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Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél

Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!

Petõfi Sándor: Magyar vagyok

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terûletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedûink elsõ hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsõség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szûlõföldemet,
Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

(Pest, 1847. február)

Orlay Petrich Soma: Petõfi Sándor arcképe 1848, vászon olaj
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A Fesztivál társasház és a Mosolygó Balatonföldvárért
Egyesület is bíróságon támadta meg az e-kikötõ projektet.
Azt is sérelmezik, hogy az önkormányzat nem egyeztetett
a helyiekkel a beruházásról. Mi a véleménye errõl?

A Nyugati strandi kikötõ építésének ügye 2004 óta, tehát 20
esztendeje van napirenden városunkban, ezáltal jelen van a
közéleti témák között is. 2004 óta minden képviselõ - testület
és polgármester - így a jelenlegi városvezetés gazdasági
programjában is szerepel-, arról minden városi ügy iránt ér-
deklõdõ és tájékozódni kívánó lakosnak évtizedek óta tudo-
mása van. Városunkat Magyarország többi településéhez ha-
sonlóan a lakosok által megválasztott képviselõ-testület irá-
nyítja. Sajnálatos jelenség, hogy egy senki által meg nem vá-
lasztott, meg nem bízott, ezáltal semmire fel nem hatalmazott
helyi álcivil szervezet folyamatos támadást intéz különbözõ
ügyekben a városvezetés ellen.

Népszavazás kiírását is hiányolja a témában az ellenzék.

A városvezetés évtizedek óta kiáll a beruházás megvalósítása mellett. Az összes szakmai, kör-
nyezetvédelmi fórum és hatóság szerint szintén Földvárhoz illõ a fejlesztési elképzelés. Úgy gon-
dolom, a bizonyítás akár népszavazás formájában is ennek ellenkezõjérõl azoknak a feladata,
akik mindenféle módszerrel akadályozzák az új kikötõ építését. Csodálkozom, hogy senki nem
tartja furcsának az elmúlt három évben miért nem kezdeményezte senki a helyi népszavazás ki-
írását a témában, valószínû kevesebb energiát emészt fel a politikai hisztériakeltés, mint egy
tényleges megmérettetés a részükrõl.

Mi lesz a stranddal ha elkészül a kikötõ?

A városvezetés határozottan kiáll azon véleménye mellett, hogy nem fognak a strandolók meg-
határozó változást észrevenni ezen a területen, hiszen a vízbejutási lehetõséget, amelyet esetle-
gesen a kikötõ létesítésével csökkentenek a jelenlegi partszakaszból, mindenképpen visszapót-
lásra kerül fövenyes part formájában a kikötõ mólószárainál. A Balatonon több mint 50 olyan lo-
káció található, ahol a kikötõ közvetlen szomszédságában strand mûködik és üzemel. Ezeken a
helyeken békésen megférnek egymás mellett a strandolók és a hajósok, biztosak vagyunk ben-
ne, hogy Balatonföldváron is így fog történni, hiszünk abban, hogy a Balaton mindenkié - fürdõ-
zõké és hajósoké- egyaránt.

Mikorra készül el a kikötõ? 

2023 november végére fognak az érdemi munkálatokkal a tervek szerint elkészülni és reménye-
ink szerint a 2024-es szezonban már mûködni fog mind a kikötõ, mind pedig a kikötõhöz kap-
csolódó strand területe. Fontos kiemelni, hogy a városvezetés egyértelmû és határozott kérése
és feltétele volt a beruházó felé, hogy a kikötõ mindenki számára nyitott legyen, azaz bejárható,
hasonlóan a balatonföldvári másik kikötõhöz. Az év 12 hónapjából strandként eddig 3 hónapban
hasznosított városi terület a jövõben 12 hónapon keresztül áll majd a látogatók rendelkezésére.

Amennyiben a bíróság az önkormányzatnak kedvezõtlen döntést hoz, gondoskodnak-e a
terület eredeti állapotának visszaállításáról?

Amennyiben ez bekövetkezik, a beruházó feladata a terület eredeti állapotának visszaállítása, hi-
szen az Önkormányzat ezzel a feltétellel adta át- és bérbe a munkaterületet.

POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
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KÖLTSÉGVETÉS– STABIL ÉS BIZTONSÁGOS GAZDÁLKODÁSSAL A KORÁBBIAKNÁL
VISSZAFOGOTTABB FEJLESZTÉSEKKEL SZÁMOL BALATONFÖLDVÁR 2023-BAN 

