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Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2020 április 2020 3. szám
VÉDEKEZÉS
BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KORONA VÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS EDDIGI INTÉZKEDÉSEI:
A katasztrófavédelemrõl szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése értelmében - veszélyhelyzetben - a települési önkormányzat képviselõtestületének feladat és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
A Polgármester a képviselõ-testületet, a PGB és
Humán Bizottság tagjait, továbbá a nem képviselõ
alpolgármestert a döntéseirõl tájékoztatja.
LEZÁRTÁK A VÁROSI STRANDOKAT ÉS A
PARKOLÓKAT
Lezárt parkolóhelyek listája:
a) I. sz. parkolási zóna - Kiemelt parkoló
övezet:
aa) Vasúti sínpálya északi oldalán a Fesztivál
tértõl a volt vízmû telepig (26/2.hrsz-ig)
terjedõ utcai terület azon része, ahol a
parkolás lehetõsége táblával ki van jelölve,
ab) a kikötõ elõterében lévõ nyolc parkolóhely.

tõ Balatonföldvári Nonprofit Kft. dolgozójának munkavégzés céljából való tartózkodása kivételével – tilos.
NEM KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT A PIAC
Balatonföldvár Város Önkormányzatának mûködtetésében lévõ termelõi piac az éves nyitvatartási
rendtõl eltérõen, 2020. április 1. napján NEM kezdi
meg mûködését.
A piac 2020. április 1. – április 30. közötti idõszakban NEM üzemel.
VÉDEKEZÉS
Minden anyagi forrás rendelkezésre áll a
védekezésre. Balatonföldváron eddig 10 millió
forintot költöttünk védekezésre: maszkok,
gumikesztyûk(6000 pár), fertõtlenítõszerek,
ételdobozok(70000 db) beszerzésére. Raktáron van
2000 darab maszk ezek azok, amiket a
védekezésben résztvevõknek folyamatosan adunk
ki, emellett 100 darab mosható textil maszkot
adtunk az önkormányzati dolgozóknak.

A város közterületeit folyamatosan fertõtlenítik a
városüzemeltetés dolgozói.

b) II. sz. parkolási zóna
– Belvárosi parkoló:
ba) a Bajcsy-Zsilinszky utca két oldalán,
bb) a Vak Bottyán utca délkeleti részén, a vasúti
pályaudvarnál, és a nyilvános wc elõtt,
bc) a Piac téren a termelõi piac mögött,
bd) a Motel sétány két oldalán, kialakított és/vagy
táblával kijelölt területek.
c)

III. sz. parkolási zóna - Strandi parkoló
övezet:
ca) a Nyugati strand elõtt az út mellett és a
strand mellett kialakított és/vagy táblával
kijelölt területek.
A Balatonföldvári Keleti és Nyugati strand zárva tart.
2020. április 9. napjától jelen intézkedés visszavonásáig a strandok területén való tartózkodás – az üzemelte-
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PÉNZÜGY
A város idei költségvetését a korona vírus járvány
következményeképpen áttervezik.

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

E-mail:info@balatonfoldvar.info.hu
Telefon:20-435-4988

A Mesevár ÓVODA határozatlan ideig zárva tart.
KÖZÖSSÉGI HÁZ határozatlan idõre bezárt.

Az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA által szervezett mozgásprogramok minden településen elmaradnak.

TOURINFORM IRODA határozatlan idõre zárva
tart. E-mailben illetve telefonon azonban van lehetõség a kapcsolattartásra.

