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TRIANON 100

Félárbócra engedték a nem-

zeti lobogót az Országzászló-

nál a Nemzeti Összetartozás

Napján, ezzel vette kezdetét

június 4-én reggel 8 órakor a

trianoni békediktátum aláírá-

sának századik évfordulójára

rendezett városi megemléke-

zés.

Az emlékmûnél koszorúzással és egy perces néma fõhajtással

emlékeztek Trianon tragédiájára. Délután a Római Katolikus

templomban folytatódott a Nemzeti Összetartozás Napja. A tri-

anoni történésekre Holovits Huba polgármester emlékeztetett.

Június 4-én, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkal-

mából – rendhagyó módon- Balatonföldváron is megszólaltak a

harangok,majd közös ima, a Miatyánk szólt a magyarokért. 
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A város elõadóesttel ké-

szült az évfordulóra, ami

sajnos a veszélyhelyzet-

ben fennálló korlátozások

miatt elmaradt. Június 4.

2010 óta a Nemzeti Ösz-

szetartozás Napja, Bala-

tonföldváron azóta tarta-

nak megemlékezést a je-

lenlegi városvezetés kez-

deményezésére.

Polgármester Úr lassan minden héten nyílt levél vagy havi lap szól Önnek, Önrõl különbözõ témákban.
E-kikötõ,fenyõfák, stb. Mi a véleménye a jelenségrõl?

„Sírni csak a gyõztesnek szabad”- vallotta Székely Éva olimpiai bajnokunk. Az önkormányzati választá-
sok óta folyamatos a hisztériázás és hisztéria keltés a kisebbségbe szorult ellenzék részérõl városunkban.
2019 õszén a balatonföldváriak zsinórban harmadszor és egyértelmûen döntöttek az általunk képviselt
irányvonal folytatásáról és felhatalmazást adtak a felvázolt elképzeléseink megvalósításához. Az építõ kri-
tikát és észrevételeket, ahogy eddig is, szívesen fogadjuk, ilyen azonban nem érkezik az ellenfeleinktõl.  A
„mindegy hogyan, de ne így”  és a kákán is csomót keresünk - alternatíva ajánlás nélküli – folyamatos
rinyálást  nem tudom komolyan venni.

Sokszor felmerül kérdésként mostanában, hogy miért kell Szántódra menni egy „nagybevásárlásért”?
A Földvár településtáblától mindössze 400 méterre található az évtizedek alatt folyamatosan kiépült 
szántódi bevásárlóközpont. A mai korban és viszonyok között ez nem távolság, „pesti” viszonylatban
néhány háztömbnyire van. Nem valószínû, hogy bármelyik multi ilyen távolságon belül jelentõs beruhá-
zást végezne és egy újabb bevásárló komplexumot hozna létre városunkban, tegyük hozzá Földváron te-
rület sem igen lenne most már erre a célra. Talán az elõdeimnek 1990 és 2010 közötti fizikai és piaci tér-
ben több mozgásterük lett volna egy ilyen lehetõség megvalósítására. 

Az elõbbiekhez kapcsolódóan Ön szerint megfelelõ a helyi kiskereskedelmi szolgáltatások színvonala?

Talán emlékszünk még rá ,hogy volt idõ, amikor csak élelmiszerboltból 7-8 mûködött Földváron, de a
megváltozott piaci körülmények a multinacionális cégek színrelépése, lásd Szántód teljesen felülírták a
vásárlási szokásokat. Lássuk be, napi szinten néhány kifli és pár 10dkg párizsi nem hoz elég bevételt egy
kisbolt egész éven át tartó mûködtetéséhez. Éppen ezért minden tiszteletem és köszönetem azoké a vál-
lalkozóké, akik helyben és fõleg éven át szolgálják ki a lakossági igényeket egy ilyen kisvárosban, mint Ba-
latonföldvár. Õket, amennyire lehet próbáljuk védeni például ezért nem engedélyezett városunkban a
mozgóárusítás. 

Trianon. Idén két helyszínen, két  megemlékezés zajlott városunkban a szomorú évforduló napján.

2010 óta van jobboldali többségû vezetése Földvárnak, azóta minden évben hivatalos városi keretek kö-
zött emlékezünk meg a Trianoni diktátumról. Sajnálom, hogy a másik rendezvény szervezõinek nem volt
tudomása errõl. Még inkább sajnálatos, hogy olyan személyek próbálnak helyi politikai hisztit kreálni az
ügy köré, akiket az elmúlt 10 év egyetlen városi rendezvényén sem láthattunk, fõleg nem Trianoni meg-
emlékezésen. 

POLGÁRMESTER VÁLASZOL…



A város és a befektetõ között létrejött egyezség mind-
két fél számára világosan egyértelmûen szabályozza a
jövõbeli együttmûködés feltételeit.

