Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2019. április 2019 /2. szám
A fejlõdés költségvetését fogadta el Balatonföldvár
- három éve 2 milliárd felett a városi büdzsé
2019-ben 2,2 milliárd forintból gazdálkodik a település, a mûködés mellett 1,2 milliárd forintot fejlesztésekre költenek majd.
Balatonföldvár képviselõ-testülete február 21-én fogadta el
a város 2019. évi költségvetését. A település mûködését
alapjaiban meghatározó rendelet elõkészítése hónapok
óta zajlott a szakterületek és
intézmények bevonásával.
A költségvetés fõösszege:
2 220 800 ezer forint idén. Az
önerõs önkormányzati fejlesztésekre 450 millió forint feletti
összeget költhetnek (452 995
ezer Ft), ami nagyságrendileg
a tavalyi összeg.
Ez a költségvetés tartalmazza a közös önkormányzati hivatal és a városüzemeltetés mûködésének az egész éves tervét, valamint folytatva az elnyert Európai Uniós pályázati projektek megvalósítását, melyekre közel 850 millió forint (837 753 ezer Ft) fejlesztési kiadás szerepel a 2019. évi
költségvetésben.
Új mûszer a földvári laborban
A most átadott hematológiai automatának a fehérvérsejtek differenciálásában van jelentõsége a korábbi készüléknél sokkal pontosabb,részletesebb vérképet tud elkészíteni hiszen ez már lézerfénnyel világítja meg a sejteket, négy különbözõ szögben. Gyorsabb, a
mai kor követelményeinek megfelel, egy teljes
vérképet egy perc alatt készít el. Az újabb fejlesztés tovább növeli a balatonföldváriak és a
környéken élõk egészségüggyel kapcsolatos
komfort és biztonságérzetét.
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Szobrot állít a város a település alapítónak
Balatonföldvár alapítójának, gróf Széchényi Imrének,
Radnay Béla készítette mellszobrát

1907-ben állították és avatták fel a mai Széchényi Imre utca és a Motel utca sarkán. Ezt a szobrot 1947-ben
ledöntötték, és a helyére 1954-ben - a ma is itt látható Pátzay Pál „Széchenyi” szobrát – helyezték el egy
új, egyszerûbb talapzaton.
A régi Széchényi Imre szobor talapzatát a város 2012ben, az eredeti formájában, visszaállíttatta. Errõl
azonban hiányzik Széchényi Imre mellszobra.
Szabolcs Péter szobrászmûvész újraalkotta Széchényi
Imre mellszobrát, amit 2012-ben Balatonmáriafürdõn
és 2014-ben a Földmûvelésügyi Minisztérium Mezõgazdasági Pantheonjában állítottak, avattak fel.
Szabolcs Péter Széchényi Imre szobrának Balatonföldváron való felállítása, tisztelgés a település megálmodója és alapítója elõtt. Aki kicsit is ismeri Balatonföldvár történelmét, tudja, hogy a régi szobor méltó
módon hirdette a település - alapító nagyságát.

Beszámoló
Éves beszámolóját tartotta a Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatal, melyet 28 évvel ezelõtt hozott létre a 7 település képviselõ-testülete. Az elmúlt
év hivatali munkáját a döntéshozók egyhangúan jónak értékelték és a beszámolókat elfogadták.
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Balatonföldvár is nyertese a balatoni kerékpáros fejlesztéseknek
Balatonföldvár is nyertese a balatoni kerékpáros
fejlesztéseknek.
Balatonfüreden került aláírásra a Balaton kiemelt
turisztikai fejlesztési térség kerékpáros turisztikai
szolgáltatásainak fejlesztésérõl szóló együttmûködési megállapodás. A pályázat keretén belül Balatonföldváron kerékpáros szolgáltató pont valósul
meg, közel 100 millió forint értékben és a térség kerékpáros túraútvonalai is kitáblázásra kerülnek.

