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KORMÁNYABLAK NYILT BALATONFÖLDVÁRON
A hazai forrásból megvalósuló beruházás részeként ügyintézõ-ügyféltér, munkaállomás, valamint
új irodák létesültek. A beruházás hazai forrásból több mint 70 millió forintból valósult meg.
Ünnepélyes keretek között, Witzmann Mihály a térség országgyûlési képviselõje Dr. Neszményi
Zsolt kormánymegbízott, Holovits Huba polgármester és Dr.
Kiss Pál hivatalvezetõ vágták
át a nemzeti színû szalagot az
új okmányiroda bejáratánál. A
beruházásnak köszönhetõen a
korábbi 150 helyett 1614 ügytípus intézésére nyílik lehetõsége
a földváriaknak, a kistérségben
élõknek, valamint a turistáknak.
Az államigazgatás átalakításának egyik célja, hogy az emberek a lakóhelyükhöz minél közelebb, gyorsan és hatékonyan
tudják ügyeiket intézni. Az okmányirodák átalakítására a megyében összesen 218 millió forint áll rendelkezésre, melybõl
Balatonföldvárra több mint 70
millió forint került.
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Újabb állomásához érkezett az út és járda felújítási program
256 méter hosszúságban újítják fel a Széchényi utca nyugati oldalán lévõ járdát. A régi fagyökerektõl
megrepedezett, felpúposodott aszfaltréteget homokszínû térkõburkolatra cserélték, melyet zöldsávokkal díszítenek. A felújítás pályázati forrásból 18
millió forintból valósul meg.
Új aszfaltréteget kap a Vak Bottyán utca az állomástól a Széchényi Imre utcáig mintegy 995 négyzetméternyi felületen.
Balatonföldváron, a 2014-ben meghirdetett felújítási programnak köszönhetõen eddig több mint negyed milliárd forintot fordítottak utak és járdák felújítására az elmúlt idõszakban.
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Pályázati forrásból újítják fel a Nyugati strandot
Az 500 fõ befogadására alkalmas
fürdõhelyet 150 millió forintból
korszerûsítik az idei szezonra.
A beruházás célja a meglévõ épületek átépítésével és felújításával a
mai igényeknek megfelelõ, korszerû mûszaki megoldásokat tartalmazó, településképbe illeszkedõ és színvonalas szolgáltatást
nyújtó strand kialakítása, oly módon, hogy a területet a nyári szezonban, illetve azon túl, valamint a
strand zárása után rendezvények
lebonyolítására is használhassa a
település. Az ingatlanon lévõ épületek mûszaki állapota és megjelenése már nem felelt meg a mai kor
elvárasainak, de ez az ott lévõ sétányokra, utcabútorokra és a zöldfelületre is igaz. Éppen ezért a
zöldterület megújulásával új sétá-

nyok, játszótér létesül, továbbá
padok szemétgyûjtõk, kerékpártárolók is kihelyezésre kerülnek. A
felújításnak köszönhetõen lesz
jegypénztár, elsõsegélynyújtó he-

lyiség, vizesblokkok és öltözõ. Az
épület ezen részei megújuló energia felhasználásával lesznek fûthetõek. Az épület nyugati felében
üzlethelyiségeket alakítanak ki.

Fenntartható fejlõdés-Önfenntartó város

A Bajor Gizi Közösségi Ház
nagytermében polgármesteri
évértékelõvel egybekötött lakossági fórumot tartottak, melyen a 2017-es év eredményeirõl, valamint az idei év városi
beruházásairól, fejlesztéseirõl
is tájékoztatást adott Holovits
Huba polgármester. A bõ egy
órás tájékoztató az alábbi három fõ részbõl tevõdött össze:
I. Pályázati lehetõségek minél
hatékonyabb kihasználása
II. Fenntartható fejlõdés - az
önfenntartó város megteremtése
III. Az eddig elért eredmények
fenntartása, megõrzése:
• Balatonföldvár vagyonának
gyarapítása, önkormányzat
gazdasági helyzetének további megerõsítése

