezetével tartja az új öntésû harangot. A

harang öntését Õrbottyánban kivitelezték, az

elkészült nyolcvan kilogrammos bronzharang-

ra az alábbi felirat került: „Kármelhegyi Boldog-

asszony, könyörögj érettünk! Isten dicsõségére

öntettek engem, az Úr 2022. évében.” A haran-

got díszíti egy Szûz Mária domborkép és a ma-

gyar címer. A harangláb szerkezetét helyi terve-

zõ és kivitelezõ készítette.

(forrás:Magyar Kurír)
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HARANGLÁBAT ÁLLÍTOTTAK VÁROSUNKBAN
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Mesevári mesés napok 

Segítõ kezek szépítették óvodánk udvarát.

Mindamellet, hogy az új nevelési év csodás

õszi napokat hagyott maga mögött, óriási aján-

dékkal is gazdagodott óvodánk. A GriffSoft In-

formatikai Zrt. tulajdonosa idõt, pénzt nem saj-

nálva, humán erõforrást biztosítva tette szebbé,

élhetõbbé a Balatonföldvári Mesevár Óvodába

járó gyermekek életét. A GriffSoft Informatikai

Zrt. dolgozóinak köszönhetõen az udvari játé-

ÚJ SZOLGÁLTATÁS - KERÉKPÁR
GYORSJAVÍTÓ

ÓVODAI HÍREK

Elkészült Balatonföldváron a Somogyi Béla

utcában a kerékpár út mellett, a kerékpár

gyorsjavító oszlop. A szervízoszlop kisegítheti

a bajba jutott kétkerekûeket. Az oszlop javító

állványként szolgál, ezen kívül tartalmaz egy

szerszámkészletet az esetleges kisebb

javításokhoz és egy pumpát. Az elromlott

kerékpárok szerelése bármikor elvégezhetõ

saját kezûleg a kerékpárszerviz oszlopnál.
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kok megújultak, valamint a 8x13 méteres sport-

pályánk fölé napvitorla került. Önzetlen munká-

jukért nem elõször vagyunk végtelenül hálásak,

hiszen tavaly szeptemberben is közel 50 dolgo-

zó szorgoskodott a Mesevár Óvoda udvarán. A

GriffSoft értékteremtõ attitûdje, társadalmi fele-

lõsségvállalása megkérdõjelezhetetlen! Õk

mindig jó példával járnak elöl! Óvodásaim,

munkatársaim és óvodásaim szülei nevében

nagyon - nagyon köszönöm a bõkezû támoga-

tást! 

Ovis hétköznapok…

Sokszor teszek spontán látogatást a csopor-

tokban. Érdekes és egyben örömteli látni, hogy

a tevékenységek, a tudásátadás, a gyakorlás

mindenütt másképp történik, de a jókedv, a

gyermekek motivációja mindig látható, érezhe-

tõ. Az udvaron pedig azért (is) jó lenni, mert

együtt bandázhatnak a katicák, a fürge nyuszik

és a méhecskék. 

Évindító csapatépítés 

Vannak hagyományok, amelyeket bûn lenne
nem ápolni. Ezen tradíciók egyike az õszi kö-
zösségépítõ kirándulás. Szeptember utolsó
napján bakancsot, csizmát húzva túrázni indul-
tunk. Úticélunk Alirét pazar panorámájának
megcsodálása volt. A reggeli esõ sem szegte
kedvünket és miután Mónika munkatársunknál
összegyûltünk, megreggeliztünk, útnak indul-
tunk. A vadászházhoz vezetõ erdei út szemet
gyönyörködtetõ volt. A természet csodálatos! A
színek, az illatok, a növények, az erdõt keresz-
tülszelõ Jaba - patak látványa leírhatatlan él-
ményt adott számunkra. A vadászház pedig,
mint egy mesedoboz... Rövid pihenõnk után is-
mét nyakunkba vettük az erdõt és Lulla telepü-
lésen átgyalogolva Torvajra igyekeztünk, ahol
miután „elájultunk“ a nemrég telepített fitness
parktól, finom ebéd várt bennünket. Ilike mun-
katársunk és anyukám gulyáslevessel, vala-
mint lángossal várta a kicsit sem fáradt csapa-
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tot. Fantasztikus napot töltöttünk együtt, ame-
lyet örök emlékként õrzünk szívünkben. 

