Balatonboglár, a családbarát üdülőváros

„Aki a gyerekeket szereti,
Balatonboglárra hozza őket.”

A múlt század elején a Bécsi Boglári Fürdőegylet ezzel a mondattal csalogatta a városias
jellegű településre a pihenni vágyókat. Ma is
hűek vagyunk ehhez a gondolathoz, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy jó fogadási feltételek között a gyermekek és szüleik visszatérő
vendégként otthonosan érezzék magukat.
Boglár nem a hangos diszkók, hanem a gyermekes családok üdülővárosa. A „családbarát”
városnak igazodnia kell a változó igényekhez.
A folyamatban lévő - Európai Uniós pályázati
támogatásokkal megvalósuló városfejlesztési
programok ezt a célt szolgálják.
A 325 milliós „családbarát örökségvédelem”
program részeként a mobil szabadtéri színpad
és rendezvénysátor a múlt évtől üzemel, már
látogatható a 140 éves „Balaton” műemlékhajó, amely - a felújítás után - interaktív kiállítótérként szolgálja a látogatókat. Jellemző a
hajófelújításának családbarát céljára: a „Játs�szunk hajósinast!” jelmondat is.

A város főterén korszerű és igényes turisztikai piac létesült, ahol az élelmiszerek mellett kézműves termékeket is árusíthatnak. A
program része az Árpád-házi Szent Erzsébet
Emlékpark felújítása, ez lényegében a Kék és
a Vörös Kápolna környezetének újraalkotását jelenti. Kertészeti csoda lesz, sétányokkal,
értékes növényekkel, érdekes kertépítészeti
megoldásokkal. A parkot a városból elszármazott tájépítész tervezte meg. A Kék Kápolna felújítása elkészült, a kertépítést októberben fejezik be. Az örökségvédelmi programot komplex
turisztikai vonzerővé változtatja a Platán strandon (a Balaton-átúszás helyszínén) kialakítandó „boglári buborék” élményfürdő és játszótér.
Ezekhez a fejlesztésekhez igazodva - a
városrehabilitációs pályázatunk eredményeként - a Platán sor és (részben) a Parti sétány
is megújulhat, a Platán strandon „bababarát”
gyermekfoglalkoztatót alakítanak ki új, ingyenesen használható játszó- és sportterek,
sportpályák létesülnek. A strand- és közterület fejlesztéseknek a következő szezonban
örülhetnek vendégeink.
Mivel egységes koncepció szerint fejlesztjük a várost, a képviselő-testület egyetértésével és támogatásával a Várdomb Kaland-,
és Szabadidőpark önkormányzati területen
valósulhat meg, egy - ugyancsak európai uniós
forrásokból támogatott - vállalkozói beruházás

„Családbarát örökségvédelem”

A „Komplex turisztikai vonzerőfejlesztés Balatonbogláron” projekt eddigi
eredményei és a fejlesztések ütemezése

Balatonboglár képviselő-testülete - közbeszerzési eljárás lefolytatása után - kiválasztotta az
Árpád-házi Szent Erzsébet Emlékpark (a vörös és kék kápolnák környezete) felújítását végző
vállalkozókat. A kivitelezést helyi vállalkozók végzik: Balaton-út Kft. és a Steiner Kft. A vállalkozási szerződést megkötötték. A válllalkozók átvették a munkaterületet, az építési munkák
folyamatban vannak. A befejezési határidő október 3. (Addig a Kék kápolna környezete még
építési terület lesz.) A park terveit dr. Dömötör Tamás készítette. A program a DDOP-2.1.1/D09-2010-0007 kódszámú, „Családbarát örökségvédelem” pályázat részeként valósul meg. E
pályázat eredményeként a múlt évtől működik a rendezvénysátor (6 000 000 Ft) és a mobil
színpad (17 352 500 Ft), felújították a Kék Kápolnát (25 331 769 Ft) és a „Balaton” műemlék
hajót (21 509 675 Ft ), elkészült a turisztikai piac (15 540 000 Ft). A Platán strandon a jövő
szezonra elkészül a bOGLÁRi bUBORÉK vizes játszópark és 1-6 évesek játszótere is (139 205
500 Ft).
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A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

