


Az év vége felé közeledve egyre többen teszik fel a kérdést, hogy mi, miért és hogyan történik városunk egyes
részein. A munka hevében számunkra gyakran természetesnek tûnik, hogy az aktuális, már helyszínen megjele-
nõ beavatkozás. Nem gondoltam arra, hogy a testületi döntéseket nem követõk számára mindez az újdonság ere-
jével hat. 
Az ezzel kapcsolatos információ hiányt szándékozik megszüntetni ez a � szándékaim szerint � negyedévi rend-
szerességgel megjelenõ cikksorozat, amely a Balatonfûzfõn tervezett, folyamatban lévõ és megvalósult (nem kizá-
rólag önkormányzati) fejlesztésekre koncentrál.

Vegyük tehát sorba a 2018-as évet.

A megvalósult fejlesztések között nagy örömmel szá-
molok be a Városháza épületének felújításáról, amely
az Önkormányzati Hivatalon túl a Járási Kormányhivatal
kirendeltségének, a Fûzfõi Vagyon kezelõ Kft.-nek,
a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság körzeti meg-
bízotti irodájának és a Balatonfûzfõi Polgárõr Egye sü -
letnek is helyt ad.

Felújíttattuk a Nike körút kritikus állapotban lévõ kanya-
rulatát a salakgyári porta környékén, amely így a bu -
szok, tehergépkocsik és személygépkocsik számára is
biztonságos használatot biztosít.

Megépült a Fövenystrand fõépületének második üte -
me, amely az új szinten kialakított apartmanokkal teszi
teljessé az eredetileg elképzelt fejlesztést.

A századik hónap a városházán
Mi történik Balatonfûzfõn?



Megépíttettük a Gagarin utca és a Fûz utca összeköté-
sére már régóta megálmodott járdát, hogy gyerme -
keink biztonsággal juthassanak el a buszpályaudvartól
az iskoláig.

A Városi Stadion területén felújítottuk a régi kosárlabda
pályát, amely kibõvítve és korszerû rekortán burkolattal
ellátva minõségi sportolási lehetõséget biztosít több
sportág számára is.
Kültéri sportparkot építettünk a Bringakörút öböl felet-
ti szakasza mentén, amely remélhetõleg egyre több
érdeklõdõ számára fog szabadidõs sportolási lehetõsé-
get biztosítani.

Sikerült egy kültéri sportparkot is megépíteni a BS Fûzfõ
kikötõjével szemben lévõ területen. Az úgynevezett
�street � workout�, azaz a szabadtéren felállított test -
edzõ eszközök alkalmasak tolódzkodásra, húzódzkodás -
ra, has és hátizom erõsítõ gyakorlatok és fekvõtámasz
gyakorlatok elvégzésére, valamint lépcsõzésre, bordás-
falon végezhetõ gyakorlatokra és függeszkedésre.

Magán beruházásként alapítványi iskola indult a volt
központi labor épületében, amely mûködésének sajá-
tosságaira tekintettel megnõtt az igény a szálláshely
szolgáltatások tekintetében.

Szintén magán beruházásként folyamatban
van a vasútállomás alatti területen egy 7�8
épületbõl álló 42 lakásos társasház építése,
illetõleg az önkormányzat által az elmúlt és ez
évben értékesített több lakóingatlan beépíté-
se (például a Gyári utca végén), amely jól
érezhetõen fokozza a további beépítési ked-
vet, ezáltal szolgálva városunk fejlõdését.



A hamarosan kezdõdõ beruházások között örömmel számolok be a Vágfalvi Ottó Mûvelõdési Központ felújí-
tásáról, amely remélhetõleg ugyanúgy kiváltja a balatonfûzfõiek tetszését, mint az a Városháza esetében történt.

Ugyanígy nagy örömöt fog okozni a fûzfõfürdõi orvosi rendelõ megépítése, amelynek kivitelezési munkái várha-
tóan tavasszal kezdõdnek.

2019-ben szeretnénk megkezdeni azt a pályázaton elnyert támogatás felhasználását,
amely a Sirály Étterem és a Kalóz köz közötti parti sétány szakasza mentén húzódó
kerékpárút kiépítését célozza meg. Ugyanezen forrásból újul meg a fövenystrandi par-
koló Sirály utca felé kivezetõ szakasza és egyidejûleg kiépül több, kisebb parkolóhely
is.
Mindkét érintett szakaszon, tehát végig a Fövenystrandtól egészen a Kalóz közig foly-
tatódnak a képviselõ-testület által elfogadott, érvényes koncepció szerinti közpark
kialakítások.