Zrt., valamint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ültek asztalhoz, hogy aláírásukkal hitelesítsék az eddigi legnagyobb biciklis-turisztikai fejlesztési összefogást a balatoni régióban.

Tizenhárom szakmai szervezet írta alá azt az
együttmûködési megállapodást, amely a Balaton kiemelt turisztikai térség kerékpáros turisztikai szolgáltatásainak fejlesztését biztosítja a jövõben. A
mostani a valaha volt legszélesebb partnerség,
amely a térség aktív kikapcsolódást ösztönzõ, bringás fejlesztéseire vonatkozik.
A Magyar Kerékpáros Szövetség, Balatonfüred Város Önkormányzata, Keszthely Város Önkormányzata, Balatonföldvár Város Önkormányzata, a Balatoni Kör Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Magyar Tourinform Szövetség, a BAHART
Zrt., a SEFAG Zrt., a Bakonyerdõ Zrt., Balatonfelvidéki Nemzeti Park, Magyar Közút Nonprofit

Az eseményen Balatonföldvár város polgármestere elmondta – „Balatonföldvár Város Önkormányzata és a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület évek óta elkötelezett támogatója az
aktív turizmust megvalósító projekteknek a városban és a térségben egyaránt, aminek köszönhetõen
több sikeres kerékpáros fejlesztés is megvalósulhatott.“ a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke kiemelte – „A fejlesztésnek köszönhetõen tovább bõvül azon minõségi, a Balaton egészét átfogó szolgáltatások köre, amelyek segítenek megteremteni a
4 évszakos balatoni turisztikai kínálat alapjait, amit
a Szövetség a Nyitott Balaton projekt létrehozásával már öt éve szorgalmaz.”

A most megszületett megállapodás célja, hogy az
érintett felek stratégiai és operatív szinten is együttmûködnek a projekt céljainak elérése, valamint a
hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében.
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Nemzeti Ünnep – a 48-as Hõsökre Emlékeztünk
„A márciusi forradalom üzenete, hogy mi, magyarok
továbbra sem engedünk a 48-ból! Nem hagyjuk, hogy
nemzetünk érdekeit mások fogalmazzák meg helyettünk!- mondta Holovits Huba március 15-i ünnepi
beszédében. Balatonföldvár polgármestere elmondta:„Össze kell fogniuk azoknak országos és helyi szinten egyaránt, akik hisznek a közösség erejében, õrzik
a magyar identitást,nemcsak a mának élnek, hanem
az utánuk jövõkre is gondolnak. Le kell gyõznünk a
hangos kevesek által hirdetett kishitûséget
és kisszerûséget, a mindenre nemet mondók nihilizmusát, a külsõ érdekeket képviselõ, idegenek által
építgetett, Petõfi,Arany, Széchenyi, Jókai, lelkületével összeegyeztethetetlen hamis prófétákat.”
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésen a mûsort a
Széchényi Imre Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói adták, közremûködött Balatonföldvár Város Fúvószenekara.

Szépül - megújul a vasútállomás és a hajóállomás is
A Csigaház felújítását a Bahart
végzi az épületet az eredeti állapotának megfelelõen állítják helyre a hajózási szezon kezdetére.
***
A vasútállomás az országos felújítási program részeként szépül
meg.
***
A Balatonnál összesen huszonkét
épület és tizenkét peron rekonstrukcióját tervezik.
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Babaköszöntés
Isten éltesse városunk új kis lakóját, Rácz Emesét.
Jó egészséget kívánunk neki és szüleinek!