Az elrendelt vészhelyzetre tekintettel a Hajózástörténeti Látogatóközpont a KILÁTÓ nem fogad
látogatókat, bezárt.
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A város területén található gyermek JÁTSZÓTEREKET határozatlan idõre az önkormányzat lezárta.
VÁROSI KONYHA továbbra is ellátja az étkeztetést, a veszélyhelyzetre tekintettel hétvégén is üzemel. A konyhára éthordót bevinni szigorúan tilos,
az ebéd kizárólag a konyha által biztosított dobozokban vehetõ át és vihetõ el.
Az önkormányzat ebédet biztosít kiszállítva 650
Ft/fõ áron a Városi Konyha közremûködésével,
MINDEN 65 éven felüli balatonföldvári állandó
lakcímmel rendelkezõ lakos részére, aki vállalja,
hogy otthon marad. Aki él a felkínált lehetõséggel
a 84/540-046 telefonszámon jelezze igényét.
Az ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN a 84/540330 telefonszámon, illetve a pgmh@balatonfoldvar.hu e-mail címen folyamatosan elérhetõséget
biztosítunk.
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
székhelyén személyes ügyfélfogadásra, telefonon
vagy elektronikus formában írásban, elõzetesen
egyeztetett idopontban van lehetõség. A személyesen megjelenõ ügyfelek, a hivatal épületében való
tartózkodás ideje alatt, valamint az eljáró ügyintézõ a személyes ügyintézés ideje alatt szájmaszkot
kötelesek viselni. Ezen idõszak alatt a folyamatos
munkavégzés rendjét a hivatal vezetõje alakítja ki.
Házasságkötésre kizárólag a hivatal erre kijelölt
helyiségében, a házasuló felek, a két tanú, szükség
esetén a tolmács, valamint az anyakönyvvezetõ jelenlétében kerülhet sor.
Az intézkedések a veszélyhelyzet megszûnéséig,
vagy visszavonásáig vannak érvényben.
A Városháza épületében mûködõ Kormányablakban és Okmányirodában kizárólag csak idõpont
foglalással történik az ügyfélfogadás.
Tel.: 84/795-068 e-mail:kormanyablak.balatonfoldvar@siofok.gov.hu.
Levelezési cím: 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1.
További információ kérhetõ telefonon:
1818 (0-24 órában elérhetõ) e-mail-en: 1818@1818.hu.
Az április elejére meghirdetett lomtalanítást elhalasztjuk, egy késõbbi idõpontban tervezzük megszervezését.
A szociális gondozók a továbbiakban is látogatják a
házi segítségnyújtást igénybe vevõ idõseket, vala-
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mint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevõt riasztás esetén. A fent említetteken túl a
szolgáltatások iránti igénybevételi szándékot telefonon (84/362-545) vagy elektronikus úton (email:
szgysz@bfterseg.hu) lehet benyújtani.
Az önkormányzati intézmények dolgozóit munkafelvételkor testhõmérséklet méréssel ellenõrzik.
Valamennyi önkormányzati intézménybe csak és
kizárólag kézfertõtlenítés után lehet belépni.
Valamennyi önkormányzati dolgozó részére védõmaszk került kiosztásra.
A városi sportegyesület kezelésében lévõ létesítmények szintén zárva tartanak.
Önkéntes felajánlásokat a város által létrehozott
facebook csoportban a Koronavírus- Segítsünk
egymásnak!- Balatonföldvár tehetik meg, illetve
ott tájékozódhatnak az önkéntes segítségrõl.
Az intézkedésekrõl az önkormányzat folyamatosan
tájékoztatja a lakosságot a város honlapján(balatonfoldvar.hu) hivatalos facebook oldalán (Balatonföldvár Város) és a Földvár televízión keresztül.
A MI HÉTKÖZNAPI HÕSEINK
A koronavírus mindannyiunk hétköznapjait felülírta és olyan különleges idõszakot hozott életünkbe,
amelynek hatására eddig nem látott összefogás indult el az országban, így Balatonföldváron is indultak kezdeményezések, amelyekkel egymás helyzetét próbálják az itt élõk megkönnyíteni.
A Földvári Foltoskodók csapata kiegészülve helyi
aktivistákkal szájmaszkok varrásába kezdett, az elkészült maszkokat ingyenesen osztják szét a balatonföldvári és környékbeli igénylõk körében.A lelkes csapat, akik értünk, földváriakért dolgoznak:
Kovács Emõke a varrócsapat munkáját készíti elõ,
kiszabja a maszkoknak való anyagot, amelyekbõl Pappné Molnár Veronika, Molnár Istvánné, Bardócziné Piroska, Somogyi Ilus varázsol
egyedi, mondhatni divatos darabokat.
Hatalmas nagy köszönet jár Sümeg Melindának is,
aki anyagok felajánlásával segített. A maszkokra
már eddig is nagy volt az igény, a városi konyha, az
Irisz Ápolási Otthon, a Ko-Bo Kft. festékbolt és
szántódi DM dolgozóihoz már el is jutottak az igényelt mennyiségek.
A maszkok kiszállítását Farkas Zoltán végzi.
A megkeresések folyamatosak, a rendelkezésre álló alapanyagok végesek, így folyamatosan elkel a
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támogatás, ezért kérjük, aki teheti, felajánlásával
támogassa a munkát!
Segítsen, hogy segíthessenek!
Ingyenes, mosható maszkot az alábbi elérhetõsé-

