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Elkészült a Kvassay sétány partvédőmű felújításának első szakasza
A korszerűsítés során a betonba ágyazott terméskő burkolatot kijavították a régi megrongálódott
járófelület, térkő burkolatot kapott. Új padokat, szemétgyűjtő edényeket helyeztek el. Balatonföldvár
Város Önkormányzata a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán 11 millió forint támogatást nyert el a
Kvassay sétány mellett húzódó -kb. 185 m hosszú, íves vonalvezetésű partvédőmű rekonstrukciójára.
A megvalósításhoz szükséges önrészt az önkormányzat biztosította. A felújítás összesen 22 millió
forintba került. A további szakaszok rendbetételére új pályázatot nyújtott be a város.
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Növekedtek a város idegenforgalmi bevételei a 2018-as szezonban
A tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is sikerült
jó nyarat zárnia Balatonföldvárnak. Fizetős
parkolókból és a strandbelépőkből 70 millió
forint, Városkártya értékesítésből 11,5 millió
forint bevétele származott a városnak.
Strand
A STRANDOK IDEI SZEZONJÁT
ADATOK A SIKERRŐL SZÓLNAK

MUTATÓ

A Keleti strandon 10.000-rel többen, összesen 55
ezer 600-an váltottak jegyet, mint a tavalyi évben.
A strandolók körében népszerűek voltak a
visszatérő jegytípusok, ennek ellenére a legtöbb a
felnőtt napi belépőből fogyott. Balatonföldvár nyolc
év alatt több mint 130 millió Ft - ot fordított pályázati
és önkormányzati források felhasználásával a
Keleti strand korszerűsítésére.1990 és 2010 között
- talán az ingyenes használatnak is köszönhetőena mindenkori városvezetéseknek nem, vagy alig
volt lehetőségük a strandok korszerűsítésére. Ezért
2010- ben rendkívül rossz esztétikai és műszaki
állapotban lévő fürdőhelyeket vett át, örökölt a
jelenlegi képviselő-testület, akiknek a céltudatos
helyi gazdaság - és fejlesztés politikájának
eredménye, hogy a legjobbaknak járó ötcsillagos
Kék Hullám Zászló minősítést kapta meg a Keleti
strand idén.

megújulásával új sétányok, játszótér, szelfipont,
homokos plázs létesült, továbbá padokszemétgyűjtők, kerékpártárolók, értékmegőrzők is
kihelyezésre kerültek. Csaknem 30.000-en
váltották meg az 500 forintos felnőtt és a 250
forintos gyermek belépőt.
Strandbelépőkből összesen 45 millió forint folyt be
a város kasszájába.
Parkolók
2017. 05.01-től több lépcsőben fizető parkolási
rendszert vezettek be.
A parkolási rendszeren belül 3 fizető zóna került
kialakításra. Idén a Bajcsy – Zsilinszky u. két
oldalán és a Vak Bottyán utca dél keleti részén is
parkolókat alakítottak ki. A földvárkártya birtokosok
a tavalyi évhez hasonlóan kedvezményben
részesültek. A parkolásból 25 millió forint bevétele
származott a városnak.

A Nyugati strand 2018. július 1-től lett fizetős,
miután 150 millió forintos pályázati forrásból
korszerűsítették. Az ingatlanon lévő épületek
műszaki állapota és megjelenése már nem felelt
meg a mai kor elvárasainak. A zöldterület

Tovább szépült a városi konyha és az étkező
Az étterem világításának felújítása során led
lámpákra cserélték a régiket, kifestették a helyiséget,
gipszkartont helyeztek el a mennyezeten és az ajtókat
is kicserélték.
Vízlágyító berendezéseket, szennyvíz átemelő
szivattyút szereltek be a konyhába.
Öt év alatt több, mint 75 millió forintot fordítottak a
karbantartásra, fejlesztésekre.
2013 és 2017 között megtörtént a konyha és az étkező
burkolatának teljes cseréje, korszerűsítették a
gépészetet, valamint a főzéshez szükséges
infrastruktúra teljes felújítása valósult meg
önkormányzati saját forrásból. A város konyháján
többségében helyi munkavállalók dolgoznak, kiknek
munkakörülményei is javultak a fejlesztésnek
köszönhetően. A konyhán naponta több mint 600
adag ételt készítenek el gyerekeknek, időseknek
valamint rászorulóknak egyaránt.
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ADVENT
A VÁROSHÁZA FELÚJÍTÁSI
MUNKÁLATAI MIATT IDÉN AZ
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK

2018.12.02., 12.09., 12.16., 12.23.
A BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE

17 ÓRÁTÓL
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!
Magyarország megküzdött a szabadságáért
Megemlékezéssel tisztelegtek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt városunkban is. Holovits
Huba Balatonföldvár város polgármestere beszédében kiemelte, Magyarország megküzdött a szabadságáért.
Vérrel, életekkel és elvesztegetett évtizedekkel fizette meg az árát. A magyarok szabadsága éppen ezért
értékesebb bármi másnál...mert olyan sokba került. Ezért a legnagyobb bűn,amit elkövethetünk önmagunkkal
és gyermekeinkkel szemben, ha lemondunk róla. Vigyáznunk kell rá, mert ez a legszentebb örökségünk,
legfőbb értékünk. Bajor Gizi Közösségi Házban
tartott megemlékezésen közreműködtek a Széchényi
Imre Általános iskola 8. osztályos diákjai valamint a
városi Sonoro Kórus.
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Elismerés
Váci Mihály díjban részesült
Almássy Katinka balatonföldvári költő.
A díjat Madár János író a Rím Könyvkiadó
vezetője adta át a Bajor Gizi Közösségi
Házban. Az elismeréssel járó pénzjutalmat a
költőnő jótékony célra ajánlotta fel.