Mint arról korábban már beszámoltunk a Balatoni
elektromos hajó kikötõ létesítésére meghirdetett Kis-
faludy Pályázaton a balatonföldvári BALABO Kör-

nyezetbarát Technológiát Gyártó és Fejlesztõ Kft.
projektje támogatást nyert el. A helyi vállalkozó a fej-
lesztést az 1569/2 hrsz-ú ingatlanon, a Nyugati Stran-
don tervezi megvalósítani. Ennek érdekében Bala-
tonföldvár Város Önkormányzata Építési Koncesszi-
ós Szerzõdést kötött vele. A szerzõdés értelmében a
Kft. jogosult és köteles E-kikötõ mólószár csatlako-

zás létesítésére, valamint parti ki-
szolgáló épület kialakítására oly
módon, hogy a felépítmény az ön-
kormányzat tulajdonába kerül az-
zal, hogy a vállalkozó annak 15
éves hasznosítására lesz jogosult. A
beruházás megvalósításának terve-
zett határideje 2023. november 30.

Amint a járványügyi helyzet
lehetõséget biztosít (feloldásra ke-
rül a veszélyhelyzet)a beruházó az
önkormányzattal közösen lakossá-
gi tájékoztató fórumot tart az e-
kikötõ projektrõl.
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TEREPRENDEZÉSSEL ÉS A VESZÉLYES FÁK EL-
TÁVOLÍTÁSÁVAL MEGKEZDÕDÖTT A KÖZÖS-
SÉGI TÉR KIALAKÍTÁSA A KIKÖTÕ ELÕTT. 
2017-ben vásárolta meg az önkormányzat a kikötõ be-
járatánál lévõ területet azzal a céllal,hogy a nyári vá-
rosközpont fejlesztése elkezdõdhes-
sen a település rendezési tervének
megfelelõen összhangban a Balaton
törvénnyel. Ennek elsõ lépése a le-
pusztult környezet rendezése, a régi
elavult térkõ burkolatok cseréje, a
mûemléki környezet méltó kialakí-
tása és a jogszabályban elõírt zöld-
felületi mutató helyreállítása.

„A rendszerváltás után ugyanis a
privatizációs szemlélet igényével az
eredeti nagyvonalú építészeti, táj-
építészeti koncepció kárára silány
árusító bódésor épült. (lángossü-
tõ,strandcikk árus stb.) Ez igen
nagy hiba. Ma ezeknek a még csúnyább hátoldalát lát-
ni a Klub-Kaszinó felõl. Ebbõl az állapotból kell hely-
reállítani a védett értéket, mûemléket,Kaszinót és a
parkot”( Építéstörténeti Kutatási Dokumentáció Ker-

tészeti Örökségvédelmi Engedélyezési Terv). A közös-
ségi tér kialakításával nõ városunkban a zöldterület
nagysága. Fõépítészi vélemény: a tervezett környezet-
alakítás méltó módon kezelte a település fontos mû-
emlék épületének feltárását, az alkalmazott mészkõ

burkolat és a terv szépen végig gondolt, minõségi épí-
tészeti megoldásokat tartalmaz, amellyel a közterület
a felújítást követõen végre méltó módon szolgálja
majd a település arculatát, településképét!

ÚJ ATTRAKCIÓVAL BÕVÜL FÖLDVÁR TURISZTIKAI KÍNÁLATA – NÕ A ZÖLDTERÜLET
NAGYSÁGA

ALÁÍRTÁK AZ E-KIKÖTÕ FEJLESZTÕJE ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI
PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁST



„Egy évtizedekkel ezelõtti és egy újabb szerelem is köt Balatonföldvárhoz”

Az új kikötõ Földvárt is megújítja 

Megújuló zöldterületet, érintetlenül hagyott õsfákat, rendezettebb, korszerûbb, egész évben szabadon be-
járható partot és mólószárakat ígér a Balabo Kft. tulajdonosa és ügyvezetõje, Deák Sándor, aki cégével
elnyerte a földvári elektromos hajókikötõ projektjének megvalósítását.  

Földvárt a Balaton tündérkertjének nevezik, ami nem csoda, hisz miénk a déli part legszebb kikötõje és
az innen nyíló csodás panoráma. Az egykori fürdõ- és társasélet ismert szereplõi közül is sokan kötõdtek
ide: többek között Bajor Gizi színésznõ, Kvassay Jenõ miniszteri tanácsos és vízmérnök. Ezt a múltat nem
feledve építi a jövõt Deák Sándor is, szem elõtt tartva Balatonföldvár fejlõdését. 

Meséljen elõször arról, milyen kötõdése van Földvárhoz, mi motiválja tervei megvalósításában? 

A Balatonföldvárhoz kötõdõ szerelem gyerekkoromra datálódik vissza, amikor édesapám révén a család-
dal nyaralni jártunk az itteni AFIT üdülõbe. Itt tanultam meg úszni, itt fociztunk a parton a többiekkel
és fürödtünk napestig a nõvéremmel a nyugati strandon. Rengeteg szép vakációs emlék köt ide, nem cso-
da, hogy késõbb, felnõttként is gyakran visszatértem. 2012 óta van elektromos hajóm, ami mindig is a
földvári kikötõben horgonyzott. Egy évvel késõbb aztán megismertem Szandrát, aki 2014-ben a feleségem
lett. Akkor döntöttem el azt is, hogy itt szeretnék letelepedni. Elmondhatom tehát, hogy egy évtizedek-
kel ezelõtti és egy újabb szerelem is köt Balatonföldvárhoz. Szandra szülei egyébként tõsgyökeres földvá-
riak, a Csutak család ismert helyi kereskedõcsalád, akiket a déli parton nem nagyon kell bemutatni sen-
kinek. Erõs a kötõdésük Balatonföldvárhoz, meghatározóak a település életében, sokat tesznek a közért
és mindig nyitottak, ha a város fejlesztésérõl, szebbítésérõl van szó. Ebbe a családba házasodtam be, és
szeretném is továbbvinni a tradíciót. A kislányom, Darla jövõre kezdi a sulit a helyi általános iskolában,
kétéves Oszkár fiam is ide jár, egyelõre bölcsibe.

