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Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!

A legjobbaknak járó ötcsillagos Kék Hullám Zászló minõsítést kapta meg a Keleti strand
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Balatonföldvárnyolcévalatttöbb
mint130millióFt-otfordítottpá-
lyázatiésönkormányzati források
felhasználásával a Keleti Strand
korszerûsítésére.1990 és 2010 kö-
zött -talán az ingyenes használat-
nakisköszönhetõen-amindenko-
ri városvezetéseknek nem vagy
alig volt lehetõségük a strandok
korszerûsítésére.

Ezért 2010- ben rendkívül rossz
esztétikai és mûszaki állapotban
lévõfürdõhelyeketvettát,örökölt
ajelenlegiképviselõtestület,akik-
nek a céltudatos helyi gazdaság -
ésfejlesztéspolitikájánakeredmé-
nye is a mostani siker. A Keleti
Strand2011-benesettátegyátfo-
gófelújításonmajdatavalyiévso-
rántovábbkorszerûsítettékazt.A
korábbankikövezettpartot42mé-
terhosszanelbontottákésaterü-
letet700köbméternyibalatoniho-
mokkal töltötték fel közel 1000
négyzetméteren. A hullámvéde-
lem érdekében 284db 2.5méter
magas cölöpöt raktak a part elé.
Értékmegõrzõket, nyugágyakat,
napernyõket helyeztek ki, vala-
mint új beléptetõrendszert létesí-
tetteka100százalékosvisszanem
térítendõ állami támogatásból. A
városvezetéshatározottcéljaajö-
võre vonatkozóan, hogy minden
szezonbanújszolgáltatássalnövel-
jeaFöldváristrandokminõségét.
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Adócsökkentéssel, kedvezményekkel vágott neki a nyári szezonnak Balatonföldvár

Át ad ták a fel újí tott Nyu ga ti stran dot

Csökken az idegenforgalmi adó.
Atavalyiévbenközel180ezerre-
gisztrált vendégéjszakát töltöttek
el Balatonföldváron, ami több
mint11%-osnövekedésa2016-os
évhezképest.Avárossikeresgaz-
dálkodásnak köszönhetõen nyílt
lehetõség a helyi adók tekinteté-
benkedvezményekbiztosításáraaz
ideiévtõlkezdõdõenelsõlépésben
ahelyilakosságotérintõen.Azide-
genforgalmi adó személyenként,
vendégéjszakánként a korábbi
420Ft-ról 400Ft-ra csökkent
2018.01.01. napjától. A település
képviselõ-testületearrólisdöntött,
hogyamagánszállás-kiadókelekt-
ronikus bevallási kötelezettségé-
nek bevezetését 2018-ról 2020-ra
halasztják.

(Akommunálisadómértékeaje-
lenlegi 20.000 Ft-ról 2018.01.01.
napjától 15.000.-Ft/év összegre
2019.01.01. napjától 10.000.-Ft./év
összegrecsökken.)

Kevesebbe kerül idén a parkolás
Balatonföldváron a tavalyi évtõl
kezdõdõen több lépcsõben fizetõ
parkolási rendszer került beveze-
tésre, aminek részeként 3 fizetõ
Zónát alakítottak ki. Újdonság,
hogy idénaBajcsy–Zsilinszkyu.
kétoldalánésaVakBottyánutca
délkeletirészénisparkolókatala-
kítanakki.Aháromdíjfizetõzóná-
baneltérõmértékûóránkéntidíjat
kell fizetni a kikötõnél 300Ft-ot
óránként a keleti valamint a nyu-
gati strandoknál 200 Ft-ot, míg a
belvárosban 250 Ft lesz majd a
parkolásóránként.AFöldvárkár-
tyabirtokosok a tavalyi évhezha-
sonlóanidéniskedvezménybenré-
szesülnek.

