Balatonföldvári
Önkormányzati Hírlevél
Nekünk Balatonföldvár a legfontosabb!
2021. május 2021/4. szám

125 ÉVES BALATONFÖLDVÁR
Szerencsés múltja, virágzó jelene, ragyogó jövendõje van Balatonföldvárnak.
(Eötvös Károly: Balatoni utazás)
Azt tartja a mondás, hogy élni, lakni bárhol lehet, de otthon csak ott lehetünk, ahol a mindennapi küzdelmekhez, a
jövõ ígéretéhez hozzáadjuk önmagunkat is. Mi itt Balatonföldváron Isten tenyerében érezhetjük magunkat, hogy ilyen
csodálatos helyet mondhatunk az otthonunknak.
Isten éltesse Balatonföldvárt!

Balatonföldvár története
A régészeti leletek szerint i.e. IV. században kelta kultúra virágzott a vidéken, ekkor épült a vaskori földvár,
a település névadója. Délrõl földsánc, északról a Magaspart szakadéka és a tó védte.
Földvár nevének elsõ írásos emléke a XI. századból
ismert. 1358-ban oklevelekben Feuduar formában
szerepel, amelyek szerint Kõröshegy falu tóparti határrésze volt.
A XVII. - XIX. században Földvárpuszta néven jelezték a térképen és a Széchényi család birtokainak része

volt. Népessége az elsõ népszámláláskor (1870) még
alig haladta meg a száz fõt.
A Széchényi család háziorvosa, dr. Korányi Frigyes
egyetemi tanár a mai fürdõtelep kialakításának egyik
kezdeményezõje. Gróf Széchényi Imre az õ javaslatára parcelláztatta fel 1894-ben a korábbi pusztát. A
Széchényi családnak hathatós támogatója volt a község alapító munkájában Spur István uradalmi mérnök
- késõbb balatoni kormánybiztos - és Schilhán József
uradalmi kertész. A gyógyüdülésre szánt fürdõtelepet
hivatalosan 1896-ban nyitották meg, ettõl fogva nevezik a települést Balatonföldvárnak.

Magán fürdõházak
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POLGÁRMESTER VÁLASZOL...
A település alapításának 125. évfordulóját ünnepeljük idén.
Mennyire sikerült az alapítók szándékát megõrizni és
érvényesíteni az eltelt idõszakban?
Jómagam azoknak a véleményét osztom, akik Balatonföldvár
fénykorát egyértelmûen a II. világháború elõtti idõszakra teszik.
Akkor létesültek ugyanis azon szolgáltatások és települési
infrastruktúra meghatározó elemei, melyek kiemelik városunkat a
déli parti települések közül.

Ön szerint mik voltak ezek?
Elsõsorban a vitorláskikötõ, a Kvassay sétány, a parkok, sétányok,
villasorok, jellegzetes épületek pl.Kaszinó, amik a mai napig
megadják településünk sajátos arculatát.

Miért nem az északi parti településekkel hasonlítja össze Balatonföldvárt?
Azok a települések az északi parton, amiket manapság példaként szoktak említeni teljesen más fejlõdési utat
jártak be, mint mi. Egyrészt többnyire évszázados történelmi múlttal rendelkeznek, másrészt a déli partiakkal
szemben egyénenként is különbözõ fejlõdési irányt választottak és választanak napjainkban is. Vannak, akik a
falusias környezet megóvásában az építési, fejlesztési beruházások stopjában látják a jövõt és van olyan is, ahol
tizenvalahány vitorláskikötõt építettek és egyidõben négy yacht kikötõt bõvítenek jelenleg is. Velük szemben
a déli part, elsõsorban a szocializmus idõszakában, egybefüggõ és jórészt egyforma településképet öltött.
Véleményem szerint a mi fõ feladatunk azoknak a jellegzetességeknek a kihangsúlyozása, amelyek kiemelik
Földvárt ebbõl, a déli parti egységesnek mondható masszából.

Aki polgármesternek áll, ezek szerint legyen egyszemélyben városépítõ is?
Nem feltétlenül, a megfelelõ szakemberek tudását megfelelõen kell tudni használni. Az viszont fontos, hogy
egy településvezetõ határozott elképzeléssel rendelkezzen és összefüggéseiben lássa egy város mûködését,
fejlesztését, ne féljen az újításoktól.