Ezek a kerékpárút építésen túl terveink szerint strandröplabda pályák kialakítását, a szabadon települt fás terület
aljnövényzetének kiirtását és ligetes, tisztásokkal szabdalt gyérítését jelenti, jellemzõen a vegetációs idõszakon
kívüli ütemezéssel. Természetesen a tervek tartalmazzák a szükséges, nemesebb fajtákból összeállított fapótláso-
kat is a megfelelõ helyen, az elõírt mennyiségben.

Terveink között szerepel a Hegyalja utca, mint több utcát kiszolgáló gyûjtõút felújítása. A szükséges tervek nagy
része már rendelkezésünkre áll, de a megvalósítás anyagi háttere kérdéses.
Szeretnénk folytatni a Közösségi Ház udvarának felújítását és a belsõ tereit is korszerûbbé kívánjuk tenni.
Lehetõségeinkhez képest folytatni kívánjuk az önkormányzati beruházásban megvalósuló, kisebb léptékû út és
járda felújításokat is.
Többször nekifutottuk már a volt Jókai iskola értékesítésének, bízva ezzel abban, hogy ezen a területen szintén
megindulhat valami fejlesztés. Itt tájékoztatom az olvasókat, hogy a volt Klebelsberg iskola országos védelem alá
került. Ez az állapot megerõsítette a képviselõ-testület korábbi döntését. Helyes volt helyileg védetté nyilvánítani
az épületet, mely most már országosan is védetté vált. Ez annyiban jelent többet a korábbinál, hogy minden fej-
lesztéssel kapcsolatban be kell szerezni a mûemlékvédelemmel foglalkozó hatóság engedélyét is, éppúgy, mint a
templomrommal kapcsolatban.
A Tobruki Strand fõépületének tetején a Fövenystrandéhoz hasonló fejlesztést képzeltünk el, a munkálatok folya-
matban vannak.
A Fûzfõi Atlétikai Klubbal együttmûködve megújulhat a Városi Stadion élõfüves nagypályája és a sportöltözõk.
Keressük a lehetõséget a tobruki településrészen egy, a mostaninál nagyobb közösségi tér kialakítására.
Nem adjuk fel azt az elképzelést sem, hogy a Gyári utca folytatásaként az elkerülõ út alatti aluljárón keresztül
kerékpárút vezethessen Fûzfõgyártelepig, mert szeretnénk, ha gyermekeink biciklivel is biztonságosan eljuthassa-
nak az iskolába, illetve a lakótelepen élõk gond nélkül közelíthessék meg a fûzfõfürdõi településrészt, a strandot
és a temetõt is.

Hatalmas kihívás elé állít bennünket a csapadékvíz-elvezetõ rendszer problémáinak megoldása a leromlott mûsza-
ki állapotra, a megváltozott idõjárási viszonyokra és a Balaton vízszintjének megemelésére is tekintettel.
Hasonló nagyságrendû feladat az útjaink állapotának még a fenntartása is, nem beszélve azok felújításáról.
Ezen problémákat elõrelátó, gondos tervezéssel és a pályázati források aktív igénylésével tudjuk majd lépésrõl
lépésre sikeresen megoldani.
A volt vízmû épülete az elágazóban értékesítésre került. A tulajdon bejegyzése folyamatban van. Így ez az aka-
dály is elhárult, egy modern kereskedelmi egység építkezése kezdõdhet hamarosan. 
Az írás az újév elsõ napjaiban jelenik meg, így illõ, hogy ezzel is foglalkozzak e sorok között is.
Az Újév sokak számára a fogadalomtétel ideje. Úgy érezzük, mintha nemcsak egy új év kezdõdne ilyenkor, hanem
lehetõségünk lenne egy egészen új életet is elkezdeni.

Ehhez kell igazán életerõ, bölcsesség és bátorság. Ajánlom a szíves figyelmükbe Szent Benedek, Európa védõ-
szentjének kívánságát:

�Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni, adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit
lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettõ között különbséget tudjak tenni.�

Végül, de nem utolsósorban Arany János, barátjának írt szavaival kívánok Önöknek, mindannyiuknak jó kedvet
és bõséget az újesztendõre!

�Ha galambot adnál, az sem lenne káros, / Akkor azt kívánom: legyen élted páros, / Rétesed a túrót ahányszor
takarja, / Annyi boldogsággal légy te eltakarva. / Örömed legyen a cékla pirossága, / Reményed a zeller zöld-szín
koronája, / Napjaid legyenek édes ízû kompót, / Meg ne keserítse gyógyszertári kontó (�) Ha pedig nem volna
enni, innya semmid, / Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit, / Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud:
/ Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud�

A legközelebbi KT-KÁVÉ rendezvény 2019. január 19. 17 óra, Fûzfõfürdõ, Közösségi Ház. 
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