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Zöld matrica használata:
A lágy szárú zöldhulladékot max 120 l-es, bármilyen áttetsző zsákokban kell gyűjteni, a matricát ezekre a zsákokra kell jól látható helyre
felragasztani (1 db matrica/zsák). Társaságunk csak a matricával ellátott, bármilyen áttetsző (NEM fekete) zsákokba és a többlet zöldhulladék elszállítására szolgáló Balkom emblémázott zöld zsákban kihelyezett lágy szárú zöldhulladékot gyűjti be! Nyomatékosan kérjük,
hogy fás szárú kötegelt zöldhulladékot egyáltalán ne helyezzenek ki,
nem áll módunkban összegyűjteni, azokat telephelyünkön vesszük
át! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti házhoz menő szolgáltatáson
túl, telephelyünkön zöldhulladék-gyűjtőpontot üzemeltetünk.
Telephelyünkön zöldhulladékot átveszünk az alábbiak szerint:
– fás szárú zöldhulladékot (ágakat, ágnyesedékeket…), háztartásban
keletkező mennyiséget, továbbá
– lágy szárú zöldhulladékot (falevelet, füvet…). Maximális mennyiség: 150 kg/ingatlan (ügyfél)/év, ez 10 db, 120l-es zsáknak felel meg.
Telephelyi zöldhulladék átvétel nyitva tartása:
– hétfő: 6.00-14.00,
– péntek: 6.00-16.00.
Balkom kft elérhetősége: 06-88-438-688
FÁSSZÁRÚ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
A Balkom Kft nem szállítja el a fás szárú növényeket és ágakat, ezért
az új Testület úgy döntött, hogy ingatlanonként maximum 6 darab
50cm átmérőjű x 100cm-re összevágott és madzaggal kötegelt ágakat
az Önkormányzat térítésmentesen elszállítja. A dróttal kötegelt
és/vagy zsákolt nyesedék nem kerül elszállításra! A szállítás
november 23-án kezdődik, ezért kérjük az ingatlan- tulajdonosokat,
hogy a kezdő nap reggel 6.00 óráig a kötegeket helyezzék ki az épület előtti közterületre úgy, hogy azzal sem a gyalogos,- sem a járműforgalmat ne akadályozzák. A gyűjtés folyamatosan utcáról-utcára
halad, azonban a begyűjtött utcákba visszatérés nem történik,
ezért aki a megadott időpontig nem helyezi el az elszállítandó anyagot, annak már saját költségen kell gondoskodnia a szállításról, vagy

azt megrendelheti a Kft-től (7.000.- Ft/m3+ÁFA). Lehetőség van
továbbá a Kft-től ágdarálót bérelni, melyről információt a 06 88
574584 telefonszámon lehet kérni.
KÖLTÖZIK AZ ISKOLA
Több mint egymilliárdos felújításon megy keresztül az iskola, ezért
kiköltöztek az osztályok. Ezúton is szeretném megköszönni az iskola
vezetésének a profi szervezést! Gratulálok Dudás Zsoltnak, a tanári
karnak és az iskola dolgozóinak! Rövid idő alatt, profi logisztikával
átkerültek az osztályok a Csillagvizsgálóba, a Sportszálló épületébe és
a felső tagozat a Művelődési Központ épületébe.
Köszönet a segítségért a szülőknek, gyerekeknek, önkénteseknek, a
helyi vállalkozóknak, a Volánnak, a Városgondnokságnak, a MŰV
Központ dolgozóinak, a Tankerületnek, a VÁCISZ-nak, a Hivatalnak és a képviselőknek. Pár nap alatt megtörtént a költözés, és pár
nap alatt át lettek alakítva az épületek, hogy a gyerekek a legmegfelelőbb körülmények között tanulhassanak. Kérjük, hogy az elkövetkező időszakban Mindenki vezessen körültekintőbben a Városi stadion
környékén, mert itt vannak az alsó tagozatos kisiskolások! Kérjük a
szülőket, és a tanárokat, hogy a kinti parkolót használják, mert a
belső területen kicsi gyermekek fognak naponta rohangálni, nehogy
véletlenül egy autó mögé kerüljön gyermek! Megkérünk Mindenkit,
hogy az elkövetkező időszakban több türelemmel és toleranciával
legyünk egymással, hiszen egy ilyen építkezés feszegetheti majd az
ingerküszöböket.
ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT
Örömmel jelentem be, hogy újabb pályázatot nyertünk meg a Magyar
Falu programból. Az Árpád utcai óvodánk felújítására 50 millió forintot kapunk, így az új játszótér után az épület is megújulhat. Szerencsés
a településünk, hiszen hamarosan megkezdődhet a Tobruki óvoda felújítása is a nyertes Belügyminisztériumi pályázatból. Köszönjük dr
Kontrát Károly segítségét, és a kormány támogatását!
SZANYI SZILVIA POLGÁRMESTER

