Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2018. május 2018 /4. szám
Megszépül a nyári városközpont
A kikötõ és környéke Balatonföldvár elsõ számú turisztikai
célpontja éppen ezért a városvezetés kiemelt figyelmet fordít
az önkormányzati tulajdonban
lévõ terület rendbetételére. A
Bajcsy- Zs. utcában 36, míg a
Vak Bottyán és Bajcsy- Zs. utcák keresztezõdésénél található
területen 50 parkolóhelyet alakítanak ki. A beruházás részeként megújul a közvilágítás és
kiépítésre kerül a csapadékvíz
elvezetõ rendszer, ami azért is
fontos, mert a korábbi években
nagyobb esõzések után ez a terület szinte teljesen víz alá került. A parkolók térkõ burkolatot kapnak virágsziget díszítéssel.
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Tájékoztató a 2018.április 8-i választási eredményekrõl
Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes Szántód, Szólád Teleki település tekintetében
A 2018. április 8-ai választási eredmények április 15. napjával véglegessé váltak.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó hét település összesített adatai szerint a megjelenési arány –
hasonlóan az országos átlaghoz – magas, 71 %-s volt.
Arányaiban Szántódon mentek el a legtöbben szavazni, itt a névjegyzékben szereplõ választópolgárok 75 %-a szavazott,
Bálványoson volt legalacsonyabb a megjelenési arány, de még ott is 59,1 %-os volt a részvételi arány a választáson.
A szavazatok 99 %-a érvényes volt.
Az alábbi két táblázat tartalmazza a pártlistára leadott illetõleg az egyéni jelöltekre leadott szavazatok számát a hét település tekintetében.
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A választás napján a hét település mindegyikében rendben zajlott a szavazás, a szavazó helyiségekben és a mozgóurnás szavazás során egyaránt. Rendkívüli esemény nem történt.
A helyi szavazat számláló bizottságok illetõleg választási bizottságok munkájával kapcsolatban észrevétel nem merült fel, választási kifogás nem érkezett.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a választási bizottságok tagjainak, a választási iroda valamennyi munkatársának
a választási eljárás során végzett szakszerû munkájáért.

Köselingné dr. Kovács Zita
egyzõ
választási iroda vezetõ
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ÚJABB ÁLLOMÁSHOZ ÉRKEZETT AZ ÚT ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSI PROGRAM
256 méter hosszúságban újították fel a Széchényi utca
nyugati oldalán lévõ járdát. A
régi fagyökerektõl megrepedezett, felpúposodott aszfaltréteget térkõ burkolatra cserélték, melyet zöldsávokkal díszítettek. A felújítás pályázati
forrásból 18 millió forintból valósult meg. Balatonföldváron,
a 2014-ben meghirdetett felújítási programnak köszönhetõen eddig több, mint negyed
milliárd forintot fordítottak utak
és járdák felújítására az elmúlt
idõszakban.
GYÁSZKÖZLEMÉNY
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy Balatonföldvár város elsõ díszpolgára

Holovits György
2018. május 3-án életének 72. évében váratlanul jött súlyos
betegség után elhunyt.

Halálával a magyar vitorlázó társadalom egy legendával lett
szegényebb. 20 éves volt, amikor versenyszerûen vitorlázni
kezdett. Elsõ bajnoki címét 1967-ben nyerte. Aztán sorra jöttek a versenyek és a sikerek. Kétszeres olimpikon, háromszoros Közép-Európa Bajnok és 31-szeres Magyar Bajnok.
Holovits György „Gyúró” minden idõk egyik legeredményesebb magyar vitorlázója volt, aki ezáltal Balatonföldvár városának is hírnevet szerzett és a vitorlás sport egyik bázisává emelte a települést. Holovits Györgyöt Balatonföldvár Város Képviselõ-testülete saját halottjának tekinti,
emlékét kegyelettel megõrizzük.
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KÉK SÉTA
Április 2.-a , az Autizmus Világnapja, ezért ebben a hónapban a
figyelem az autizmusra, az autista
emberekre irányult. Több helyen a
városok ikonikus épületei is kék
kivilágítást kapnak. A tavalyi évhez hasonlóan a társadalmi szerepvállalás jegyében a balatonföldvári
Hajózástörténeti

