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Pályázati forrásból korszerû-

sítik a Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatal épüle-
tét. A homlokzat hõszigetelést
kap, a gépészeti berendezé-
seket kicserélik az épületet
akadálymentesítik.

A hivatal eredetileg Rákosi Je-
nõ író villája volt (Sarolta-villa),
azonban azt az idõk során
több alkalommal bõvítették,
átépítették.

Az épület jelenleg 2 fõ részbõl
áll, a déli oldalon egy földszint
és emeletes eklektikus „régi”
épületrész található, az északi
oldalon egy részben alápincé-
zett, földszint, emelet és rész-
ben beépített tetõteres mo-
dern stílusú „új” épülettömb-
bõl áll.

Az energetikai korszerûsítés
részeként kicserélik a nyílás-
zárókat és hõszigeteléssel lát-
ják el az épületet. A hivatalban
jelenleg gázkonvektorokkal fû-
tenek. Ezt váltja ki egy korsze-
rû energiatakarékos, megújuló
energiaforrásokat felhasználó
központi hõszivattyús rend-
szer, mely télen fût nyáron pe-
dig hût. A felújítás során egy

akadálymentes vécét is kiala-
kítanak, az emeletre való felju-
tást pedig akadálymentes lift
teszi könnyebbé. A beruhá-
záshoz szükséges 17 millió fo-
rintos önerõt az önkormányzat
biztosítja, a felújítás összkölt-
sége az elnyert 234 millió fo-
rintos pályázati támogatással
együtt több mint 250 millió fo-
rint. 
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Tevékeny Õsz- Megkezdték a Kvassay sétány partvédõmûvének rekonstrukcióját

TÁJÉKOZTATÓ

Szeptember közepén megkezdõdik a városháza energetikai korszerûsítése, mely várhatóan 2018.
december 20-ig tart. 

A felújítás alatt az önkormányzati hivatal és a kormányablak változatlan nyitva tartás mellett mû-
ködik, a bejárat  mindkét hivatalba a régi épület ajtaján keresztül biztosított. 

A felújítási idõszakban a városháza parkolója valamint idõszakonként egyes irodahelyiségek
megközelítése korlátozott lesz.

Kérjük ügyintézés elõtt szíveskedjenek elõzetesen telefonon tájékozódni: 
az önkormányzati hivatali ügyintézés  esetén a 84-540-330- telefonon,
a kormányablakban történõ ügyintézés  esetén 84-795-068-s telefonon

A felújítás idõszerû - a sétány mellett húzódó kanyarban - mert az, jelenleg több helyen sérült, a partvonal

elõtti kõszórás egyes szakaszokon rendezetlen, hiányos. A partvédõmû nem csak azért szükséges, hogy

hosszútávon ellássa védelmi feladatát, esztétikai szerepe is jelentõs. A korszerûsítés során a betonba

ágyazott terméskõ burkolatot kijavítják. A meglévõ beton járófelület pedig térkõ burkolatot kap. A

terméskõ és térkõ burkolat közötti magasságkülönbség áthidalására vasbeton lépcsõ épül.

Balatonföldvár Város Önkormányzata a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán 11 millió forint támogatást

nyert el a Kvassay sétány mellett húzódó -kb. 185 m hosszú, íves vonalvezetésû partvédõmû

rekonstrukciójára. A megvalósításhoz szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja. A felújítás összesen

22 millió forintba kerül. A további szakaszok rendbetételére új pályázatot készül beadni a hivatal.
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Elektromos töltõállomás mûködik a
központi parkolóban

Becsengettek

26 földvári óvodás kapott támogatást

Balatonföldvár elkötelezett híve a környezetba-
rát közlekedésnek. A város arra törekszik, hogy
a gépjármû forgalomból eredõ környezeti ter-
helést folyamatosan csökkentse. Ezért is vezet-
ték be több mint 20 év után újból a fizetõ par-
kolást a Balaton parton és a nyári városköz-
pontban, ezzel is csökkentve az autós forgal-
mat az érintett település részeken. Ennek a
“zöld útnak” egy újabb fontos állomása a köz-
ponti parkolóban az elektromos töltõállomás
kialakítása.