Balatonföldvár Város Önkor-
mányzata2017.évbenbevezettea
Földvárkártyarendszert,melykü-
lönbözõ kedvezményre jogosítja a
helyieket, a földvári kistérségben
élõket, valamint a turistákat is.A
strandi beléptetõ rendszer csak-

nem21ezerkártyahasználatotre-
gisztrált,melybõl16ezeravárosés
a kistérségi és 4600 a turisztikai
kártyaleolvasásvolttavaly.Azel-
fogadóhelyeklistájatovábbbõvült,
részletek: www.foldvarkartya.hu
oldalontalálható.

AjúniusvégiünnepségenBíróNorbertaSomogy
Megyei Közgyûlés elnöke,Witzmann Mihály or-
szággyûlési képviselõ és Holovits Huba polgár-
mestervágtákátanemzeti színûszalagot.Ezzel
hivatalosan is megnyitotta kapuit a Nyugati
strandafürdõzõkelõtt.

A felújításcéljaameglévõépületekátépítésével
ésfelújításávalamaiigényeknekmegfelelõ,kor-



szerûmûszakimegoldásokattartalmazó,telepü-
lésképbe illeszkedõ és színvonalas szolgáltatást
nyújtóstrandkialakításavolt,olymódon,hogya
területetanyáriszezonban,illetveazontúl,vala-
mintastrandzárásautánrendezvényeklebonyo-
lításáraishasználhatólegyen.Azingatlanonlévõ
épületek mûszaki állapota és megjelenése már
nemfeleltmegamaikorelvárasainak,deezaz
ottlévõsétányokra,utcabútorokraésazöldfelü-
letreisigaz.Éppenezértazöldterületmegújulá-
sávalúj sétányok, játszótér létesült, továbbápa-
dok szemétgyûjtõk, kerékpártárolók is kihelye-
zésrekerültek.Afelújításrészekéntkialakították
a jegypénztártabeléptetõrendszerrel,egyelsõ-
segélynyújtóhelyiséget,újvizesblokkokat,öltö-
zõket. Az épület ezen részei megújuló energia
felhasználásával fûthetõek.Az500 fõbefogadá-
sára alkalmas fürdõhelyet 150 millió forintból
korszerûsítették.A strand üzemeltetõje a Bala-
tonföldvári Nonprofit Kft. 230 négyzetméternyi

területen vörösfenyõbõl készült napozóteraszt
építettek ki. A strandolóknak értékmegõrzõ is
rendelkezésükre áll az idei szezontól, valamint
egy homokos plázs 570 négyzetméteren és egy
szelfipont.Astrand2018.július1-tõlfizetõsafel-
nõttbelépõ500forintbaagyermek250forintba
kerül.
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Elkészült a Nyilvános Illemhely a posta mellett

A teljesen új 43 négyzetméter alapterületû épületben nõi és férfi illemhelyet, valamint mozgássérült
WC-t és pelenkázót alakítottak ki. A toalett használata ingyenes 0-24 óráig használható. Az
akadálymentes építmény a Kultkikötõ jegyirodájának is helyet ad. A beruházás költségét az

önkormányzat saját forrásból biztosította.
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Hangulatképek a Sörfesztiválról

Új szolgáltatás Egészségügyben

A szakma szabályainak megfelelően azt maximálisan figyelembe véve újult meg a csecsemő és gyermek
tanácsadó.Kialakításrakerültvárandósésnővédelmitanácsadóis,elkülönülveagyermekéscsecsemőrésztől.
Azújhelyiségbenvanlehetőségméhnyakszűrésre,azoknakakikazOEPnyilvántartásaszerinthároméven
belül nem vettek részt ezen. A várandós kismamák vizsgálata egy korszerű magzati szívhang hallgató
készülékkeltörténhet.Újcsecsemőmérlegetéskartotékszekrénytisbeszereztek.Felajánlásbólpediggyerek
sarokkészült.
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Közadakozásból épült a Kármelhegyi Boldogasszony Kápolna parkjában a Keresztút

KE RESZT ÚT:
Az1897-benépítettKápolnaudvarán,aZsolnayPorcelánmanufaktúrábankészültstációkmagánszemély
kezdeményezésérekészültek,egyházközségitagokadományaiból.A14állomásbólállóKeresztúthiány-
pótlóatelepüléséletében.AkivitelezésimunkálatokhozBalatonföldvárVárosÖnkormányzataishozzá-
járult.AzemlékhelyetVargaLászlókaposvárimegyéspüspökszenteltemeg.KöszöntõtmondottSoltész
Miklós,aMiniszterelnökségegyházi,nemzetiségikapcsolatokértésazüldözöttkeresztényekmegsegíté-
séértfelelõsállamtitkáraésHolovitsHuba,Balatonföldvárpolgármestere.