Idősek Világnapja
“Az ember akkor öregszik meg, mikor mosolyog azon, amin valaha sírt, és nevet azon,amiért valamikor
a fogát csikorgatta.”Móra Ferenc gondolatával köszöntötte a balatonföldvári szép korúakat az idősek
világnapján a nyugdíjas klub, szervezet 35. születésnapján Holovits Huba polgármester. Meg kell becsülni
az időseket, fontos hogy ők is részesüljenek a város gazdasági teljesítményéből - hangsúlyozta a
városvezető. A figyelmesség részeként évek óta karácsonyi ajándékcsomaggal és házhoz kiszállított
ebéddel gondoskodik Balatonföldvár időseiről. A köszöntőket és a műsort követően a nyugdíjasokat a
városvezetés a közösségi ház éttermében látta vendégül.
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Viharjelzés a tavainkon: korszerűsítés és új technológiák
Október utolsó napján befejeződött a viharjelző
szolgálat az ország tavain, így a Balatonon is. A
rendszert a következő időszakban fejleszteni
fogják. Mindenről a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpontban a kilátóban tartottak
tájékoztatót. A részleteket Dr. Radics Kornélia az
Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke,Tanka
László tűzoltó ezredes és Horváth László a Balatoni
Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
vezetője
ismertették. Az egybegyűlteket Holovits Huba
polgármester köszöntötte.

Magyarország
legnagyobb
és
turisztikai
szempontból
kiemelt
fontosságú
tavain
viharjelzőrendszer működik, amelyet a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
üzemeltet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az
obszervatóriumaiban megállapított időjárás alapján
indítja el a rendszert. A rendszer technikai
üzemeltetését
a
Rádiós
Segélyhívó
és
Infokommunikációs Országos Egyesület végzi.
A

katasztrófavédelem által kezdeményezett,
„Katasztrófavédelmi
Rendszerek
Fejlesztése”
elnevezésű projekt célja a
katasztrófavédelmi
szervek
reagálóképességének
hatékonyabbá tétele a balatoni
régió (Somogy-, Veszprém-, Zala
megye) területén. A projekt
fejlesztései révén lehetőség nyílik
a szélsőséges időjárási ese
mények, a klímaváltozás következtében kialakult helyzetek során
bajba
jutott
állampolgárok
életének és anyagi javainak
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legrövidebb időn belül történő mentésére a
megfelelőeszkö- zökkel, felszerelésekkel és
szaktudással. A projekt várhatóan 2019-ben
fejeződik be.
A rendszerek fejlesztése során a mentési
tevékenységre illetve a viharjelzőrendszer
fejlesztésére fókuszálunk. Ez utóbbi esetében a
fejlesztés három fő területe:
Meglévő villanócsöves jelzők felújítása és
korszerűsítése, összesen 14 állomást érintően.
A beruházás végére valamennyi Balaton parti
állomás LED-es fényjelzéssel működik majd. A
korszerűsítés során az új fényforrás különböző
méretű és technikával készült oszlopokra kerül fel.
A magasság meghatározásakor figyelembe vettük
a beláthatóságot, hiszen minden lámpa esetében
az a legfontosabb, hogy az adott helyen a lehető
legjobban lehessen látni.
Új állomások létesítése
Az állampolgári igények és jelzések alapján
egyértelművé vált, hogy további lámpákra van
szükség a nagyobb lefedettséghez és a jobb
beláthatósághoz.
Az
új
parti
állomások
kialakításához pontosan meg kell határozni az új
oszlopok helyszínét, azokat meg kell tervezni,
talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni,
engedélyeztetési eljárásokat kell lefolytatni,
mindezek után kezdődhet meg a jelzőberendezés
telepítése és a szünetmentes berendezések
biztosítása és telepítése.
Ennek kapcsán Balatonederics, a Keszthelyi-öböl,
Balatonszárszó, Balatonszepezd és a Tihany
Bahart Kikötő kap új, korszerű lámpákat.
A tó közepére telepített jelzések
Ez egy teljesen új és innovatív
megoldás
a
viharjelzés
történetében.
Három,
vízbe
telepített oszlopon elhelyezett
lámpák teszik tökéletesebbé a
elláthatóságot. A vízügyi igazgatóság
munkatársaival
egyetértésben három oszlopot
helyezünk le a tóba, ezeken
kapnak helyet a led-lámpák, az
ezek működéséhez szükséges
napelemek és természetesen a
vezérlőszekrény.
Akkumulátorokat is elhelyezünk,
amelyek a napelemek bármilyen
meghibásodása esetén automatikusan működésbe lépnek.
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A helyszínek kiválasztásánál a cél az volt, hogy
mindhárom medencébe kerüljön egy-egy vízi
viharjelző okoslámpa, így Siófok, Szigliget és
Keszthely lesz a három új helyszín.
A 2018-as viharjelzési szezonban egyetlen esetben
sem történt olyan vízi baleset hazánk tavain, ami a
viharjelzőrendszer nem megfelelő működésére lett
volna visszavezethető. A 2019-ben tervezett
fejlesztéseinknek, a megnövekedett számú és
helyszínű viharjelző állomásoknak köszönhetően
tovább erősödik a térségben élők és pihenők
biztonsága.
Kiadta: BM Országos Katasztrófavédelmi
Főizgazgatóság (www.okf.hu)
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Földvári babaköszöntés,
Isten éltesse Jánni Lénárdot és családját!
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Pályaorientációs nyílt nap
Pályaorientációs nyílt napot tartottak a Széchényi
Imre Általános Iskolában, ahol a diákok különböző
szakmákkal, foglalkozásokkal ismerkedhettek meg. A
rendezvény-amit minden iskolában megtartottak- azt
szolgálja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak a
felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk
megtervezésére. A gyerekek az önkormányzati
munkáról, a városvezetésről Holovits Huba
polgármestertől kaptak tájékoztatást , emellett a
katasztrófavédelem, a kommunikáció és a média
világát is megismerhették.

