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FŐOLDAL  HÍREK

Balatonfűzfő – Megújult a

strandi csúszda és kibővítették

a bicikliút hálózatot

Mivel a vízkő már nagyon lassította a csúszást, újra
cserélték a csúszda négy pályáját - Fotó: Győrffy Árpád

SZERZŐ: GYŐRFFY ÁRPÁD  2020.07.10.

Két fontos turisztikai fejlesztéssel is gazdagodott

Balatonfűzfő a főszezon elejére. A Balatonnál elsőként

elkészültek a Fövenystrand csúszdájának felújításával, és

egy új 750 méteres szakasszal bővült a település bicikliút

hálózata.

BALATONI VÍZJÁRÁS

2020. július 10.
Vízhő 23 Celsius
Névleges szint Siófok 104
Átlagmélység 355 cm
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A strandot és a csúszdát is működtető önkormányzat a
Kisfaludy2030 program év elején meghirdetett balatoni
pályázatán 66,9 millió forintot nyert a hazai adó�zetők
forintjaiból. A 100 százalékos intenzitású, tehát önerőt
nem igénylő támogatásból kicserélték a 15 éves, mára
elvízkövesedett 4 csúszdapályát összesen 128 méter
hosszban, felújították a pályatartó- és
lépcsőszerkezetet, árnyékoló tetőt építettek a
csúszdakezelő személyzet védelmére felújították a
csúszda melletti térburkolatot, szélesebbre cserélték a
csobbanótér körüli úszóstéget, megemelték, befedték a
szivattyú aknát, felújították a szivattyút csúszdákat
vízzel ellátó szivattyút és egy új szivattyút vásároltak.

A csúszófelület is simább lett, és a csúszást segítő víz is
biztosabb a felújított szivattyúval – Fotó: Győrffy
Árpád

Felújították a térkövezést, és a csobbanótér köré is
biztonságosabb stéget építettek – Fotó: Győrffy Árpád

Siófok – Rendkívül jól indult
a kulturális központ nyári
ingyenes programsorozata
Kapolcs – Kulturális
programokban és ételben,
italban is színvonalas lesz a
Bondoró
Gyenesdiás – Izgalmas
kalandokat, szellemi
izgalmakat ígérnek túrázás
közben
Hévíz – Újra kell szervezni a
város működését, turisztikai
programjait a vírus miatt
Balatoni programok a 2020.
július 9-július 30. közötti
időszakra
Hello Város! – Új
programlehetőség
Balatonfüreden és Siófokon
Tihany – Szombat este a
Fekete-Tomor-Móré Trió
varázsolja el a vendégeket a
Tűzkertben
Balatoni turizmus – a
májusi forgalom haszna még
a hideg vízre sem elég
Balatoni fotó totó –
Képrejtvény a Balatonról
nyereményekért 6. +
megfejtések
Siófok – Az egész városra és
az éjjel is működő boltokra
is kiterjesztik a száraz-
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Eladás helyett 25 évre
használatba kapja három
balatoni település a Bahart-
kikötőjét
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2020.07.03.

https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/siofok-rendkivul-jol-indult-a-kulturalis-kozpont-nyari-ingyenes-programsorozata/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/kapolcs-kulturalis-programokban-es-etelben-italban-is-szinvonalas-lesz-a-bondoro/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/gyenesdias-izgalmas-kalandokat-szellemi-izgalmakat-igernek-turazas-kozben/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/heviz-ujra-kell-szervezni-a-varos-mukodeset-turisztikai-programjait-a-virus-miatt/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/balatoni-programok-a-2020-julius-9-julius-30-kozotti-idoszakra/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/hello-varos-uj-programlehetoseg-balatonfureden-es-siofokon/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_programok/tihany-szombat-este-a-fekete-tomor-more-trio-varazsolja-el-a-vendegeket-a-tuzkertben/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/balatoni-turizmus-a-majusi-forgalom-haszna-meg-a-hideg-vizre-sem-eleg/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/balatoni-foto-toto-keprejtveny-a-balatonrol-nyeremenyekert-6-1-megfejtesek/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/siofok-az-egesz-varosra-es-az-ejjel-is-mukodo-boltokra-is-kiterjesztik-a-szaraz-torvenyt/
https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/eladas-helyett-25-evre-hasznalatba-kapja-harom-balatoni-telepules-a-bahart-kikotojet/
https://www.balatontipp.hu/hirlevel/balatontipp-hirlevel-2020-07-03/


2020. 07. 13. Balatonfűzfő - Megújult a strandi csúszda és kibővítették a bicikliút hálózatot | Balatontipp

https://www.balatontipp.hu/balatoni_hirek/balatonfuzfo-megujult-a-strandi-csuszda-es-kibovitettek-a-bicikliut-halozatot/ 3/9

A balatonakali csúszda átmeneti leállása miatt a fűzfői
csúszda a legolcsóbb jelenleg a Balatonnál a
hétköznaponként kért ezer forintos, szombaton és kért
1500 forintos díjával, amiért egész nap lehet
csúszdázni.

•

A másik fejlesztés 199 milliós uniós támogatásból
zajlott. Ebből egyrészt a Fövenystrand északi oldalánál,
a szomszédos szörf centrumnál és a Sirály vendéglőnél
49 új parkolóhelyet alakítottak ki. A pénz másik feléből a
Balatoni Bringakör egy 500 méteres szakaszával
párhuzamosan létrehoztak egy a parti nádashoz lemenő új
bicikliútszakaszt 749 méter hosszban. Az bicikliút egy
korábban megépített, mára már inkább csak nyomokban
létező kavicsos sétánnyal párhuzamosan lett kialakítva.
Az állomással szemben, a Kalózköznél megy le a
Balaton felé, elhalad a Fűzliget lakópark előtt, majd a
Sirály étteremnél visszatér a bringakörhöz.