Üzletemberként nem ez az elsõ jelentõs vállalkozása, hisz ön alapította a Pizza Forte étteremláncot.

Valójában két testvérpár hozta létre 2005-ben a Pizza Fortét: a nõvérem és én, illetve egy jó barátom az
öccsével. Budapesten és tizenöt másik településen mûködünk egyre több üzlettel. Büszke vagyok rá, hogy
az utóbbi nyolc évben mindig az élvonalban voltunk, vagyunk.

Beszélne a földvári projektrõl, azaz az elektromos hajókikötõ létrehozásával kapcsolatos terveirõl? 

A tervek szerint – amirõl egy rövid, informatív animációs video is készült a Balabo Kft. honlapjára – a ha-
tósági vizsgálatok lezajlása után, jövõ õsszel kezdõdne az építkezés. Célunk, hogy a mólószárak és kör-
nyezetük megépítésével megújuljon a Balatonpart ezen szakasza. A nyugati strandon felfrissüljön a zöld-
terület, korszerûbb és rendezettebb kép fogadja az idelátogatókat. 175 hajóhely épül, amibõl 18-at ven-
déghajók részére készítünk, akkumulátortöltési és sólyázási, azaz vízbeeresztési lehetõséggel. A móló
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E-KIKÖTÕ



elõtti önkormányzati földterület-
bõl - a jelenleg fizetõs nyugati
strand területébõl - 300 nm bérelt
területen épül majd fel a kikötõ-
mesteri  iroda,  de  lesznek új
WC-k, zuhanyzók, öltözõk, és a
tervek szerint egy grillétterem,
bisztro is. Télen modern, vízfor-
gatásos rendszer oldja meg a jég-
mentesítést, így a kikötõ egész év-
ben nyitva tarthat. 

Sokan aggódnak, megmarad-e a
strand mérete, hol lesz a területbõ-
vítés az elvett szakasz helyett?

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a nyugati strand területe megmarad! Bár a két mólószár széles-
sége elvesz a partszakaszból, ugyanekkora részt vissza is adunk a strandolók számára a nyugati mólószá-
ron, akik így akár egybõl a mélyebb, úszásra alkalmas vízbe is be tudnak jutni.

Vannak, akik attól félnek, hogy romlik majd a vízminõség, iszapos lesz a két betonmóló közé zárt partsza-
kasz…

Biztosan sokan emlékeznek a 2012-es kikötõépítési tervekre. A környezetvédelmi hatóság akkor rendkí-
vül alaposan körbejárta a témát, az áramlástani vizsgálattól kezdve maximálisan nagyító alá vett minden
felmerülõ problémát. A projekt nyolc évvel ezelõtt sem a környezetvédelmi szabályok megsértése miatt
bukott el, hanem mert egy apartmanházat akartak a területre építeni. Most ilyen mértékû építkezéssel
nem kell számolni, ahogy említettem a kiszolgáló épület és egy grillétterem szerepel a tervben. De termé-
szetesen elörõl kezdik az áramlástani vizsgálatokat is, és csak az engedélyek birtokában foghatunk neki a
munkának. Ha minden a reményeim szerint alakul, akkor a terület szép és rendezett lesz, egy egész év-
ben szabadon bejárható parttal és mólószárral.

Hogyan lesz elegendõ parkolóhely a hajókikötõ vendégei és a strandra látogató családok számára?

A 175 hajóhelybõl elõször is vegyük le a 18 vendéghelyet, hisz nem feltétlenül lesz folyton csúcson az ide-
jövõk száma. De, ha étterembe, cukrászdába megy az ember, akkor sincs annyi parkolóhely, amennyien
elférnek ezekben a létesítményekben. Mi is betartjuk a törvényi elõírást, ami nagyjából a férõhelyek egy-
harmadát írja elõ. Tárgyalunk egyébként a MÁV melletti terület biztonsági zóna és út közti részérõl, a
biztonsági sávot természetesen megtartva. 

A Balaton és Földvár szerelmeseként mit üzen azoknak, akik félelmekkel, esetleg elutasítással fogadják a ki-
kötõ tervét? 