BIZTONSÁGBAN A VÁROS MÛKÖDÉSE 2023-BAN

A költségvetés összességében
biztonságos, stabil mûködés-
sel, fejlesztésekkel számol az
energiaárak drasztikus emel-
kedése és az infláció mellett is.
A 2 milliárdos bevételi-kiadási
fõösszeggel, és ebben 465,5
milliós helyi adóbevétellel szá-
moló büdzsé stabil, kiegyensú-
lyozott mûködést, az intézmé-
nyek finanszírozását és a fej-
lesztések, felújítások ütemezett
folytatását biztosítja. A költség-
vetési rendelet az önkormányzati mûködés
legfontosabb dokumentuma, amely alapjaiban
határozza meg évrõl évre Balatonföldvár mû-
ködését. 
A költségvetés fõösszege pontosan 2 milliárd
21 millió 214 ezer forint, ebbõl mûködésre 1,3
milliárd forintot, 530 millió forintot pedig fejlesz-
tésekre, felújításokra fordít a város. Ebbõl át-
alakítják a Tourinform Irodát rendõrõrsé és be-
fejezik a Zöld Város projektet. Idén a gróf Szé-
chényi Imre Általános Iskola energetikai fej-

lesztése valósul meg pályázati forrásból. A vá-
ros továbbra is támogatja a családokat, vala-
mint az idõseket a szociális program része-
ként. A költségvetés jelentõs, 210 millió forint
tartalékkal számol. A büdzsé tartalmazza az
önkormányzati humánerõforráshoz kapcsoló-
dó béremeléseket, a béren kívüli juttatásokat,
továbbá a közszolgáltatások biztonságos mû-
ködtetését is – a takarékossági intézkedések
betartása és a korábbinál visszafogottabb fej-
lesztések mellett.

A több mint 62 millió forint kormányzati támo-
gatásnak és az elõzõ évek tudatos energiaha-
tékonysági fejlesztéseinek köszönhetõen a kö-
telezõ mûködési feladatok nem kerülnek ve-
szélybe az idén Földváron. A városi konyha re-
zsije-ahol naponta 600 emberre fõznek- és a
közvilágítás díja drágult a legnagyobb mérték-
ben. A közvilágítás éves áramdíja az eddigi 9
millióról 28 millió forintra emelkedik, /rendszer-
használati díj és ÁFA nélkül/ a konyha rezsije
pedig csaknem 40 millió forintra. Az elmúlt 10
év tervszerû fejlesztéseinek köszönhetõen Ba-
latonföldvár jóval kedvezõbb helyzetben van,
mint Magyarország legtöbb települése. Váro-

sunkban ugyanis már korábban pályázati úton

energiahatékonyságot elõsegítõ beruházáso-

kat valósítottunk meg,pl. a fûtési rendszert kor-

szerûsítettük (Városháza, Közösségi Ház),

vagy az épületek energiahatékonyságát javítot-

tuk hõszigeteléssel, ablakcserével (óvoda, or-

vosi rendelõk) Jelenleg (nyertes pályázat alap-

ján) az iskola energetikai beruházásának az

elõkészítése folyik.

A kormányzati segítségnek és az elõzõ évek

elõrelátó városi fejlesztéseinek köszönhetõen

az önkormányzat ki tudja majd fizetni a meg-

növekedett számlákat.



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

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél 4.oldal 2023. március

Hivatalosan is megtette nagy-
vonalú ajánlatát Balatonföldvár
Városa a kikötõi vállalkozók-
nak. Az errõl szóló elõterjesz-
tést a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság, valamint a képvise-
lõ-testület is megtárgyalta és
elfogadta.
Balatonföldvár Város Önkor-
mányzata az elmúlt idõszak-
ban kiemelt figyelmet fordított
a közterületek, strandok, par-
kok rekonstrukciójára és pá-
lyázati lehetõségek alapján to-
vábbi közterületek megújítását
tervezi. A Kvassay sétány fel-
újítása három szakaszban fog
megvalósulni a pályázati lehetõségek függvé-
nyében. A sétány megújításának egyik eleme a
kikötõ környezetének rendezése, parkosítása,
mely halaszthatatlan településfejlesztési fel-
adat. Ennek érdekében az önkormányzat az
évek óta elhúzódó kikötõi üzletsor ügyében
megegyezést kezdeményezett a tulajdonosok-
kal, jogi képviselõjükön keresztül.

TOP Pluszos pályázati forrásból 2023-ban el-
kezdõdhet a „Boldog békeidõk nyarai” turiszti-
kai fejlesztés megvalósítása. Az élményalapú
tematikus látogatóközpont a belvárosban, a te-
kepálya helyén, a Keringõ épületegyüttes ven-
déglátóegységei mellett lesz.
A projektrõl: Balatonföldvár elsõ fénykora a
19–20. század fordulójára tehetõ, amikor fellen-
dült a fürdõélet, kiépült az egyre jelentõsebb
számú nyaralót kiszolgáló turisztikai infrastruk-
túra, megnyitottak a panziók és a kertvendég-
lõk, kiépült a villanegyed, a park és a sétaúthá-
lózat, valamint létrejöttek a városban azok a te-
rek és intézmények, amelyek a kor társasági
szabályainak megfelelõ felhõtlen nyári szóra-
kozást biztosították. Balatonföldvár történeti vá-
rosközpontjának arculatát és urbanisztikai ki-
alakítását máig meghatározzák ezen jellegze-
tes városépítészeti elemek, az árnyas fasorok,