A KÁ POL NA TÖR TÉ NE TE:
Akápolnát1897-benépítetteakõröshegyiSzéchenyicsaládazImre(maPetõfiS.)utcavégében,arégi
Földvárközepén.AzépületetRózsaFerenc,székesfehérváriépítõmestertervezteéskivitelezte,Széche-
nyiMiklós,jákiapátszentelte1897.július18-án.1900és1930közöttkétszermegnagyobbították,amikor
aszentélyazészakioldalróladélirekerült.1945utánévekig,atemplomfelújításáig,fogadtaabalaton-
földváriésazittüdülõkatolikushíveket.Az1970-esévekvégénadéliszárnyhozzáépítésekor,aszentély
újraazészakioldalrakerültvissza.A80-asévekótavasárnaponkéntesteszentmisévelvárjaahíveket.
1993-banazépületbenkapotthelyetaBalatonföldváriKolpingCsalád.AKápolnát2017. július30-án
szenteltékújra.

A KÁ POL NA FEL ÚJÍ TÁ SA:
Atelepülés120évesalapításánakévfordulójára,2016-banazEmberiErõforrásokMinisztériumaáltal
adományozott,10millióforintvisszanemtérítendõtámogatásbólvalósultmegakápolnakülsõhomlok-
zatánakteljesszínezése,azépületteljesbelsõfestése,alábazatikõburkolatjavításaéspótlása,gránitpár-
kányzat felhelyezése, kiépült a teljes csapadékvíz elvezetõ rendszer, valamint kijavították a fõfalakon
található repedéseket.AkápolnakörnyezeteaBalatonfejlesztésiTanácspályázatánelnyert14,6millió
forintostámogatásbólésazÖnkormányzatáltalbiztosítottközel15millióforintosösszegbõlszépültmeg.
Afelújítássoránasétányokattérkõburkolattalláttákelésaterületteljesközvilágításirendszerétiski-
építették.Aberuházásrészekéntújpadokatésszemétgyûjtõedényekethelyeztekki,valamintazépület
díszmegvilágításaismegújult.
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Földvári Napok

Bal a ton föld vár vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 26.
a te le pü lés ala pí tá sá nak pe dig 122.év for du -
ló ját ün ne pel tük jú ni us utol só hét vé gé jén. 

Pén tek tõl va sár nap es té ig kon cer tek kel, elõ -
adá sok kal, be mu ta tók kal, tû zi já ték kal, sport -
ren dez vé nyek kel vár ták a he lyi e ket, va la mint

az üdü lõ ven dé ge ket. Õriz ve a ha gyo má nyo kat
idén is meg tar tot ták a ha jó szen te lést, va la mint
az ün ne pi Szent mi sét, ahol a vá ros jel ké pe it ál -
dot ták meg.

