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BESZÁMOLÓ

BESZÁMOLÓ I.

DÖBBENET A TESTÜLETI ÜLÉSEN- NYUG-
DÍJASOKAT GYALÁZÓ FACEBOOK BEJEGY-
ZÉS BALATONFÖLDVÁRON

Megtartották az idei év elsõ képviselõ-testületi
ülését. A napirendi pontok megtárgyalása elõtt
Holovits Huba polgármester egy földvári lakos
megkeresésének eleget téve levelet olvasott
fel. A levél írója egy facebook poszt miatt for-
dult a nyilvánossághoz, mely véleménye sze-
rint sértõ a földvári nyugdíjasokra nézve. Rész-
let a facebook posztból:

„Büszke lehet magára a városvezetés meg
az a sok idióta marha aki megválasztotta
õket. A sok nyugdíjas aki a 10 ezer forintért
hagyja hogy szétkurják a várost. Mert nekik
már úgy is mindegy.’’

Mivel a bejegyzés alkotója a Mosolygó Bala-
tonföldvár Egyesület által kiadott újság elõállí-
tásában részt vesz, a polgármester az egyesü-
let támogatását élvezõ Dr. Kovács Zsolt képvi-
selõtõl kérte, hogy határolódjon el és az egye-
sületen belül tegyék meg a szükséges lépése-
ket mind a bejegyzést író, mind a posztot meg-
osztók irányába. A képviselõ ígéretet tett ,hogy
következõ ülésen tájékoztatást ad az ügyben
meghozott egyesületi döntésrõl.

BESZÁMOLÓ II.

- ÚJABB FEJLEMÉNY A FÖLDVÁRI NYUGDÍ-
JASOKAT GYALÁZÓ FACEBOOK BEJEGY-
ZÉS ÜGYÉBEN

A poszt megosztója, (mellesleg a kikötõi üzlet-
sor ügyének egyik érintettje) a mai napig nem
határolódott el a földvári nyugdíjasokat sértõ
általa megosztott bejegyzéstõl. Az ügy érde-
kessége, hogy információink szerint apósa in-
gatlana a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület
bejegyzett székhelye. A poszt írója egyébként
a tegnapi képviselõ-testületi ülést követõen el-
nézést kért, facebook bejegyzésében közölte:
„a mai naptól semmilyen formában nem ve-
szek részt a Mosolygók Lapjának szerkeszté-
sében. (Bár ismétlem ezt eddig sem tettem.)
Valamint a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület
tagjaként se fogok szerepet vállalni.”

E-kikötõ

A napirendi pontok közül a Kisfaludy Program
pályázatán való részvételhez szükséges tulaj-
donosi nyilatkozat hozzájárulásáról is döntés
született. A polgármester a korábbiakhoz ha-
sonlóan most is türelmet kért az e kikötõ ügyé-
ben. Azt javasolta: ”várjuk meg ,hogy a benyúj-
tott pályázat egyáltalán a támogatott projektek
közé kerüljön. Ezt követõen vizsgáljuk meg a
tervdokumentációt, majd várjuk meg az enge-
délyezési eljárás során a szakhatóságok
–kiemelten a környezetvédelmi hatóság - állás-
foglalását és ezek birtokában vitassuk meg az
ügyet.” A napirendhez érkezett egy munka-
anyag melyet a Mosolygó Közéletiek nevében
Kárpáti Péter juttatott el az önkormányzathoz.
A beadvánnyal kapcsolatban a Mosolygó Ba-
latonföldvár képviselõje Dr. Kovács Zsolt pol-
gármesteri kérdésre nem kívánt a témában
részletest véleményt kifejteni. Egy dolgot jelen-
tett ki: ”Tiltakozunk minden a Balatont ilyen
módon érintõ beruházás ellen.”
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JÓ TUDNI: Balatonföldvár Város Önkormányzata még 2018-ban igazságügyi szakértõ értékbecslése
alapján a következõ vételi ajánlatott tette a kikötõi üzlettulajdonosoknak:

Lángosos: 25.6 millió Ft, vagy beruházási lehetõség üzlethelység kialakítására a Keleti Strandon

Fagylaltos:20 millió Ft,vagy beruházási lehetõség üzlethelység kialakítására a Nyugati Strandon

Gyros:33 millió Ft,vagy beruházási lehetõség üzlethelység kialakítására a Nyugati Strandon

Butik:11 millió Ft, vagy beruházási lehetõség üzlethelység kialakítására a Nyugati Strandon

ÚJABB ESZKÖZ A VÁROS FEJLÕDÉSÉNEK AKADÁLYOZÁSÁRA-
HIVATALI HATALOMMAL VALÓ VISSZAÉLÉS?

Január 16-án a Baranya Megyei Rendõr-
Fõkapitányság munkatársai feljelentés alapján
kutatást és iratok lefoglalását foganatosították az
önkormányzatnál. A feljelentést ismeretlen tettes
ellen tették hivatali helyzettel egyébként visszaél-
ve elkövetett hivatali visszaélés bûntett megala-
pozott gyanúja miatt. A nyomozók a kikötõ elõtti
területen lévõ felépítmények kisajátításával kap-
csolatos iratokat és azok elõzményeit foglalták le
az egyik érintett feljelentése alapján. 

Mint ismeretes az önkormányzat 2017. március
10. napján megvásárolta a 20-as helyrajzi számú
ingatlant és ott a nyári városközpont megvalósí-
tása érdekében közparkot közösségi teret kíván
létrehozni és ezzel együtt a balatonföldvári kikö-
tõ fejlesztését biztosító beruházás alapfeltételét,
a közút kapcsolatot kívánja megteremteni. A ter-
vezett beruházást kezdetektõl fogva akadályoz-
zák és próbálják ellehetetleníteni a 20-as helyraj-

zi számon található üzlettulajdonosok, akik aggá-
lyos  körülmények között földhasználati jogot
szereztek, továbbá 99 évre szóló bérleti szerzõ-
déssel rendelkeznek. 

A feljelentés véleményünk szerint igazolja, hogy
a területfejlesztés megakadályozása mögött vél-
hetõen konkrét magánérdekek állnak, miközben
a fejlesztés egyértelmûen a település és a térség
fejlõdését, ezen keresztül Balatonföldvár város és
a helyi közösség érdekeit szolgálja.

Balatonföldvár Város Önkormányzata együttmû-
ködik a nyomozóhatósággal, mivel  az ügyben
minden intézkedés jogszerûen és a törvényeket
betartva valósult meg az önkormányzat részérõl.

Ezzel együtt értetlenül állunk a várost érõ folya-
matos támadásokkal szemben különös tekintet-
tel arra, hogy az érintettek a békés megegyezést
és együttélést kommunikálják. 
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL…

Téma:E-kikötõ,”luxus” autó

Igaz -e ,hogy megszûnik a Nyugati strand és a
helyére kikötõ épül?
Nem igaz. A strand területe nem csökkenhet. A
szolgáltatások színvonala fog emelkedni. Stran-
dolásra továbbra is lesz lehetõség. 

Hol tart most az e-kikötõ beruházásának
ügye?
Helyi vállalkozó kereste meg az önkormányzatot,
hogy pályázatot szeretne benyújtani a Kisfaludy
program keretében, elektromos hajó kikötõ léte-
sítésére. Eddig annyi történt, hogy az önkor-
mányzat szándéknyilatkozatot adott ki, hogy a
beruházó a pályázaton el tudjon indulni. 

Miért pont oda- a Nyugati strandra- szeretné
építeni a kikötõt a vállalkozó?
2004-ben életbe lépett Balaton törvény értelmé-
ben városunk partszakaszán ez az egyetlen kikö-
tõ építésre kijelölt hely.

