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jának köszönhetően ismét talpra állt a város. A település szellemi és gaz-
dasági élete megújult, a település vezetői új irányt határoztak meg,
melyben a turizmus nagyobb létjogosultságot kapott. Megújultak
strandjaink, sportlétesítményeink. Parti sétány és csillagvizsgáló épült.
Népszerű, új turisztikai fesztiválok váltak hagyománnyá. Dr. Varjú
Lajos a városi cím adományozásának idején volt Balatonfűzfő polgár-
mestere. Számára sosem volt kérdés, hogy miért jó fűzfőinek lenni.
Az egyedülálló földrajzi fekvés, a történelmi múlt, az oktatási, szoci-
ális, egészségügyi, közművelődési és sportlétesítmények mind városi
szintű szolgáltatásokat nyújtanak. Dr. Bóka István Balatonfüred pol-
gármestere Balatonfűzfő városi címének átvételekor a térség ország-
gyűlési képviselőjeként dolgozott. Beszédében felidézte a rendszer-
váltás és az önkormányzatiság harminc éves jubileumát. Elmondta,
hogy Balatonfűzfőt akkor nagyon jó helyzetben lévő településnek
látta. Visszatekintve mégis Balatonfűzfő került talán a legnehezebb
helyzetbe. Teljes váltást kellett megvalósítani, új utakat keresni.
Szerinte a lehetőségek most is óriásiak a városban, meg kell ragadni
őket. Dr. Kontrát Károly a városi cím átadásakor a belügyminisztéri-
um politikai államtitkára volt. Felidézte a várossá nyilvánításban
nyújtott segítségét, és elmondta, hogy akkor és azóta is szívesen
működött együtt a város képviselő testületeivel és polgármestereivel,
elfogadta és támogatta a törekvéseiket. Az ünnepségen Keil Norbert
képviselő, a Balatonfűzfői Atlétikai Klub elnöke méltatta a klub éle-
tében évtizedekig jelentős szereppel bíró, nemrég elhunyt Tóth János
munkáját. A fűzfői sportért tett érdemei elismeréseként Tóth János
számára a Fűzfői Atlétikai Klub örökös tiszteletbeli elnöki címét ado-
mányozták, melyet özvegyének Sárfalvi Péter a Sportért Felelős
Államtitkárság helyettes államtitkára adott át. Ezután Nyírő Bence
20 éves fiatalember állt a pulpitus mögé. - 20 év rengeteg idő, mégis
úgy érzi az ember, mintha az a 20 év csupán csak egy nap lett volna.
Egyik nap még anyáink szerető kezei között dédelgetnek minket, másik
nap pedig már a szárnyainkat bontogatjuk, pont, mint a többi 20 éves
fiatal. De mi mások vagyunk, mint a többi 20 éves. Mi, balatonfűzfői
20 évesek együtt nőttünk fel egy várossal. Azzal a várossal, ami a biz-
tonságot nyújtja számunkra, és az otthonunknak nevezhetünk. Minden
évben mindketten egy évvel idősebbek leszünk. Minden évben ugyan az
a szám áll mindkettőnk tortáján. És minden évben eszünkbe jut, hogy
egy idősek vagyunk az otthonunkkal.
Az ünnepségen köszöntötték a város húszéveseit, és felvágták a város

tortáját a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár előtt,
miközben a megjelentek Karácsony Julianna festő fűzfői életfájára
elhelyezhették az ujjlenyomatukat. Az este további jó hangulatáról az
Irinyi Fúvószenekar, a Kenderfűz Néptánccsoport, a Balaton Dalkör
és a Fűzfő Hagyományőrző és Nosztalgia Táncklub gondoskodott.
Másnap családi napot tartottak a közösségi ház színterében, de előtte
volt a Fűzfői 20+20 jubileumi körtúra. Az időjárás is nagyon kegyes
volt, így gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat. A népi
hagyományőrző ügyességi játékokat sokan kipróbálták, de nagy sike-
re volt Frici bohóc műsorának is. A Mézengúz gyermekzenekar kon-
certjére már kishíján megtelt a színtér. Őket követte a közösségi ház-
ban a Sunset Lux zenekar, akik nagy sikert arattak. Most először, de
gyanítjuk, hogy nem utoljára lépett fel a FunThomas Band, akik
örökzöldslágereket adtak elő.  A koncert különlegessége az volt, hogy
a Balatonfűzfőn élő Prei Gábor ült a szintetizátor mögött. Ismét
bebizonyosodott, hogy az élőzenének még mindig varázsa van. 
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***

A Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár külön köszö-
netét szeretné kifejezni Béres Istvánnénak, Kontics Ferencnének
és Veszeli Lajos festőművésznek a kiállításban nyújtott segítsé-
gért. A Tradeorg Nyomdának, a városi újság kiadásában megje-
lent naptárakért, továbbá a Mitsch Kertészetnek, akiknek a dísz-
növényei ékesítették a művelődési központ előtti teret.