Jó lenne hinni, hogy kevesen vannak, akik a fejlõdésben, újításban csak a rosszat keresik. Szebb lesz a
strand, a családok sportolási, szórakozási lehetõsége nem csorbul, a horgászok is egész évben élvezhetik
a mólót. Korszerû, rendezett part és egy európai mércével mérhetõ kikötõ épül. A helyiek profitálnak
mindebbõl, hiszen mindez jót tesz az apartmanok, kiadó szobák vendégéjszakáinak növelésében, akik a
kikötõ miatt jönnek plusz bevételt hoznak a boltosoknak, helyi éttermeknek, az itteni kereskedõknek,
szolgáltatóknak, sõt a beruházás az ingatlanpiac számára is fellendülést jelent. Mindenki, aki idejön, ná-
lunk költi majd a pénzét. Szerintem nem mondok azzal újat, hogy ahol fejlesztik a turizmust, ott gazdago-

dik a település is. Személyes val-
lomásként pedig csak annyit: sze-
retném, ha a régi és a most épülõ
új kikötõ között húzódó gyönyörû
Kwassay sétány ugyanolyan köz-
ponti sétahely lehetne Földváron,
mint a Tagore Balatonfüreden. Jó
lenne itt sétálni majd az unokáim-
mal is, és egy szép nap végén va-
csorázni egyet a barátokkal a ki-
kötõ grillteraszán.

(forrás:www.balabo.hu)
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BAHART - FÖLDVÁR STRATÉGIAI CÉLÚ TERÜLET VÁSÁRLÁSOKKAL FELKÉSZÜLT
A PARTNERSÉGI SZEREPVÁLLALÁSRA

Földvár elemi érdeke a kikötõ és
környezetének mielõbbi fejleszté-
se valamint az, hogy a város elsõ
számú turisztikai attrakciója min-
denki számára elérhetõ marad-
jon, ezért tartózkodással szava-
zott a BAHART reorganizációs
tervére Balatonföldvár város pol-
gármestere.

Holovits Huba szakmai szem-
pontból elfogadhatónak tartja a
hatékonyabb mûködés és a jövõ-
beli fejlesztések szempontjából a
tervezett elképzeléseket, ugyan-
akkor a helyi érdekeket képviselõ
önkormányzatok számára több mozgásteret biztosított volna. (pl. elõvásárlási jog az önkormányzatok
számára az érintett ingatlanokra). A földvári a Balaton legnagyobb vitorláskikötõje, ezért a városvezetés
már évekkel ezelõtt stratégiai célú terület vásárlásokat hajtott végre (kikötõ elõtere és egykori vízmû te-
lep), azzal a határozott szándékkal, hogy a fejlesztések során a város partnerként mûködhessen közre a
beruházásokban.

TEMETÕ KERÍTÉS

Önkormányzati beruházásban elkészült a temetõ kerítés. A város régi adósságát törlesztette a 14 millió forin-
tos fejlesztéssel. A 110 méter hosszú kerítés haidekker stílusú és 3 úszókaput is tartalmaz.
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ELKEZDTÉK A KWASSAY SÉTÁNY III. ÜTEMÉNEK FELÚJÍTÁSÁT

KIKÖTÕI KUKÁK-KÖRVONALAZÓDIK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS

A szakemberek a helyreállítás során a kõszórás
rendezését és pótlását végzik el mintegy 500 méteren.
A beruházás a Balaton Fejlesztési Tanács pályázati
támogatásából és az önkormányzat saját forrásából
készül el.

Évek óta a város, azaz a köz pénzén szállítják el a
kikötõi büfésor vásárlói által a köztéri hulladéktáro-
lókban elhelyezett szemetet Földvár legszebb
parkjából. A kikötõ melletti parkban lévõ kukák
ugyanis rogyásig megtelnek az egyszer használa-
tos szeméttel, az elhasznált mûanyag evõeszkö-
zökkel, papírtálakkal, szalvétákkal,csomagoló papí-
rokkal. A hulladék, amit a varjak is elõszeretettel
szétfötõrnek jól beazonosítható helyrõl származik.
A parkot 2014-ben az egykori Hajtómûgyár Üdülõ
területébõl alakította ki a jelenlegi városvezetés
közös beruházásban a mûemlék épület (Kaszinó)

mostani tulajdonosával. A terület addig a szocreál
épület gazos, elhanyagolt és a köz számára nem
megközelíthetõ udvarát képezte. A probléma saj-
nos évek óta - a park átadása óta - fennáll,
független a büfések teraszainak csökkentésétõl.
Megoldás lehetne, ha a büfésor a kukák napközbe-
ni többszöri ürítésébe besegítene, azt átvállalná, hi-
szen a terület és a környezet rendben tartása közös
érdek lenne településünkön.

/A fénykép: Dr.Varga A/

Az önkormányzat megkeresésére a büfésor üzlettulajdonosai felajánlották, hogy részt vállalnak és
hétvégenként besegítenek a kikötõi park kukáinak ürítésébe. Köszönjük az együttmûködést!
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JÚNIUS 15-TÕL A STRANDOK ÉS JÚLIUS 1-TÕL A PARKOLÓK IS FIZETÕSEK
BALATONFÖLDVÁRON – VÁROSKÁRTYÁVAL TÉRÍTÉSMENTES

ELÕSZEZON

2020.06.15-2020.06.30. 

FÕSZEZON

2020.07.01.-2020.08.31.