Tudna példát mondani ezekre Földvár vonatkozásában?
Igen. Jó dolog, ha egy polgármester fejlett intézményrendszert épít ki egy kétezer fõs kisvárosban, de ha azt
nem tudja finanszírozni és vagyont kell felélni a mûködtetéséhez, az már nem helyes. Jó dolog, ha egy
polgármester gondot fordít arra, hogy sok virág legyen a köztereken, de ha közben nem újítja fel az utakat,
járdákat vagy hagyja a strandokat lepusztulni, az már nem helyes. Jó dolog, ha egy polgármester térségi
központi szerepet tölt be, de ha mellette nem tud folyamatosan új turisztikai attrakciókat létrehozni a saját
településén, az már nem helyes.

Azét mosolyogjunk is egy kicsit beszélgetésünk végén: eddig két állandó szereplõje volt a Mosolygók
Lapjának. Az egyik Orbán Viktor miniszterelnök kormánya a másik pedig Ön. Most mintha változás
történt volna. Két hónapja nem olvasni a polgármesterrõl. Köze lehet ennek ahhoz, hogy sajtópert
indított és nyert is elsõfokon az újság szerkesztõségével szemben?
Mindenképpen megvárnám a jogerõs ítéletet mielõtt állást foglalnék ebben a kérdésben, ha másodfokon is
megáll, hogy valótlant állítottak, azt azért meg fogom énekelni. Bár az is lehet, hogy kifogytak a helyi témákból
és már számukra is unalmas volt mindig ugyanazt havonta ismételgetni. Esetleg a pereskedéssel járó
költségeket sokallják….
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ELSÕFOKON NYERT A VÁROS POLGÁRMESTERE A SAJTÓ-HELYREIGAZÍTÁSI PERBEN
Holovits Huba polgármesterrõl valótlanul állították a Herényi Károly nevével fémjelzett Mosolygók
Lapjában, hogy a kikötõben lévõ
közvécét a polgármester bontatta
el. A bíróság a perköltség megfizetése mellett kötelezte a Mosolygók
Lapjának szerkesztõségét, hogy az
alábbi helyreigazító közleményt
kommentár nélkül jelentesse meg:
“Lapunk 2021 februári számában

„Az adózás lélektanáról” címmel
megjelent cikkünkben valótlanul
állítottuk, hogy Holovits György
Huba polgármester lebontatta a
hajókikötõ területén álló közvécét.A valóság ezzel szemben az,
hogy a hajókikötõ területén található közvécé épülete a korábbi
polgármester, Bezeréti Katalin hivatali idejében, 2006-ban a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonába ke-

rült, és a lebontásáról is õk döntöttek 2016-ban.”
Az ítélet nem jogerõs.

ÚJABB PERT VESZÍTETT A FÖLDVÁRI CIVIL EGYESÜLET -EZÚTTAL A TERVEZETT
E-KIKÖTÕ ÜGYÉBEN NEM SIKERÜLT A JOGORVOSLAT ELSÕ FOKON HERÉNYIÉKNEK
Visszautasította a bíróság a helyi szervezet keresetlevelét
A Veszprém Megyei Kormányhivatal az év elején hozta meg az e-kikötõ fejlesztésével kapcsolatban a Ba-labo Kft. részére az elõzetes
környezetvédelmi határozatát, melyben az szerepel, hogy a „tervezett
tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás“. A helyi egyesület ezt a határozatot támadta meg. A keresetlevelet a bíróság visszautasította, mert az elnök ügyetlenül eljárási hibát vétett, így a beadvány érdemi
vizsgálatra alkalmatlan volt. A bíróság határozata nem jogerõs, a végsõ döntést a Kúria hozza meg.

MUNKAMEGBESZÉLÉS
Informális összejövetelt tartott a
város képviselõ-testülete. A megbeszélésen Holovits Huba polgármester tájékoztatta a képviselõket
a folyamatban lévõ városi ügyekrõl,beruházásokról.
A fejlesztések jól haladnak a járványhelyzet ellenére is. Folyamatban van az óvoda tetõszerkezetének, valamint a tornaszobának a
javítása és hamarosan elkezdik
szintén az óvodánál, a sport udvar
és a bölcsõde kivitelezését. A
strandok az idei szezonra az elnyert pályázatoknak köszönhetõen
magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak a fürdõzõknek.