Mikor lehet többet megtudni a kikötõ beruházás részleteirõl?
Véleményem szerint egy beruházásról jelen esetben errõl is, akkor érdemes beszélni, ha nyertes
lesz a benyújtott pályázat. Hiszen ha nem nyer támogatást az ötlet nincs”történet”. Ha nyer a pályá-
zat, akkor korábbi ígéretünket betartva az engedélyezési eljárás során a szakhatóságok –kiemelten
a környezetvédelmi hatóság - állásfoglalását követõen a tervdokumentáció ismeretében a legszéle-
sebb körû tájékoztatást fogjuk adni a projektrõl.

Az ellenzék szerint Ön népszavazást ígért a témában. Lesz?
Helyesbítsünk. Népszavazást javasoltam, nem ígértem. Nekem és a képviselõ-testület többségének
is meggyõzõdése, hogy egy ilyen beruházás növeli városunk turisztikai vonzerejét, és erõsíti telepü-
lések közötti pozícióját a déli parton. Természetesen amennyiben a lakosság többsége ezt másképp
látja, megvannak a demokrácia és a törvény által biztosított lehetõségek, mint például a népszava-
zás, ebbéli véleményünk megváltoztatására.

Hogy tetszik „luxus” szolgálati autója?
Még csak most ismerkedünk egymással….A viccet félretéve tizenegyedik éve vezetem a várost, eb-
bõl hat éven át a saját kocsimat használtam. A luxusnak mondott gépjármû egy középkategóriás Re-
nault Talisman. Nagyon jó kocsinak tartom, de azért az igazi luxus kategóriákat Audi, BMW, Bentley,
Jaguár még kipróbálnám…

Mennyibe került ez a városnak?
Összességében az autó 5 millió forintba került, amit négy év alatt kell kifizetni. A kocsi listaára 12.4
millió forint ebbõl 2 millió forint kedvezményt kaptunk továbbá 1 millió forint áfa kedvezményt érvé-
nyesítünk. A régi autót 4.1 millió forintért számították be. 
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ELKÉSZÜLT A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÕ RENDSZER FELÚJÍTÁSA A

PANORÁMA KÖRÚTON

Megérkezett a földvári önkormányzat számlájára a
meghiúsult iskola- és óvodafejlesztési pályázat mi-
att megítélt kártérítés.

A Kúria még nyáron döntött arról, hogy Balaton-
szemes 8 millió forintot kell, hogy fizessen Bala-
tonföldvárnak. Mint ismeretes egy 670 millió forin-
tos oktatási pályázat hiúsult meg a kistérségben
miután Balatonszemes az utolsó pillanatban vissza-
lépett, nem volt hajlandó az együttmûködésre. Ba-
latonföldvár 2015 óta követelte per útján az
elõkészítés költségeit annak kamatait és az elma-
radt haszon megtérítését Szemestõl, amit mostan-
ra sikerült részben megkapnia. A Kúria döntése
értelmében ugyanis az elmaradt haszon is egy
következõ per tárgya lehet. A meghiúsult pályázat-
ból 180 millió forintot kapott volna Balatonföldvár.

FIZETETT BALATONSZEMESA helyi adóhatóság az idei évben  az építmény és
kommunális adónemek tekintetében folyamatos
adóellenõrzést végez, melynek célja, hogy az adó-
bevallásoktól eltelt idõszakban létesített épületek,
építmények is felkerüljenek az adótárgyak közé. Az
ellenõrzés kiterjed továbbá a kommunális adó fize-
tési feltételeként megállapított életvitelszerûségre,
mely nemcsak a lakcím létesítését, de a tényleges
helyben lakást feltételezi.   

Az önkormányzati választásokat követõen 60 nap

állt rendelkezésre a képviselõ-testületeknek, hogy

döntsenek a közös önkormányzati hivatal létreho-

zásáról vagy megszüntetésérõl. A Balatonföldvári

Közös Önkormányzati Hivatalt 2013.  január 1-i ha-

tállyal hét település Balatonföldvár, Bálványos,

Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Szólád, Teleki ön-

kormányzata hozta létre a korábbi Körjegyzõség

átalakításával. A 2019. október 13-i önkormányzati

választást követõen változatlanul  ezen hét telepü-

lés önkormányzata csatlakozott a közös önkor-

mányzati hivatalhoz és a képviselõ-testületek felha-

talmazása alapján Holovits Huba, Sebestyén Gyu-

la, Csicsai László, Csicsa Dániel, Vizvári Attila, Ró-

zsás Elemér, Hári László polgármesterek aláírták a

közös hivatal alapító megállapodását.