Június 15-tõl a Keleti és Nyugati strandra is belépõjegyet kell váltani, amelyet július 1. napjáig
még az elõzõ évi árakon tehetnek meg. Július 1-tõl a jegyárak az alábbiak szerint változnak:

Keleti strand belépõjegy árak: 

1.1.  Napijegy: felnõtt: 800 Ft 1000 Ft
14 év alatt: 300 Ft 500 Ft

1.2.  Napi visszatérõ jegy: felnõtt: 1000 Ft 1200 Ft
14 év alatt: 400 Ft 600 Ft

1.3.  Napi családi jegy: 1800 Ft * 2600 Ft

1.4.  Napi visszatérõ családi jegy: 2300 Ft * 3200 Ft

1.5.  Heti bérlet: felnõtt: 4800 Ft 6000 Ft
14 év alatt: 1800 Ft 3000 Ft

1.6.  Heti visszatérõ bérlet: felnõtt: 6000 Ft 7200 Ft
14 év alatt: 2400 Ft 3600 Ft

1.7.  Heti családi bérlet: 10.800 Ft * 15600 Ft

1.8.  Heti visszatérõ családi bérlet: 13.800 Ft * 19200 Ft

1.9.  Napernyõ 300 Ft/db/nap 400 Ft/db/nap

1.10. Napernyõ az 1.1 -1.4 szerinti
napijeggyel együtt megvásárolva 200 Ft/db/nap ———————

1.11. Napozóágy 500 Ft/db/nap 700 Ft/db/nap

1.12. Napozóágy az 1.1 -1.4 szerinti
napijeggyel együtt megvásárolva 400 Ft/db/nap ————————    

1.13  Egy napernyõ és két napozóágy 1000 Ft/nap 1500 Ft/nap 

1.14 Értékmegörzõ zseton 300 Ft/6 óra

*  családi jegy/bérlet vonatkozásában család: 2 felnõtt + 2 gyermek (4-14 éves korig)
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ELÕSZEZON

2020.06.15-2020.06.30. 

FÕSZEZON

2020.07.01.-2020.08.31.

Nyugati strand belépõjegy árak:

2.1. Napijegy: felnõtt:        500 Ft 700 Ft
14 év alatt:    250 Ft 400 Ft

2.2. Napi visszatérõ jegy: felnõtt:         600 Ft 800 Ft
14 év alatt:    300 Ft 500 Ft

2.3. Napi családi jegy: 1200 Ft * 1800 Ft

2.4. Napi visszatérõ családi jegy: 1400 Ft * 2200 Ft

2.5. Heti bérlet: felnõtt:       3000 Ft 4200 Ft
14 év alatt:  1500 Ft 2400 Ft

2.6. Heti visszatérõ bérlet: felnõtt:       3600 Ft 4800 Ft
14 év alatt: 1800 Ft 3000 Ft

2.7. Heti családi bérlet: 6.750 Ft * 10800 Ft

2.8. Heti visszatérõ családi bérlet: 8.600 Ft * 13200 Ft

2.9.  Napernyõ 400 Ft/db/nap

2.10. Napozóágy 700 Ft/db/nap

2.11  Egy napernyõ és két napozóágy 1500 Ft/nap

2.12  Értékmegörzõ zseton 300 Ft/6 óra

*  családi jegy/bérlet vonatkozásában család: 2 felnõtt + 2 gyermek (4-14 éves korig)

Parkolási díjat 2020. július 1-napjától újra kell fizetni a városban. Az idei évben a II. és III. zóna is
bõvítésre került, a már meglévõ parkolókon felül az alábbi területeken jelölt ki az Önkormányzat
fizetõs területeket.
II.  Zóna bõvítése (új parkolók):

• Motel sétány 2 oldala
• Széchényi Imre utca Spur István utcához csatlakozó jobb oldala
• Spur István utca két oldala a Liszt Ferenc utca és a Kisfaludy utca keresztezõdéséig
• Liszt Ferenc utca két oldala

III. zóna bõvítése (új parkolók):
• Hunyadi utca két oldala

A helyi lakosok, üdülõtulajdonosok, a vitorláskikötõ hellyel rendelkezõk, a térség lakói, balatonföldvári
vállalkozások és a városban dolgozók jogosultságtól függõen 5000Ft/7000Ft áron válthatnak Városkártyát,
amellyel a fenti szolgáltatások térítésmentesen vehetõk igénybe. A Városkártya igénylõk körérõl, igénylés
menetérõl és a további kedvezményekrõl bõvebb tájékoztatás a www.foldvarkartya.hu oldalon található.
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PEDAGÓGUSNAP- ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNET A MUNKÁÉRT

Pedagógusnap alkalmából köszöntötte az óvónõket és a tanárokat a városvezetés nevében Holovits Huba. Az
idei év rendkívüli helyzet elé állította a pedagógusokat is, munkájukat elismerés és kitüntetett figyelem ille-
ti,mondta a polgármester, aki az intézményben jelenlévõ óvónõknek virággal kedveskedett. A Széchényi Imre
Általános Iskola pedagógusaink õszi kirándulásához a város biztosítja a szükséges anyagi forrást áldozatos
munkájuk elismeréseként.

ZENEISKOLAI SIKER

A válsághelyzet és a digitális oktatás közepette érte el
fennállásának legnagyobb sikerét a Balatonföldvári
Ránki György Zeneiskola. Brucker Márta, klarinét
szakos növendék a WWWSTAR Nemzetközi Zenei
Versenyen, fúvós kategóriában I. helyezést ért el. A
versenyt szintén digitálisan szervezték, a beküldött

kb. 100 videó alapján döntött a magas rangú zsûri.
Felkészítõ tanár: Kapus János
Zongora kísérõ: Kapusné Dojcsák Edit

A beküldött versenyprogram felvételét készítette :
Elek Dezsõ
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EGYENMASZK HÍRDETI BALATONFÖLDVÁRT IS

Kiemelkedõ nyári szezonra számítanak - Az
egységes turisztikai arculat érdekében Tihany
után a déli parti városban is egységes maszkot
kapnak a turisztikai és vendéglátás területén
dolgozók. 