a tágas parkok, a historizáló villák, de ide sorol-
ható például a vasútállomás és a hajóállomás
épülete is. Ezek az egyedülálló jellegzetessé-
gek a Balaton déli partjának települései közül
ilyen koncentrációban Földváron maradtak
fenn a legmarkánsabban, ma is érezhetõ, jelen
van a „boldog békeidõk” atmoszférája, nosztal-
gikus hangulata, amely kiválóan illik egy fürdõ-
helyhez. A fejlesztés keretében a település
ezen egyedi, nagyszámú látogatót vonzó és
széles körû érdeklõdésre számot tartó, hiány-
pótló adottságát formáljuk innovatív turisztikai
termékké élményalapú tematikus kiállítással,
amely egyben meghatározná Balatonföldvár
azon brandjét is, amellyel új színt és egyedi, jól
azonosítható vonzerõt hozna a Balaton térség
kínálatába. A beruházás összértéke: 900 millió
forint, melyre a pályázat nettó finanszírozás-
ban/ 708 millió forintos/ támogatást biztosít.

900 MILLIÓ FORINTOS TURISZTIKAI BERUHÁZÁS FÖLDVÁRON

NAGYVONALÚ AJÁNLAT A KIKÖTÕI ÜZLETSOR TULAJDONOSAINAK
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120 ÉV UTÁN ÉPÜL KIKÖTÕ FÖLDVÁRON

A JOBBIK MÖGÉ BÚJVA TARTOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT A „FÜGGETLEN” HELYI CIVIL
SZERVEZET AZ E-KIKÖTÕ BERUHÁZÁSÁNAK ÜGYÉBEN KÉRDÉSEINK 

HERÉNYI KÁROLYHOZ

Megtörtént a munkaterület átadása az e-kikötõ kivi-
telezõje számára. A beruházó a szükséges engedé-
lyeket bemutatta, azokkal rendelkezik. A városnak
továbbra is alapvetõ érdeke, hogy a Földváron közel
20 éve napirenden lévõ fejlesztés megvalósuljon a
településünkön.

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

2006-os polgármesteri kampányában Ön víziszínpadot szeretett volna a Nyugati strand elõtti vízterületre.
Mennyivel lett volna kevesebb abban az esetben a környezeti terhelés? Az áramlási viszonyok hogyan változ-
tak volna meg a tervezett víziszínpad esetében? Az autós forgalom megnövekedésétõl akkor nem tartottak?
2019-es választási kampányának egyik szórólapját a Demokratikus Koalíció finanszírozta. Ez az a párt, mely-
nek oszlopos tagja dr. Kolber István. 2004-ben mikor a Nyugati strandhoz a kikötõjelet rögzítették a Balaton-
törvényben akkor a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke volt. A hírek szerint most meg a kikötõ beruházásának
megakadályozásában támogatja Önt?
AZ MDF frakcióvezetõjeként engedélyezte volna a motorcsónakok újbóli használatát a Balatonon. Ön szerint
a motorcsónakok kevésbé veszélyeztették volna jelenlétükkel a fürdõzõket, mint az elektromos hajók? Vagy a
motorcsónakok kevesebb terhelést jelentettek volna a tó számára, mint az elektromos hajóforgalom?
Az elõzõ baloldali polgármester ugyan ide jóval nagyobb kikötõt, a strandra pedig többszintes apartmanházat
épített volna. Ön akkor miért nem tiltakozott?
A Balaton Mindenkié! Akkor
Önök miért a szomszédos társasház
magánérdekét helyezik elõtérbe
egy város érdekével szemben? Az õ
céljuk az ,hogy az elõttük lévõ part-
szakasz továbbra is lezárva marad-
jon és csak õk használhassák, mivel
tudják, hogy a kikötõ megépítésé-
vel szabaddá válna a fürdõzési lehe-
tõség mindenki számára azon a te-
rületen.
Három év munkásságából látjuk,
hogy minden városi fejlesztés ellen
tiltakozik. Ön több évtizedes politi-
kai pályafutása során milyen beru-
házások megvalósulását segítette
elõ Balatonföldváron?



MOSOLYGÓS/JOBBIKOS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - TÖMEGEK ÉS ÉRVEK NÉLKÜL

Több napos szervezést, hirdetést és kisbuszos szál-
lítást követõen kb. 30, többségében nem helyi lakos
vett részt az eseményen. A felszólalók szakmai ér-
veket nem tudtak felsorakoztatni a kikötõ ellen,
csupán demagóg puffogtatásokra és riogatásra fu-
totta az erejükbõl. A megszokott gumicsontok:

MEGSZÛNIK A STRAND!!!
Nem igaz, a strand megmarad, fövenyes partsza-
kaszt alakítanak ki és ingyenes lesz. A fürdésre ki-
jelölt partszakasz Ny-i irányban bõvülni fog, ezért is
tiltakozik annyira a szomszédos társasház.

ELISZAPOSODÁS!!!
Nem igaz, 20 év alatt erre az építési helyre három-
szor adtak ki vízjogi engedélyt a szakhatóságok
áramlástani és medervizsgálati tanulmányokra ala-
pozva. Az eliszaposodást mantrázók 20 év alatt
egyetlen ilyen tanulmányt sem készítettek.