A csapadékvízelvezetõ árok

kiépítése óta eltelt évek alatt

erõsen leromlott, több helyen

töredezett, megsüllyedt vagy

éppen feltöltõdött.

A terepviszonyok miatt

kiemelten szükséges volt,

hogy az adott terület

csapadékvízelvezetõ

rendszere megfelelõ

mûszaki állapotú legyen.
Felújítás után
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KÉSZÜL A KERÍTÉS A RADNÓTI UTCAI TEMETÕNÉL

A kerítés a balatonföldvári Kulipintyó Villa kerítéséhez hasonló kialakítású lesz. 

A felújítás során két nagyobb és egy kisebb kapu is készül. 

Felújítás elõtt Felújítás elõtt
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BICIKLIS KÖZPONTÁ VÁLIK BALATONFÖLDVÁR

A balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatások fej-
lesztését elõsegítõ projekt újabb mérföldkõhöz érke-
zett. A pályázat átlépett a fizikai megvalósítási sza-
kaszba. Az 1,2 milliárd forintos fejlesztés részeként
többek között túraútvonalakat jelölnek ki, pihenõket
alakítanak ki, és 3 szolgáltató pontot hoznak létre, Ba-

latonfüreden, Keszthelyen és Balatonföldváron.
A konzorciumban megvalósuló pályázat részleteirõl a
Hajózástörténeti Látogatóközpontban a kilátóban tar-
tottak workshopot az érintett szakmai szervezetek
részvételével.

Õszinte mosoly

Lehet-e mosolyogva települést
„gyilkolni”, lehet-e szánalmas kita-
lációkkal elterelni a figyelmet
mindarról, ami az elmúlt idõszak-
ban Balatonföldváron történt és
történik? Ilyen és ehhez hasonló
kérdések jutottak eszembe – no,
nem azért, mert a közösségi oldal
ezt kérdezte – amikor próbáltam
megfejteni, mi is kell ahhoz, hogy
valaki eljusson oda: minél rosz-
szabb, annál jobb, s ehhez még tá-
bort is szervez magának? Mert ez
nem pusztán „hetvenkedés”, az
biztos! Ehhez nem lehet elég a ha-
talom vágya, nem lehet elég egy
meg nem valósult „gyermekkori
álom”, és nem lehet elég a szittya
gyûlölet sem, amely ugyan újra és
újra beizzítja a sebtében összeka-
part, s füstölgõ, pozdorjaszagú
gyûlöletkupacokat, amibõl eddig
valódi tûz helyett mindig csak égés,

vagy inkább le-
égés lett! Miért
nem lehet örülni
annak, - mond-
juk velünk -,
hogy végre Föld-
vár „nagyot
ment”? Miért
nem lehet örülni
annak, hogy rö-
vid idõn belül 4

milliárd forintos vissza nem térí-
tendõ támogatás érkezett ide, hogy
valóban városi szolgáltatásokat
tudjon nyújtani a mi csodálatos te-
lepülésünk, amely egyre inkább
már nemcsak nyáron város?

Miért nem lehet tisztességes, egye-
nes utat, lehetõséget választani ah-
hoz, hogy emberi módon, vállalha-
tón mondja el a véleményét az, aki-
nek mindez nem tetszik? S miért is
kell ehhez országos „médiavissz-
hangot” is kreálni? Miért kell na-
gyot, idézhetõt mondani, írni és
írogattatni, ha az speciel nem úgy, -
vagy egyszerûen nem is - igaz?