eredményeként.
A program része a
„Gömbkilátó” felújítása is, amely
augusztustól már
látogatható. A kalandpark az idén
ősszel készülhet
el, a jövő tavasztól
üzemelhet.
Fé l m i l l i á rd o s
beruházás valósul
meg az idei őszön:
uniós pályázat eredményeként újult meg és
szolgáltatásait bővítheti az egészségügyi központunk, ahol komplex járóbeteg-ellátást
nyújtanak, beleértve az egynapos sebészetet
is. Ez egyaránt szolgálja a helybeliek, a város
környezetében élők és a turisták érdekeit is.
A sportlétesítmények: a teniszközpont, az
Urányi János Sport- és Szabadidőközpont, a vitorláskikötő a szabadidő aktív eltöltését segítik.
Balatonbogláron - ingyenesen lehet parkolni,
strandolni. Mindez nagyon vonzó a turisták
számára, csakúgy mint a város hagyományos
rendezvényei. Százezreket várnak a legismertebb rendezvényre, a Szüreti Fesztiválra, amely
az idén augusztus 17-től 20-ig tart.
Mészáros Miklós
polgármester

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Európai Uniós pénzzel támogatott DDOP2007-3.1.3./B-2009-0001 kódszámú pályázat keretében, a balatonboglári Dr. Török
Sándor Egészségügyi Központ felújítása,
bővítése (várhatóan) októberben befejeződik. Ennek köszönhetően intézményünkben bővített óraszámban - más esetekben
teljesen újonnan szervezett - egészségügyi
szolgáltatásokat lehet igénybe venni.
A szolgáltatások:
• általános belgyógyászati szakrendelés (24 órás ekg, ill. vérnyomás mérés,
arteográfia),
• általános szülészet-nőgyógyászat szakrendelés,
• általános fül-orr-gégészeti szakrendelés
(audiometria),
• általános szemészet szakrendelés,
• általános bőr-és nemibeteg szakrendelés,
• ortopédiai szakrendelés,
• urológiai szakrendelés,
• sebészeti szakrendelés,
• ideggyógyászati szakrendelés,
• általános csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés,
• reumatológiai szakrendelés,
• fiziko és hydrotherápiás kezelés (skótzuhany, tangentor, mágnesterápia, 4
rekeszes galván …),
• pszichiátriai szakrendelés,
• tüdőgyógyászati szakrendelés és
allergológia (tüdőszűrés is),
• általános röntgendiagnosztika,
• ultrahang diagnosztika (colordopler
vizsgálat),
• labor diagnosztikai szakrendelés (minden nap teljes spektrumú laboratóriumi
vizsgálat),
• általános gyógytorna,
• gyógymasszás,
• gyógyászati segédeszköz bolt és fitotéka,
• nappali kórházi ellátás (infúziós kúrák,
kúraszerű rehabilitáció),
• otthoni szakápolás (fekvő betegek
otthoni szakápolási - segítsége, infúzió
beadás, kötéscserék),
• otthoni hospice ellátás (halálos betegek
otthoni ápolásának, lelki-testi gondozásának segítése),
Természetesen a rendelőintézetünk változatlanul biztosítja a központi orvosi ügyeleti szolgálatot is.
Reményeink szerint a felsorolt tevékenységeink az Önök legnagyobb megelégedésére fognak szolgálni!
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Intézményi vagy
projektlogó helye

Dr. Török Sándor
(1919-1994)

A bácskai (vajdasági) Adán született
1919. július 19-én gazdálkodó családban. A középiskolai tanulmányokat a
boszniai Trávnikban folytatja. Az orvosi
egyetemet 1938-ban Zágrábban kezdte. Szegeden folytatta tanulmányait,
ahol Szentgyörgyi Albert tanszékén is
dolgozott. 1944-ben szerzett diplomát
a budapesti orvosi egyetemen, ahol
Richter Gedeon is tanára volt. A körzeti
orvosi pályáját Győr– Moson- és Sopron megye különböző falvaiban kezdte,
a háború alatti igényeknek megfelelően.
1946. húsvétjának nagyszombatján költözött Balatonboglárra, ahol 31 éven keresztül gyógyított. Nagy álma valósult
meg 1973-ban az új, annak - a kornak
megfelelő műszerekkel ellátott - orvosi
rendelő együttes megépítésével, amely
lényegesen javította a betegek ellátását.
Halála után az intézmény – hálás betegei javaslatára az önkormányzat egyetértésével – Dr. Török Sándor Egészségház nevet kapta.
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