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

geken igényelhetnek.
Telefonon és Messengeren: Pappné Molnár Veronika, Tel.: +36 20 249 2273
(forrás:Balatonföldvár Tourism)

A JÖVÕ ÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉSÉT FOGADTÁK EL BALATONFÖLDVÁRON.
NEGYEDIK ÉVE 2 MILLIÁRD Ft. FELETTI A VÁROSI BÜDZSÉ
Emelkedõ bérek, növekvõ támogatás a civileknek, stabil mûködés, milliárdos fejlesztés és 150
millió Ft-os tartalék jellemzi az idei évre elfogadott városi költségvetést.
„A kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása
biztosítva van, egy nagyon stabil mûködést tesz
lehetõvé 2020-ban ez a költségvetés, mûködés tekintetében pedig jelentõs béremeléssel számol”mondta Holovits Huba. A polgármester emlékeztetett: „a tavalyi évben megtörtént a Kft. - nek
illetve a városüzemeltetés dolgozóinak a béremelése, az idei évben ez a Városházán is meg fog
történni, szeretnénk megtartani
a megfelelõ képzettségû munkavállalókat.” Emelkedik a civil
szervezetek számára felhasználható összeg kerete, a költségvetésben biztosítva van a szociális
program folytatásához szükséges pénz is. A polgármester kiemelte, hogy „mûködés tekintetében Balatonföldvár egy nagyon biztos lábakon álló költségvetést fogadott el.” A legnagyobb beruházások idén: a bölcsõde és strandfejlesztések, a
partvédõmû harmadik ütemé-

nek rekonstrukciója, a temetõ kerítésének elkészítése és a Zöld Város projekt-ami a Szabadtéri
színpadnak és a központi parknak a felújítását
tartalmazza.
A város 2020. évi költségvetését öt igen szavazattal egy ellenszavazat mellett fogadta el a képviselõ-testület.
A testületi ülés elõtt közmeghallgatást tartottak,
ám ott fõként a tervezett e-kikötõvel kapcsolatban tettek fel kérdéseket a jelenlévõk. Az idei
költségvetéshez érdemi észrevétel,kérdés javaslat
nem érkezett a közmeghallgatáson.

AZ ELLENZÉK NEMET MONDOTT A FEJLÕDÉSRE-ÉRDEKLÕDÉS HIÁNYÁBAN
ELMARADT A KÖLTSÉGVETÉS VITÁJA
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk a földvári
képviselõ-testület a jövõépítés költségvetését fogadta
el februári csütörtöki ülésén.
A testület egyetlen ellenzéki tagja a Mosolyogó Balatonföldvárért Egyesület színeiben politizáló képviselõ
indoklás nélkül nemmel szavazott a város 2020-as
költségvetésére.
Ezzel nemet mondott az idei fejlesztési elképzelésekre: a bölcsõde és strandfejlesztésekre, a partvédõmû
harmadik ütemének rekonstrukciójára, a temetõ kerítésének elkészítésére és a Zöld Város projektre-ami a
Szabadtéri színpadnak és a központi parknak a felújí-