Ünnepélyes tanévnyitóval kezdõdött a
2018/2019-es oktatási év a Széchényi Imre Álta-
lános Iskolában.

Az ünnepségen Nagyné Horváth Annamária az is-

kola igazgatója mondott tanévnyitó beszédet , az

intézmény diákjai pedig mûsorral köszöntötték a

pedagógusokat és a szülõket. Balatonföldvár Város

képviselõ-testületének hat évvel ezelõtti döntése ér-

telmében 86 helyi kisgyermek részesült a gyerme-

kenként járó 12 000 Ft-os juttatásban, mely a csa-

ládok tanévkezdéssel kapcsolatos kiadásait hiva-

tott csökkenteni. Az állandó balatonföldvári lakcím-

mel rendelkezõ gyermekek szülei a Humán Bizott-

ság tagjaitól és a város polgármesterétõl vehették

át az iskolakezdési támogatást.Az iskola fenntartó-

ja és mûködtetõje 2013 óta a Magyar Állam. A vá-

ros minden évben jelzi a tankerület felé a felújítás

Balatonföldvár Város Képviselõ-testületének Hu-
mán Bizottsága óvodakezdési támogatásban ré-
szesíti a balatonföldvári lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ, életvitelszerûen Bala-
tonföldváron élõ szülõt, törvényes képviselõt:
10.000.-Ft/fõ összegben. A programot 2012-ben in-
dította útjára a város. A támogatásokat Holovits Hu-
ba polgármestertõl és a humán bizottság tagjaitól
vehették át a szülõk a Mesevár Óvodában.
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Államalapító Szent István királyunkra emlékeztünk

1083. augusztus 20-i szentté avatásától fogva Magyarország
államalapításának és elsõ szent királyának ünnepét tartjuk
ezen a napon, minden évben.
“Egy ezredévvel ezelõtt eleink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt mert

érezték, csak a hitnek van teremtõ ereje, és mert tudták, hogy a keresztény Európa talajában csak ke-

resztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert tudták a függetlenségében sé-

rült állam nem tudja ellátni legfõbb feladatát, nem tud megfelelõ védelmet és oltalmat nyújtani az or-

szágban élõ magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt.”- mondta beszédében Szent Istvánnak és a

Magyar Állam alapításának ünnepén Balatonföldvár Város polgármestere,Holovits Huba. Az augusztus

20-i megemlékezésen a történelmi egyházak képviselõi megáldották az új kenyeret. A mûsor keretében

a Virágos Balatonföldvárért díjakat Gáspárné Koseluk Zsuzsa alpolgármester adta át. Az ünnepségen

közremûködött: Balatonföldvár Város Fúvószenekara, Kovács Gergõ a Széchényi Imre Általános Iskola

diákja és a Néptáncoskola Néptánccsoportja.

A programot a kikötõben az esti tûzijáték zárta.

pl.: nyílászárók cseréjének, szükségességét. Az

önkormányzat az elmúlt idõszakban két új tanter-

met alakított ki az épületben, illetõleg a kisebb javí-

tási munkálatok elvégzésében segít minden évben.
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Ezzel a mottóval rendezték meg
idén is a szoptatás világhetét. A
Bajor Gizi Közösségi Házban
pénteken gyûltek össze a kisma-
mák ahol a 2017.05.01-
2018.05.31. között születettek, és
a jelenleg várandósok ajándékot
kaptak. 

Helyi vállalkozások,cégek és ön-
kormányzatok felajánlásainak kö-
szönhetõen pedig tombola nyere-
ményeket is kisorsoltak. A ren-
dezvény az anyatejes táplálás
fontosságára hívatott felhívni a fi-
gyelmet. A gondozott családokon
kívül meghívott vendég volt és kö-
szöntõt mondott Holovits Huba
Balatonföldvár Város polgármes-
tere, Vízvári Attila Szántód Község polgármestere, Henczné Kozár Andrea járási vezetõ védõnõ, Pappné
Molnár Veronika a közösségi ház vezetõje, Széll Tünde a Mesevár Óvoda vezetõje.

