
 

 

Fertődi Lokálpatrióta 
KÖSZÖNTŐ 
 
 TISZTELT FERTŐDI POLGÁROK!  
Szívből jövő szeretettel köszöntöm Önöket, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, aggokat, 
egyszóval mindenkit, aki Fertőd város közigazgatási területén él.  Köszöntöm Önöket a 
Fertődi Lokálpatrióta Egyesület tagjai, pártoló tagjai nevében, e csodás, lélekemelő 
karácsonyi ünnepkör kezdetén, egyesületünk újságjának első számának megjelenése 
alkalmából. Tudom, hogy e rohanó, elanyagiasodott világban nem mindenkihez jutott el a 
hír megalakulásunkról. Ezért pár gondolat erejéig felidézem rövid történetünket. Az év 
elején döntött hosszas vívódás után, egy akkor még kicsi, de annál lelkesebb csoportja 
szülőföldünknek, hogy létrehozza ezt a keresztény értékrendre épülő, a város mindkét 
településrészének múltját kutató, jelenét szépítő, jövőjét alakítani szándékozó egyesületet, 
Szent Lénárd pártfogását kérve. Miért épp LOKÁLPATRIÓTA? Hisz annyi szép, 
egyértelmű, magyar gondolat és kifejezés létezik. Mégis úgy véltük, hogy ez az egy szó fejezi 
ki szándékainkat, egyben utunkat, a „köteles jövő” irányában. Mert hisszük, hogy jövője 
csak annak a településnek van, aki megbecsüli értékeit, megőrzi és ápolja múltját, a település 
minden lakosát egyenlőként kezeli, bevonja a városkép kialakításának folyamatába és fellép 
mindennemű diszkrimináció ellen. Jogos lenne a kérdés: Ki a lokálpatrióta? A mi 
olvasatunkban majdnem minden ember lokálpatrióta, aki elfogultan szereti szülőföldjét, 
élőhelyét, hazáját. Szereti a szülőföld templomát és rajta kívül nincs számára szebb a 
világon. Szereti szülőföldjének középületeit, az új lakótelepet, a tájba simuló családi 
házakat, az utcákat, a tereket, a csodálatos parkokat és az itt élő embereket. Én gyakran 
teszem - és ajánlom Önöknek is – a várost járva elgondolkozom azon, milyen emberek élnek 
a szebbnél szebb otthonokban. Boldogok? Megelégedettek? Vagy a szép külső 
boldogtalanságot takar? Veszekednek, talán éppen válásra készülnek? Valahol egy 
sarokban magába roskad az elhagyott öreg akivel nem törődnek? Bömböl egy kamasz 
magnója, vagy problémáit megoldhatatlannak látja és nem lát kiutat? Valaki vajúdik, a 
másik az örök hazába készül. A betegség keresztjét viseli valaki. Megállok a kapu előtt, 
„Most segíts meg Mária…”. Szeretet vagy gyűlölet uralkodik? Istentől kapott szabad 
akaratunk szerint minden rajtunk múlik. Van minek örülni és van mit tenni bőven. Kedves 
Fertődiek! Egyesületünk nyitott, várja a jelentkező tagokat, pártoló tagokat, hogy 
összefogva még szebb, még élhetőbb legyen szülőföldünk, élőhelyünk. Várjuk ötleteiket, 
javaslataikat és észrevételeiket. Lapunkban kétszer egy oldal terjedelemben, rendszeresen 
tájékoztatja Önöket a napi történésekről Fülöp Géza polgármester úr és dr Füzi Norbert 
jegyző úr. Hiszem, hogy lapunk eléri célját: hitelesen, politikamentesen, tájékoztatni a teljes 
lakosságot településünk ügyes-bajos dolgairól. Rendszeresen beszámolunk terveinkről, 
nyújtunk némi szellemi táplálékot, és megismertetjük Önökkel Fertőd történelmét. Helyt 
adunk az Önök építő jellegű, jó szándékú észrevételeinek. Minden kedves Fertődi 
Lakosnak, picinek és nagynak, ifjúnak és aggnak kívánok a magam és minden lokálpatrióta 
társam nevében ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT és minden várható 
nehézség ellenére ÖRÖMTELI, EGÉSZSÉGES ÚJ ÉVET!  
                                                                       Tisztelettel: Takács György  elnök 
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 Bemutatkozunk 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról a számunkra fontos hírről, hogy Fertődön az  idei év „ egy kicsit” A Fertődi 
Lokálpatrióta  Egyesület alapító tagjainak önkéntes és önzetlen tevékenységéről is szólt. Mindazon fertődi lakosok 
kedvéért, akik még nem hallottak rólunk, engedjék meg, hogy bemutassuk egyesületünket. Az alapítók sokat 
gondolkodtak elnevezésükön, igyekezve szép magyar kifejezést találni, ám végül mégis a „lokálpatrióta” szó maradt, 
mert ez fejezi ki legjobban, hogy a várost magukénak érzik, s egyéni érdekeiknél fontosabbnak tartják a közösség 
építését. Kifejezi a közös gondolkodási módot is, amely nem forradalmi változásokban, hanem a hagyományok 