tását tartalmazza. Ugyancsak nemet mondott a béremelésekre, a civil támogatásokra, a szociális támogatásokra, a stabil gazdálkodásra, a 150 millió forintos
költségvetési tartalékra. Lehetõség, és polgármesteri
kérés is volt a költségvetés elkészítése során, hogy
javaslatokat, észrevételeket tegyenek a képviselõk a
városi büdzsé elkészítéséhez.
A nemmel szavazó képviselõ azonban nem élt a felkínált lehetõséggel. Az év legfontosabb szavazása üres
teremben érdeklõdõk nélkül zajlott le.
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL…
Folyik- e rendõrségi nyomozás Ön ellen?
Ahogy a mondás tartja: prostituáltat nemi aktussal, ügyvédet perrel, polgármestert feljelentéssel riogatni nem túl hatásos dolog.
Komolyra fordítva a szót nincs tudomásom ilyen ügyrõl, bár ezt a
mi szakmánkban sohasem lehet tudni….
Akkor miért voltak nyomozók a Városházán?
Januárban jártak nyomozók a Városházán, ahol a kikötõ elõterével
kapcsolatos önkormányzati dokumentumokat foglaltak le és vittek
magukkal. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést hivatali hatalommal való visszaélés kategóriában. A feljelentõ a kikötõi bódésor egyik vállalkozójának 70 éves édesanyja.
Mi jelent ez konkrétan mit nyomoznak?
A vizsgálat tárgya az önkormányzat által 2017-ben megvásárolt kikötõ elõtti terület. Állítólag túl olcsón vettük meg az értékes telket. Egyébként önkormányzatnál akkor szoktak nyomozni, ha túl olcsón ad el valamit, nálunk ennek ellenkezõje történt, kíváncsian várom az eredményt.
Annyit még kérdeznék, hogy Önt kihallgatták- e a nyomozók?
Nem. Egyébként akkor sem találkoztam velük, mikor a Városházán jártak.
Ellenfelei azt híresztelik a városban, hogy Ön becsapta a Földváriakat, hiszen nem szerepelt választási programjában az e- kikötõ építése. Most mégis újból napirenden van a téma.
2007 óta minden önkormányzati ciklus gazdasági-fejlesztési programja tartalmazta/tartalmazza a
nyugati strandnál a kikötõ építését. Tehát 14. éve van hivatalosan is napirenden a téma. Véleményem
szerint Földvár megérdemelné, hogy a közélet önjelölt vélemény vezérei tájékozottabbak legyenek
az általuk felvetett témákkal kapcsolatban. Ahogy szokták mondani, ha hallgattál volna bölcs maradtál volna.
Gyakori vád Ön ellen, hogy túl sok fát vágat ki a városban. Mit szól ehhez?
Akié a felelõsség, azé a döntés joga. A településen én felelek azért, hogy a közterületi fák sem emberéletben, sem anyagiakban ne okozzanak kárt. Balatonföldváron 94%-os a lombkorona lefedettség, van munka tehát bõven. Egyébként tudtommal csak az általam vezetett testületnek volt/van faültetési programja a helyi önkormányzat történetében, tehát nemcsak vágunk, tervszerûen ültetünk
is növényeket közterületeinkre.
A munkája során volt már problémája kidõlt fák okozta káresemények kapcsán?
Igen. Folyt már büntetõeljárás a témában és számos polgári peres kártérítéses ügyünk is volt. Valahogy sem a nyomozóhatóságnál, sem a kártérítés kifizetésénél nem álltak sorban helyettem az önjelölt környezetvédõk…
w w w. f e j l o d o b a l a t o n f o l d v a r. h u
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ELTÁVOLÍTOTTÁK A KIKÖTÕ ELÕTERÉBEN BALESTVESZÉLYESSÉ VÁLT FENYÕFÁKAT
A kikötõ elõterénél található- szakértõi vélemények alapján balesetveszélyessé nyilvánítottfenyõfákat az önkormányzat kivágatta. A fák
megmentése érekében egy civil szervezet is
készíttetett egy szakvéleményt, ami lényegi tartalmát tekintve megegyezik az önkormányzat
birtokában lévõ dokumentummal. A megvizsgált fák tekintetében egy fának az azonnali eltávolítását, a további három fának az 5- 10 év
alatt történõ cseréjét javasolja. Mivel a fák jelen
állapotukban veszélyeztetik az emberi életet és
a mûemléképületet (Csigaház) egyaránt, ezért
kivágásuk nem tûrt halasztást. A terület átren-

dezése, fejlesztése a közösségi tér kialakítása
ezeket figyelembe véve történik majd meg. Az
eltávolított fákat más helyen kellõ mennyiségben pótolni fogja az önkormányzat.