TÁRSADALMI EGYEZTETÉS HIÁNYA!!!
Nem igaz, 2020. februárjában tartott közmeghallga-
tást követõen életbe lépett a COVID veszélyhely-
zet, így az engedélyezési eljárás során az illetékes

hatóságoknak erre nem volt lehetõségük. Az ön-
kormányzat a beruházás minden fontosabb részle-
térõl tájékoztatást adott más fórumokon. Ezek lis-
tája bárki számára elérhetõ. A beruházás 2006. óta
szerepel a városfejlesztési tervben.

AZONNALI JOGVÉDELMET KÉRJEN A POL-
GÁRMESTER:
Sem az önkormányzat, sem a polgármester nem
kérhet azonnali jogvédelmet, mert az ügyben nem
peres fél. Egyébként meg a bírósági eljárás során a
bíróság hangsúlyozta, hogy a kikötõ vízilétesít-
ményei a vízjogi létesítési engedély birtokában épít-
hetõek meg, az azonnali jogvédelem iránti kére-
lemmel az építkezés nem akasztható meg.
Végezetül: a földvári emberek 2010. óta folyamato-
san a fejlõdésre szavaztak! A mi kötelességünk en-
nek a döntésnek érvényt szerezni. Ezért városunk
támogatja az e-kikötõ megépítését! Feladatunk és
felelõsségünk van abban, hogy az embereket meg-
védjük a politikai hergeléstõl, Balatonföldvárt pe-
dig attól, hogy bukott politikusok játszóterévé vál-
jon.
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TILTAKOZÁSSAL EGYBEKÖTÖTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT A PÁRBESZÉD TÁRSELNÖKE
ÉS A „FÜGGETLEN” HELYI CIVIL SZERVEZET ELNÖKE AZ E-KIKÖTÕ ÉPÍTÉSE KAPCSÁN

A helyszínen tartott demonstráción a múltkorihoz (Párbeszéd helyett akkor Jobbik volt) hasonló felszólalások
hangoztak el. Szakmai érveket mellõzõ monológokra a már rendszeresített fõállású tüntetõk vonultak ki, akik
jóindulattal is csak 30 fõt tettek ki.
Városunknak feladata és felelõssége van abban, hogy az embereket megvédje a politikai hergeléstõl!
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“POLGÁRMESTER SZERETNE EGY OLYAN INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁST
MEGVALÓSÍTANI, AMI MEGGYÕZÕDÉSEM, HA ELMEGYÜNK NYUGATRA, AKKOR AZ ILYEN

VOLUMENÛ TAVAKNÁL MÁR RÉG MEGVAN”

KÖSZÖNET A FÖLDVÁRIAKNAK-120 ÉV UTÁN KIKÖTÕÉPÍTÉS HELYSZÍNE VÁROSUNK

ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az e-kikötõrõl is beszélt a Hír Televízió Vezércikk mûsorában:
„Itt van a balatonföldvári példa egy jobboldali fideszes polgármester szeretne egy olyan infrastrukturális
beruházást megvalósítani, ami meggyõzõdésem, ha elmegyünk nyugatra, akkor az ilyen volumenû tavak-
nál már rég megvan, Bodeni- tótól kezdve sorolhatnám és itthon a nyugatos Párbeszéd tiltakozik ez el-
len, ami egy agyrém. De egyre inkább azt gondolom, amit az akkumulátor gyárnál is már megírták, hogy

itt külsõ sugalmazás van és még
nagyon óvatosan fogalmaztam. 

Tehát akik szocializmust kiálta-
nak, azok a szocializmusban tar-
tanák Magyarországot,szama-
radottnak szeretnék látni, leg-
alábbis sikereket, fejlesztéseket
ez a kormány ne hozzon tetõ alá
és inkább rombolnak, mint építe-
nek. Ezt nagyon sokszor külföldi
pénzért, guruló dollárokért és
egyéb juttatásokért teszik, ami-
kor ilyen projekteket támadnak.

Olyan történelmi pillanat ez, amit nem hagyhatunk, hogy egyesek lejárassanak, hiszen a Földváriak és a
város érdeke is az új kikötõ megépítése. A válság sújtotta években kiemelten fontos beruházás Földvár
további gazdasági fejlõdése érdekében. Köszönjük a helyi lakosoknak, hogy nem dõlnek be a politikai
hergelésnek, hogy nem vesznek részt városunk ócsárolásában. Ne hagyjuk, hogy öreg, bukott
politikusok játszóterévé váljon Balatonföldvár!
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ÚJABB VALÓTLANSÁGOT ÁLLÍTOTTAK VÁROSUNKRÓL

A “független” helyi civil szervezet nyomtatott
lapszámában a Mosolygók Lapja címû
sajtótermékben „Vészhelyzet Balatonföldváron”
címmel a 2022 decemberi lapszám 3. oldalán
megjelent cikkükben megint hazugságokat
közöltek, ezért ismét helyreigazításra kötelezték
a szerkesztõséget. Nem igaz ugyanis, hogy