Látogatóköz-

pont is részt vett a programban és
csatlakozott az épület kék színnel
történõ kivilágításával az országos
kampányhoz.
Az ARON Egyesületet autista
gyermekeket nevelõ családok érdekvédelmében hozták létre 2015ben, ma az AOSZ tagjaként és hálózati szervezeteként dolgozik a
siófok térségében élõ, mintegy 6065 autizmusban érintett család
terheinek mérséklésén, az autista
gyermekek iskolai integrációjának
elõsegítésén,

szemléletformáló

programokkal és információnyújtással.
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MAJÁLIS
A közösségi ház udvarán tartották az idei majálist. Színes programokkal várták a kicsiket és
a nagyokat is május elsején. A szervezõk kézmûves foglalkozásokkal, valamint ínycsiklandó
bográcsételekkel is készültek. A színpadon
elõadásokat láthattak az érdeklõdõk.
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FÖLDVÁRI SIKEREK A MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENYEN
Balatonföldváron rendezték meg a Somogy Megyei
Rézfúvós versenyt, melyen összesen 5 hangszeren
trombitán, harsonán, vadászkürtön,tenorkürtön és
tubán játszottak. Négy korcsoportban 80 gyerek vett
részt a találkozón a 9-18 év közötti korosztályból. A
Ránki György Zeneiskola növendékei az alábbi
eredményeket érték el:
Szobonya Zétény
Bölcsik Rozi

Csapó Tamás - tenorkürtös,
Galó Dániel - harsonás és
Pap Marcell - tubás szép játékát a zsûri oklevéllel
jutalmazta.
Tanáruk: Budai Attila,
Zongorán Gergely-Somogyi Éva kísért.

- trombita I. korcsoport - Különdíj
- vadászkürt I. korcsoport - Különdíj

Krisztián Bence - trombita II. korcsoport - I. díj
Bölcsik Zoltán
- trombita II. korcsoport - Különdíj
Molnár Móric Miklós - tuba II. korcsoport - II. díj
Bagyarik Benedek - tuba II. korcsoport - Különdíj
Durkó Barnabás
- tuba II. korcsoport - Különdíj
Tavasi Bence - trombita III. korcsoport - II. díj
Kõvágó Zsombor - trombita III. Korcsoport - III. díj
Potyi Károly Gyula - trombita III. korcsoport - III. díj

TÁJÉKOZTATÓ
A ZÖLDHULLADÉK
KIHELYEZÉSÉRÕL

Tájékoztatjuk Balatonföldvár lakosságát, hogy a zöldhulladék szállításának módja
megváltozott. A szolgáltató 2018.évben a közterületre kirakott fekete 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 zöldhulladék került elhelyezésre, vagy
c) az ingatlanhasználó választása szerint a közszolgáltató által rendszeresített, külön
megvásárolható, biológiailag lebomló hulladékgyûjtõ zsákban.
/ Csutak bútor bolt, Balatonföldvár festékbolt/

Balatonföldvár tisztasága mindannyiunk érdeke,
köszönjük szépen a lakosság együttmûködését!
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CSÖKKENÕ PARKOLÓ DÍJAK, ÚJ ZÓNÁK
Balatonföldvár Önkormányzat Képviselõ-Testületének 7/2017
(III.22.) rendelete (továbbiakban rendelet) alapján 2017. május
01-tõl több lépcsõben fizetõ parkolási rendszert vezetett be.
A parkolási rendszeren belül 3 fizetõ Zóna került kialakításra.
I. zóna (kiemelt övezet): 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.
A zóna üzemideje: május 01-tõl – szeptember 30-ig naponta 09
órától – 21 óráig.
II. zóna – belvárosi parkoló övezet: Bajcsy – Zsilinszky u. két oldalán és a Vak Bottyán utca dél
keleti részén kialakított táblával kijelölt terület. A zóna üzemideje: május 01-tõl – szeptember 30ig naponta 09 órától – 21 óráig.(jelenleg kivitelezés alatt, várható átadás 2018. június 15.)
III. zóna – Strandi parkoló övezet: Balatonföldvár Keleti strand bejáratától mindkét irányban 300
m hosszan terjedõ, út melletti táblával kijelölt terület, illetve a Balatonföldvár Nyugati strand elõtt
az út melletti táblával kijelölt terület, valamint a strand melletti parkoló. A zóna üzemideje: június
01-tõl – augusztus 31-ig. naponta 09 órától – 21 óráig.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által biztosított mobilparkolási rendszert SMS-sel, telefonhívással
vagy mobil applikációval lehet használni. A rendszerrõl részletes leírást találnak a
www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/wiev/parkolasi-utmutato-ügyfeleink-reszere weboldalon.
A három díjfizetõ zónában eltérõ mértékû óránkénti díjat kell fizetni.
Az I. zónában 300 Ft-ot, a II. zónában 250 Ft-ot, míg a III. zónában 200 Ft–ot.
I. zóna: piros, II. zóna: kék, III. zóna: narancssárga.
A II. zóna (kék) és a III. zóna (narancssárga) esetében, ha egész nap a zónákban parkol,
napijegyet is válthat, amelynek ára a II. zónában 1250 Ft, míg a III. zónában 1000 Ft.
Az I. zónában (piros) napijegy nincs.
A díjszabások egységesen a várakozó helyeket személygépkocsival, 3.5 tonna alatti tgkval. és (3 kerekû) motorkerékpárral igénybevevõkre vonatkoznak. 3.5 tonna feletti gépjármûvel a várakozóhelyek nem vehetõk igénybe.
Mentességek kedvezmények:
Díjmentesen várakozhatnak valamennyi parkolóban – meghatározott egyéb feltételek mellett- a
rendvédelem, az OMSZ, a helyi önkormányzat gépjármûvei illetve a mozgáskorlátozottat szállító
gépjármû, a kétkerekû és a segédmotor-kerékpár, és a diplomáciai mentességet élvezõ
személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjármûve.