Éves beszámolóját tartotta a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal, melyet 29 évvel
ezelõtt hozott létre a 7 település képviselõ-testülete. Az elmúlt év hivatali munkáját a
döntéshozók egyhangúan jónak értékelték és a beszámolót elfogadták.
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MEGNYÍLT A LEHETÕSÉG FÖLDVÁR ELÕTT A JÁRVÁNYT KÖVETÕ GAZDASÁGI ÚJJÁÉLEDÉSRE

A Magyar Turisztikai Ügynökség támogatta azt a
beruházói pályázatot ,ami a Nyugati strand elõtti
vízterületen e-kikötõ építését tartalmazza. A koronavírus járvány megszûnése után önkormányzatunk várakozása szerint a fejlesztés nagymértékben hozzájárul a balatoni turizmus és ezen belül városunk gazdasági életének fellendüléséhez.
Az e-kikötõ megvalósulásával Földvár a település
alapítóinak szándékát viszi tovább, akik már
1897-ben levelet írtak Somogy vármegye alispánjához, kérve a kikötõ megépítését. „Nem mulasztjuk el e helyen megemliteni, hogy hajó kikötõ
létesítése az egész telep gyors kiépítését s annak
rendkívül nagy látogatottságát vonja maga után,
míg elmaradása a fejlödést teljesen megakasztja.“
STRANDOK
Tovább szépülnek strandjaink-101 millió forintot
nyert városunk a Magyar Turisztikai Ügynökség
pályázatán.
Az öt csillagos Keletin és a négy csillagos Nyugati strandon is emelkedni fog a minõségi szolgáltatások színvonala a sikeres pályázatnak köszönhetõen. A projekt célja az alap infrastruktúra fejlesztése.
Megújulnak a vizesblokkok, család barát öltözõ
készül, kialakításra kerül egy baba-mama szoba,
új strandlejárókat helyeznek ki, egységes öltözõk,
kabinok, tájékoztató táblák lesznek elhelyezve a
földvári strandokon az idei évben. 2010 óta a jelenlegi városvezetés pályázati és városi forrásból
közel félmilliárd forintot fordított a strandok fejlesztésére.
BÖLCSÕDE ÉPÜL VÁROSUNKBAN- ALÁÍRTÁK A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉST
Balatonföldvár városa sikeresen pályázott bölcsõde létesítésére, amit a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban valósít meg.
Az elnyert 230 millió forintos támogatásból egy
12 férõhelyes bölcsõde épül a Mesevár Óvodánál.
A fejlesztés részeként kialakítanak öltözõket,
gyermek mosdókat, zuhanyzókat, mosó és vasalóhelyiséget, melegítõ konyhát, étkezõt, játék és
babakocsi tárolókat, játszóteret, irodát, dolgozói

helyiségeket továbbá készségfejlesztõ eszközöket
szereznek be.
A bölcsõdei nevelés célja, hogy a kisgyermekek
elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket,
amelyek segítik õket abban, hogy hatékonyan és
kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális
környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak
annak változásaihoz.
A bölcsõde várhatóan jövõ õszre készül el.
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ÁLLÁSHÍRDETÉS
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal álláshirdetést tesz közzé takarító munkakör betöltésére
A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû
Próbaidõ tartama: 2 hónap
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ – heti 20 óra
Munkaidõ beosztás: hétfõ-csütörtök: 16.00 – 20,00 péntek: 14.00 – 18.00
A munkavégzés helye: 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor utca 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: Önkormányzati hivatal helyiségeinek teljes körû rendszeres takarítása, valamint ütemezés szerinti nagytakarítása.
Munkabér és juttatások: Az illetmény megállapítására a Munka Törvénykönyvérõl szóló
2012. évi I. törvény, a juttatásokra a vonatkozó belsõ szabályzat rendelkezései az irányadók.
Alkalmazási feltételek:
- alapfokú iskolai végzettség
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A jelentkezés elbírálásánál elõnyt jelent:
- alapfokú iskolai végzettségre épülõ szakképesítés
- önálló munkavégzési képesség
A
-

jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz
végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata
90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Munka Törvénykönyvében meghatározott
foglalkoztatási követelmények teljesülésérõl
- a benyújtott iratokban foglalt személyes adatoknak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. május 10. napjától tölthetõ be.
A munkakörrel kapcsolatban további információt Mikóné Fejes Ibolya nyújt a 84-540-336os telefonszámon.
A jelentkezés benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen egy példányban a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 8623 Balatonföldvár, Petõfi Sándor u.1.)
A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A jelentkezéseket a Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzõje bírálja el személyes meghallgatást követõen, a meghallgatás és az írásbeli dokumentumok alapján.
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ELKÉSZÜLT

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA

VALAMINT A

ZENEISKOLA

ABLAKCSERÉJE.