Fekete Farkas Mór ismét Magyar Bajnok!
Knock Down Kyokushin Karate Magyar Bajnokságnak az idei évben Tata városa adott otthont. Az esemény minden évben kiemelt jelentõséggel szerepel
minden karatéka életében, hisz a felnõtt magyar bajnoki címek mellett ez a verseny dönt az Európa Bajnokság kvótáiról is. Farkas 2018-ban sérülés miatt
nem tudott tatamira lépni a Magyar Bajnokságon,
ezért számára ez a verseny a visszatérésrõl is szólt.
A hosszú és rendkívül kemény felkészülés meghozta
ebben az évben is az eredményét, hisz középsúlyban
arany érmet szerezve állhatott a dobogó legfelsõbb
fokára, így biztos utazó tagja a Litvániában megrendezésre kerülõ Európa Bajnokságnak.
A versenybírók egyhangú döntése alapján Fekete
Farkas Mór lett a bajnokság legtechnikásabb férfi
versenyzõje is, ami egy nagyon rangos szakmai elismerés.
Farkas eddigi sportpályafutása során ez már a 10.
Magyar Bajnoki cím, amelyet sikerült elnyernie.

Országos döntõbe jutottak a zenesulisok
Ebben a tanévben már a negyedik országos döntõbe
jutottak be a Ránki György Zeneiskola növendékei.
Ezúttal a fafúvós kvintettünknek sikerült az a bravúr,
hogy a szombathelyi válogatón nyújtott teljesítményükkel az Országos Alba Regia Kamarazene
Verseny legjobbjai közé kerültek.
A csapat tagjai:
Horváth Luca - oboa
Horváth Mirjam - szaxofon
Brucker Márta - klarinét
Péter Kincsõ - klarinét
Potyi Kata - fagott
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A Balatonföldvári Sportegyesület Karate Szakosztályának tevékenysége az elmúlt hónapokban
Szeptember óta a szokott rendben zajlanak az edzések, heti két alkalommal szerdai és pénteki napokon.
Az õszi versenyszezon szépen alakult, az alábbi eredmények születtek :16. Goju Kupa ,ahol 10 ország 140
versenyzõje mérte össze a tudását az eredmények:
Zab Zoé 7 éves kata bronzérem,kumite ezüstérem,
Zab Zétény 7 éves kata ezüstérem ,kumite ezüstérem. Kodomo Kupa helyezések:

Nyikon Barnabás 7 éves shiko dachi aranyérem
kumite +25kg ezüstérem.
Ezúton szeretném megköszönni minden szülõnek a
bizalmat és kitartást, a versenyzõknek pedig az odaadó és eredményes munkájukat.

Zab Zoé 7 éves kata bronzérem,
kumite bronzérem, Zab Zétény 7
éves kata ezüstérem, kumite
bronzérem, Horváth Zsombor 7
éves shiko dachi ezüstérem, kumite
bronzérem, Nyikon Barnabás 7
éves shiko dachi bronzérem,
kumitebronz érem, Rill Olivér 14
éves kumite bronzérem,Goju Ryu
Sziget Kupa, melyen közel húsz
egyesület több mint 200 versenyzõje
vett részt. Eredmények:Zab Zoé 67 éves kata ezüstérem, kumite
bronzérem,Zab Zétény 6-7 éves
kata aranyérem, kumite ezüstérem.Happy Kids Kupán, Nyikon Barnabás 6-7 éves shiko dachi bronzérem, kumite aranyérem.Open A tavalyi év utolsó
versenye a Shito-Ryu International Karate Kupa volt,
melyen 7 ország közel 600 versenyzõje mérte össze a
tudását.
Eredmények: Zab Zétény 8-9 éves kumite ezüstérem, Zab Zoé 8-9 éves kata bronzérem, kumite
ezüst- érem. Idén, január végén került sor a övvizsgára, melyen minden karatéka sikeresen levizsgázott.
Februárban két versenyen vettek részt a földvári karatésok a Halom Kupán, melyen 51 egyesület 570 versenyzõje lépett tatamira. Az utánpótlás és a haladó
kategóriában is színvonalas küzdelmek zajlottak.
Eredmények: Zab Zoé 8 éves utánpótlás kata és
kumite bronzérem Horváth Zsombor 8 éves shiko
dachi és kumite ezüstérem. Az alábbi eredmények
születtek az „elsõversenyes”karatésoktól a 26.
Kodomo Kupán: Szalai Panna 7 éves shiko dachi
bronzérem kumite ezüstérem, Szalai Janka 10-11 éves
shiko dachi bronzérem kumite +38kg ezüstérem,
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Közös imádkozás a nagybõjtben
Közös imádkozás Balatonföldváron, a nagyböjtben minden
pénteken, délután 17.00 órakor a
Kápolnánál lévõ új keresztútnál.
„Tudod-e mi a keresztút?’’
Jézus körülbelül másfél kilométeres úton - Pilátus palotájától a
Golgotáig - hordozta a keresztet.
A hagyomány szerint Szûz Mária
gyakran végigjárta ezt az utat Fia
feltámadása után.Szoktál keresztutat járni vagy veszel részt keresztúti ájtatosságon? Kezdd
(vagy kezdjétek) el! Sok kegyelem kapcsolódik az elmélkedésnek ehhez a formájához. Imakönyvedben is találsz megfelelõ anyagot „keresztút“ címmel, amely segítségedre lehet.
Tarts velünk minden pénteken a kápolnánál lévõ keresztútnál!