továbbépítésében, az értékek megőrzésében és újra alkotásában látja a fejlődés zálogát.             
Az egyesület lógója is tudatosan választott. Mindenki számára ismerős a Bourbon liliom, hiszen 
nagyon régi történelmi szimbólum: a Tisztaság és Erényes élet jelképe. A liliom alatt található 
róka, Süttört, míg a gólya Eszterházát szimbolizálja.         

Az egyesület meghatározott értékrendet kíván képviselni, tagjaink nem anyagi haszonért, hanem 
a közjaváért, önként dolgoznak. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok is csatlakozzanak hozzánk, 

mert ez a biztosítéka annak, hogy a következő generáció is folytatja hagyományainkat, megőrzi értékeinket és 
továbbépíti a közösséget. A Fertődi Lokálpatrióta Egyesület tagjai hisznek abban, hogy a helyi társadalmi 
közösségünknek szüksége van egy olyan átfogó, Fertőd múltjában, hagyományos keresztény értékeiben gyökerező 
civil kezdeményezésre, melyben helyet és teret kapnak a jelenért és jövőért, az itt élő közösségért tenni tudó és akaró 
emberek. 

 

Egyesületi célok rövid ismertetése: 

- A fertődi helytörténeti ismeretek ápolása, a keresztény hagyományok továbbvitelének elősegítése.             
Támogatjuk a helyi hovatartozás tudatát erősítő, a helyi közösség formálását elősegítő kezdeményezéseket. 
Igyekszünk a lakosság figyelmét felhívni azokat az értékeket, amiket a családok, mint egységek képviselnek – az élet 
és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése.                     
Jótékony, segítő szándékú tevékenységet folytatunk a város rászorulóinak, hátrányos helyzetű csoportjainak 
megsegítésére. Partneri együttműködésre törekszünk a város minden intézményével, civil szervezetével.                
Segítjük az önkormányzat munkáját, különösen a kötelező feladatokon túli programokat, városszépítő 
tevékenységeket. A helyhatósági választások során törekszünk a pártsemlegességre, de aktívan részt veszünk a hiteles 
vezetők kiválasztásának folyamatában. 

 

Céljaink eléréséhez szükséges lépések a következők: 

- Helyzetfeltárást készítünk a lakosság városképéről, közösségi és szociális életéről, igényeiről.  Helytörténeti 
kutatásokat végzünk, ezek eredményét kiállítások, kiadványok formájában közzé tesszük.   Fesztiválokat és egyéb 
kulturális, ismeretterjesztő programokat szervezünk. Lokálpatrióta Kerekasztal létrehozásával párbeszédet 
kezdeményezünk a város önkormányzatával, intézményeivel és többi szervezetével, valamint közösségért tenni 
hajlandó magánszemélyeivel. Jótékonysági rendezvényeket egyéb szociális jellegű segítő programokat szervezünk, 
támogatunk. Közösség formálás érdekében igény és lehetőség szerint klubéletet szervezünk. Rendszeresen megjelenő, 
helyi információs kiadványt készítünk, Fertődi Lokálpatrióta néven. Képzések, információs napokat szervezünk a 
helyi civil szféra erősítése, hatékonyságának növelése és együttműködési készségének fejlesztése érdekében. Részt 
veszünk a város közterületeinek esztétikusabbá, rendezettebbé tételében, virágosításában. 