Sikeres nyári szezonra számítanak Balaton-
földváron, ahol az idén kiemelt figyelmet for-
dítanak a biztonságos nyaralás feltételeinek
megteremtésére, ami a vendégek és a lako-
sok közös érdeke. A település csatlakozott a
Tihanyban május közepén bejelentett,
maszkviselést népszerûsítõ kezdeménye-
zéshez, így Balatonföldváron a vendéglátó-
helyeken, a kilátóban és a Tourinform irodá-
ban dolgozók egységes, divatos textilmasz-
kot viselnek majd, amelyen a Balatonföld-
vári Hajózástörténeti Látogatóközpont és
Kilátó sziluettje látható. A Nubu designer
márka által tervezett maszkok egyszerre di-
vatosak, barátságosak, miközben a telepü-
lést hirdetve emlékeztetnek a felelõsségtel-
jes védekezés fontosságára is.

Balatonföldvár, 2020. május 27. Balatonföld-
vár is csatlakozott a Tihanyban május közepén
meghirdetett kezdeményezéshez, amely a nyá-
ri szezonban történõ maszkviselést népszerû-

síti, így a városban a különbözõ vendéglátóhe-

lyeken és a Tourinform irodában dolgozók egy-

séges maszkot viselnek majd. „Az idei nyáron

az egyik kulcs szempont a biztonság lesz, a te-

lepülésünk is mindent megtesz a vendégeink

és a lakosok védelme érdekében. A kormány és

a járványügyi szakemberek által ajánlott minden

elõírást betartunk és betartatunk, miközben

minden olyan szolgáltatást igyekszünk biztosíta-

ni a vendégek számára, amely a kikapcsolódá-

sukat és a pihenésüket szolgálja. Ennek fényé-

ben csatlakoztunk a Tihanyban indított kezde-

ményezéshez is, amely egyszerre szolgálja a

városunk igényes és egységes turisztikai meg-

jelenését, valamint a felelõsségteljes védeke-

zést” – mondta Holovits Huba, Balatonföld-
vár polgármestere. 

A kezdeményezés keretében Balatonföldváron

100 darab magas minõségû, a Nubu designer

márka által megtervezett textilmaszkot oszt ki

az önkormányzat térítésmentesen a városban

mûködõ vendéglátóhelyek, éttermek felszolgá-

lóinak, a kilátó, valamint a Tourinform iroda

munkatársainak. A magas minõségben kivite-

lezett maszkokon a Balatonföldvári Hajózástör-

téneti Látogatóközpont és Kilátó sziluettje lát-
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ható. „A COVID-19 világjárvány elleni védeke-

zés egyik legfontosabb eszköze a maszk. A Ti-

hanyban elindított kezdeményezést pedig na-

gyon elõremutatónak találtuk, hisz a brandelt

maszk amellett, hogy megfelelõ védelmet nyújt

a hozzánk érkezõ vendégek, valamint az õket ki-

szolgáló személyzet számára, egyben erõsíti a

városi identitást és divatos is” – mondta Fekete

Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alel-

nöke, egyben Balatonföldvár alpolgármeste-

re.

„Az is szempont volt, hogy a balatonföldvári

vendéglátóhelyekre érkezõ vendégek egy ba-

rátságos, a város egyik kiemelt turisztikai attrak-

cióját megjelenítõ védõeszközzel találkozzanak,

amely felhívja a figyelmet a város értékeire, illet-

ve ezzel párhuzamosan a mindannyiunk számá-

ra fontos, felelõsségteljes védekezésre is” – tet-

te hozzá. 

„Nagyon örülünk, hogy Tihany után Balaton-

földvár is csatlakozott a maszkviselést népsze-

rûsítõ kezdeményezéshez, amely egyben a lo-

kális, tudatos, felelõs turizmusépítésre hívja fel

a figyelmet” – mondja Peleskey Ákos, a

Balaton-felvidéki Fejlesztési Egyesület

fõtitkára, a Nubu designer márka társalapító-

ja, a maszkviselést népszerûsítõ kampány öt-

letgazdája. „A maszkviselés a prevenciót és a

biztonságot sugallja. Muszáj felhívnunk az em-

berek figyelmét a maszkviselés fontosságára,

és elfogadtatni, hogy a következõ hónapokban

a maszkviselésnek öltözékünk szerves részévé

kell válnia. Ezt pedig segíti, ha esztétikumában

és kényelemben is magas minõségû maszkokat

tudunk mutatni számukra” – mondja Peleskey

Ákos.

A vírushelyzet miatti kedvezõtlen tavaszi elõz-

mények után egyébként kifejezetten erõs nyári

szezonra számítanak Balatonföldváron. „A ha-

zai turisták kevésbé fognak idén külföldön nya-

ralni, és a nagyobb biztonság érdekében visz-

szatérnek a régi jó megszokott és bevált hazai

helyszínekhez, amelyek közül elsõsorban a Ba-

laton az, ami országos szinten is kedveltnek

számított eddig is” – véli Holovits Huba, Bala-

tonföldvár polgármestere.