Nem lehet nem érteni, hogy a tu-
rizmusban (is) komoly verseny van
a jól fizetõ vendégekért. Nem lehet
nem érteni, hogy hosszú távon csak
az a település lehet a sikeres, ahol
a vezetõk megértik: a helyi lakos-
ság is „vendég”, csak az év minden

napján itt van! Nem lehet nem ér-
teni, hogy a jövõ kíméletlen ítész:
megkülönbözteti azt, aki tesz érte,
attól, aki ellene tesz. Nem lehet
nem érteni, hogy a lehetõség olyan,
mint a napfelkelte! Ha elszalasz-
tottuk, várhatjuk a következõt, de
amit elszalasztottunk, az soha nem
tér vissza!

Tény és való: Balatonföldvár mos-
tanában megragadja a lehetõsége-
ket! Miért is baj az, hogy a jól lát-
ható többség végre inkább annak,
azoknak hisz, akikhez végre tettek,
végre beruházott milliárdok, szem-
mel látható, bõrünkön érezhetõ
változások kapcsolódnak, mint an-
nak (vagy azoknak?), aki évtizede-
ken át bár a lehetõségek megraga-
dásának közelében volt, de csak
beszélt róla! Neki ugyan korábban
is jó lett, nekünk nem! Földvárnak
csak mostanában lett jó, nélküle,
tõle teljesen függetlenül. Ám most
mégis szerepet kér! Pedig csak mo-
solyogni kéne! S „segíteni”! Ha
már segíteni nem tud, bokrokból –
nem ritkán jószándékú - nyulakat
ugrasztgatva legalább ne akadá-
lyozzon!

Szóval jól esne egy õszinte mosoly!

Forrás: Földváriak Földvárról

FACEBOOKON  TALÁLTUK
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20 ÉV AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

VENDÉGKÖNYV 

PARTNERVÁROSI TALÁLKOZÓ

Hivatalunk informatikusát

Rácskay Csabát búcsúztattuk.

Csabának boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

Partnervárosi Találkozó

– 2020. május 21 – 24. – 

Saint Georges de Didonne

2019. õszén Balatonföldváron tartottuk a Part-
nervárosi Találkozót. A francia, német és sváj-
ci delegáció nagyon jól érezte magát városunk-
ban. Az idei évben a Partnervárosi Találkozó
Franciaországban kerül megrendezésre, ahová
szintén meghívást kapott Balatonföldvár város
és  az általános iskola néptánccsoportja is. Vár-
juk azon balatonföldvári lakosok jelentkezé-
sét, akik szívesen részt vennének ezen a talál-
kozón és a városi delegációval, valamint a meg-
hívott néptánccsoporttal tartanának. 

Utazási feltételek: 

A jelentkezõ:

-    balatonföldvári lakos

- rendelkezik testvérvárosi kapcsolat-
tal Sain Georges de Didonneban

- vállalja  a kiutazás teljes költségét 

Nagysikerû, vetítéssel egybekötött könyvis-
mertetõt tartott Bemné dr. Schneider Má-
ria a közösségi házban. A tavaly nyáron
megjelent Balatonföldvár fürdõvendégei
1897 és 1907 között címû könyv alapjául
szolgáló vendégkönyv megtalálásának és
feldolgozásának történetét mesélte el a
szerzõ. Az elõadás alkalmával a könyv tar-
talmának összeállítását is megtudhattuk.
Színesítették az ismertetõt a könyvben sze-
replõ régi képek, képeslapok kivetített ké-
pei. A résztvevõknek lehetõsége volt az ere-
deti vendégkönyvbe is belelapozni. A prog-
ram dedikálással zárult.

fotó:Dikó Regina
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ISKOLÁNKBAN ELKÉSZÜLTEK A ,,LÉPCSÕMATRICÁK’’

Üdvözlõ és motiváló mondatok, történelmi évszámok
és a szorzótábla színesítik a lépcsõket. A matricák fel-
ragasztása a Szülõi Munkaközösség összefogásában
valósult meg. Az öntapadós matricák tervezését és ki-
vitelezését a F&F Stúdió vállalta, s a tervezési mun-
kák egy részét felajánlva támogatta iskolánkat. 
A fennmaradó költség teljes összegét városunk pol-
gármestere, Holovits Huba jóvoltából kapta meg in-
tézményünk. Köszönjük!