World Walking Day 

A Magyar Szabadidõsport Szövetség minden
évben felhívja a figyelmet a „World Walking
Day“ eseménysorozatára. A „Világgyalogló
/Hó/Nap“ mindamellett, hogy a mozgás, a
sportolás népszerûsítését propagálja, kiváló
közösségépítõ erõvel is bír. Mesevár „na-
gyobb“ óvodásaival a szomszéd településre
Szántódra gyalogoltunk, a gyermekek egyik
kedvenc strandjára. A nyárnak vége, de a Ba-
laton, a balatoni táj látványa októberben is le-
nyûgözõ, magával ragadó. Ennek az érzésnek
az ovisok is hangot adtak és szinte kórusban
kiabáltak, hogy „hú de szép“! Hátizsákos gyer-
mekeinket furdalta a kiváncsiság és nagyon
várták, hogy a hosszú út után batyujaikból elõ-
kerüljenek azok a finomságok, amelyeket szü-
leik csomagoltak nekik. Idõnkbe belefért egy
rövid „játszóterezés“ is. A hazafelé vezetõ út
egy részét futva tettük meg, erõsítve ezzel álló-
képességüket, kitartásukat. Ismét egy élmény-
nyel lettünk gazdagabbak! Természetesen „ki-
sebb“ ovisaink sem heverésztek. Õk az új
sportpályánk körül rótták a métereket. Büszke
vagyok a Mesevári Óvodásokra! Kicsikre, na-
gyokra, felnõttekre egyaránt! Színes, tartal-
mas, hatékony hónap van mögöttünk. Tudá-
sunk legjavát adva dolgozunk azon, hogy ne-
csak jók, hanem a legjobbak lehessünk! 

Tisztelettel: Széll Tünde óvodavezetõ

Csukás István: A nagy papucstolvaj

A nagy papucstolvaj éjjel
nagy ravaszul mélyen alszik
úgy álcázza magát, ezért
õrá senki nem gyanakszik.

Mint csecsemõ a bölcsõben,
horkolászik kosarában,
hogy is lehetne õ tolvaj,
ily képpel, s az õ korában.

Hisz a foga is még tejfog
a lába is rövid, gyenge,
összevissza lóg a feje,
a mozgás ügyetlenke.

Ilyen õ, az én kiskutyám,
ártatlanság élõ szobra!
Papucstolvaj? Ugyan kérem!
Rá se néz a papucsokra.

Akkor ki járt benn a házban
akkor ki járt a kertben?
Töprengtem, míg csupasz talppal
papucsomat kerestem.

Az ágy alatt kotorászok,
de hiába, nincs ott semmi,
pedig este oda tettem
Tehát mindnek ott kell lenni.

S ha tüdõgyulladást kapok,
vagy isiászt vagy reumát?!
Az ajtóból vigyorogva
hallgatja  e morgós dumát.

Gyanakodva nézem, gyanúm
lassan-lassan az égig ér,
õ kirohan, én utána:
és a kert, mint egy csatatér!

Telistele papucsokkal,
itt egy félpár, ott a párja,
téli, nyári keveredve,
mintha szellem-táncot járna.

Rámnéz: gyere, játszunk, morgós,
az örömöt ingyen adják!
Így van, szólok, papucs helyett 
Kapsz helyette egy pöttyös labdát!
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BABAKÖSZÖNTÉSEK

Isten éltesse városunk legifjabb lakóit:
Ruzsics Bendegúzt ,Pintér Noel Lászlót, Posgay Zara Lottit, és szüleiket!

KÖSZÖNTJÜK A BALATONFÖLDVÁRI
SZÉPKORÚAKAT

„Az ember akkor öregszik meg, mikor moso-
lyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon,
amiért valamikor a fogát csikorgatta.”
(Móra Ferenc )

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította
október 1-jét a idõsek világnapjává. A város-
vezetés évek óta karácsonyi ajándékkal,
pénzbeli támogatással és házhoz kiszállított
ebéddel gondoskodik Balatonföldvár idõsei-
rõl. 

2020-ban városunk Idõsbarát Önkormány-
zati díjban részesült.
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HARMONY DANCE TSE HÍREI

A Harmony Dance TSE táncosai az országos
bajnokságokon kvalifikálták magukat a Magyar
Látványtánc Sportszövetség által szervezett
Európabajnokságra, melyen kimagasló ered-
ményeket értek el. Gyermek mazsorett csoport
Európabajnoki 2. helyet szerezte meg, gyer-
mek show tánc csoport pedig Európabajnok
lett. A két csoportos produkció mellett több
szóló produkcióval is részt vettek a versenyen
amelyekkel szintén kimagasló eredmények
születtek.