A für dõ vá ro si múlt ra va ló em lé ke zés a kö zös
gyö ke rek ápo lá sán túl ar ra is ki vá ló le he tõ ség,
hogy kö szön tet mond junk mind azok nak, akik
hi va tá suk ban, köz éle ti te vé keny sé gük kel Bal a -
ton föld várért mun kál kod tak, mun kál kod nak és
ez zel te le pü lé sünk épü lé sét szol gál ják. Bal a -
ton föld vár Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ tes tü le te posz tu musz, „Bal a ton föld vár Dísz -
pol gá ra”cí met ado má nyo zott Pen taller Ist ván, a
Bal a ton föld vári Ál ta lá nos Is ko la egy ko ri igaz ga -
tó ja ré szé re. Pen taller Ist ván 1978-tól 1994-ig
volt az in téz mény ve ze tõ je. Is ko la fej lesz tés ér -
de ké ben vég zett mun kás sá gá val má ig meg ala -
poz ta az is ko la szín vo na las mû kö dé sé nek tár -
gyi és szak mai fel tét ele it. El hi va tott pe da gó -
gus ként Bal a ton föld vár köz ok ta tá sá nak, ta -
nács tag ként a te le pü lés köz élet ének volt meg -
ha tá ro zó sze mé lyi sé ge, me lyet éle té ben is szá -
mos ön kor mány za ti és szol gá la ti ki tün te tés sel
is mer tek el. Ba lázs Ág nes, a Hu mán Bi zott ság
tag ja ként a szo ci á lis el lá tó rend szer ha té kony
mû köd te té se ér de ké ben vég zett pél da ér té kû
mun ká ja, és a he lyi kö zös ség tag ja i nak, csa lá -
dok nak, egye dül ál lók nak nyúj tott ön zet len tá -
mo ga tá sa el is me ré sé ül „Ön kor mány za ti El is -
me rõ Em lék érem” ki tün te tést ve he tett át a kép -
vi se lõ tes tü let dön té se ér tel mé ben. Bal a ton föld -
vár Vá ros Pol gár mes te re „Ön kor mány za ti el is -
me rõ ok le vél” ki tün te tést ado má nyo zott Bóza
István né nak a Kolp ing ének kar tag ja ként, a
Kolp ing szer ve zet ve ze tõ sé gi tag ja ként, Bal a -
ton föld vár kul tu rá lis és kö zös sé gi éle té ben
több mint két év ti ze den ke resz tül vál lalt ál do -
zat kész te vé keny sé ge el is me ré sé ül. Lehr And -
rás és Lehr András né, ré szé re a nyug dí ja sok
bal a ton föld vári szer ve ze té nek tag ja ként Bal a -
ton föld vár kul tu rá lis és kö zös sé gi éle té ben és a
fo gat haj tó ver se nyek szer ve zé sé ben több éven
ke resz tül vál lalt ál do zat kész te vé keny sé gük el -
is me ré sé ül „Ön kor mány za ti el is me rõ ok le vél”
ki tün te tést ve het tek át, csak úgy mint Luk ács
Im re, aki a nyug dí ja sok bal a ton föld vári szer ve -
ze té nek tag ja ként Bal a ton föld vár kul tu rá lis és
kö zös sé gi éle té ben több éven ke resz tül vál lalt
ál do zat kész te vé keny sé get.
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FÖLDVÁRAK TALÁLKOZÓJA

A te le pü lé sek rõl ér ke zet tek is me -
rõs ként üd vö zöl ték egy mást. Ven -
dég lá tó ink nagy sze re tet tel és
ere jü kön felül vál lalt el lá tás ban ré -
sze sí tet tek ben nün ket.   A re for -
má tus temp lom mel let ti pa ró ki án
és ma gán há zak nál volt a szá lá -
sunk, az ét ke zé se ket pe dig a mû -
ve lõ dé si ház ban ol dot ták meg há -
zi gaz dá ink.  A 3 nap alatt meg is -
mer het tük Szé kely föld vár és kör -
nyé ke ter mé sze ti és épí tett ér té ke -
it, kö zös sé gi és kul tu rá lis prog ra -
mo kon, ve het tünk részt. A prog -
ram zá rá sa ként, el uta zá sunk elõtt
min den te le pü lés fõ zött a pa ró kia
ud va rán. A bal a ton föld vári fõ zõ -
csa pat – Mol nárné Sovák Haj nal ka, Mol nár Fe renc, ifj. Bóza Im re és Tóth Fe renc – ba la to ni ha lász le vet,
tú rós csu szát (sza lon na pörc cel) ké szí tet tek. Saj nos zsû ri zés nem volt, de a részt ve võk egy be hang zó vé -
le mé nye sze rint ez lett vol na a nye rõ étel.