 



A Fertődi Lokálpatrióta Egyesület első lépései 

Egyesületünk 2008-ban a következő programok és események szervezését vállalta magára.  Igyekszünk 
folyamatosasan karbantartani és óvni a játszóterek tisztaságát. Örökbe fogadtuk a fertődi emlékműveket. 
(Gondozzuk az I. és II. világháborús emlékműveket, az ’56-os emlékművet, ahol egyesületünk koszorúzással 
emlékezett meg a 1956 mártírjairól.) Kiemelt feladatunknak tekintettük a temetők gondozását. Így az elhagyott papi 
és kedvesnővéri sírok folyamatos tisztítását, virágosítását, valamint a ’48-as Honvéd Orvos sírjának rendszeres 
ápolását.. Részt vettünk a széles társadalmi rétegeket érintő, az egészséges életmódról szóló Fertődi Fitness 
Fesztivál szervezésében.  A városavatás évfordulóján mi is részt vettünk a bogrács főzőversenyen, ahol kitűnő 
hangulatban ünnepelhetett Fertőd város teljes lakossága.  

A várossal együtt szerveztük meg a nyugdíjas találkozót, 
ahol az anyagi részt a város önkormányzata állta, az 
ünnepség szervezését és lebonyolítását teljes mértékben 
egyesületünk vállalta magára, ahol nemcsak a 13 alapító 
tag, hanem a belépésre várók is aktívan részt vettek. 
Megszerveztük az adventváró estéket Fertődön és, 
hagyományőrző pásztorjátékok felelevenítésében Jelenleg 
szervezés alatt áll a posztumusz fertődi művészek 
kiállítása. Ez ügyben már megkerestük a Műemlék Állami 
Gondnokság Igazgatóját. Az Igazgató Úr elmondta, hogy 
az ilyen közcélú rendezvényekért is bérleti díjat kell 

fizetni, ami ebben az esetben is oly magas, hogy ez egy kisidőre megállította a program lebonyolítását. Maga a tárlat 
egy hetes lesz, eredetileg a karácsonyt megelőző advent időszakra terveztük, sajnos az anyagi vonzatát még nem 
tudta felvállalni egyesületünk, így valószínűnek látszik, hogy csak tavasszal, Húsvét táján fog megvalósulni. A 
várossal egyeztetve kialakításra vár a Máltai Szeretetházzal szemben található üres telken a Babos József 
emlékpark létrehozása, mellyel Fertőd szülöttjének 40 éves kántortanítói munkájáról szeretnénk méltó módon 
megemlékezni.  Megkezdtük hagyomány felkutató és őrző munkánkat. Felvettük a kapcsolatot a fertődi 
szakközépiskolával. Az ő szakkörükre támaszkodva végezzük levéltári kutatásainkat, így a fiatalokat is próbáljuk 
bevonni egyesületi munkánkba, mert ez a biztosítéka annak, hogy a következő generáció is folytatja 
hagyományainkat, megőrzi értékeinket és továbbépíti a közösséget. Szervezés alatt áll az előadók visszajelzései 
alapján a „Könyvtári téli esték” rendezvénysorozat lebonyolítása. Mindezen tevékenységünket széles társadalmi 
összefogással, vállalkozói és önkormányzati segítséggel tudtuk véghezvinni. Reményeink szerint önkéntes szervezői 
munkánkkal jó példát tudtunk mutatni és felkeltettük mindazon emberek érdeklődését, akik szívesen csatlakoznának 
hozzánk és tevékenykednének a város és az itt élők  érdekeiért.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Fertőd ma 

A nehézségek ellenére kész fejlesztési koncepcióval, tervekkel rendelkezünk a város megújítására. 

Először is köszöntöm a frissen megjelent újság olvasóit, és üdvözlöm a kezdeményezést, mely arra 

irányul, hogy a helyi közélet történéseit hosszú idő után ismét nyomtatott formában veheti kézbe a 

fertődi polgárság. Köszönetet mondok a Fertődi Lokálpatrióta Egyesületnek, hogy ezt a nem 

elhanyagolható feladatot, az egyesület égisze alatt felvállalták. 