A Széchényi Imre Ált. Isk.
és AMI Szülõi Munkaközössége
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„GOBELINJEIM” 

„GOBELINJEIM” címmel nyílt ki-

állítás Csutak Szabina alkotásai-

ból, különleges gobelin képeibõl

a Bajor Gizi Közösségi Házban. A

megnyitón Pappné Molnár Vero-

nika elmondta:” Hagyományte-

remtõ jelleggel rendeztük meg

ezt a kiállítást. Nagyon szeret-

nénk, ha hagyománnyá válna,

hogy a téli idõszakban amatõrök-

nek adhatnánk helyet, hogy

megmutassák hobbijukat a kö-

zönségnek. Olyan személyeknek

adunk lehetõséget, akik különle-

ges képességeik birtokában va-

lamilyen módon kitûnnek társaik

közül.” A kiállítást Hekeli Imréné

nyitotta meg.



Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél 11.oldal 2020. február

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

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

FEKETE FARKAS MÓR ISMÉT BAJNOK LETT

1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén
(Szatmárcsekén) a Himnusz kéziratát.
Az ötlete, hogy legyen a magyar kultúrának ünnepe, Fasang Árpád zongoramûvészhez köthetõ. 1985-
ben õ vetette ezt fel. Az elsõ megünneplésre a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december
végi ülésén tett felhívást és 1989 januárjában õk szervezték meg az elsõ évfordulós rendezvénysoroza-
tot.
Azóta ezen az emléknapon országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartanak.  Balaton-
földváron a Bajor Gizi Közösségi Házban Náray Erika színmûvész-énekes és Berdisz Tamás, zenés iro-
dalmi estjén vehettek részt a földváriak. 

Budapesten rendezték meg az

MKSZ Knock Down Felnõtt Ma-

gyar Bajnokságot, amelyen az

összes magyar kyokushin kara-

te szervezet képviseltette ma-

gát.

A földvári sportoló magabiz-

tosan abszolválta valamennyi

küzdelmét és nyerte el a bajno-

ki címet -75 kg-ban.

A versenyre Shihan Ste-

fanovics József és a Victory

Karate Klub késztették fel Far-

kast.
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Még tavaly év végén rendezték

meg a Szilveszter Rallyt, amin a

balatonföldvári versenyzõ Kiss

Péter és Mester Ferenc is indult.

„Egy álmom vált valóra ezzel a

versennyel. Minden évben fent

voltam a Hungaroringen, mint

nézõ, és mint kisgyerek csak ál-

modoztam, hogy egyszer majd

én is itt versenyezhetek. Ez

most sikerült.”-mondta Kiss Pé-

ter. A versenyt minden év végén

a Hungaroringen rendezik a pá-

lya külsõ és belsõ szerviz útjain,

érintve a F1 pálya egyes szaka-

szait is.

„Egyedüli trabantosként indul-

tunk így nem volt nehéz dol-

gunk, a kategóriát megnyertük.

Háromféle gyorsasági került ki-

alakításra a verseny távja 60km

volt, amibõl csak pár km volt

etap. Mi szerettük volna a

nézõket is kiszolgálni ezzel a

kis autóval, ami mára már kurió-

zumnak számít.”

A nézõk körében nem várt si-

kert arattak a rallysok, sokan

körbeállták csodálták a trabit,

nagy volt a kíváncsiság a szer-

vizben és a sátornál is. „Szá-

momra hatalmas élmény volt

ennyi ember elõtt autózni. A

nézõk szeretete és rajongása…

egyszerûen csodálatos érzés

volt.” A verseny sztárvendége a

finn wrc2 világbajnoka Kalle

Rovanperä volt, aki aláírásával

látta el a földvári kisautót. 