A te le pü lés ve ze tõi ta lál ko zón az el múlt 1 év alatt meg va ló sult cé lok meg be szé lé se mel lett meg ál la pod -
tunk a kö vet ke zõ ta lál ko zó he lyé ben és ide jé ben is. 2019. jú ni us 3. hét vé gé jén ta lál ko zunk Dunaföld -
váron.

Idén – 2018. július 13 – 15. – Székelyföldváron találkozott a 6 FÖLDVÁR:
Duna-, Tisza-, Puszta-, Balaton-, Bács- (Szerbia) és Székelyföldvár (Erdély).



2018.augusztus 10.oldal BalatonföldváriÖnkormányzatiHírlevél

Trianoni Megemlékezés

Holovits Hu ba Bal a ton föld vár Vá ros pol gár mes te re
kö szön töt te szá zez re dik lá to ga tó ját a Ha jó zás tör té -
ne ti Lá to ga tó köz pont nak, ki lá tó nak. A sze ren csés
nyer tes csa lád já val Bu da pes ten él, most Föld vá ron
nya ra lá su kat töl tik, a te le pü lé sen öt év vel ez elõtt
jár tak és ak kor meg fo gad ták vis  sza tér nek.

A Ha jó zás tör té ne ti Lá to ga tó köz pont több a ma gyar
ten ger re egye dül ál ló ki lá tást biz to sí tó épü let nél, hi -
szen prog ram le he tõ sé get biz to sít a lá to ga tók nak a
nyá ri sze zo non kí vül a ta va szi, az õszi és té li idõ -
szak ban is. Az egyet len olyan ki lá tó a tó kö rül, mely
a fo gya té kos ság gal élõ em be rek szá má ra is el ér -
he tõ, kön  nyen meg kö ze lít he tõ, hi szen az egész
épü let aka dály men te sí tett. A Ha jó zás tör té ne ti Lá to -
ga tó köz pont-ki lá tó 2016. jú li us el se jén 14 óra kor
nyi tot ta meg ka pu it. A Mag a s par ton ta lál ha tó ha jó
ala kú épü let so kak ked ven ce lett a ba la to ni lát ni va -
lók kö zül az el múlt két év alatt. A nyi tást nagy vá ra -
ko zás elõz te meg, hi szen a te le pü lés fenn ál lá sá nak
ad di gi leg na gyobb pá lyá za ti for rá sát nyer te el a be -
ru há zás meg va ló sí tá sá hoz, kö zel 500 mil lió fo rin -
tot. Cé lunk to vább ra is, hogy meg ha tá ro zó lát vá -
nyos sá ga ként a Ba la ton nak mi nél töb ben jöj je nek
el hoz zánk, ven dé ge ink ma ra dan dó él mén  nyel tá -
voz za nak tõ lünk és vi gyék jó hí rün ket szer te a vi -
lág ba.

„A ma gyar nem zet 1920. jú ni us 4-e utá ni tör té nel -

me má ig ér vé nyes, élõ pél dát nyúj tott az em be ri -

ség alap ve tõ er köl csi ér té kei irán ti fe le lõs ség tu dat -

ból és a sa ját ér té ke it vé del me zõ igaz ság- és sza -

bad ság sze re tet bõl; mert ös  sze ros kad ni kön  nyû,

de ki egye ne sed ni – az fér fi mun ka. Amit Tri a non ban

el vet tek tõ lünk, azt ta lán so sem kap juk vis  sza. De

amit vesz te sé ge ink, fáj dal ma ink, ma gá nyunk el le -

né re meg õriz tünk: a ne héz sé gek bõl va ló erõ gyûj -

tés lel kü le tét, a ma gyar ság al ko tó ere jét, al ko tó szel -

lem ét so ha sen ki sem ve he ti el tõ lünk.„

A meg em lé ke zé sen be szé det mon dott Holovits

Hu ba pol gár mes ter. Köz re mû köd tek a Szé ché nyi

Im re Ál ta lá nos Is ko la 7. év fo lya mos di ák jai, va la -

mint a Kolp ing Kó rus.