Merre tovább? Többször teszik fel ezt a kérdés nekünk tisztelt polgáraink. Megválaszolásán nem kell 

töprengenünk, hiszen közép és hosszú távú tervekkel rendelkezünk a város jövőbeni fejlesztését 

illetően. Az utolsó önkormányzati választásokat megelőzően már koncepció és tervváltozatok 

készültek a város fejlesztésére, hiszen az Európai Unióhoz történő 2004. évi csatlakozás után új, 

reménybeli lehetőségek nyíltak meg az ország, a magyar társadalom számára. Az 1990-es évek elejétől kezdve komoly 

infrastrukturális beruházásokat valósítottunk meg. Az utolsó nagy beruházásunk 2000-ben fejeződött be a csatornahálózat 

építésével. Ezt követően az önkormányzatunk számára, térségünkben a Nyugat-dunántúli régióban nem volt nagyobb szabású 

lehetőség fejlesztésekre. Évente néhány 10 millió forintos pályázati összeggel fejleszthettünk, amelyek jelentősen nem 

befolyásolták életkörülményeinket, a város arculatát. Régiónk, ellentétben az ország más részeivel, legtöbb esetben kizárt volt 

nagyobb pályázati lehetőségekből.  A folyamatosan romló gazdasági körülmények miatt a kormány által 2007 februárjában 

kiadott megszorító csomag miatt komoly intézkedéseket kellett foganatosítani, amelynek eredményeképpen létszámleépítésre is 

kényszerültünk és 16 munkatársunktól megváltunk. Sajnálatos tény, hogy az ország gazdasági helyzete, így az önkormányzatok 

finanszírozása, központi támogatása jelenleg sem mutat javuló tendenciát, sőt további központi elvonások történnek, olyan 

mértékűek, amelyek a 2002. évi támogatási szintre süllyedtek vissza.  Míg az 1990-es években a teljes körű infrastruktúra a 

városi komfort kiépítése volt a cél, addig a 2000-es éveket követően a helyi társadalmi kohézió erősítése a közösségi és civil szféra 

támogatása, helyi közösségek alakulása, kulturális értékeink feltárása és közzététele, művelődési, közművelődési színterek 

létrehozása az előrelépés útja. Lényeges változás történt a város lakosság és lakás szerkezetét illetően is, hiszen a volt szovjet 

laktanyában a 2000-es évek elejére közel 400 lakás létesült, amelynek következtében hozzávetőlegesen 800-900 fővel növekedett 

a lakónépesség. Megjegyzendő, hogy az ott élőknek csak töredéke jelentkezett be fertődi lakosnak, amelyen az 

elkövetkezendőkben – a város és a polgárok érdekében – változtatni kell.  

 Pályázatot nyújtottunk be közösségi épületek felújítására és a város arculatának formálására, valamint oktatási, nevelési 

intézményeink felújítására. Az 1990-es évek elejére elveszítettük, illetve kikerült vagyonkörünkből a közművelődésre, csoportok, 

különböző szervezetek működésére alkalmas épületállomány (Haydn Művelődési Ház, mozi, TIT ház, sportpálya stb…). Többek 

között ezek részbeni pótlására szolgálhat a volt szovjet laktanyában lévő étkezde, amely valójában egy 1960-as évekbeli 

kisvárosi művelődési ház, felújítására. Több funkciós épületnek szánjuk, amelyben közösségi, művelődésre alkalmas kis és 

nagytermek mellett önkormányzati, hivatali, hatósági irodák, orvosi rendelő, klubhelyiségek kapnának helyet.  Az Általános 

Iskola, Óvoda felújítása elengedhetetlen, hiszen az elmúlt évtizedek alatt technikai felszereltségük, épület és eszközállományuk 

jelentősen amortizálódott. Emellett pedig mikrotérségi feladatot látnak el, amelynek kapcsán Fertőddel együtt hat település 

együttes társulásaként működik.  A helyi gazdaság hajtómotorja a turizmus, idegenforgalom lehet, hiszen világhírű épületekkel, 

az Esterházy kastéllyal, hozzátartozó parkkal és erdővel rendelkezünk. Környezetünk pedig részben a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park területe, valamint a hangulatos, gondozott, szép Fertő part.  A turisztikai vonzerő, fejlesztés lényeges eleme a hangulatos, 

szép kisváros, amelyben különféle szolgáltatásokkal állhatunk az ide látogatók rendelkezésére. A parkolók és közterületek 

kiépítésén, helyreállításán túl sétálóutcát tervezünk, un. Kovács közbe. Természetesen a hivatali közszolgáltatások 

színvonalának folyamatos emelése is célunk, ezért több mint 60 millió forintos pályázatot nyújtottunk be, amelynek bírálatát 



várjuk. A kitűzött célok megvalósítása természetesen csak külső támogatások, pályázati források bevonásával lehetséges. 