Prekáczka Feri bácsit köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából.
A Jóisten éltesse sokáig!
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NYITOK
INGYENES 20-30 órás nyelvi
(ANGOL,NÉMET,OROSZ), valamint informatikai
képzések indulnak felnőtteknek (18 és 64 év között).
A képzés helyszíne:
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u.9.
(KULIPINTYÓ épülete).
A képzéseken való részvétel teljesen INGYENES!
Jelentkezni Bózáné Jakab Emesénél a
30/7992293 -as telefonszámon lehet.
Személyesen 8:00 - 16:30 óra között H-P-ig a fent
megadott címen előzetes egyeztetés alapján.
A képzések több választható időpontban délelőtt és
délután is indulnak.
Várunk minden kedves érdeklődőt!

HIRDETMÉNY
Balatonföldvár Város Önkormányzata a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
pályázatára 69 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a
17/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletében állapította meg.
Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:
• Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,-Ft-ot),
• egyedül élő személy esetében a 450 %-át (128.250 Ft-ot)
• a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
• a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő
személyek és háztartások számától.
A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet
benyújtani 2018. december 10. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és
vagyonnyilatkozatot.
A beadott kérelmeket a Humán Bizottság bírálja el.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!
Balatonföldvár, 2018. október 24.
Holovits György Huba
polgármester
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Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk Balatonföldvár ingatlantulajdonosait,
hogy a zöldhulladék nyílttéri égetése 2018. november 15. után
a rendelet értelmében nem engedélyezett.
A szerdánkénti szervezett zöldhulladék szállítása
2018. november 28-án /szerdán/ megszűnik.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanok elé zsákokban, illetve kötegelve
zöldhulladékot a továbbiakban ne helyezzenek el!
Szíves közreműködésüket köszönjük.
II. BALATONFÖLDVÁRI MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS ÉS KÉZMŰVESKEDÉS

2018. november

12.oldal

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

Kopré József
Libák libasorban
Három buta kis liba
sétálgat a réten.
Azt kérdi a legelső:
Mért vagyunk mi négyen?
Akármerre fordulok,
jön velem a párom.
Szólítgatom, kérdezem,
sehol sem találom…
Három buta kis liba
megy a napsütésben.
Megszólal a második:
Nem vagyunk mi négyen!
Öten vagyunk! Úgy bizony!
Öten, ahogy látom.
Mellettem is itt tipeg,
itt sétál a párom!
Három buta kis liba
meg-megáll a réten.
Megszólal a harmadik:
Ezt magam sem értem!
Először négy? Aztán öt?
Én meg hatot látok!
Hatan vagyunk, hat liba
megszámolhatjátok!
Három buta kis liba
akárhogy is számol.
hogy is lehet hat liba
három kis libából?
Megfejteni egyszerű,
nem kell tábla, kréta:
három volt a valódi,
s három az árnyéka..
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A hírlevél szerkesztõségének elérhetõsége: Polgármesteri Hivatal 8623 Balatonföldvár, Petõfi S. u. 1. Felelõs:
Holovits Huba polgármester
Telefon: 84/540-330, fax: 84/ 540-332, E-mail:pgmh@balatonfoldvar.hu
Észrevételek, kérdések leadhatók a hivatal titkárságán.
Készült Balatonföldváron a Quick Press Nyomdában 1300 példányban.
Szedés és nyomda: Bogdán Zoltán Balatonföldvár, Erzsébet u. 40. Tel/fax: 06 84/340-022 E-ail:nyomda@supraktv.hu