• kötelezõ önkormányzati fel- alábbiak szerint tevõdik össze:
adatokat ellátó intézmények
mûködtetése
• Terület – és Településfejlesztési Operatív Program 1,2 milli• Városi szociális intézkedési árd Ft
csomag megõrzése Földvárra
2017-ben rekordösszegû fej- • EFOP – 244 millió Ft
lesztési forrás, több mint 1,7
milliárd Ft érkezett, mely az • Hazai forrás – 175 millió Ft
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Megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi megemlékezésen beszédet mondott Holovits Huba polgármester: „A 48-as magyarok,
mertek gondolkozni hazában, nemzetben, megfogalmazták nemzeti hitvallásukat.
Forradalmáraink és szabadságharcosaink merték vállalni sorsukat, ki merték
mondani azt, amit ki kellett mondani. És a nép megértette minden szavukat. Akkor ez volt a világ rendje. Ma sincs ez másként. Ma úgy tûnik az emlékezés már
kevés. Csupán remélni egy jobb jövõ eljöttét ma már nem elég. Tettekre, szívós
munkára van szükség jogainkért, megélhetésünkért, népünkért. Új országot építünk ezen belül egy erõs Balatonföldvár megteremtése a célunk.” A mûsort a Széchényi Imre Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói adták, felkészítõ tanár: Babina
Éva, Mészáros Ágnes, Várszegi Gábor voltak. Közremûködött a Balatonföldvári
Fúvószenekar.
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Belvíz elleni védekezéssel telt a hosszú hétvége Balatonföldváron
A hirtelen lezúduló nagy mennyiségû csapadék miatt a legmagasabb fokú belvíz elleni védekezést
kellett elrendelni péntek délben
városunkban. A csapadékelvezetõ
hálózat teljesen telítetté vált. A
szivattyúzás a kritikus pontokon
folyamatos volt, míg a Hunyadi János utcai befolyónál homokzsákos
védekezést is alkalmazni kellett. A
városüzemeltetés, a helyi polgárõrség, vízügyi szakemberek és a katasztrófavédelem is segített a belvízhelyzet kezelésében,nekik az
Önkormányzat nevében ezúton is
köszönjük áldozatos munkájukat!

Polgármesteri jutalomban részesültek a belvízvédelmi feladatok ellátásában résztvevõk.
A 2018. 03.16.- 03.18 közötti hosszú hétvégén a belvízelleni védekezésben végzett áldozatos
munkájukért a városüzemeltetés dolgozóit, a helyi polgárõrség tagjait, részesítette jutalomban
Holovits Huba polgármester.
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Egyéniben és csapatban is dobogós helyen végeztek a földvári diákok!
A Magyar Evezõs Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség együttmûködésének köszönhetõen
évrõl évre megrendezik az Evezõs Ergométer Diákolimpiát,melyen a Széchényi Imre Általános Iskola tanulói az alábbi helyezéseket érték el:
II. korcsoport Fiú

II. korcsoport Leány

Varró László 3.
Oroszi Hunor 16.
Oros Zoltán 17.
Andorka Rozi 7.
Meilinger Lili 14.

III./1. korcsoport Fiú

Bakos-Kávay Botond 2.
Surján Levente 8.
Varga Tamás 13.

III./2. korcsoport Fiú

Potyi Károly 1.

III./1. korcsoport Leány

Vajda Éva Orsolya 11.
Kasza Ella 12.

III./2. korcsoport Leány

Pál Réka 5.
Jónás Bianka 8.

IV./1. korcsoport Fiú

Varga Krisztián 1.

IV./1. korcsoport Leány

Bagyarik Evelyn 3.

IV./2. korcsoport Fiú

Galó Dániel 5.
Szûcs Balázs 12.

IV./2. korcsoport Leány

Vízvári Tünde 6.

II. korcsoport Csapat

1. helyezés: Andorka Rozi,
Meilinger Lili, Oroszi Hunor,
Varró László

III./1. korcsoport Csapat

1. helyezés: Vajda Éva Orsolya,
Kasza ella, Bakos-Kávai Botond,
Surján Levente
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Hat darab éremmel tértek haza a Széchényi Imre Általános Iskola karatésai
680 versenyzõ mérte össze tudását
a Halom Kupán, melyet a tököli
városi sportcsarnokban tartottak.
A földvári karatésok az alábbi
eredményeket érték el:

Zab Zoé 7 éves lánykata-kumite
bronz érem,

Zab Zétény 7 éves fiúkata arany
érem,kumite ezüst érem,

Csuha Gábor 12 éves fiú kata
bronz,kumite bronz érem.

Balatonföldvár Város Önkormányzata
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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