A Szivattyú park felújítási munkálatai a nyár elejére elkészülnek. A
szabadtéri színpad felújítása az
idei szezonban is tart, így idén a

kulturális rendezvények helyszíne amennyiben a járványhelyzet engedi- a Kulipintyó Villa és a Bajor Gizi Közösségi Ház lesznek.
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EGYEZTETÉS

A hazai és uniós forrás lehetõségekrõl,
földvári

fejlesztési

elképzelésekrõl

egyeztetett az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban Dr. Lengyel Györgyi
miniszteri biztos asszonnyal és Vartus
Gergely

helyettes

államtitkár

úrral

városunk polgármestere.

ÉPÜLHET A BÖLCSÕDE- ALÁÍRTÁK A KIVITELEZÉSI SZERZÕDÉST
A munkaterület átadását követõen a kivitelezõ
megkezdte a munkát ,ügyelve a zavartalan és biztonságos óvodai mûködésre.
Balatonföldvár Városa sikeresen pályázott bölcsõde létesítésére, amit a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban valósít meg. Az elnyert
támogatásból egy 12 férõhelyes bölcsõde épül a
Mesevár Óvodánál. A fejlesztés részeként kialakítanak öltözõket, gyermek mosdókat, zuhanyzókat,
mosó és vasalóhelyiséget, melegítõ konyhát, étkezõt, játék és babakocsi tárolókat, játszóteret, irodát,dolgozói helyiségeket továbbá készségfejlesztõ
eszközöket szereznek be.
TÁJÉKOZTATÁS SZÁLLÁSADÓK RÉSZÉRE

T/16367 szám alatt törvényjavaslat készült és került benyújtásra az Országgyûlés elnökéhez a veszélyhelyzettel összefüggõ átmeneti szabályokról.
A tervezet 125. §-a érinti az idegenforgalmi adó
témáját, mely szerint 2021. január 1. napja és
2021. június 30. napja közötti idõszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az
adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót
azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be
kell vallania az adóhatósághoz.
A tervezet szövegezésébõl következõen várható-

an 2021.július 1. napjától ismét lesz idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség, melynek mértéke
Balatonföldváron 500 Ft/fõ/vendégéjszaka. A
törvénytervezet jelenleg még nem került elfogadásra, a hatályba lépésérõl tájékoztatást fogunk
adni.
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FELMÉRÉS KÉSZÜL A VÉDETT FASOROK ÁLLAPOTÁRÓL
A védett fasorok állapotának legátfogóbb
felmérése kezdõdik meg a napokban, amire az
elmúlt negyven évben még nem volt példa a
településen.
Az önkormányzat által felkért szakcég, a
következõ hónapokban elvégzi a fasorok
speciális állapotfelmérését (fakopp 3 D
hangtomográfias vizsgálat,húzásos,dinamikus
gyökérvizsgálat), fakatesztert készít és javaslatot
tesz a megvédendõ fák ápolására.
A felmérés két ütemben történik:
I.ütem: Kvassay sétány: ~ 346 db fa
Széchényi Imre utca: ~ 98 db fa
II.ütem: Bajcsy-Zsilinszky utca: ~ 68 db fa
Rákóczi-Somogyi Béla utca: ~ 686 db fa
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS - FÛNYÍRÓK „MUZSIKÁJÁHOZ’’
Balatonföldvár Városának közösségi együttélés szabályaira vonatkozó rendelete, a háztartási
zajkibocsátásra vonatkozóan:
Aki
a) belterületi ingatlanon a háztartás, az ingatlan- és közterület karbantartás körébe tartozó zajt keltõ tevékenységet hétköznap nem 9-19 óra között, szombaton nem 9-12 óra és 15-19 óra között,vasárnap
és ünnepnap nem 9-12 óra között végez, hanem motoros háztartási gépeket, így különösen: fûnyírót,
lombszívó-fúvót, fûrészt, gyorsvágót, köszörût ettõl eltérõ idõpontban üzemeltet,használ,
b) belterületi ingatlanon egyéni vagy társas vállalkozás keretében, jövedelemszerzõ tevékenysége során
zajt keltõ tevékenységét, zajt keltõ motoros berendezés/gép/eszköz üzemeltetését hétköznap nem
7-19 óra között, szombaton nem 7-12 között végzi, vagy vasárnap és ünnepnapon zajt keltõ tevékenységet végez, zajt keltõ motoros berendezés/gépet/eszközt üzemeltet kivéve a sürgõs hibaelhárítás céljából történõ munkavégzést, a közösségi együttélés alapvetõ szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