TRABANTTAL A HUNGARORINGEN
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KARATE

A Balatonföldvári Sportegyesület Karate Szakosztályának
az eseményei a 2019-2020-as tanév elsõ felében:Az
egyesület szakosztálya heti két alkalommal, szerdán
és pénteken tart edzést, alkalmanként 75 percben, az
iskola tornatermében. Az edzéseket 6 és 14 év kö-
zött, fiúk és lányok vegyesen látogatják.Van, akit a
rendszeres mozgás, a csapat motivál, és vannak,
akik  verseny-tevékenységet is folytatnak.
Versenyeink az elmúlt idõszakból:
24.WKF Karate Diákolimpia

Október 12-én Szigetszentmiklóson rendezték a
24.WKF Karate Diákolimpiát, melyen 50 egyesület kö-
zel 600 versenyzõje vett részt.

Zab Zoé, 2010-11-es korcsoport  kumite  versenyszám-
ban -28 kg súlycsoportban  ezüst érmet szerzett!

Október 20.-án rendezték Szombathelyen, az Aréna
Savariában a Goju Kupa 2019 elnevezésû nemzetközi
karate-versenyt, melyen 8 ország, 19 egyesület 176 ver-
senyzõje vett részt.
Zab Zoé 2.korcsoport kumite vsrsenyszámban  ezüst ér-
met szerzett, 
Zab Zétény 2. korcsoport kumite versenyszámban bronz
érmes lett.

November 16.-án Tökölön rendezték meg a Sziget Ku-
pát, ahol 21 egyesület több mint 200 versenyzõje mérte
össze a tudását.
Eredményeink:
Zab Zoé 9 éves kata bronz érem, kumite -30 kg bronz
érem,
Zab Zétény 9 éves kata bronz érem ,kumite +32kg
bronz érem,
Horváth Zsombor 9 éves shiko dachi bronz érem,
kumite+ 32 kg bronz érem,
Horváth Áron 6 éves shiko dachi bronz érem, szivacs
kumite ezüst érem,

November 30.-án Dunaharasztiban versenyeztünk a
Happy Kids Kupán, melyen 18 egyesület 250 versenyzõ-
je vett részt.
Ligeti Ábel 12-13 éves kata versenyszámban bronz ér-
met szerzett.

December 8.-án Budapesten versenyeztünk, a
27.Kodomo Kupán, melyen 800 versenyzõ lépett tatami-
ra.
Eredményeink:
Zab Zoé 9 éves kata bronz érem, kumite bronz érem,
Zab Zétény 9 éves kata bronz érem, kumite arany érem,
A 2019-es évet hagyományosan vetélkedõvel zártuk,
majd januárban  vizsgára készültünk fel, melyet január
25.-én minden résztvevõ sikeresen teljesített:
3 citrom csíkot szerzett: Horváth Áron, László Csenge,
Papp Koppány 

citrom övet szerzett: Vaszi Barbara, 
3 narancs csíkot szerzett: Kovács Benedek, 
3 kék csíkot szerzett: Horváth Zsombor,
3 piros csíkot szerzett: Szalai Janka, Szalai Panna,
piros öves lett: Zab Zoé,
lila öves lett: Zab Zétény,
zöld öves lett: Rill Olivér, Csuha Gábor
2.zöld övet szerzett: Ligeti Ábel, Kovács Gergely.

Összeállította:.Somogyi Péter  karate edzõ 
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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

VÉRADÁS BALATONFÖLDVÁRON

Minden fórumon hirdetjük és kérjük a város és a térsége lakosságát,

amennyiben egészséges és elmúlt 18 éves, kérjük, segítsen a rászorulókon,

jöjjön és vegyen részt a véradáson!

2020. március 9-én (HÉTFÕN)15.00-18.00-ig

a Balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház nagytermébe

várjuk lelkes régi és új véradóinkat egyaránt!

„Ember vagy! Mi ez a pár csepp vér?
Neked szinte semmi!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésbõl lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.”

Köszönettel: a véradás szervezõk
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