Sajnálatos tény, hogy a 675 millió forintos városrehabilitációs pályázatot és a 200 millió forintos iskola felújítási pályázatunkat 

elutasították. Ennek ellenére reméljük, és bízunk benne, hogy következő pályázati fordulóban, amely tavaszra várható sikeresen 

szerepelünk.  Az Unió új tervezési időszakára eső források, 2007. január 1-től nem, vagy csak nagyon nehezen nyíltak meg az 

ország, és az önkormányzatok számára. Pályázataink megvalósításához jelentős saját pénzeszközökre van szükség, amelynek 

összege meghaladja a 200 millió forintot. Az elmúlt időszakban és a megvalósítandó célok érdekében gazdasági lépéseink olyanok 

voltak, hogy ez az összegrendelkezésünkre áll és sikeres pályázat esetén azonnal kezdhetjük a beruházási, kivitelezési munkákat. 

Haydn emlékév a 2009-es esztendő. Méltó megünneplésére szerény lehetőségeinket figyelembe véve hozzávetőlegesen 2 millió 

forintot költünk. Önkormányzatunk területén végzi tevékenységét a kastély fenntartás és üzemeltetés területén, a Műemlékek 

Nemzeti Gondnoksága. Az együttes munka, jó kapcsolat fenntartása elemi érdekünk. Várjuk a már évek óta húzódó közel 4 

milliárd forint értékű beruházás megkezdését, hiszen az jelentős hatással lehet a város és térség további fejlődésére. 

Városfejlesztési elképzeléseinket az elmúlt két év során széles körben egyeztettük polgárainkkal. Köszönöm aktív részvételüket, 

munkájukat az önkormányzat nevében. Kérem, hogy a későbbiek során is segítsék munkánkat. 

 Az év vége közeledte kapcsán áldott szép karácsonyt és boldog új évet kívánok Fertőd város minden polgárának, és a környező 

települések lakóinak.                                                                                     Fülöp Géza polgármester   

 

       

Fertőd Város Jegyzőjeként egyik fő feladatom az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósítása. A különféle projektötleteknek viszont elengedhetetlen feltétele a pályázatokhoz 

szükséges önrész biztosítása. Ez csak akkor valósulhat meg, ha az önkormányzat stabil pénzügyi 

háttérrel rendelkezik.. Hivatalvezetői feladataim megkezdésekor a tavalyi év elején szembesültem azzal, 

hogy Fertőd Város Önkormányzatának költségvetése jelentős hiánnyal küszködik, amit csak nagyon 

feszes gazdálkodással, s megfelelő struktúraváltásokkal lehet megváltoztatni. Ennek érdekében egy sor 

olyan intézkedést hozott a képviselő-testület, melynek eredménye az lett, hogy az idei évtől 

önkormányzatunk kiléphetett az ún. ÖNHIKI-s települések közül, tehát pénzügyi helyzete egyensúlyba került! Csökkentette 

intézményeinek kiadásait, végrehajtotta a szükséges - de egyben fájdalmas - létszámleépítéseket, társulások létrehozásával és 

helyi adók kivetésével, s precíz behajtásával növelte bevételeit.    Ezen lépésekkel nemcsak a költségvetését racionalizálta, hanem 

pályázatainak is megfelelő alapot teremtett. Ezt követően határozta meg a város főbb fejlesztési irányvonalait, amit már 

tartalommal is meg lehetett tölteni. Ezen irányok: intézményeinek épület-felújításai, valamint infrastrukturális fejlesztései, út-

járda-és kerékpárút hálózatának bővítése, térségi központi hivatalának szervezetfejlesztése, valamint teljeskörű 

városrehabilitációs programja.  Mindegyik témában nyújtottunk be idén pályázatot, váltakozó sikerrel: 

- 240 milliós, 5 településsel közösen benyújtott EU-s kerékpárút pályázatunk sikerrel járt, melynek eredményeként - a 

közbeszerzési eljárást követően - a jövő évben közel 2 km-es, a Vasút soron létesítendő kerékpárúttal gyarapodik 

településünk, s már készülnek a süttöri rész tervei is, 

- 200 milliós iskolafelújítási pályázatunk az idei kiírásban forráshiány miatt nem nyert támogatást, de a jövő évi 

keretösszegből már feltehetően a Fertődi Általános Iskola is részesülni fog, mellyel rég áhított álom valósulhat meg, 