Balatonföldváron éjjel szünetel a közvilágítás, és
megszûnik a városban a labor. Korábban
városunk polgármesterérõl hazudtak. Akkor a
perköltség megfizetésére és a helyreigazító
közlemény közzétételére is kötelezte a bíróság a
mosolygókat.
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GYALÁZKODÁS - NYOMORULTNAK NEVEZTE VÁROSUNK KORÁBBI JEGYZÕNÕJÉT A
MOSOLYGÓ BALATONFÖLDVÁRÉRT EGYESÜLET ELNÖKE

BÚCSÚZIK A HIVATAL-NYUGDÍJBA VONULT KÖSELINGNÉ DR.KOVÁCS ZITA

Herényi Károly az ATV Egyenes beszéd címû
mûsorában fogalmazott így hivatalunk korábbi
elöljárójáról. Nem ez volt az elsõ minõsíthetetlen
megnyilvánulása a politikusnak. Korábban
szintén az ATV-ben szegény, alacsony
iskolázottságú nyomorult körülmények között élõ
embereknek nevezte a Fidesz szavazókat. Másik
országosan elhíresült mondata: “az, hogy a 

kommunizmus áldozatává vált valaki, az részben
az õ döntése volt “ szintén országos felháborodást
keltett. Egyébként ez a fajta stílus nem áll távol a
„független” helyi civil szervezettõl.
Szimpatizánsaik korábban a földvári
nyugdíjasokat és a gameszosokat is gyalázták. A
legalapvetõbb tiszteletet sem adják meg azoknak,
akiknek más a politikai nézetük, vagy akikkel
nem azonos az értékrendjük.

Itt van a köszönetnyilvánítás és a jókívánságok
ideje, ezért ezt most röviden én szeretném
megtenni. Elõször is köszönjük, hogy
kimozdulhattunk a hivatal kicsit kopottas, nagyon
nyomasztó falai közül.
Zitával öt évvel ezelõtt váltunk közvetlen

munkatársakká. Ennél régebbi idõkre Zita

kedvéért nem is tekintünk vissza, hiszen

megtettük ezt 2022. február 16-án, amikor 35

éves jubileumát ünnepeltük. 35 év a köz

szolgálatában …. a vehemensebbek a fejüket

verik a falba, a szelídebbek felteszik az óvatos

kérdést, hogy anyám, én biztosan ilyen lovat

akartam??? Végül is a válasz Zita esetében igen,

hiszen a 35 évre ráhúzott még egy 36-ikat is. 

Közvetlen munkatárs minõségemben, az egész

apparátus nevében köszönetemet fejezem ki a

szakmai támogatásért, a frappáns megoldási

javaslatokért, ami a legrázósabb esetek

megoldásához kellett. Ha kicsit célt tévesztettem,

vagy már éppen túllõttem a célon, volt

miheztartás, volt egy követhetõ mezsgye.

Az én személyes benyomásom, hogy irreális

elvárosok mellett is panaszszó nélkül állta a sarat,

és vitte elõre az ügyeket. Nem csak az egyedi

ügyeket, hanem azt is, amihez nagy lélegzetet

kellett venni, mint amilyen legutóbb a

népszámlálás bonyolítása volt.

(Hatásköri jegyzékben) A jegyzõ feladatainak

felsorolása nem túlzás, hogy eléri a több ezret,

akár a tízezret, amibõl bõven jutott az utolsó

hétre, az utolsó munkában töltött napra is.

Mindezek ellenére a köz szolgálatában nehéz

megbecsülést szerezni, azért is vagyunk mi

köztisztviselõk, mert nem a dicsõségre

törekszünk.

Viszont egy-egy munkatársi közösségben,

amilyen a miénk is, ismerjük egymást emberileg,

és meg tudjuk ítélni egymás munkáját szakmailag

is – ezért õszintén ki tudjuk fejezni a

megbecsülésünket, amit most meg is teszünk.

Köszönet Zitának.

Biztos vagyok benne, hogy a nyugdíjas évek

elsõsorban nem pihenéssel fognak telni, de végre

több idõ jut majd kikapcsolódásra,

kertészkedésre, utazásra, amit szívbõl kívánunk.

Aktív, boldog idõszakot, jó egészséget, derûs

életörömöt kívánunk, és nagyon szeretnénk

hallani felõled a következõ években is. És ha

indulnál megnézni a borneói nagyorrú majmokat,

akkor szólj nekem is.

Mikóné Fejes Ibolya aljegyzõ
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BEMUTATKOZIK AZ ÚJ JEGYZÕ

Tisztelt Olvasók!

A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal új
vezetõjeként köszöntöm Önöket a Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél alábbi pár sorával!

Bár hivatalos közleményben már megjelent, hogy a
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalt
fenntartó települések polgármesterei 2023. február
20-i hatállyal kineveztek a hivatal új jegyzõjévé, de
azért én is szeretném személyesen üdvözölni Önö-
ket.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy valamennyi
település polgármestere támogatását élvezhettem a
jegyzõi tisztségre való pályázatom során.

Dr. Kiss Pál címzetes fõjegyzõ, majd Köselingné dr.
Kovács Zita jegyzõ munkája az elmúlt évtizedekben
döntõen határozta meg a hivatal fejlõdésének irá-
nyát.
Munkájukért mindannyiunk köszönetét tolmácso-
lom ezúton is!