A KULIPINTYÓ VILLA UDVARA LESZ A KULTKIKÖTÕ ELÕADÁSAINAK OTTHONA
Minden program szabadtéren valósul meg, a
Kultkikötõ 2021-es évadában.
„Úgy tûnik, a nézõink is egyetértenek velünk
abban, amit már a tavalyi évadban is
hangsúlyoztunk: jelen körülmények között a
legbiztonságosabb játszótér a szabadtéri színház.
Ennek megfelelõen a tavalyi év viszontagságai
miatt kicsit megtépázva, de bizakodva tekintünk
elõre, és a tervek szerint június közepén elkezdjük
a 2021-es évadot” – mondta Nagy Viktor. Így idén
a balatonföldvári kulturális rendezvények helyszíne
a Kulipintyó Villa udvara lesz. A következõ
szezonban pedig, már egy felújított szabadtéri
színpad fogadhatja a nézõket Balatonföldváron.
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PARKOLÁSI INFORMÁCIÓK
A
Kormány
döntésének
értelmében a közterületi parkolás
2021.május 25-tõl ismét fizetõs,
tehát városunkban is visszaállt a díjköteles parkolás
megszokott rendje.
Balatonföldvári parkolási díjakról, zónákról:
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
Motel sétány két oldala, a Széchényi Imre utca Spur
István utcához csatlakozó jobb oldala, a Spur István
utca két oldala a Liszt Ferenc utca és a Kisfaludy utca
keresztezõdéséig, valamint a Liszt Ferenc utca két
oldala. A zóna üzemideje: május 01-tõl – szeptember
30-ig naponta 09 órától – 21 óráig.

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, a strand melletti
parkoló, valamint a Hunyadi utca két oldala. A zóna
üzemideje: június 01-tõl – augusztus 31-ig. naponta 09
órától – 21 óráig.
A zónák kialakítása megtekinthetõ az interneten:
https://balatonfoldvarinonprofitkft.hu/parkolas/
A
Földvár
Kártya
szabályozásáról
szóló
önkormányzati rendelet szerint a Földvár
Városkártya birtokosai a II. és III. parkolási zónában
díjmentesen parkolhatnak a tulajdonukban lévõ egy
gépjármû vonatkozásában.
Földvár
Városkártya
igénylésének
menete:
https://balatonfoldvar.info.hu/hu/igenyles-menete
Földvár Városkártya megújítása: személyesen a
Tourinform irodában vagy online az alábbi linken:
https://balatonfoldvar.info.hu/hu/varoskartyamegujitas

ÓVODA
Újra együtt!
Az óvodák újranyitása után a Mesevárba ismét
beköltözött az ÉLET. A gyermekek kétharmada
örömmel vette birtokba saját csoportját, illetve az
óvoda udvarát is. Meghatódva, õszinte érzésekkel
üdvözölték egymást, köszöntöttek bennünket. A
járványügyi helyzetnek megfelelõen történik továbbra
is
a
gyermekek
fogadása.
Vezetõként
kötelességemnek éreztem felelõsségteljesen eljárni
munkatársaim egészsége védelmében is, ezért
lehetõségük volt igénybe venni a koronavírus
kimutatására szolgáló gyorstesztet, valamint a teszt
azon formáját, amely az ujjbegyvérbõl vett mintával
kimutatható védettséget, antitest jelenlétét igazolja. A
Covid tesztelés lehetõségével a Bálványosi Tagóvoda
dolgozói is éltek. Fontosnak tartottam az oltakozás
elõtti gyorsteszt elvégzését is, ezért a Mesevár Óvoda
dolgozói a pedagógusoknak szervezett soron kívüli
oltás napja elõtt átestek az orrgaratból vett
mintavételezésen. Balatonföldvár Város Önkormány-

zata saját forrásból,
illetve a Somogy Megyei
Önkormányzattal való
együttmûködés révén a
Mesevár
Óvoda
dolgozóinak továbbra is
biztosítja
az
antigén
gyorsteszteket a COVID-19 fertõzés kimutatása
érdekében. Meggyõzõdésem, hogy a folyamatos
tesztelésnek köszönhetõen a „vigyázzunk egymásra“
szlogen nemcsak egy elcsépelt közhelynek tûnik,
hanem valós tartalommal megtöltött cselekedetnek!
Az ovi jó hely! Játszva ugrunk bele a tavaszba,
vidáman várjuk a nyarat és szívvel - lélekkel azon
dolgozunk, hogy a jövõ gyémántjai a lehetõ
legkevesebb félelemmel, óriási bizalommal nyissanak
egy olyan világ felé, amelyben még hosszú évtizedekig
szárnyalhatnak, ha mi felnõttek képesek vagyunk
partnerként, pozitív mintát mutatva asszisztálni!
Intenzív hetek vannak mögöttünk. Kirándulások,
túrák, vizuális tevékenységek, mozgásos játékok

