10. oldal

2020. május

Pályázati felhívás magasabb vezetői feladatok ellátására
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármestere a 101/2020. (04.07.) számú polgármesteri határozatával nyilvános
pályázatot ír ki a Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.
A pályázat elbírálásának a határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázat felhívása részletesen megtekinthető Balatonfűzfő Város Önkormányzatának weboldalán: www.balatonfuzfo.hu.

Újabb nyertes hazai pályázat – A balatonfűzfői Tobruki Strand
innovatív fejlesztése
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019.
november 29-én pályázatot nyújtott be a
Tobruki Strand innovatív fejlesztésére,
amelynek eredményeként 66 millió forint
összegű, 100 %-os támogatási intenzitású
hazai, vissza nem térítendő támogatást
nyert a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonprofit Zrt. által kezelt, a „Szabadvízi strandok fejlesztési
program III. ütem” című pályázatán.
A Támogatói Okirat 2020. április 31-én lépett hatályba. A projekt
keretében a bejárati főépület tetőterének beépítésére kerül sor bababarát szolgáltatásokkal, egységes arculati tájékoztató rendszer kerül
kialakításra, valamint egységes vizuális megjelenésű öltözőkabinok
létesülnek.
A bejárati főépület nyugati szárnya jelenleg egy földszinti, lapostetős
épület, amelynek tetőbeépítése régóta napirenden van. Beépítése az

épület további állagromlása miatt is indokolt. A tervek szerint új,
babarát szolgáltatásokat alakítanánk ki, amellyel rossz idő esetén is
biztosítanánk a szabadidő értelmes eltöltését a vendégek részére, illetve a szezon hosszabbításához is hozzájárul. Létesülne baba-mama
szoba, pelenkázó helyiség, jásztóház, animátori helyiség, mosdó,
gyermekmosdó és WC, raktárhelyiség.
Az önkormányzat az első strandfejlesztési pályázatnak köszönhetően a
hiányzó alapinfrastrukturális feltételeket és alapszolgáltatásokat javarészt megteremtette a Tobruki Strandon. Ez lehetővé teszi, hogy jelen
pályázat keretében a gyerek- és családbarát szolgáltatások számának
növelésére összpontosítsunk. Az új szolgáltatások bevezetésével még
vonzóbbá és kedveltebbé válik a Tobruki Strand – különösen a családosok részére – továbbá bízunk abban, hogy strandunk látogatottsága
és ezáltal az önkormányzat saját bevételei is növekedni fognak.
NÓTI ATTILA
VÁROSFEJLESZTÉSI REFERENS

Sajtóközlemény
Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn
2020/04/17

Balatonfűzfő Város Önkormányzata a város klímastratégiájának
kidolgozására és a klímatudatosságot erősítő települési figyelemfelhívó akciók megvalósítására 6,03 millió Ft összegű vissza nem
térítendő, európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 keretében a Magyar Állam és az Európai Unió finanszírozásában.

A projekt a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) a „Klímatudatosság erősítése
Balatonfűzfőn” címmel, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00230 azonosító
számú pályázat keretében valósul meg 2019. 09. 01. és 2021. 06. 30.
között. A projektben elkészül Balatonfűzfő Város Helyi
Klímastratégiája, valamint szemléletformáló programokat, rendezvényeket tartunk minden korosztály számára.
Az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata helyi klímastratégiájának
kidolgozása
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„Tegyél Fűzfő klímájáért!” családi napok Balatonfűzfőn „Szem előtt
a jövő generációja” civil szemléletformáló rendezvény Klímavédelem
az óvodában – módszertani workshop óvodapedagógusoknak
Klímavédelem játékosan óvodai program megvalósítása.
A zöldebb Fűzfőért” tanulmányi verseny előkészítése és lebonyolítása Médiakampányok megszervezése és lebonyolítása Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése
Klímatudatossági aloldal létrehozása és frissítése ismeretterjesztő tartalmakkal.

A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkormányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Telefon: +36-88-596-921
Mobil: +36-20-478-3889
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

2020 - Madarak és fák napja – másképpen
Kedves Gyerekek! Tisztelt Hírlapolvasók!
Tekintettel a kialakult sajnálatos helyzetre, az idei évre tervezett városi események közül a Madarak és fák napja rendezvény is elmarad.
Szeretnénk viszont, hogy közösen emlékezzünk erre a tavaszi eseményre, amely országosan minden év május 10-e. Idén egy kicsit a megszokottól eltérően, másképpen kapcsolódjunk hozzá.
Meghívunk mindenkit, a „bezárt családok” tagjait, gyereket és felnőttet, a játékot kedvelőket, egy kvízjátékra a madarak és fák témakörben. A
játék formáját, a kérdéseket a Pintér házaspár találta ki, és ők bonyolítják le a játékot is.
A játék abból áll, hogy a tréfás megfogalmazásokra az adott sorrendben egy madár, illetve egy fa nevére kell rájönni, kitalálni és elküldeni.
Emailben elküldeni azért, hogy a legjobbakat - a legtöbb jó választ adókat (ha több lesz, akkor sorsolás) - megjutalmazzuk. Minden telitalálatos (40 helyes válasz) elismerő oklevelet kap, szintén emailben.
A feladványok:
Madarak
1/ Kinek a cipőjéről szól a vers?
2/ Tavaszi virágban cseréljük az első betűt
3/ Ilyen óra is van
4/ Jön a gyerek
5/ Oda vissza madár
6/ Emelőgép
7/ Négylábú nagy állat + egyik érzékszervünk
8/ Fadoktor
9/ Háziállat egyik betűjét cseréljük
10/ Rab
11/ Harcias kutyán vesszőcsere
12/ „Szállj, szállj, … „
13/ Lopós madár
14/ Egy betűm
15/ Ő mondja a verébnek
16/ Fűzfői étterem
17/ 5 Ft -os madár
18/ Számmal kezdődő madárnév
19/ Egy halban változik a magánhangzó
20/ Legszebben daloló madarunk

A beküldés címe: gyerkoc@invitel.hu
Határidő: 2020. május 24. éjfél
Eredményhírdetés: 2020. május 30.
(az összes beküldő email címére)

Fák
1/ Van ilyen nevű együttes, gyerekdalokat is énekel.
2/ A legtöbb mézet ez a fa adja
3/ Csupa „e” betűs fa, három kettős betűvel
4/ A végén duplázva, nem jön
5/ Finom püré
6/ Virágából finom gyógytea készülhet
7/ Villanyégőre is mondják
8/ Karácsony
9/ Hallgatható szerkezetben van
10/ Varrás előtt teszi a cérnával
11/ Bokszolók versenyhelye négylábú patás
12/ Finom piros gyümölcs, de nem erről való
13/ Szigetvártól délkeletre
14/ Sárga és őszi is van ilyen
15/ Az „egér”-ből származó
16/ Ilyen szeműek a mongolok
17/ Évszak is van ilyen
18/ Ollóval teszi
19/ Hegység Észak-Magyarországon
20/ Balatonfüred, Tagore sétány

Jutalomátadás: később meghatározott
időben
További infó és érdeklődés: 06/20/3535
029 telefonon vagy a fenti email címen.

Pintér István és felesége
Vágfalvi Ottó Művelődési
Központ és Könyvtár