2018. május

10.oldal

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

A földvárkártya birtokosok – külön eljárási rend szerinti jogosultság igazolás mellett –
a II. illetve III. zónában (strandi övezet) a parkolást díjmentesen vehetik igénybe.
A földvárkártyáról bõvebben a www.foldvarkartya.hu oldalon tájékozódhatnak.
Amennyiben valaki nem fizeti meg a parkolási díjat, annak az egy órai parkolás árán kívül pótdíjat
is kell fizetnie. A pótdíj mértékének meghatározása az 1988. évi I. törvény alapján történik. A
pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követõ 15 napon belüli befizetés esetén az adott
napon belül díjköteles idõszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, azaz
az adott várakozási zónában érvényes egy órai várakozási díj tizennégyszeres összege. A pótdíj
összege a pótdíj kiszabásának napját követõ 15 napon túli befizetés esetén az adott parkolási
zónában érvényes egy órai várakozási díj negyvenszerese.
A pótdíjat a pótdíjfizetési felszólításhoz mellékelt csekken, illetve az üzemeltetõ 1174304027300499-00000000 számlaszámú számlájára történõ banki átutalással, lehet megfizetni. A
pótdíj ÁFA mentes.
Elérhetõségek: Tel.: 06 20 492-2820, E-mail: ugyfelszolgalat@bknkft.hu
OLASZ GYÕZELEMMEL ZÁRULT A LÉSER IFJÚSÁGI EURÓPA BAJNOKSÁG
A fiúknál és a hölgyeknél egyaránt az olasz csapat tarolt az ifjúsági vitorlázó Eb-n
Hat gyönyörû nyárias napon és változatos szelekben tudták a szezon elsõ világversenyét megrendezni
Balatonföldváron. A 31 országból érkezett 207 versenyzõ a gyenge szellõtõl az erõs szélig minden körülményben kipróbálhatta a balatoni vitorlázást.
Érdi Mári, hazánk legeredményesebb nõi vitorlázója, aki szintén a Laser Radial osztályban érte el világelsõ eredményeit a díjkiosztó díszvendége volt, a fiatal versenyzõknek annyi üzenete volt, hogy bár nagyon változó és trükkös szelek fújnak a Balatonon
és ezt most õk is megtapasztalhatták - aki itt nyerni
tud, az bárhol elsõ lehet.
Az 53 versenyzõvel érkezõ olasz csapat tarolt a
kontinens viadalon. A hölgyeknél Matilda Talluri lett
az elsõ, második Federica Cattarozzi, a dobogó
harmadik fokára pedig az orosz Valeriya
Lomatchenko állhatott fel. A holland Annabelle
Westerhof sokáig vezette a lányok versenyét, de a
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záró futam utáni hosszas óvástárgyalás alatt, korai rajtért õt is kizárták egy futamból és így három helyet
hátraesett. Végül a negyedik helyért vehette át a díját a csinos németalföldi versenyzõ.
A fiúknál a viadalt lényegében végig vezetõ Guido Gallinaro vitte el az Európa bajnoki címet. Kiegyensúlyozott eredményét a fiatal versenyzõ nagyon szerény stílusban jellemezte egyik nyilatkozatában: “Sose
becsülöm le a mezõnyt, itt nagyon kell figyelnünk minden megmozdulásunkra, mert szorosak a meccsek
és nagyon nehezek a rajtok viszont a technikai felkészültségem
magabiztosságot adott. Koncentrálnom kellett végig,már ez a mezõny is nagyon sûrû, pár perc