- 750 milliós rendkívül magas színvonalú, komplex városrehabilitációs projektünket - hiánytalansága ellenére - érthetetlen 



módon nem értékelték az év végi döntéshozatalnál, ám ettől függetlenül jövőre újra benyújtva bízunk annak pozitív 

elbírálásában, 

- 35 milliós süttöri iskola-óvoda és játszóterének felújítása tárgykörben beadott projektünk is nyertes pályázataink sorát 

gyarapítja, ahol ugyancsak a jövő év elején - mivel szintén közbeszerzés köteles eljárásról van szó - indulhatnak meg a 

tényleges munkálatok, s kap az épület és udvara egy teljesen megújított formát,   

- 10 milliós informatikai-fejlesztési pályázatunk is nyert, aminek következtében az általános iskola számítógépes rendszerét 

teljes körűen modernizáljuk - a felső tagozat közel 40 számítógépet és digitális táblákat kap,  

- 20 milliós hivatal szervezetfejlesztési projektünk - mely többi anyagunkhoz hasonlóan formailag hibátlan pályázat - 

elbírálása most van folyamatban, aminek sikere esetén ügyfélszolgálati rendszerünk és hivatalunk informatikai állománya 

kerülne fejlesztésre.  

Sokszor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a döntéshozatalnál nem a szakmai szempontok, hanem egyéb érvek dominálnak! 

Ettől függetlenül valljuk, hogy az érdemtelen kudarcok nem gyengítenek, hanem megerősítenek bennünket, s azon leszünk, hogy 

a jövőben is - mivel ez az egyetlen járható út - minden ötletünket pályázatok benyújtásával próbáljunk megvalósítani!  Reméljük, 

hogy ezen lépésekkel sikerül az Önök tetszését, s megbecsülését is elnyernünk! Bizakodom a jövőben, s ehhez kívánok a magam 

nevében is mindannyiuknak kellemes karácsonyi ünnepeket, s békés, boldog és egy eredményesebb új esztendőt!                                                                                         

                                                                                                                                                           Dr. Füzi Norbert jegyző 

     

Hagyományőrzés  -  Adventi készülődés, Karácsony 

A Fertődi Általános Iskola Süttöri  Alsó Tagozatának tanítói 

évtizedek óta szívügyüknek tekintik minden jeles ünnep 

kapcsán a hagyományok felelevenítését. Kitartó munkájuk 

eredményeként az adventi és karácsonyi készülődés élő , igazi 

élmény mindenkinek az iskolában. Advent első vasárnapját 

megelőző héten minden osztályban a gyerekek által gyűjtött 

termésekből és díszekből minden gyereknek adventi koszorú 

készül a tanítók segítségével, amit mindenki hazavihet, és 

családi körben meggyújthatja az első gyertyát. Ezzel 

párhuzamosan adventi gyertyagyújtó műsorral készül a 

mindenkori harmadik és negyedik osztály, amelyet vasárnapokon a süttöri templomban a délelőtti ünnepi misék keretében is 

előadnak. Emellett minden osztály lázasan készül az  iskolai karácsonyi ünnepségre, valamint advent utolsó vasárnapján 

szintén a templomban  előadandó pásztorjátékra.  A cél az, hogy minden gyerek szerepelhessen, részese lehessen a közös  

előadásnak, erősítve a kis közösség összetartozását. Az ünnepi készülődés része az apró ajándékok készítése, az anyukák 

segítségével a mézeskalács sütés, amelyet a gyerekek maguk szoktak kidíszíteni. Persze ezek a dolgok évente változnak. Tavaly 

például a gyerekek nevelőikkel közösen karácsonyi ajándékkészítő játszóház résztvevői lehettek egy ingyenes továbbképzés 

részeként. A karácsonyi szünet kezdete előtti napokban szorgos " angyalkák " csodálatos karácsonyfákat varázsolnak az 

osztályokba, amely még meghittebbé, szebbé teszi, fokozza a várakozás izgalmát. Mindezek a kis közösség pedagógiai 



programjának fontos részét képezik és minden erejükkel azon fáradoznak, hogy ez a munka éljen, tovább folytatódhasson és 

erősödhessen, hiszen a süttöri iskola épületében hosszú évek óta dolgozó pedagógus közösség  fontosnak érzi a hagyományok 

továbbörökítését.                                                  /  Kissné Horváth-Dori Katalin és Garab Gáborné Németh Andrea  pedagógus/           

                                                                                                      