A FELÚJÍTÁST

A KLIKK

FINANSZÍROZTA.

ERGOMÉTERES SIKEREK
Ergométeres versenyekkel kezdõdött a tavasz a
földvári evezõsöknél. Holovits György Vízisport és
Ergométeres Evezés Program keretében rendezték
meg az elsõ iskolai versenyt, ahol a legfiatalabbak
versenykörülmények között ismerkedtek meg a
sportággal. A nagyobbak levonták a tanulságokat,
hogy mennyit fejlõdtek a tavalyi évhez képest. A
legfontosabb cél az országos bajnokságra való felkészülés volt. Az ergométeres versenyen 60 iskolás
vett részt. A szervezõk évfolyamonként és nemenként jutalmazták a dobogós helyezetteket. Közülük
kerültek ki az országos döntõ résztvevõi is.
A Vizisport és Vitorlás Egyesület második alkalommal rendezte meg az amatõr ergométeres evezõs
bajnokságát. Az alsó tagozatos tanulótól a masters
korúig volt jelentkezõ. 500 és 1000 méteren indítottak futamokat. Egyéniben és a váltókban is nagy,
küzdelmes evezések voltak. A nyertesek büszkén
állhattak a dobogóra. A nap legjobb idejét 1000
méteren Balogh Olivér teljesítette: 3:29,6.
A Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Evezõs
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Szövetség hivatalos versenyét március elején rendezték meg Budapesten. Az Ergométeres Evezés
Országos Bajnokságon a földváriak szép eredményeket értek el. Az iskolák közötti pontversenyben idén az ország 4. legjobb iskolája lettek.
Csapatban:
II. korcsoport I helyezés: Barabási Antónia,
Nagy Karolin,Baranyai Ákos, Varga Dávid
III/I. korcsoport II. helyezés: Kamarás Jázmin,
Szabó –Koncsag Júlia, Király Patrik, Kovács
Ákos
III/II korcsoport II. helyezés: Andorka Rozi,
Szentannay Száva, Oroszi Hunor.
IV/I korcsoport V. helyezés: Kasza Ella, Klokk
Vanessza, Surján Levente, Varga Tamás
Egyéniben:
III/II. korcsoport VI. helyezés: Varró László
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FERTÕTLENÍTÉS AZ ÓVODÁBAN
Átfogó fertõtlenítés, tisztítás az
óvodában - Optima Steamer
Kis/s/ csapat nagy szívvel - Pingvin
Clean - Köszönjük!
Pedagógiai programunk kiemelten
foglalkozik a hagyományõrzéssel.
A húsvéti ünnepkör óvodában is
adaptálható tevékenységei - tojásfestés, locsolás - az idei évben csak
részben valósultak meg, mert a
Covid - 19 vírus közbeszólt..
A tojásfestés elmaradt, a locsolás
viszont egy számomra új gõztisztító és fertõtlenítõ berendezés Optima Steamer - segítségével
rendhagyó módon megvalósult.
Az Optima Steamer szerkezet tisztít és fertõtlenít nagynyomású, 120
°C - os száraz gõzzel, minimális víz
felhasználásával. Elõnyei között
megemlíteném még, hogy az eljárás környezetbarát, vegyi anyagok
használatától mentes.
Az udvari játékok fertõtlenítése
után az óvoda belsõ tereiben is
folytatódik a tisztítás.
Hálás köszönet a Pingvin Clean
csapatának, hogy idõt, energiát,
pénzt nem sajnálva sterilizálták az
udvari játékokat, ezzel is elõsegítve a Balatonföldvári Mesevár
Óvodába járó gyermekek egészségének megõrzését!
(Forrás:Mesevár Óvoda)

FÖLDVÁR TOJÁSFÁJA

A hírlevél szerkesztõségének
elérhetõsége: Balatonföldvár Város
Önkormányzata 8623 Balatonföldvár,
Petõfi S. u. 1.
Felelõs: Futó Zsófia sajtóreferens
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-mail:nyomda@supraktv.hu
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Az intézkedésekrõl az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a város
honlapján(balatonfoldvar.hu) hivatalos facebook oldalán (Balatonföldvár Város) és
a Földvár televízión keresztül.
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