Ezúton is gratulálunk a lányoknak.
Csoprtok tagjai: Avrámov Kira, Csonka Csen-
ge, Csonka Emese, Dósa-Nagy Laura, Fábri
Johanna, Fábri Virág, Hegedüs Panna, Hor-
váth Lili, Kandó Zille, Prandóczki Kíra, Rostás
Patrícia, Szabó-Papp Zoé, Szekeres Liliána,
Szigeti Jázmin
Edzõ és koreográfus: Kersákné Halász Mirtill
Szeptemberben újra felvételt hirdetett az egye-
sület , információ az egyesület facebook olda-
lán található.
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Az idõjárás ellenére is megtartották
városunkban az augusztus 20-i programok
nagyrészét. Egyedül a tûzijátékot tartották egy
héttel késõbbi idõpontban.
Ünnepi szent misével kezdõdött, majd aszfalt
rajzversennyel folytatódott a Szent István napi
program Földváron. A Bajor Gizi Közösségi
Házban tartott megemlékezésen Anka László a

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
történésze mondott ünnepi beszédet. A
közönség az István, a királyt láthatta az
Eurodance Táncszínház elõadásában.
Az új kenyeret az egyház képviselõi áldották
meg.
Közremõködött:
Balatonföldvár Város Fúvószenekara.

AUGUSZTUS 20 - SZENT ISTVÁN ÜNNEP

DÖNTÖTT A VÁROSVEZETÉS

A tûzijáték árával(500.000Ft) emelték a szociális keretet városunkban és megtartották  a
tûzijátékot.
Balatonföldvárnak kiemelt üdülõvárosként a településen nyaralók igényeit is figyelembe kell
vennie. Ezért döntött úgy a képviselõ-testület, hogy nem mondta le az 500 ezer forintba kerülõ
tûzijátékot, hanem elfogadva a polgármester javaslatát annak összegével megemelte a szociális
juttatások ez évi keretösszegét.
Elõzmény: dr.Kovács Zsolt részérõl önálló képviselõi indítvány érkezett, hogy ebben az évben
maradjon el augusztus 20-án a tûzijáték és az így felszabaduló 500 ezer forintot azon
balatonföldvári polgárok támogatására fordítsa a város, akik nehéz helyzetbe kerülnek a fûtési
szezonban.
A kompromisszumos javaslatot a képviselõ-testület minden tagja, az indítványt beadó dr.
Kovács Zsolt is támogatta. Így a tûzijáték megtartása mellett annak árával emelkedett a szociális
tûzifára szánt összeg Földváron. Mint ismeretes városunk amúgy is kiemelkedõ szociális
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EMLÉKEZZÜNK-OKTÓBER 6. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

„A világ birája, a történelem
fog e kérdésre felelni. Legye-
nek a szentemlékû vértanúk
megáldottak poraikban, szelle-
meikben a hon szabadság Is-
tenének legjobb áldásaival az
örökké valóságon keresztûl;
engem, ki nem borúlhatok le a
magyar Golgota porába, en-
gem October 6ka térdeimre
borúlva fog hontalanságom re-
mete lakában látni a mint az
engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hõ érzelmével áldom a vértanúk szent
emlékét hûségükért a Haza iránt, ‘s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; ‘s buz-
gó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velõkig ható szózatot, mely Hun-
gária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!”

Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20.

ellátórendszerrel rendelkezik, amit a mostani gazdasági helyzetben is mûködtetni tud (születési
és életkezdési támogatás, tanévkezdési támogatás, iskolai életre felkészítõ támogatás, szociális
étkezés, szociális tûzifa támogatás, temetési támogatás).
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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.

Szerkesztés és nyomda:

Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40.

Tel/fax: 06 30 7258-666; 06 84/340-022 

E-mail:foldvarnyomda@gmail.com

KIÁLLÍTÁS MEGNYÍTÓ

Az Év mûtárgya 2022 mûalkotásai a Balatonföldvári Kilátóban!

Tavasszal indult a Fine Art Hungary – Az év mûtárgya 2022 programsorozat, melynek során áp-
rilisban a program online árverésén több, mint 100 hazai képzõmûvész egy-egy alkotására lehe-
tett licitálni. Az artotek.hu oldalon lebonyolított, a hazai mûtárgypiacon egyedülálló aukción érté-
kesített és a Fine Art Hungary szakértõi által kiválasztott mûalkotásokból összeállt a csúcsalko-
tások 24 mûtárgyból álló mezõnye. A magyar alkotómûvészet színe-javát képviselõ alkotások a
Balatonföldvári Kilátóban csodálhatók meg. A kiállítást Holovits Huba polgármester és Kriza Zsig-
mond a Fine Art Hungary program alapítója nyitották meg.
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