Százezredik látogatóját köszöntötte a Kilátó
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Pedagógusnap

1951 óta június elsõ vasárnapján ünnepeljük ha-
zánkbanaPedagógusnapot.Azünnepélyesalkalomra
aPlatánétterembekaptakmeghívótaMesevárÓvo-
daésaSzéchényiImreÁltalánosIskolapedagógusai.
Holovits Huba polgármester ünnepi köszöntõjében
GyergyaiAlbertgondolataitidézte:„Ajótanárnem-
csakpedagógus,hanemkertész, filozófus,esztétikus,
lélekbúvár,mûvész ésmesterember egy személyben,
ésnemcsaktudásátközvetíti–bárezsemkevés–,ha-
nempéldátad, jellemetformál,ültet,gyomlál,oltés
szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a
könyvekenkeresztülatanításba,állandóselevenhi-
datépítazeszményésamindennap,azelvontságés
tapasztalásközé.”

Aköszöntõtésamûsortkövetõfogadásonamegjelenteketaváros-képviselõtestületeláttavendégül.
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Köszöntõ

Nyugdíjas Juniális

Jóhangulatúösszejövetellel zárta a “szezont “a
BalatonföldváriNyugdíjasKlub.
Anyugdíjasok  idén is számtalan kiránduláson,
programon vettek részt. A kerek

születésnapjukat ünneplõ tagoknak Berkesné
Hegedûs Márta gratulált, köszöntõt mondott
HolovitsHubapolgármester.

95. születØsnapjÆn BalatonföldvÆr

polgÆrmestere Holovits Huba

köszöntötte DØvai Tibi bÆcsit.
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Shinkyokushin Harc mû vész

Szö vet ség 7. al ka lom mal ren -

dez te meg Nyá ri Nem zet kö zi

Edzõ tá bo rát. Hely szín nek,

ahogy az el múlt öt év so rán

is mét Bal a ton föld várt vá lasz -

tot ták. A 250 részt ve võ-gye re -

kek tõl a fel nõt te kig- na pi há -

rom edzé sen vett részt .A tá -

bor prog ram ja: Kyokushin ka -

ra te gya kor lá sa, vizs gák kyu

és dan fo ko za tok ra, edzõ kép -

zés. Emel lett azért ju tott idõ

egyéb  prog ra mok ra  is,  a

ba la to ni gye re kek nek

ha jó ki rán du lást szer vez tek Ti -

hany ba, a klub ve ze tõk nek

pe dig vi tor lás ki rán du lást ba -

la to ni gaszt ro nó mia él mé -

nyek kel.

Harcmûvészek edzettek Balatonföldváron



Évzárót tartott a Balatonföldvári Sportegyesület
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Az if jú fo cis tá kat ok le vél lel és érem mel ju tal maz ták. A már ha gyo má nyos ren dez vé nyen meg le -

pe tés ven dég ként Fi tos Jó zsef egy ko ri vá lo ga tott lab da rú gó is részt vett. A föld vá ri csa pat idén

meg nyer te a So mogy me gyei U19-es lab da rú gó baj nok sá got. A Bozsik-pro gram ban bal a ton föld -

vári és kör nyék be li gye re kek vesz nek részt. A sport egye sü let te vé keny sé gét a vá ros éves szin -

ten 3 mil lió fo rint tal tá mo gat ja.



2018.no vem ber 17-én: disz kó a 70-80-as évek je gyé ben

A föld vá ri fi a ta lok „Nagy ge ne rá ci ó ja” 

Az1970-esés1980-asévekbenBal a ton föld vár volt a Ba la ton (nekünkpedig,akikittéltünk,a
VI LÁG) kö ze pe.NyarantaSiófoktólFonyódig(valamintaSzovjetuniótólazNDK-ig,satöbbiszocialis-
taországig)idejártakafiatalokszórakozni,nyaralni,ismerkedni. Ittüzemeltaszocialistaországok
legközkedveltebbifjúságitábora,azExpress.
Ahelyiekéskörnyékbeliekpedigtelenteisitttalálkoztak:„a föld vá ri kul túr ház ócs ka szín pa dán”, va-
lamintaBertalanRozáliaIfjúságiKlubban,aholrendszeresekvoltakaklubestek,noésperszeafõként
Lend vai Jan csi és Hor váth Jó zsef, BOB ál tal ve zé relt disz kók.