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

2021. május

7.oldal

színesítették a kicsik hétköznapjait, miközben az
óvoda udvarán elkezdõdött a városi bölcsõde építése,
illetve az épületben a tornaszoba felújítása is. Május
második felében pedig a sportpálya kialakításának
munkálatai is elkezdõdtek. A kialakult helyzet
ellenére mindent megteszünk azért, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat ebben az
„ideiglenesen megváltozott“ környezetben. Április
végén az óvodai beiratkozások is megtörténtek.
Ennek tükrében elmondhatom, hogy fantasztikus
létszámmal indul a 2021/2022 - es nevelési évünk.

Balatonföldvári Önkormányzati Hírlevél

2022 májusában pedig egy 12 fõs bölcsõdei csoporttal
is büszkélkedhetünk majd.
Nyári életünk rendhagyó lesz. Elõzetes terveinkben
strandolás, játszótér látogatás, kirándulás szerepel.
Természetesen

az

aktuális

programokat

jól

szervezetten, a gyermekek biztonságát prioritásba
helyezve

kívánjuk

megvalósítani.

Tartalmas,

egészségben gazdag, vidám nyarat kívánok!

JÚNIUS 4. A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
„Valamikor hallani fogsz majd
az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik
nincsenek. Ha ezt hallod majd:
Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt:
Kárpátok – meg fogod tudni,
mire gondoltam.”(Karinthy Frigyes: Levél Kisfiamnak - Trianon Emléknapjára)
A magyar nemzet 1920. június
4-e utáni történelme máig érvényes, élõ példát nyújtott az emberiség alapvetõ erkölcsi értékei iránti felelõsségtudatból és
a saját értékeit védelmezõ igazság- és szabadságszeretetbõl;
mert összeroskadni könnyû, de
kiegyenesedni – az férfimunka.
Amit Trianonban elvettek tõlünk, azt talán sosem kapjuk
vissza. De amit veszteségeink,
fájdalmaink, magányunk ellenére megõriztünk: a nehézségekbõl való erõgyûjtés lelkületét, a magyarság alkotóerejét,
alkotószellemét soha senki sem
veheti el tõlünk. Balatonföldváron 2011 óta tartanak megemlékezést a polgári városvezetés kezdeményezésére.
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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ÜNNEPELJÜK KÖZÖSEN BALATONFÖLDVÁR SZÜLETÉSNAPJÁT!
BALATONFÖLDVÁRI SZÉCHÉNYI NAPOK - 2021. június 18-20
A település alapításának 125.
évfordulója alkalmából a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális
Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumához
a Balatonföldvári Széchényi
Napok – Földvári Napok megszervezésére.
Örömmel adjuk hírül, hogy a
Kollégium a benyújtott pályázatot támogatásra alkalmasnak tartotta és a rendezvény
megszervezéséhez 4 180 000
Ft támogatást ítélt meg.
A rendezvény 2021. június 1820. közötti megszervezését
várhatóan már a vírus sem
akadályozza, a korlátozó intézkedések folyamatos feloldásának köszönhetõen az

esemény az egészségügyi
elõírások betartása mellett
megtartható.
A három napos programsorozat keretében kulturális és ismeretterjesztõ programokkal
kívánunk emlékezni és emléket állítani a települést alapító
Széchényi családnak. Nagyon
fontosnak tartjuk, hogy az itt

élõk jobban megismerjék az
alapító családot, a település
dicsõ múltját, ezzel is erõsítve
az itt élõkben a település szeretetét, lokálpatriotizmusát.
A kulturális és ismeretterjesztõ
programok mellet könnyed,
szórakoztató programok is
várják a helyieket és a város
vendégeit egyaránt.

KÖSZÖNTÕ PEDAGÓGUSNAPRA

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól
végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)
Június elsõ vasárnapja a pedagógusok napja.
Balatonföldvár Város Önkormányzata és Magam
nevében ez alkalomból tisztelettel és megbecsüléssel
köszöntöm településünk pedagógusait!
Köszönöm áldozatos, felelõsségteljes munkájukat.
További sikereket, munkájukban sok örömet és jó
egészséget kívánok!
Tisztelettel: Holovits Huba
polgármester
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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