„Felkészülten várjuk a vendégeket, nyitnak a

strandjaink a látogatóközpontunk, a piacunk, a

vendéglátóegységeink és nagyon bízunk ab-

ban, hogy a késõbbiekben lehetõség lesz ki-

sebb programok, elõadások megtartására is a

Kultkikötõben” – tette hozzá. 
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Virágos Magyarország verseny a lakosság részé-
re

A lakosságnak szóló virágosítási pályázat célja,
hogy jó minõségû fotókon keresztül mutassa
meg, hogy milyen dísznövényeket, egynyári- és
évelõ virágokat, fûszernövényeket, dézsás növé-
nyeket ültettek közvetlen környezetükben az em-
berek, milyen növényekkel szépítik balkonjaikat,
erkélyeiket, kertjeiket. 

A pályázatot a Magyar Turisztikai Ügynökség
(Továbbiakban: Szervezõ) kezdeményezi, a Virá-
gos Magyarország Környezetszépítõ Verseny (To-
vábbiakban: VMO) értékelõbizottsági tagjaival,
valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi
Szervezetével együttmûködve.

Pályázati feltételek
A pályamûveket – kizárólag online regisztrációt
követõen – elektronikus úton lehet feltölteni a
palyazat.viragosmagyarorszag.hu oldalra. Pá-
lyázni 2020. május 15. napján, vagy azt követõen
készült, a dísznövényeket, fûszernövényeket,
zöldségeket, gyümölcstermõ növényeket kieme-
lõ, a kerti kompozíciót is bemutató balkonker-
ti/elõkerti fotókkal és egy maximum 400 karakte-
res leírással lehet 2 kategóriában:

• Legvirágosabb balkon
• Legvirágosabb elõkert*

Csak saját, a pályázó által készített alkotás nevez-
hetõ. A pályázót terheli annak felelõssége, hogy a
fotókon esetlegesen szereplõ személyek hozzájá-
rulásukat adták a felvétel elkészítéséhez és fel-
használásához. Egy pályázó maximum 6 fotót
küldhet be, a két kategóriában egyenként 3-3 da-
rabot. Manipulált képek nem indulhatnak a pá-
lyázaton, de nem számít manipulációnak a szoká-
sos fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fény-
erõ beállítása). A képek egyenként 1-6 MB mére-
tûek lehetnek, JPG formátumban. Kérünk min-
den pályázót, hogy lehetõség szerint a fotók kö-
zött legyen olyan, amely a teljes növénykompozí-
ciót, tehát a teljes elõkertet vagy erkélyt/balkont
ábrázolja, valamint olyan is, amely annak részle-
teit mutatja meg. A pályázat lezárása után az

internetes közönségszavazásra bocsátott, illetve a
nyertes fotókra vonatkozó felhasználási jogokat a
pályázók a Magyar Turisztikai Ügynökségre ru-
házzák annak érdekében, hogy ezen fotók a nagy-
közönség számára is bemutatásra kerülhessenek,
a pályázó nevének feltüntetésével.

A pályázatok értékelése
A pályamûveket 6 tagú szakmai zsûri bírálja el. A
zsûri a nyertes pályamûveket többségi szavazással
választja ki a formai és tartalmi elõírásoknak
megfelelõ pályamûvek közül. A legjobbnak ítélt
alkotásokból mindkét kategóriában 3-3 közön-
ségdíj is kiosztásra kerül. Az eredményeket a
palyazat.viragosmagyarorszag.hu, és a
viragosmagyarorszag.hu oldalakon, valamint a
https://www.facebook.com/viragosmagyarorszag.hu
oldalon tesszük közzé. A zsûri döntése ellen jog-
orvoslatnak nincs helye. 

A bírálat során vizsgált szempontok: kertépíté-
szeti kompozíció; korszerû növényalkalmazás, ut-
caképet javító érték, hazai nemesítésû egynyári
fajták alkalmazása, kertészeti hagyományok ápo-
lása, haszonnövények (fûszernövények, gyü-
mölcstermõ növények, zöldségnövények) korsze-
rû alkalmazása, fenntarthatóság: anyagok újra-
hasznosítása, vegyes egynyári és évelõ kiülteté-
sek, madárbarát kialakítás, esõvízgyûjtés és hasz-
nosítás, kreatív ötletek, egyedi megoldások.

Díjazás
A szakmai zsûri döntése alapján mindkét kategó-
riában tíz-tíz induló részesül díjban.

• Kategóriánként 3-3 fõdíjat osztunk ki, me-
lyek díjazása egyenként 150.000 forint ér-
tékû kertészeti utalvány.

• Kategóriánként 7-7 tematikus díjat íté-
lünk oda, melyek díjazása egyenként
100.000 forint értékû kertészeti utalvány.