Jól haladnak a felújítási munkálatok a fűzfőfürdői Közösségi Házban

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támo-
gatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású euró-
pai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP) „Helyi
identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatá-
sa” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás keretében.
A projekt közvetlen célja Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Közösségi
Ház földszinti épületrészének felújítása, amely magában foglalja a
szélfogók, az előcsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes
mosdó kialakítását és a felújítandó épületrész teljes körű (fizikai és

infokommunikációs) akadálymentesítését a közösségi tevékenysé-
gek, a helyi fejlesztési igények támogatása és elsősorban a 12-26 éves
korosztály részére szervezhető közösségfejlesztő programok színvo-
nalasabb megvalósítása érdekében.
A munkaterület átadásával, 2020. július 16-án kezdődtek meg a fel-
újítási munkálatok. Az épület földszinti részén – a bontási munká-
kat követően –, új burkolatot kapott az előcsarnok és a szélfogók,
megtörtént a helyiségek festése. Jelenleg az akadálymentes mosdó
kialakítása zajlik, de ezzel is hamarosan végeznek a kivitelezők. A
felújítás megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot a projekt együtt-
működő partnereivel, a Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai
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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2020. július 10-én támoga-
tási kérelmet nyújtott be a Balatonfűzfő, Tobruk városrészben
található, Radnóti utcai óvoda felújítására, amelynek eredménye-
ként 30.000.000 forint összegű vissza nem térítendő hazai támo-
gatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt, az „Önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.” című
pályázatán.

A projekt átfogó célja a Balatonfűzfő Tobruk városrészben található,
egy óvodai és egy bölcsődei csoporttal működő épület felújításával,
modernizálásával felkészülni a lassú demográfiai bővülésre. Olyan
óvodai/bölcsődei feladatellátási hely kialakítása, ami alkalmas és ott-
honos gyermekbarát környezetet biztosít. A beruházás célja továbbá
a működési költségek csökkentése. A projekt megvalósítása során
elsősorban a város ellátási kötelezettségére vonatkozó feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében foglaltakhoz
kapcsolódik. Elvárt eredmény, hogy a beruházás következményeként
csökkenjen az épület energiafogyasztása és a karbantartás költsége. A
projekt megvalósítása során a felújítás eredményeként gyermekbarát
intézményegység jön létre, amely kialakításában a gyermekek életko-

ri sajátosságainak mindenben megfelelnek, a személyzet számára
optimális munkakörnyezetet biztosítanak.
A jelenlegi épület a nyolcvanas évek elején valósult meg, óvodának
épült, vázas szerkezetű lapostetős épület. Tartószerkezeti állapota
megfelelő, teljes külső-belső korszerűsítésre, felújításra szorul. Az
ingatlan (1139/4 hrsz.) területe 4754 m2, jelenleg a beépített épüle-
ten kívül jelentősebb területen füves, kisebb részén fákkal beültetett,
az óvodához tartozó játszóeszközökkel részben betelepített. A telek a
Radnóti és Széchenyi utca sarkán áll a város súlypontjától délre, tisz-
tán lakó- és üdülőtelkek között található.
Az épület bruttó (falakkal növelt) alapterülete 476 m2, hasznos alap-
terület 441,75 m2, a jelenlegi beépítettség 10%. A vasbeton vázas épü-
let falai nem hőszigeteltek, a lapostető beázik, a fűtési szekunder
rendszer teljes egészében elavult, csakúgy, mint a külső nyílászárók. A
kivitelezési munkák során a lapostető új víz- és hőszigetelést kap. A
külső nyílászárók teljes cserére szorulnak, bontásuk után korszerű
műanyag ajtók és ablakok kerülnek beépítésre. A belső helyiségek
(csoportszobák) felújítására is sor kerül.
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Megújul a tobruki óvoda

Vágányzár lesz szeptembertől. A munkálatok miatt szeptember 28-
tól nem lehet majd vonattal utazni Balatonfüredig. Szé kes fehér -
vártól, vagy Lepsénytől vonatpótló busszal lehet majd Füredre jutni.
Az észak-balatoni vasútvonal villamosításának látványos szakaszába
érkeztünk. A mintegy 55 kilométeres szakasz villamosításának
köszönhetően halkabbá, korszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé vál-
hat a vo natközlekedés. A dízelmozdonyok helyett környezetbarátabb
elektromos szerelvények közlekedhetnek. Fontosnak tartom, hogy
Balatonfűzfőn is akadálymentesen lehet majd felszállni a vonatokra.
A Szabadbattyán-Balatonfüred közötti első szakaszon már elkez-
dődtek a munkálatok, teljesen átépítik Polgárdi, Balatonkenese,
Balatonfűzfő és Alsóörs ál lomásait is. A szakaszon január közepétől
április végéig tartó vágányzárra volt szükség, de áprilistól már kiszol-

gálta az új vonal az utazókat. Bízom benne, hogy a második ütem is
ilyen zökkenőmentesen fog lezajlani.
Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni a Nemzeti Infra struk túra
Kft-nek, a Vasútvill Kft-nek és R-Kord Kft-nek az együttműködő
hozzáállásáért. Mindannyian igyekeztek az építkezés során a leg -
optimálisabb megoldásokat megkeresni, amelyben a lakosság és az
utasok érdekeit is figyelembe vették. Köszönöm a lakosság türelmét és
együttműködését! Bízom benne, hogy jövő nyáron már, a turisztikai
szezonban, megújult vasúti közlekedéssel várhatjuk vendégeinket. Így
a főváros és a Balaton között kulturált és kényelemes körülmények
mellett utazhatnak a turisták, és ezáltal erősödik a belföldi turizmus.
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Egyesü lettel (VEGASZ) és a Mozgássérültek Veszprém Megyei
Egyesülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso -
portjával és folyamatosan tartottunk a projekt megvalósítási helyszí-
nén bejárásokat, egyeztető megbeszéléseket az elvégzett, illetve a
még elvégzendő felújítási munkálatokról. Ezúton is köszönjük segít-

ségüket, hogy kéréseikkel, ötleteikkel és építő kritikájukkal hozzájá-
rultak a projekt sikeres megvalósításához.
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