Kétségtelen azonban az is, hogy új szakasz kezdõdik most a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal életében, melynek során megõrizzük hagyományainkat, de igyekszünk fokozatosan újításokat is vinni
a mindennapjainkba a kor kihívásainak és a gyorsan változó jogszabályoknak megfelelve.

Jegyzõként nagy hangsúlyt fogok fektetni a közigazgatás jó hatékonyságának fenntartására, növelésére,
az ügyfelek, a társadalom bizalmának elnyerésére.

Engedjék meg, hogy néhány sorban bemutatkozzak. Szomszédos településrõl, Zamárdiból származom. A
siófoki gimnáziumi éveket követõen a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója lettem. A közigazgatási
jog iránti szeretetem az egyetemen kezdõdött, ahová az igazság keresése, az emberekkel való foglalkozás
igénye és a társadalmi folyamatok megértésének a vágya vezérelt.

Az egyetem elvégzése utáni ügyvédjelölti, egyéni ügyvédi gyakorlati éveket követõen 2013-ban a Siófoki
Közös Önkormányzati Hivatalnál helyezkedtem el, ahonnan 2018-ban végleges áthelyezéssel kerültem a
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, ahol jegyzõi kinevezésemig kamarai jogtanácsosként
tevékenykedtem.
Az önkormányzati hivataloknál eltöltött közel 10 év alatt megértettem, hogy mekkora felelõssége, hatása
van a jogi pályának, a közigazgatási jog gyakorlati alkalmazásának mind a társadalom, mind az egyének
mindennapi életére.

A hosszú évek alatt a hivatali szervezetben megszerzett tapasztalat, kollégáimmal kialakult hatékony, gör-
dülékeny munkakapcsolat kiváló segítõtársaim. 
Bízom abban, hogy hamarosan mind az ügyfelek, mind a polgármesterek, mind  a kollégáim tapasztalni
fogják, hogy igyekszem megszolgálni a megtisztelõ bizalmat.

Szeretettel:
dr. Törõcsik Gabriella
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ELHUNYT HOLOVITS TAMÁS OLIMPIKON VITORLÁZÓ
VÁROSUNK ELSÕ DÍSZPOLGÁRA

„73 évesen vitorlázott el a sokszoros magyar
bajnok, sztáros olimpikon” - tette közzé honlap-
ján a Magyar Vitorlás Szövetség február 13-án
este.

Holovits Tamás 1950. december 14-én született
Balatonföldváron. 1967-tõl a Spartacus, majd
az MTK vitorlázója. 1978 és 1988 között volt vá-
logatott kerettag. Legnagyobb sikereként 1980-
ban, a moszkvai olimpián 10. lett a csillaghajó-
sok versenyében. 1978-ban az év vitorlázójá-
nak választották. A ‘84-es olimpiai bojkott szá-
mára is hatalmas ûrt jelentett pályafutása során.
Testvére a szintén vitorlázó Holovits György,
2018-ban hunyt el.

„Gyuri, a kormányos 1977-ban ült össze öccsé-
vel, Tamással a Csillaghajóba. Rögtön ebben az
évben nyerték elsõ magyar bajnoki címüket,
amelyet aztán zsinórban három követett. Nem-
zetközi sikereik közül kiemelkedik az 1980-as
moszkvai – azaz tallinni – olimpián elért tizedik
helyük. És vitorlás pályafutásuk talán legna-
gyobb szomorúsága az lehetett, hogy az általá-
nos bojkott miatt nem vehettek részt az 1984-es
Los Angeles-i olimpián. A múlt század nyolcva-
nas éveiben – egészen Gyúró 1987-ben bekö-
vetkezett betegségéig – egyértelmûen õk voltak
a legjobb hazai sztárosok. Ez után vált szét a

közös vitorlás pályafutásuk: Gyuri a 70-es cirkálóban ért el szép sikereket, Tamás még a 2000-es
években is sokáig csillaghajó kormányosként indult a versenyeken. Nevük hosszú évtizedek óta
összeforrt Balatonföldvárral, történelmi tragédiák, személyes és családi sikerek, vállalkozások ír-
ták ezt a családi krónikát. Tamás 1968 óta versenyzett a földvári Spartacusban. 1994 és 1998 kö-
zött önkormányzati képviselõ volt, a város elsõ díszpolgára lett. Rengeteget tett a földvári városi
vitorlás-, és evezõs élet beindításáért. Nem utolsósorban minden csillaghajójuk a Földvár nevet
viselte” – írta honlapján a Magyar Vitorlás Szövetség.