A bringakör eredeti útvonala zölddel, az új szakasz kék
színnel – Maps.me-Balatontipp

Keszthely – Az ígért parti
fejlesztésnek nincs sok
nyoma az egykori Déli
szabadstrandon
Révfülöp – Közös erővel
komfortosabbá,
barátságosabbá tették a falu
strandjait
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Száll a 424-es… – Retró
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ellen
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Balatonfüred – A
prímásversenyt a
járványveszély ellenére is
megrendezik
Siófok – Ingyenes koncertek
népszerű fellépőkkel a hét
több napján júliusban
Balatoni programok a 2020.
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Szigliget – A fejlesztés még
nem zárult le, de új
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vendégeket a vár

AJÁNLOTT PROGRAMOK
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A bicikliút bejárata a vasútállomással szemben a Kalóz
köznél – Fotó: Győrffy Árpád

A Fűzliget lakópark előtti szakasz – Fotó: Győrffy
Árpád

Kilátás a Balatonra – Fotó: Győrffy Árpád

Hévíz minden évszakban
rendkívül jó hely
Balatonfüred – Bodorka
látogatóközpont
Romantikus esti túra a
Csobáncra
Haláp-hegy – A balatoni
régió legnagyobb csodája
lehetne
Tóti-hegy – A Balaton
legszebb kilátóhelye
Badacsony – Télen is
csodákat rejt
Havas kirándulás a
Hegyestűre
A Szent György-hegy
bazaltorgonája
Dég – Tehénistálló az
angolkertben
Tihany – Apáti-hegyi
Őrtorony kilátó
Mindszentkálla – Kopasz-
hegyi kilátó
Zamárdi – Kő-hegyi kilátó

Balatoni Bringakör több
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Navigálj a mobiloddal a
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Balatont! – kiírás
Akik már letekerték az
oklevélért
Balatoni Ebike
Töltőhálózat
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Letölthető logók
bringakörös pólóhoz
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A Fűzfő Marinánál a kikötőbe közlekedőknek adtak
elsőbbséget – Fotó: Győrffy Árpád

Ahogy a képekből látszik, az új szakasz nem hoz annyi
élményt, amiért érdemes a kis kerülőt megtenni. Bár az
új szakasz mellett szól az eredeti, keskenyebb útvonal
egyre rosszabb állapota.

Ez a bicikliseket több éve veszélyeztető gödörsor az új
szakasztól néhány száz méterre van a postával
szembeni vasúti átjárónál. Bizalomépítésnek se lett
volna rossz, ha dobnak bele egy kis aszfaltot – Fotó:
Győrffy Árpád

Talán ha építenének a nádas előtt futó szakasz mellé
egy pihenőhelyet és egy 2-3 méter magas “kilátót”,
amilyen például Paloznakon és Csopakon van, akkor
már csak emiatt is érdemes lenne megcsinálni a kerülőt.
Persze ehhez az is kellene, hogy csökkentsék a veszélyes
helyek számát, legalább adják meg a bicikliseknek az
elsőbbséget a Fűzfő Marinába közlekedő autókkal
szemben.

KIEMELT RENDEZVÉNYEK A
BALATONNÁL 2020-BAN

Badacsony Régió – 
Balatongyörök –
Gyenesdiás – Tihany –
Vonyarcvashegy 

FONTOS LEHET!

Balatoni fürdési szabályok
Viharjelzés, mentés,
elsősegély
Tanácsok hőségriadó, UV
riasztás idejére
Traf�paxok a balatoni

régióban
A komppal csak időt
spórolunk – 2019
A jégen tartózkodás
szabályai
Amit a balatoni jégről
tudni kell

AJÁNLOTT STRANDOK A
TÁMOGATÓINKNÁL

Alsóörs Községi strand
Balatonakali Községi strand
Balatonberény Községi
strand
Balatonfüred Esterházy
strand
Balatonfüred Kisfaludy
strand
Balatonfűzfő Fövenystrand
Balatonfűzfő Tobruki strand
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LÉGY TE AZ ELSŐ HOZZÁSZÓLÓ

A(Z) "BALATONFŰZFŐ – MEGÚJULT A STRANDI CSÚSZDA ÉS KIBŐVÍTETTÉK A
BICIKLIÚT HÁLÓZATOT" ÍRÁSHOZ!

Győrffy Árpád

•

Ha érdekesnek találta, egy lájkkal vagy megosztással
ajánlja másnak is!

Iratkozzon fel a Balatontipp.hu heti hírlevelére, hogy ne
maradjon le semmiről! A feliratkozással hozzájárul
adatainak a hírlevél küldéséhez szükséges kezeléséhez.
(Adatvédelmi szabályzatunkat és tájékoztatónkat
itt olvashatja)

Fields marked with an * are required

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező
mezőket * karakterrel jelöljük.

Balatongyörök Községi
strand
Balatonszárszó Központi
strand
Balatonudvari Községi
strand
Balatonudvari Fövenyesi
strand
Gyenesdiás Diási Játék
strand
Gyenesdiás – Alsógyenesi
Lidóstrand
Keszthely Helikon strand
Balaton
Keszthely Libás strand
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