


híddal, korlátoszloppal és korlátkötéllel. A gépészet is teljes felújítást
kapott. A csúszda pályázatok közül ezt adták át elsőként.
Szanyi Szilvia polgármester megköszönte a kormány és Dr. Kontrát
Károly országgyűlési képviselő segítségét, valamint a Magyar
Turisztikai Ügynökség támogatását. Kiemelte, hogy a város új turisz-
tikai attrakcióval gazdagodott és reméli, hogy minél többen kipró-
bálják majd a csúszdákat. – 2019 végén jártuk végig a balatoni csúsz-
dákat, és azt követően hoztuk létre a felújításukat szolgáló pályázatot
700 millió forintos pályázati kerettel. A felhívásra hat pályázat érke-
zett, ezek közül az egyik a fűzfői volt – hangsúlyozta Magyar Márton,
a Magyar Turisztikai Ügynökség projektfejlesztési igazgatóságának
vezetője. Elmondta, hogy az MTÜ Magyarország Kormányának
támogatásával 2017-ben indította el a strandfejlesztési programját,
amelynek célja, hogy 2030-ig az összes szabadvízi strand megújuljon.
Eddig összesen csaknem 10 milliárd forintot fordítottak ilyen célra. A

Balaton kiemelt turisztikai térségnek számít, idén összesen 67 strand
kapott 2,2 milliárd forint támogatást. Dr. Kontrát Károly szerint a
csúszdák még vonzóbbá teszik a strandot. Arra bíztatja az embereket,
hogy itthon nyaraljanak, ezzel erősítve a belföldi turizmust, melyhez a
Balaton tökéletesen megfelel. Örömét fejezte ki, hogy Balatonfűzfő
ismét egy komoly beruházással gazdagodott, egyben felhívta az
ünnepségen jelen lévő két gyermek figyelmét, hogy nyugodtan pró-
bálják ki a csúszdákat, hivatalosan is avassák fel azokat. 
Mindenki egyetértett abban, hogy a beruházás hozzájárul a magasab-
ban hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításá-
hoz. Balatonfűzfőn a csúszdák mindig is nagyon kedveltek voltak a
látogatók körében, főként, mert többpályás, és így a családok, kicsik
és nagyok együtt szórakozhatnak és élhetik át a csúszás élményét. 
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Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy
háttértelepülésén címmel sikeres pályázatot valósított meg Balatonfűzfő
Város Önkormányzatának vezetésével Csajág, Királyszentistván,
Küngös és Papkeszi. A konzorcium 100%-os 247,89 millió Ft összegű
vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el.

A projekt a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programban (EFOP) az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú
projekt keretében valósult meg 2018. 03. 06. és 2020. 06. 05. között.

247,89 millió Ft támogatás segítségével olyan rendezvény és képzési
sorozat, valamint mentori program került megvalósításra, amely által
a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csök-
kentek, javult a kisebbségek integrációja és gyorsult a hátrányos hely-
zetűek beilleszkedésének folyamata. Fejlődtek a települések által nyúj-
tott humán szolgáltatások. A térségben ez volt az első, több település-
sel együttesen, konzorciumban megvalósult humánfejlesztési projekt.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek fog-
lalkoztathatóságának javítása érdekében mentori program működött.

A programban résztvevők és a települések lakosai 7 különböző kép-
zés közül választhattak fejlődési céljaiknak megfelelően és összesen
12 darab képzési csoport vizsgázott sikeresen. A projekt eredménye-
ként 200 fő szerzett felnőttképzési tanúsítványt és 230 fő mentorálá-
sa valósult meg konzorcium szinten. A család- és gyermekjóléti szol-
gálatok prevenciós szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű csopor-
tok elsődleges munkaerőpiacra jutása, valamint egészségnevelés és
egészségfejlesztés érdekében csak Balatonfűzfőn 38 darab rendezvény
került megvalósításra, míg a konzorciumi partnereknél együttesen 40
program zajlott le sikerrel.