Balatonföldvár elsõ díszpolgáráról a település honlapján is megemlékeztek. „Közép-Európa-baj-
nokságon 2. és 6. helyezést ért el testvérével Holovits Györggyel. A moszkvai olimpián 10. he-
lyen végzett a testvérpáros. A Kék-szalag versenyen 1976-ban 2. helyezést értek el. 1979 és 1984
között egy év kivételével megnyerték a magyar bajnokságot csillaghajó osztályban. Sikereiket
1977-ig „Földvár I“ ezt követõen „Földvár II”elnevezésû hajójukkal érték el. A Holovits testvérek
sportsikereik révén Balatonföldvár városának elvitathatatlan hírnevet szereztek és a vitorlás sport
egyik bázisává emelték a települést. Holovits Tamás Balatonföldvár Város Képviselõ-testületének
is tagja volt 1994-98 között. Sokat tett a földvári városi evezõs és vitorlás sport beindításá-
ért.”/olimpia.hu/

Emlékét kegyelettel megõrizzük!
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VIHARKÁROK BALATONFÖLDVÁRON

Szélrekord született- viharkárok városunkban. Kegyetlen szél volt február elején, de ami a
legfontosabb: szerencsére senki sem sérült meg városunkban!

Köszönet mindenkinek a helytállásért, a katasztrófavédelem, a városüzemeltetés, a polgárõrség és
a városi felügyelet munkatársainak!!
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ÉRTÉKEK MEGÕRZÉSE

BALATON KLUB

A balatonföldvári kikötõben álló Balaton Klub
építészettörténeti kuriózum. Az 1900-as évek
elején alapították meg a körülbelül 600-800 tagot
számláló zárt Vitorlás Klubot. A megalakulást
követõen már az elsõ évben megbízást adtak a
klubház megtervezésére. ifj. Ray Rezsõ és Dr.
Zielinszky Szilárd építészek tervei alapján, az or-
szág elsõ vasbeton szerkezetû épületeinek egyi-
keként tartják számon.
Az önkormányzattal közösen kialakított parkjá-
ban a mai napig tulajdonos városunk is.

VÁROSHÁZA

Rákosi Jenõ (1842-1929) drámaíró, mûfordító,
színigazgató, lapszerkesztõ nyaralója volt. He-
lyén korábban Földvár puszta magtára, a granári-
um állt. Ebben a nyaralóban élt többek között
Rákosi Szidi (1852-1935), a Nemzeti Színház mû-
vésznõje, akinek színiiskolája 50 éven át nevelte a
színészeket, illetve Rákosi Viktor „Sipulusz”
(1860-1923), lapszerkesztõ. A villa éveken át iro-
dalmi találkahely volt. 
Ma kibõvítve a városháza épülete, amit több al-
kalommal is korszerûsítettek pályázati források-
ból.

KÁPOLNA

A neoromán stílusú, a köznyelvben csak Hegyi
kápolnaként emlegetett épület az egykori kelta
földvár magasabban fekvõ részén, a sáncon belül
található, egy tölgyfa-ligetben.
2016-ban az Emberi Erõforrások Minisztériuma
által adományozott, 10 millió forint vissza nem
térítendõ támogatásból az épületet hoztuk rend-
be majd a kápolna környezetét a Balaton fejlesz-
tési Tanács pályázatán elnyert 14,6 millió forintos
támogatásból és az önkormányzat által biztosí-
tott közel 15 millió forintos összegbõl szépítettük
meg. 
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KULIPINTYÓ

A „Kulipintyó Villa” Balatonföldvár egyik
emblematikus épülete, mely a településalapító
Széchényi Imre öccsének, Széchényi Viktornak,
az egykori Földvárpuszta tulajdonosának villája
volt, ahol fia a híres író és Afrika-vadász Széché-
nyi Zsigmond (1898-1967) gyermekkorában sok
idõt töltött. Az épület 2013-ban ingyenes állami
vagyonjuttatás keretében került önkormányza-
tunk tulajdonába. 

CSIGALÉPCSÕ
“Nem kanyarog úgy, mint egy
igazi csigalépcsõ, de tény, hogy
nagyon sokszor kell irányt vál-
tanunk, amíg a végére érünk. A
Balaton-partot a Magasparttal
összekötõ, a Kemping utca vé-
gétõl induló csigalépcsõ koráb-
ban komoly károkat szenvedett
egy löszfalomlás miatt. 2015-re
teljesen felújították, és maxi-
málisan biztonságossá tették: a
lépcsõ stabilitását 22 horgony-
zási ponttal, 47 mikrocölöpös
alátámasztással és 7,5 tonna
vasszerkezettel biztosították, és
a korlátokat is kicserélték. Ha
felfelé megyünk rajta, megcso-
dálhatjuk a panorámát a Bala-
tonföldvári Hajózási Látogató-
központ tetejérõl, ha pedig le-
felé, sétálhatunk egyet a Kvas-
say sétány platánfái alatt.”
A Csigalépcsõ a mostani város-
vezetésnek köszönhetõen ke-
rült önkormányzati tulajdonba.