A bírálat során keressük kategóriánként a leg-
szebb kertépítészeti kompozíciót, a legszínesebb
növénykavalkádot, a legkreatívabb egyedi megol-
dásokat, a legkorszerûbb fenntartható növényal-
kalmazást, a legínycsiklandozóbb (ehetõ növé-

VIRÁGOS BALKONOK, VIRÁGOS KERTEK



nyek, zöldségek, gyümölcsök, fûszernövények)
elõkertet.** 
A legjobbnak ítélt alkotásokból mindkét kategó-
riában 3-3 közönségdíj is kiosztásra kerül kategó-
riánként, a zsûri által kiválasztott legfeljebb 50-
50, közönségszavazásra bocsátott pályázat közül,
melyek díjazása egyenként 100.000 forint értékû
kertészeti utalvány.

Egyéb díjak díjkategóriáktól, és a beérkezett pályá-

zatok mennyiségétõl függõen:

• szaktanácsadás neves díszkertészektõl, a
VMO szakmai grémiumának tagjaitól; 

• magyar formatervezõ által készített tema-
tikus plakett, szobor, emléktárgy, illetve
nívós porcelán dísztárgy (Zsolnay, Heren-
di, vagy Hollóházi kaspó, váza stb.);

• belépõjegyek különbözõ turisztikai attrak-
ciókba ***

A zsûri tagjai: 
• Borbás Marcsi – a Virágos Magyarország

verseny fõvédnöke
• Bálint Gyuri bácsi – a Virágos Magyaror-

szág verseny szervezõbizottságának örö-
kös tagja, Magyarország kertésze, kertész-
mérnök 

• Orlóci László – a Magyar Díszkertészek
Szakmaközi Szervezetének elnöke, a Fü-
vészkert igazgatója, kertészmérnök

• Laczkó Mária – Hévíz Fõkertésze, város-
üzemeltetési igazgató, kertészmérnök

• Szabó József – a Fõkert korábbi igazgató-
ja, kertészmérnök

• Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka – a Virá-
gos Magyarország verseny nemzeti koor-
dinátora, tájépítész mérnök, tanszékveze-
tõ

Az elõbírálatot a Virágos Magyarország verseny
szakmai vezetõi végzik.
Pályázati idõszak: 2020. május 15.-2020. július 1.

Bírálati szakasz: 2020. július 2-13. 

Közönségszavazás: 2020. július 13-26.

Eredményhirdetés: 2020 augusztusában

Az elõkert a ház és az utca között lévõ kertrész,

a legdíszesebb, a települések turisztikai vonzere-

jét növelõ része a kertnek.

** A Szervezõ fenntartja a jogát, hogy amennyi-

ben nem érkezik a bírálati szempontoknak meg-

felelõ pályamû, az egyes tematikus alkategóriák-

ban ne osszon ki díjat, illetve új alkategóriákat

alakítson ki!

*** A díjak változásának jogát fenntartjuk!
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A gyászoló család ezúton tudatja
mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy Szakály Dezsõ 
(Törökkoppány, 1931. július 19.)

balatonföldvári lakos, életének 89. évében
2020. június 6-án, Siófokon elhunyt.

A szeretett apától, nagyapától,
élettárstól 2020. június 6-án 11 órakor

vettünk végsõ búcsút a balatonföldvári új
temetõben. 

A lelki üdvéért a balatonföldvári római
katolikus templomban 2020. június 16-
án, 10 órakor mondtunk imát gyászmise

keretében.

Balatonföldvár, 2020. június 16.

Fia, dr. Szakály Sándor, unokái,
Szakály András és Szakály Zoltán,

élettársa Márta.

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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TÁJÉKOZTATÓ 
A ZÖLD HULLADÉK
KIHELYEZÉSÉRÕL

Tájékoztatjuk Balatonföldvár ingatlan tulajdonosait, hogy a zöld hulladék
szállításának módja megváltozott. A szolgáltató 2018.évben a közterületre
kirakott fekete, kék vegyes mûanyag zsákokat nem szállítja el.

A közszolgáltató az ingatlanhasználóknál keletkezõ, megfelelõen
kihelyezett zöldhulladékot, házhoz menõ külön gyûjtõjárattal, korlátlan
mennyiségben az alábbiak szerint szállítja el:

a)   legfeljebb 120 cm hosszú, 40 cm átmérõjû és 25 kg tömegû méretre
kötegelve, 

b) a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos
gyûjtõedényben, mely lehet a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló
gyûjtõedény, amennyiben abban kizárólag a zöld hulladék került
elhelyezésre, vagy

c) az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által
rendszeresített, külön megvásárolható, biológiailag lebomló
hulladékgyûjtõ zsákban.

/ Megvásárolható: Csutak bútor bolt, Balatonföldvár festékbolt/

Balatonföldvár tisztasága mindannyiunk érdeke,

köszönjük az ingatlan tulajdonosok együttmûködését!

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

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

KÖSZÖNET - LEMONDOTT A

TISZTELETDÍJÁRÓL A TESTÜLET

A járványhelyzetre tekintettel Balatonföldvár Város képvise-

lõ-testületének tagjai eleget téve a polgármester kérésének a

pénzügyi nehézségek könnyítése érdekében lemondtak egész

évi teljes tiszteletdíjukról. A városházi dolgozók beleértve, a

jegyzõt és a polgármestert is, az idei évi cafeteria juttatásu-

kat ajánlották fel ugyanezen célból.



2020. június 16.oldal Balatonföldvári Önkormányzati
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