Evezõs ergométer verseny
2019. március 16-án szombaton rendezték meg a balatonföldvári Vízisport és Vitorlás Egyesület elsõ amatõr evezõs
ergométer bajnokságát. A rendezvényen körülbelül negyvenen jelentek meg, közülük 20-an versenyeztek 9 futamban.
Az egyesület saját gépei mellett a Magyar Ergométer Szövetségtõl kapott 2 gépet használták az evezõsök.
Egy speciális program segítségével kivetítõn is láthatták a
résztvevõk a futamok alakulását. Mindenkit magával ragadott a verseny, nagy csatákat vívtak egymással a versenyzõk. Ezt jelzi a legjobb idõeredmény is. Harmath Dániel 3
perc 14 másodperc alatt húzta le az 1000 méteres távot.
A szervezõ, Vízisport és Vitorlás Egyesület rendezett gyermek futamot, és váltóversenyt is.
A versenyzõk lelkesedése, az elhangzott pozitív vélemények erõsítik a szervezõk azon szándékát, hogy hagyományt teremtsenek a rendezvénybõl.
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Tisztelt Balatonföldvári Lakosok,
Tisztelt Üdülõtulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy településünk fejlõdése érdekében
2019. április 1-tõl felállításra kerül a
Közterület felügyelet
(székhelye: Balatonföldvár, Petõfi u. 9.).
A városvezetés célja valamennyiünk érdekében a balatonföldvári közterületek
rendjének fenntartása, a természeti környezet védelme, a közterületek tisztaságának megóvása, a közúti közlekedés
szabályainak, a parkolási szabályoknak a
betartatása.
A közterület felügyelõk a településen folyamatos járõrözést fognak ellátni, esetenként rendõrjárõrökkel kiegészülve.
Minderre tekintettel kérjük a Tisztelt
Lakosságot és a Tisztelt Üdülõtulajdonosokat a vonatkozó szabályok fokozott
betartására! Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy az új parkolási rend következtében a vasútállomás elõtti, a piactér mögötti, valamint a Bajcsy-Zs. utcai parkolóban díjfizetés ellenében lesz lehetõségük parkolni azzal, hogy a parkolóhelyeket a Balatonföldvár Kártya tulajdonosok díjmentesen használhatják.
A megváltozott szabályok ellenõrzése
egy hét türelmi idõ elteltét követõen fog
megkezdõdni.

,

Köszönjük, hogy Balatonföldvár fejlõdése érdekében közösen együttmûködnek
velünk!
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!

Égetés, tûzgyújtás helyi szabálya
A város belterületén a zöldterületek gondozása és a
mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi
hulladékot (avar, falevél, gally, stb.) nyílt téri égetéssel
megsemmisíteni kizárólag

április 1 – 30. és
október 15 – november 15.
közötti idõszakban, a tûz folyamatos õrzése mellett
engedélyezett !
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
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