KVASSAY SÉTÁNY
Több mint egy kilométer hosszú
sétánnyal büszkélkedik Bala-
tonföldvár, amely szinte egye-
dülálló a balatoni települések
körében. A sétányt az elmúlt
évek során többször felújítot-
ták. A félszigeten gyepszõnyeg-
gel kialakított pihenõ rész is ké-
szült, körülötte térkõvel burkolt
körsétány kapott helyet.
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A 21. századi társkeresés margójára: a Kultkikötõbe érkezik a kézdivásárhelyi 
Love Me címû elõadás a Színházi Olimpia keretében.
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#MeTime, #JólÉrzemMagam, #PositiveVibes, #CarpeDiem... De sikerül a való 
világban is megélni ezeket a hashtag-univerzum helyett? Rálátunk arra, mennyire 
visszás olykor a cselekedeteink és vágyaink ellentmondása? Ilyen és hasonló 
kérdésekre keresi a választ május 27-én Balatonföldváron a Love Me címû 
produkció, amely a 10. Színházi Olimpia keretében mutatkozik be a Balaton partján, 
a Kultkikötõ meghívásában.
Hiába is tagadnánk, az egyre inkább az online térbe költözött mindennapi 
kommunikáció és a közösségi média csillogó világa mindannyiunk életét befolyásolja 
kisebb vagy nagyobb mértékben. Ha pedig a párkeresés kapcsán is online 
„randihelyeken“ próbálgatjuk szárnyainkat és karmainkat, a digitális platformok 
biztosította kényelem hamar a visszájára fordulhat. Hiába érzi bárki, hogy bátrabb, 
hogy az online térben azzá válik, akivé csak akar, hiába tûnik magabiztosabbnak, 
vagánynak - egymás szemébe nézni már egy másik feladat.
A kellõ humorral és iróniával felvértezett Love Me egy olyan jelenségre reflektál, 
amely a legtöbbünket érint: hogyan lehet, lehet-e egyáltalán valódi szerelmet találni 
az online párkeresés korában. Kin múlik, ha igen? Kin múlik, ha nem? A többi között 
Györfi Kata Love me Tinder címû drámája nyomán készült produkció a 21. századi 
párkeresés ingoványos talajára merészkedik, a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum két 
tehetséges fiatal színésze, Pascu Tamara és Barti Lehel András tolmácsolásában. 
Az elõadás rendezõje Tóth Árpád, a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház 
mûvésze.
A Love Me május 27-én lesz látható a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Házban, 
az elõadás a Kultkikötõ meghívására érkezik Magyarországra. A produkciót az 
április 1. és július 1. között zajló 10. Színházi Olimpia keretében tekintheti meg a 
közönség, melynek eseményein - Budapesten és országszerte - a színházi élet 
olyan meghatározó alkotóinak elõadásai láthatók majd, mint Theodórosz 
Terzopulosz, Suzuki Tadashi, Romeo Castellucci, Krystian Lupa, Szlava Polunyin, 
Heiner Goebbels, Silviu Purcãrete, Eugenio Barba, Tiago Rodrigues, Alessandro 
Serra, Christoph Marthaler, Liu Libin, Declan Donnellan, vagy éppen Ivan von Hove. 
Ezeken túl tánc-, báb- és utcaszínházi elõadások, összesen mintegy háromszáz 
program várja az érdeklõdõket. (Fotó: Nagy Norbert)
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ELKÉSZÜLTEK A KEMPING UTCAI
PARTFAL MEGERÕSÍTÉSÉVEL

A partfal idõszakos állékonyságát ideiglenes
lerézsûzéssel biztosították, majd a törmelék lej-
tõn három védelmi vonalat alakítottak ki fa pa-
lánkokkal, védõ- és omladékfogó hálókkal. A be-
avatkozások 13-15 évre biztosítják a partfal om-
lásmentességét.
Kemping utca melletti partfal stabilizációjának
kiviteli terveit és a helyszínt a pécsi Bányakapi-
tányság munkatársai is megtekintették és megál-
lapították, hogy a tervezett munka indokolt és ezt
követõen ajánlott a partfal többi részén is elvé-
gezni.

JÓL VIZSGÁZOTT AZ ÚJ VÉDMÛ A 
KEMPING UTCAI PARTFALNÁL

A védõ- és omladékfogó hálónak köszönhetõen a
leszakadó lösztömbök nem okoztak anyagi kárt
az ott lakók értéktárgyaiban a februári viharban.

BABAKÖSZÖNTÉS

Idén elõször Podmaniczky Janka Rózát köszöntötte
városunk nevében Holovits Huba polgármester.

Isten éltesse sokáig szüleivel és testvérével, Hanga
Sárával együtt Balatonföldvár új lakóját!
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Balatonföldvár Város

Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.
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Telefon: 84/540-330,
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EBOLTÁS BALATONFÖLDVÁRON PETÕFI SÁNDOR

OH MI SZÉP...

Oh mi szép a vándorélet... oh az
Irigylendõ vándormadarak!
Nem tudják õk, nem tudják: mi a tél,
Egy tavaszból másba szállanak.

Vándorolni... vándorolni, mint a
Fecske, mint a gólya, szabadon:
Add e sorsot énnekem, teremtõm!
Hajdan ez volt a kivánatom.

Oh mi szép a házi élet... oh az
Irigylendõ házi madarak!
Mit törõdnek õk téllel, tavasszal?
Fészkeikben olyan boldogak.

Házasodni, házasodni... élni,
Halni a szerelmi láncokon:
Add e sorsot énnekem, teremtõm!
Mostan ez az én kivánatom!

Szalkszentmárton,
1845. aug. 20. - szept. 8. között
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