Bemutatkozik a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet 

A 2008. nyarán, Fertődön alakult Segítő Kéz Szociális Szövetkezet nevében szeretettel köszöntöm a Lokálpatrióta újság 

olvasóit. Engedjék meg, hogy jelen cikkemben, kollégáim segítségével röviden bemutassuk Önöknek szervezetünket. A Fertődi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató munkatársaként az egyéni esetkezelésen túl, feladatunk, hogy kutassuk, jelezzük és 

tevékenységünkkel segítsük a megoldását a működési területünkön megjelenő szociális problémáknak. Ezen oknál fogva 

szervezünk különböző közösségi programokat (játszóházak, táborok, előadások..), szociális akciókat (élelmiszerosztás, 

adományraktár, számítógépes tanfolyam..), különböző csoportokat segítő klubokat (Szülő Klub, Állást Keresők Klubja, Baba-

Mama...). Fentiek anyagi fedezetét sok esetben pályázati forrásokból igyekszünk előteremteni. A Segítő Kéz Szociális 

Szövetkezet megalapításának ötlete is a Pályázati Figyelő honlapján való böngészés során született meg. „Szövetkezz 2007” 

pályázati kiírás az Országos Foglalkoztatási Alapítványnál jelent meg 2007. év végén.  A támogatási program elsődleges 

célkitűzése, hogy Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, amelyek a munkanélküli, illetőleg szociálisan 

hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek. Kolléganőmmel, Horváthné Péntek Jusztinával, a 

szövetkezet ötletgazdáiként, a Fénysugár Alapítványnál szerzett tapasztalatink alapján – kik a térség fogyatékkal élő 

gyermeket nevelő családjait fogják össze – tudtuk, hogy egy adott szociális probléma megoldásában az érintettek és a civil 

szektor bevonása nagy előrelépést jelenthet. Mivel a pályázati program kedvezményezettként a munkanélkülieket jelölte meg, így 

projektünket az általunk működtetett Állást Keresők Klubjában nyilvántartott klienseink problémáinak megoldására dolgoztuk 

ki. Tapasztalataink alapján városunkban az alábbi három célcsoport rendkívül nehezített munkaerő-piaci helyzetben van. 

Nevezetesen az állást kereső pedagógusok, a kis gyermeket nevelő nők és a szociálisan hátrányos helyzetű egyének. Így 

munkahely teremtő projektünket az ő igényeik, valamint a helyi szükségletek figyelembe vételével az alább részletezett két 

modulban alakítottuk ki, melyek bemutatásra a szakmai vezetőket, Gergácz Tibornét és Bognár Zoltánt kértem meg.  

 

A modul: „Mint minden településnek, Fertődnek is nagyon fontos közterületeinek gondozottsága, hiszen a 

város lakóinak komfortérzetén kívül az ide látogatók megítélését is jelentősen befolyásolja.  A város 

terveiben jelentős felújítások és beruházások szerepelnek, amelyeket pályázatok segítségével valósítanak 

meg, ám ezek akkor lesznek igazán szépek és maradandók, ha környezetükkel együtt folyamatosan, 

megfelelően karbantartjuk őket. Fertődi képviselőként tudom, hogy, a megoldás egy jól szervezett, megfelelő 

gépekkel és eszközökkel ellátott társaság létrehozásában rejlik, amelyet a most elnyert pályázat segítségével 

reményeink szerint sikerült létrehozni.  Az  „A” modulban jelenleg 7 fő dolgozik. Szakmunkások és hátrányos helyzetű, 

alulképzett emberek együtt alkotnak csapatot. Mivel az elnyert támogatás a munkabéreik, és járulékaik összegét -1 évig biztosan 

, de további források elnyerése esetén tovább- tartalmazza, bevételünk szinte egészét az eszköz és géppark teljes felújítására, 

korszerűsítésére új eszközök beszerzésére tudjuk fordítani.  Szövetkezetünknek a stabil hosszú távú működés a célja és nem az év 

végén kimutatható nyereség. Emiatt és a pályázati támogatás megléte miatt tudunk színvonalas minőségben jóval a piaci ár alatt 

dolgozni. Területfenntartó munkánkkal Fertőd Város közbeszerzési pályázatán kívánunk indulni, de igény alapján szívesen 

dolgozunk a helyi vállalatoknak, lakóközösségeknek, magánszemélyeknek egyaránt.  Terveink szerint, a közeljövőben felkeressük 



a szomszédos települések önkormányzatait, hogy az ottani munkanélküliek bevonásával, szerződés keretében, felajánljuk 

részükre szolgáltatásainkat.. A Terület Karbantartó Csapat lététét, munkáját két fő célunk ismertetésével foglalnám össze, 1. 