A programnak köszönhetően 50 fő sikeresen lépet be a munkaerőpi-
acra vagy munkaerő-piaci programba, és további 10 fő helyezkedett
el a humán közszolgáltatás területén.
A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkor-
mányzat/Projektek oldalon olvashatnak.
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Sajtóközlemény

Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támo-
gatási kérelmet nyújtott be a balatonfűzfői Közösségi Ház LEADER
szellemiségű fejlesztésére, amelynek eredményeként 9.544.710 Ft
összegű vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású
európai uniós támogatást nyert a Vidékfejlesztési Program (VP)
„Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések

támogatása” című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú helyi felhívás
keretében. A Támogatói Okirat 2020. április 16-án lépett hatályba.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok. A beruházás végleges műszaki átadás-átvételének terve-
zett időpontja a szerződéskötéstől számított 330 nap, de kivitelező
jogosult az előteljesítésre.

Nyertes LEADER pályázat a Közösségi Ház földszinti épületrészének felújítására
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A projekt közvetlen célja Balatonfűzfőn a fűzfőfürdői Közösségi
Ház földszinti épületrészének felújítása, amely magában foglalja a
szélfogók, az előcsarnok, a mosdók felújítását, akadálymentes
mosdó kialakítását és a felújítandó épületrész teljes körű (fizikai és
infokommunikációs) akadálymentesítését a közösségi tevékenysé-
gek, a helyi fejlesztési igények támogatása és elsősorban a 12-26 éves
korosztály részére szervezhető közösségfejlesztő programok színvo-
nalasabb megvalósítása érdekében.
A vizesblokk jelenlegi állapota kifogásolható, a mai kor követelmé-
nyeinek nem felel meg, az akadálymentesítés az épületen belül nem
megoldott. 
A felújítással érintett helyiségek a szélfogók, az előcsarnok, a női és
férfi vizesblokk és a jelenlegi konyha helyiség, összesen 103,24 m2

amelyekben új, csúszásmentes, káprázás- és csillogásmentes kivitelű
padlóburkolat készül és a falburkolatokon diszperziós festés történik.
Az épületben kialakításra kerül egy akadálymentes illemhely és a
használathoz szükséges akadálymentes útvonalak.
Az épület gépkocsival, gyalogosan és kerékpárral is jól megközelíthe-
tő. Az épület előtt meglévő, jó minőségű parkolók vannak kevesebb,
mint 50 méterre a bejárattól. Az akadálymentes parkoló a megfelelő
mérettel került kiépítésre és a nemzetközileg elfogadott piktogram-
mal jelölték aszfalt burkolaton és táblán. A főbejáratnál található egy
meglévő rámpa, amely 5%-os emelkedéssel kialakított, de használha-
tó. Az épület déli oldala felől, a fedett színpad mellett 2019 nyarán
épült egy másik rámpa, amelynek segítségével a terasz és a nagyterem,
valamint az előcsarnok is akadálymentesen megközelíthető. Az aka-
dálymentes bejutáshoz az ajtók megfelelő méretűre történő cseréje
jelenti a megoldást, így biztosítható a 90 cm tiszta nyílásméret.
Az akadálymentes mosdó az előírtaknak megfelelően és az együtt-
működő partnerekkel egyeztetve kerül kialakításra. A helyiségben
felhajtható pelenkázó is elhelyezésre kerül. A WC-ben fény és
hangjelzéssel egyszerre működő riasztót szerelnek fel. Az épületen