EkkoribanéltFöldváronegy„Nagy Ge ne rá ció”, amely –kiegészülveakörnyékmástelepülé-
seinélõfiatalokkal–szintemindenhasznosmegmozdulásbanaktívanvettrészt,legyenszósportról,
kultúráról,bármiegyébrõl.Sajnossokannincsenekmárköztünk,sokanviszontmégittvannak!
NEKIK,valamintmindenkimásnak,akiFöldvártszerette,szereti,szóla„fel ké rés a ke rin gõ re”: gyere,
találkozzunkújra,többévtizedemlékeivelmegrakottan!

Aszervezõkkétkiállítástterveznek:egydo ku men tum ki ál lí tást akorabelifotókból,újságcik-
kekbõl,filmfelvételekbõl,valamintegy„In memo ri am fa lat”azokemlékére,akikmárnemlehetnek
köztük.Mindkettõhözvárjákazegykorirésztvevõkdokumentumait,információite-mailbena

bal a ton press@g mail.com címre,illetveaBajorGiziKözösségiházba.

Anovember17-retervezett(batyusbáljellegû)nosztalgiadiszkóra(miutánahelykorlátozottlétszá-
mú),elõzetesenislehetjelentkezniasztaltársaságoknak,illetveegyéneknekafentikétcímen.

Abevételtaszervezõkegyföldvárigyermekintézményrészére(óvoda,iskola)ajánljákfel
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2018.május 16.oldal BalatonföldváriÖnkormányzatiHírlevél

A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Polgármesteri Hivatal 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.  Felelõs:
Holovits Huba polgármester

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.
Szedés és nyomda: Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40. Tel/fax: 06 84/340-022 E-ail:nyomda@supraktv.hu

RENDEZVÉNYNAPTÁR
2018. JÚNIUS – JÚLIUS – AUGUSZTUS

Szeretettel hívjuk és várjuk következõ programjainkra:

Június 22 – 23.: FÖLDVÁRI NAPOK
AvárosalapításánakévfordulójáhozköthetõrendezvénytaFöldvárikitüntetések
átadása,gyermekelõadások,néptáncbemutató,koncertekéstûzijátékszínesíti.Az
egyesprogramelemekhelyszíneitavásáriforgatagkapcsoljaösszeaFesztivál

téren.

Június 24.: SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁG
AzévleghosszabbnapjátünneplõszabadtérihelyszíneaKvassaysétány.
Szórakoztatószabadtérigyermek-,néptáncosrendezvényekszínesítika

programot.Arendezvénythagyományosanatûzzsonglõrprodukciózárja,mely
csodáslátványtnyújtaBalatonparton.

Július 13 – 15.: FÖLDVÁRI PIKNIK
Vendéglátósokéskézmûvesekkirakodóvásáraésrengetegszórakoztatóprogram

várjaaFesztiváltérenazérdeklõdõketezenahétvégén.

Július 17. – 24. – 31. – augusztus 7. – 14.
FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK 

Hangverseny-sorozat keddenként20.00órakoraközösségiházban

Július 13. – 20. – 27. – augusztus 3. – 10. 
TÉRZENE – FÖLDVÁRI FÚVÓSZENEKAR 

Péntekenként19.00órátólaJubileumitéren/aFesztiváltéren

Július 25 – 29.: 
II. BALATONFÖLDVÁRI SÖRFESZTIVÁL

MásodikalkalommalkerülmegrendezésreaBalatonföldváriSörfesztivál.A
Serfõzõ,közkedvelt,közel1200méterespartisétánykiválóhelyszíneegy

nyárközepikoncertes,bulizóssörfesztiválnak.

Augusztus 3 – 12.: 
FÖLDVÁR FIESZTA

SzórakoztatórendezvénymindenkorosztályszámáraBalatonföldváronaborésa
gasztronómiakedvelõinek.Gyermek-,könnyûzeneiéskulturálisprogramok,

kézmûvesvásáraFesztiváltéren.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.