megrendelőinknek olcsó áron színvonalas szolgáltatást nyújtani, 2. dolgozóinknak, családjuknak hosszú távú megélhetést, 

munkahelyet, jó munkakörülményeket biztosítani.”        /Bognár Zoltán/  

 

B modul: Ezen modul esetében egyidejűleg szeretnék javítani a pedagógusok elhelyezkedési esélyein és a kis 

gyermekes családok gyermek elhelyezési gondjain. Az elmúlt évek társadalmi változásai nem hagyták 

érintetlenül térségünket sem. A csökkenő gyermekszám és az intézmények fenntartásának nehézsége 

szükségszerűen magával hozta a csoportösszevonásokat, iskolabezárásokat  mely az amúgy is túl telített 

pedagógus pályán tovább növelte az álláskeresők számát. Fenti tények alapján kiemelt bevonásuk a 

projektbe kézenfekvő volt. A családi napközi iránti szükségletet szintén újszerű társadalmi igényből vezettük le, miszerint 

általánossá vált az egy generációs családforma, melynek megvalósítása érdekében (saját lakás) a fiatalok sok esetben erőn felüli 

áldozatokat hoznak. A gyermekvállalást követően már nem tehetik meg, hogy kihasználják az állam által biztosított 3 éves 

otthon maradási időszakot. A nyugdíjkorhatár emelkedésével pedig, a családon belüli gyermekek napközbeni ellátása sem 

megoldott. A meglévő szociális és kereskedelmi szolgáltatásokat, a nyugati határ közelségét, a páratlan természeti környezetet és 

a jó közlekedési lehetőségeket figyelembe véve szívesen telepednek meg térségünkben a fiatal családok. Ennek ellenére a bölcsődés 

korú gyermekek, valamint az intézményi időn túli ellátás az egész térségben megoldatlan. Projektünk ezen elme jelenleg az épület 

kialakításának szakaszában tart. Családi napközink a beruházást követően a Bartók Béla u.1. szám alatt (süttöri posta, 

védőnői tanácsadó épülete) előreláthatólag februártól kezdi meg működését, melynek köszönhetően szövetkezetünk, 2009. 

januártól újabb 5 fővel kíván munkaszerződést kötni.”             /Gergácz Tiborné/ 

 

Rendkívül büszke és hálás vagyok a szövetkezet menedzsmentjének, kik általam igen tisztelt szociális szakemberek és 

önkormányzati képviselők, hogy első szóra felsorakoztak mögénk, és velük együtt alapítótagjainknak is ezúton köszönöm, hogy 

hittek és hisznek céljaink megvalósulásában. Gyakran kérdezik tőlünk, hogy miért éri meg nekünk ekkor munkát és felelősséget 

vállalni mikor ez a bérünk alakulására nincs különösebb kihatással. Az én válaszom egyszerű. Teljes szívemből hiszem, hogy 

egyéni kötelessége mindenkinek a képességeihez és lehetőségeihez mérten mindent megtenni azért, hogy ez a világ, kiemelten pedig 

az a kis közösség, ahol élünk minden ember számára élhetőbb legyen. Nekünk most ez a lehetőség adatott, mellyel reményeink 

szerint mind az egyes munkavállalóink, szolgáltatást igénybevevőink, mind pedig az egész város hasznára lehetünk.  „Adj erőt 

Uram ahhoz, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, hogy elfogadjam a megváltoztathatatlant, és bölcsességet, hogy e 

kettőt megkülönböztethessem”. (indiai mondás) Bizton állíthatom, hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy munkánk 

eredményeként a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet Fertőd város és vonzáskörzetének jelentős, újszerű, sikeres, innovatív 

gazdasági és szociális színfoltja legyen. Szövetkezetünk hiánypótló tevékenységei révén a környék lakóinak kiváló minőségű 

szolgáltatásokat igyekszik nyújtani, a dolgozóinak pedig szociális jóllétet, biztonságot és minden tekintetben európai színvonalú 

munkakörülményeket. Ezúton kívánok a Segítő Kéz Szociális Szövetkezet nevében minden kedves Olvasónak:  

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT! 

                                                                   Ábrahámné Takács Kornélia igazgatóság elnöke 

 