Új munkagép

“Szoptatás az élet forrása”

Balatonföldvár, Pusztaszemes,

Kereki és Bálványos közös pá-

lyázatot nyújtott be az önkor-

mányzat kezelésében lévõ utak

karbantartásához szükséges

gépek beszerzésére.

Az elnyert támogatás 10 millió fo-

rint a pályázat összköltsége 13

millió forint melybõl 1 db traktort,

1 db szárzúzó-padka kaszát,1 db

hidraulikus árokásót, 1 db füg-

gesztett tolólapot, 2 db sószórót

szereztek be. A városüzemelte-

tés régi elavult jármû flottája fo-

lyamatosan megújul, az elmúlt

idõszakban új teherautót, új kis-

traktort,gépjármûvet vásároltak a

Gamesznak.Egy modern utca-

seprõ gép beszerzése pedig fo-

lyamatban van.
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BALATONFÖLDVÁRI KARATESZAKOSZTÁLY

Pusztaszabolcson rendezték az Iwancha Kupát,
melyen a földvári karatésokat Horváth Zsombor
képviselte ,szép eredményekkel: küzdelem ver-
senyszámban a 6-7 évesek között arany érmet
szerzett. Százhalombattán,a Fudokan Országos
Bajnokságon Zab Zétény a 7 évesek formagyakor-
lat és küzdelem kategóriájában is egy-egy arany ér-
met szerzett! A fonyódi városi sportcsarnokban
rendezték meg a házi versenyt, ahol mindenkinek
lehetõsége nyílt tatamira lépni. A Haru Kupán
Nyikon Barnabás a 6-7 évesek között küzdelem
versenyszámban ezüst érmet szerzett. Július 2-án
kezdõdött a hagyományos nyári edzõtábor, melyen
minden földvári karatés részt vett. Az edzéseken túl

igyekeztek egyéb, közösségépítõ tevékenységet is
folytatni, így volt kézmûves foglalkozás, strand, fo-
ci, lézerharc,kürtöskalács sütés és természetesen
tábortûz is. A tábor végén mindenki eredményes
vizsgát tett. Õsztõl folytatódnak az edzések, szer-
dán és pénteken az általános iskola tornatermében
szeretettel várják a sportolni vágyó lányokat és fiú-
kat 5 éves kortól. 
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Szeptember hetedikén Fadd-Domboriban rendezték a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sulisárkányok Or-
szágos Döntõjét. A Lapáttörõk és a Sárkányvár is idei legjobb idõeredményét érte el a versenyen. A Sár-
kányvár futamaiban egy elsõ és második helyet szerzett. A Lapáttörõk két meggyõzõ futamgyõzelem után
a döntõben a második helyen végeztek. Edzõ:Fehér László, csapat Sárkányvár: Vajda Orsolya, Kasza El-
la, Surján Levente, Varga Tamás,
Bakos-Kávai Botond, Jónás Bian-
ka, Suplicz Panna, Szabó Dániel,
Koseluk Barnabás, Varró László,
Peizer Luca, Pohner Liza, Pap Lili,
dobos: Szakál Adél
Lapáttörõk: Bagyarik Evelin,
Tavasi Bence, Varga Krisztián,
Potyi Károly, Szûcs Balázs, Galó
Dániel, Gottlas Ádám, Czabarka
Dominik, Nagy Attila, Béday Fe-
renc, Máté Gergõ, Vízvári Tünde,
dobos: Nyitrai Kitti
A szakmai feltételek biztosításáért
köszönet a  Vízisport Egyesület-
nek és az önkormányzatnak.

Földvári sárkányhajós siker a Sulisárkányok Országos Döntõjében Fadd-Domboriban
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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