belül tájékoztató táblák készülnek a helyiségek megnevezésével.
A pályázatunkban szereplő intézményben 8 civil szervezet, illetve
öntevékeny csoport tartja foglalkozásait heti rendszerességgel, közü-
lük 2 civil szervezettel, a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egye -
sülete – Balatonfűzfő és Térségének Mozgássérültek Cso port jával és
a Balatonfűzfői Vendégváró és Gasztronómiai Egye sülettel kívánunk
együttműködni. Mindkét szervezet rendszeres használója az intéz-
ménynek, a legjelentősebb városi fesztivál lebonyolításában – önkén-
tes alapon – aktívan részt vesznek. A Közösségi Ház rendezvényteré-
nek 2016-ban elkezdett felújítását több száz óra társadalmi munkával
segítették. Ezt az időszakot igazi közösségformáló, fejlesztő ered-
ménynek tekinthetjük. A pályázatban leírt elképzelések zömében az
ő igényeiket tükrözik, de az 50 éve kialakított belső tér és berendezé-
seinek felújítása valamennyi látogató számára vonzó lehet. Az aka-
dálymentesítés pedig a fenntartó törvényi kötelezettsége.
A projekt megvalósításával – nem titkoltan – más célcsoportok ak -
tívabb közösségi életét is várjuk. A 12-26 évesek között végzett fel-
mérések azt mutatják, hogy a közösségi terek komfortosabbá tételé-
vel aktivizálható a kulturális rendezvényeken való részvétel, de ide-
genforgalmi szezonban a Balatonfűzfőn nyaraló vendégek is szíveseb-
ben látogatják a megújult környezetben szervezett programokat.
Mindez szervesen kapcsolódik a helyi kulturális fejlesztési stratégiá-
hoz, hisz a nyári időszakban lényegesen frekventáltabb területen
található intézményi telephelyet szeretnénk a város kulturális és sza-
badidős alközpontjaként kialakítani.
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Tavaly nyáron életét vesztette a fövenyfürdői strandon egy vízi
mentő. Sajnos a kiérkezett mentők már nem tudták megmenteni a
fiatalember életét. A közelmúltban a város két strandjára helyeztek
el egy-egy defibrillátort. 

Dr. Soós Gábor volt a kezdeményezője annak, hogy Balatonfűzfő
lakossága összefogjon és adakozásból – melyhez az önkormányzat és a
Balatonfűzfőért Alapítvány is hozzájárult – vásároljanak két defibril-
látort. Az alapítványon keresztül megrendelték a svájci gyártmányú
eszközöket, melyeket nemrégiben helyeztek ki a város két strandjára. 
A hirtelen szívhalál több ezer áldozatot követel évente Ma -
gyarországon. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már
késő. A defibrillátor egy életmentő eszköz, de nem pótolja az újraélesz-
tést. Életünk fenntartója a vérkeringés, melynek alapfeltétele a pumpa,
azaz a szív ritmusos összehúzódása. Ma már több helyen mindenki szá-
mára elérhetők az életmentő készülékek, melyek elektródákkal a beteg-
hez csatlakoztatva képesek a szívritmus elemzésére, kommunikálnak az
elsősegélynyújtóval, kamrafibrilláció észlelése esetén figyelmeztetnek
az elektrosokk szükségességére, és nekünk, életmentőknek csak enge-
délyezni kell egy gomb megnyomásával az életmentő áramütést. 

Dr. Soós Gábor örömét fejezte ki, hogy tavaly milyen sokan összefog-
tak, hogy meg tudják vásárolni a két életmentő eszközt.
Megszervezni egyáltalán nem volt nehéz, ugyanakkor példaértékű-
nek tartja a mai napig az összefogás erejét. Felhívta a figyelmet a Szív
City applikációra, melynek letöltésével és a regisztrációval vállalják,
hogy ha a közelükben valakinek megáll a szíve, az Országos
Mentőszolgálat riasztására a helyszínre sietnek, és mielőtt a mentő
megérkezik, hozzáfognak az újraélesztéséhez. Évente huszonötezer
ilyen eset adódik országszerte, és a túlélés esélye percenként 7-10 szá-
zalékkal csökken. Életbevágó jelentőségű, hogy az újraélesztés mie-
lőbb megkezdődjék. 
Gál Andrea a Balatonfűzfőért Alapítvány elnöke elmondta, hogy
tavaly szeptemberben vették meg a készülékeket, melyek eddig
Fűzfőgyártelepen a rendelőintézetben, illetve a tűzoltóságon voltak
kihelyezve, szerencsére egyszer sem kellett használni azokat. Miután
véget ér a szezon, ősztől ismét visszakerülnek a készülékek a strandról.
A tervek között szerepel még, hogy a művelődési központba is vásá-
rolnának egy defibrillátort. Maga a készülék teljesen automata, melyet
akár egy gyerek is tud használni, de remélik, hogy erre nem kerül sor. 
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Defibrillátorokat helyeztek ki a fűzfői strandokra