alatt átmennek a hatvan fõs csoportok a bójáknál és a legkisebb
hiba is nehezen korrigálható helyre dob vissza. Nagyszerû párosmeccseket is tudtam folytatni ebben a mezõnyben és igazi bajtársi hangulat van, a pályán is kialakulhatnak barátságok. Szeretem
a Laser Youth Radial flottát, nagyon jó a hangulat és a csapatom
is sokban támogat - most is
együtt megyünk megünnepelni
országunk kiemelkedõ szereplését!”
Második Marcelo Cairo Assenza
spanyol vitorlázó lett, míg a harmadik a sorrendben a bermudai
Campbell Patton lett. Viszont õ a
Trophy-ba kapott díjazást, így a
bronz érmet az orosz Kirill
Tereshkin vehette át.
Az U17-ben a hölgyeknél a lengyel Marcelina Korszon nyert, második az izraeli Shai Kakon, harmadik
az
orosz
Elizaveta
Borovkova.
A tizenhét év alatti fiúknál elsõ a
lengyel Michal Krasodomski, második Thomas Westerhof Hollandiából, a bronzérmet pedig az
orosz Nikita Melnikov vihette haza.
Spartacus VE újból bebizonyította, hogy Balatonföldvár kiváló
helyszín magas színvonalú, nemzetközi vitorlásversenyek megrendezésére. Az egy hétre érkezõ közel 400 vendéggel, a kora áprilisi
idõszakba is életet lehet vinni, a
szezon elõtt még szunnyadó turizmusba.
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RENDEZVÉNYNAPTÁR
2018. JÚNIUS – JÚLIUS – AUGUSZTUS
Szeretettel hívjuk és várjuk következõ programjainkra:
Június 22 – 23.: FÖLDVÁRI NAPOK
A város alapításának évfordulójához köthetõ rendezvényt a Földvári kitüntetések
átadása, gyermekelõadások, néptáncbemutató, koncertek és tûzijáték színesíti. Az
egyes programelemek helyszíneit a vásári forgatag kapcsolja össze a Fesztivál
téren.
Június 24.: SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁG
Az év leghosszabb napját ünneplõ szabadtéri helyszíne a Kvassay sétány.
Szórakoztató szabadtéri gyermek-, néptáncos rendezvények színesítik a
programot. A rendezvényt hagyományosan a tûzzsonglõr produkció zárja, mely
csodás látványt nyújt a Balaton parton.
Július 13 – 15.: FÖLDVÁRI PIKNIK
Vendéglátósok és kézmûvesek kirakodó vására és rengeteg szórakoztató program
várja a Fesztivál téren az érdeklõdõket ezen a hétvégén.
Július 17. – 24. – 31. – augusztus 7. – 14.
FÖLDVÁRI ZENEI ESTÉK
Hangverseny-sorozat keddenként 20.00 órakor a közösségi házban
Július 13. – 20. – 27. – augusztus 3. – 10.
TÉRZENE – FÖLDVÁRI FÚVÓSZENEKAR
Péntekenként 19.00 órától a Jubileumi téren/a Fesztivál téren
Július 25 – 29.:
II. BALATONFÖLDVÁRI SÖRFESZTIVÁL
Második alkalommal kerül megrendezésre a Balatonföldvári Sörfesztivál. A
Serfõzõ, közkedvelt, közel 1200 méteres parti sétány kiváló helyszíne egy
nyárközepi koncertes, bulizós sörfesztiválnak.
Augusztus 3 – 12.:
FÖLDVÁR FIESZTA
Szórakoztató rendezvény minden korosztály számára Balatonföldváron a bor és a
gasztronómia kedvelõinek. Gyermek-, könnyûzenei és kulturális programok,
kézmûves vásár a Fesztivál téren.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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