Újabb pályázatot nyert a városunk a Magyar Falu Programban
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 4-én támogatási kérelmet nyújtott be a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád
utcai telephelyének fejlesztésére, ezen belül a külső nyílászárók cseréjére, a csoportszobák felújítására, részleges homlokzati hőszigetelésre, a bejárat fizikai akadálymentesítésére és új óvodai eszközök, feleszerelések beszerzésére, amelynek eredményeként 49.999.998 Ft
összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar
Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-OEF/2020. kódszámú pályázatán.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Árpád utcai telephely óvodaépülete
jelenleg leromlott állapotban van. 2010. óta próbál az önkormányzat
pályázati támogatást szerezni a város óvodáira, de sajnos eddig sikertelenül. Az épület külső nyílászáróinak cseréje már nem tűr halasztást,
rendkívül rossz állapotúak. A csoportszobákban még a régi parketta
van, kopott, mozog, cserélni szükséges. Az óvoda bejárati kapujától az
óvoda épületéig jelenleg akadálymentesen egyáltalán nem lehet bejut-

ni, de már lassan az egészséges felnőttnek és
gyermeknek is gondot okoz a bejutás, ezért
sürgős feladat az akadálymentes rámpa kialakítása az óvodai nevelés egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtése érdekében. A hőszigetelés a falak esetében kettő homlokzaton fog
elkészülni (az északin és a keletin).
Olyan eszközöket kívánunk beszerezni, amelyek megfelelnek az
EMMI rendelet előírásainak, és amelyek biztosítják a gyermekek
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődését. Az 51 eszközből 44 db
a mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő
eszköz, az ének, zene és énekes játékok eszközei, valamint az ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök.
Jelen építési beruházás és eszközbeszerzés az önkormányzat tervezett
fejlesztéseihez illeszkedik, mivel önkormányzatunk kiemelt célja a
balatonfűzfői Szivárvány Óvoda és Bölcsőde mindhárom óvodai te-
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lephelyének fejlesztése, mely az óvodaépületek felújítására és energetikai fejlesztésére irányul.
Az eddigi sikertelen pályázataink után bízunk abban, hogy a Magyar
Falu Program keretében megkezdhetjük az óvodáink felújítását és elérhetjük azt, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a
vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon családok számára.
Jelen projektbe sajnos nem fér bele a férőhelybővítés, de az önkormányzat rövid távon ezt tervezi az Árpád utcai óvoda esetében. Első lépésként azt kívánjuk elérni, hogy – a nyílászárók cseréjével, a részleges
homlokzati hőszigeteléssel – javuljanak az épület hőtechnikai tulaj-
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donságai, a csoportszobák a 21. századi követelményeknek megfeleljenek, illetve hogy az épület fizikai akadálymentesítése megvalósuljon.
A projekt megvalósulását követően újabb pályázaton indul majd az
önkormányzat, hogy megvalósulhasson az óvodaépület bővítése és
ezzel együtt a kapacitásbővítés, továbbá hogy az épület teljes homlokzati hőszigetelést kapjon, így elérnénk azt, hogy egy komplexen felújított, több óvodás korú gyermeket befogadni képes és energetikai
szempontból is korszerű óvoda jöjjön létre.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Klímavédelem az óvodában –
módszertani workshop óvodapedagógusoknak
A rendezvény második felében gyakorlati foglalkozás következett.
Olyan játékokat, módszertani eszközöket próbálhattak ki a jelenlévők, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az óvodás gyerekek korosztályi sajátosságainak megfelelően tudják feldolgozni a klímaváltozáshoz kapcsolódó témákat (pl. hulladékok fajtái, kezelése, energiatakarékosság, energiaforrások).
A rendezvény végén a résztvevők egy klímatudatossági kérdőívet töltöttek ki, melyben környezettudatossági szokásaikra kérdeztünk rá.

A „Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn” című, KEHOP1.2.1-18-2018-00230 azonosító számú pályázati projekt keretében szeptember 29-én este, Balatonfűzfő Város Önkormányzata
módszertani workshopot rendezett a Városházán a balatonfűzfői
óvodák dolgozói részére a Responsum Kft. közreműködésével.
A rendezvény első felében a résztvevők előadást hallgathattak meg a
klímaváltozás alapfogalmairól, illetve alapvető jelenségeiről, majd azt
járták körbe az előadók segítségével, hogy milyen eszközök állnak
rendelkezésre átlagemberként, valamint óvodapedagógusként.

NÓTI ATTILA VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Választási eredmények
1.sz. szavazókör
Közösségi ház
452 fő /55%

2.sz. szavazókör 3.sz. szavazókör 4.sz. szavazókör 5.sz. szavazókör
Összesen:
volt Jókai iskola
Irinyi iskola
V.O.MŰV Ház
Tobruk
419 fő/ 51%
310 fő/46%
353 fő/ 47%
389 fő/53%
1923 fő/51%

Távol maradtak száma:
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Szanyi Szilvia

369 fő /45%

400 fő/49%

360 fő/54 %

398 fő/53%

341 fő/47%

1868 fő/49%
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244

172

199

281

1160

Gál Andrea

172

159

115

134

97

677

Bárdi-Farkas János
KÉPVISELŐJELÖLTEK
Lajkó Frigyes Károly

12

15

19

16

7

69

275

250

181

201

210

1117

Keil Norbert

251

212

165

180

203

1011

Gorza István

210

174

132

153

224

893

Jánka Anikó

225

195

135

138

149

842

Szeli Dóra Réka

212

169

139

152

160

832

Kerekes-Bakró Csongor

206

181

129

143

160

819

Gál Andrea

166

150

109

127

130

682

Erdősi Gábor

162

150

107

114

110

643

dr Soós Gábor

160

141

94

120

116

631

Marton Béla

150

135

89

115

85

574

Kovács Árvai Ágnes

124

113

73

91

144

545

Tóth Lajos Péter

110

156

64

87

68

485

Gyurkovics Ágnes

114

90

67

77

100

448

Simon Viktória

103

83

62

81

62

391

Jenei István

23

36

30

44

34

167

Bárdi-Farkas János

20

32

32

30

23

137

Megjelent szavazók száma:

