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ÖSZTÖNDÍJ FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú, 
Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben Észak-Somogyban című 

projekt keretében tanulmányi ösztöndíj 
pályázatot ír ki a 2018/2019. tanévre 
vonatkozóan a Balatonmáriafürdő lakóhellyel 
rendelkező, általános iskolában/középiskolában/ 
felsőoktatásban tanulók részére, melynek célja az 
esélyegyenlőség növelése, tehetséges fiatalok 
tanulmányainak segítése ösztöndíj támogatással. 
A pályázatokat az önkormányzathoz kell 
benyújtani. A pályázati űrlap és mellékletei a 

http://www.balatonmariafurdo.hu/pages/ 
dokumentumok/letoltheto-dokumentumok 

linken elérhetők. 

Beadási határidő az egyes pályázatok esetében 
eltérő, kérjük, kísérjék figyelemmel. 

֍   ֍   ֍   ֍   ֍   ֍   ֍ 
 
Önkéntes toborzó 
 
Az Országos Mentőszolgálat 
programjának keretében 
önkénteseket toborzunk az 
érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkező 18 és 21 éves fiatalok közül. 
A programra jelentkező fiatalok betekintést 
nyerhetnek a mentősök mindennapjaiba, valamint 
nyelvi és OKJ-s képzésben vehetnek részt, és ezen 
időszak alatt a teljes TB finanszírozást átvállalja 
részükre az OMSZ. 
 
Az alábbi linken megtekinthető a programhoz 
tartozó honlap linkje: 
http://toborzas.mentok.hu/ 
http://toborzas.mentok.hu/ 
 

A következő linken, pedig a program eseményeit 
lehet nyomon követni, ahol személyesen végzünk 
toborzást: 
 
https://www.facebook.com/legyelhos/ 
https://www.facebook.com/legyelhos/ 
 

********************* 

Hulladékszállítási díjtámogatás 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
rendeletében módosította a hulladékszállítási 
díjtámogatási kérelmek beadási határidejét. A 
módosítás értelmében  
a támogatási kérelem a tárgyévet követő évben, a 
negyedik negyedévi hulladékszállítási díj befizetését 
vagy átutalását követő harminc napon belül 
nyújtható be. 

A megállapított támogatás a kérelem benyújtását 
követő tizenöt napon belül kerül kifizetésre, az 
önkormányzat házipénztárából történő kifizetés útján. 

 
Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 
 

 

 

A Mária Napok rendezvénysorozat keretében 
kitüntetés átadására is sor került. A képviselő-
testület „Balatonmáriafürdőért” kitüntető címet 
adományozott Horváth Tibornénak. 

Indoklás: a külföldi partnerkapcsolatok, 
falunapok szervezésében, önkormányzati ünnep-
ségek, megemlékezések előkészítésében, lebonyolí-
tásában, a település közigazgatásában 46 év alatt 
végzett kiemelkedő szakmai munkája elismerése 
jeléül. 

Ilike, munkatársunk, 46 év szolgálati idő után 
ment nyugdíjba a közigazgatásból. Ez volt az 
egyetlen munkahelye! Híven és kedves mosollyal 
szolgálta településünk lakosait és a hozzá 
fordulókat, segített ügyes-bajos dolgaink, 
anyakönyvi ügyeink intézésében. Velünk volt 
örömben és bánatban, legyen esküvő, születés, 

B 

Hírek a Hivatalból 

Ünnepi pillanatok a falunapon 
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házasság… Sok-sok fiatal pár fog emlékezni kedves 
szavaira, amikor anyakönyv-vezetőként elindította 
őket a házasságuk kezdetén. Ilike megélt az idők 
során történelmi pillanatokat a közigazgatásban: 
tanácsrendszer, átszervezések, járások és 
kistérségek, szétválások és vezetőváltások, 
mesélhetne. Tőle azonban mindig idegen volt a 
felesleges szószaporítás és kollegiális szellemben 
élte meg a munkahelyi kapcsolatokat is. A 
Hivatalban hiányérzet marad mögötte. 

A nyugdíjas éveihez hasonló mosolyokat, 
további fiatalos energiákat és jó egészséget 
kívánunk. A közéleti események alkalmával 
továbbra is számítunk rá. 

 

Ifjú polgárok avatása 
 

Minden évben öröm számunkra, ha a fiatal 
családok újszülöttel gyarapodnak településünkön. 

14 évvel ezelőtt Bándi Margit, Balaton-
máriafürdő Díszpolgára javaslatára immár 
hagyomány, hogy a Falunap alkalmából a 
településünk ifjú polgárává fogadjuk a kisbabákat. 

 
A köszöntéshez egy kis ajándék, és az M7 

Takarékszövetkezet támogató felajánlása tartozik, 
melyet Berkes Györgyné az M7 Takarékszövetkezet 
igazgatóságának tagja adott át. 

Balatonmáriafürdő Ifjú Polgára az a gyermek, aki a 
tárgyév március 31-éig született, és a születés 
időpontjában, és az elismerés átadása napján a 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványában balatonmáriafürdői lakóhely 
szerepel. 

 
Kívánjuk, hogy az idén felavatott kisbabák is 
nőjenek fel egészségben, szeretetben és szerez-
zenek sok örömet szüleiknek! 
 
Szeretettel köszöntjük településünk 2018. évi ifjú 
polgárait és családjukat: 
Virág Barnabás Csongor 
Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 28. sz alatti lakost, 
aki 2017. július 5-én született. 
Móri Dominik 
Balatonmáriafürdő, Kossuth L. u. 22. sz. alatti 
lakost, aki 2017. október 12-én született. 
Horváth Réka 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 205. sz. alatti lakost, 
aki 2018. május 7-én született. 
Pék Filippa Olívia 
Balatonmáriafürdő, Alkotás utca 20. sz. alatti lakost, 
aki 2018. május 25-én született. 
Munkatársunk, Varga Zsanett „védőnéni”, maga is 
édesanya lett a közelmúltban. Ugyan Balaton-
keresztúri lakos, de mi azért közénk tartozónak 
gondoljuk, ezért Galácz György polgármester 
„tiszteletbeli” máriai polgárrá fogadta. 
Vajda Zétény 
Balatonkeresztúr, Rákóczi utca 11. sz. alatti lakost, 
aki 2018. május 29-én született.                (Fotó: címoldal) 
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Spirit Of Balaton! 

A kerékpáros Balaton-
kerülő kalandtúra már 
évek óta szervesen hozzá-

tartozik a nyári programjainkhoz. A Fetter György 
nyaralótulajdonos által szervezett sportesemény 
változatlanul népszerű a biciklisek körében. Idén 
kedvező időjárási viszonyok mellett kb 500 - 600 
regisztrált résztvevő tette meg a kb. 220 km- es 
távot. 

Balatonmáriafürdő indító-pecsételő állomás 
önkéntes segítői lelkesen szurkoltak a részt-
vevőknek. Különösen a helyi indulóknak – a 
keresztúri SZOSZ csapata is elismerésre méltó 
idővel, baj nélkül tette meg az embert próbáló 
távot. 

 

Az indítóállomáson segítők 2 órás váltásokban 
24-órás szolgálatot láttak el. 

Köszönet: 
Világos Barbara, 
Tüttő Viola, 
Nagypál Ilona, 
Barabás Enikő, 
Gaál Judit, 
Gergely Eszter, 
valamint az 
éjszakai műszakosoknak, Giricz Zsuzsanna, 
Preisendörfer Dániel, Werner János és Majsay 
Gábor önkénteseknek a közreműködésért!  

 

Koncertsorozat a 
Strandszínpadon 

Műsorfolyam a 
településen… 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
döntése alapján a nyári idegenforgalmi főszezon 
minden hétvégéjén szórakoztató és/vagy zenés 
programot kínált idén nyáron a közönségnek. 

Igyekeztünk, hogy változatos színes kínálatot 
nyújtsunk, ezért a legkülönfélébb műfajok 
képviselői álltak színpadra a központi strandon. 

 

A programsorozatot a Balaton Old Boys 
indította, vendég volt a Marcato Ütőegyüttes és a 
Megarox Társulat. Táncoltunk latin ritmusokra és 
volt Rock and Roll show. Nagy sikere volt a mai pop 
zenét játszó Radio Live zenekarnak. A sort a kiváló 
Somogy Táncegyüttes zárja 14-én. 
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Kiállítások 
A 35. Fúvószenekari Találkozó idején a 

Községháza emeletén, a kiállító teremben, a Balaton 
M&K eltelt 40 évét szépen szerkesztett, és gazdag 
fotóanyaggal illusztrált kiállítás mutatta be. A régi 
zenekarosok meghatottan ismerték fel gyermek 

önmagukat. 

 
Augusztus 10-étől Szabó Károly „Tükrök 

másképp” című pasztell kiállítása látható a hónap 
végéig. 

Az Andrássy Mária Közösségi Házban Gécseg 
András szép festményei után Lángi Béla 
gyűjteményéből látható a régi Balatoni képeslapok-
válogatás, bizonyára sok gyűjtőt érdekel. 

Szünidei Gyermekprogramok 

A Közösségi Ház udvarán a Hangerdő Társulat 
igényes irodalmi szövegekből összeállított 
meséjének és az Imre Sándor Színház társulatának 
tapsolhatott a gyereksereg. 

 

A Falunapok idején nagy sikere volt a népi 
játszótérnek a Központi strand előtti ligetben. A 
felnőttek is kipróbálták a sokféle játékot. A 
Garagulya Kompánia gólyalábasai nagy-nagy 
feltűnést keltettek, sikert arattak vásári 
komédiájukkal a strandoló kicsik között. 

 

A KözHáz-ban összemaszatolhatták magukat 
felnőtt és kicsi az agyagműves foglakozáson Pappné 
Erős Judittal sokféle alkotás született. 
Kézműveskedni lehetett a nyár folyamán a 
Központi strand animátoraival is. 

 

 

 

 

Hirdetés! 

Július-augusztusban ingyenes kézműves 
bemutatók, foglalkozások a Kincses Vásárban, a 
termelői piac területén, kedd és péntek 
délutánonként. Részletek a plakátokon. 
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MÁRIA NAPOK 2018. JÚLIUS 27-29. 
 

A Mária Napok Balatonmáriafürdő legnagyobb 
nyári rendezvénye, több évtizedes hagyományok-
kal. 

 
A rendezvény fő helyszíne a faluközpontban 

(Gróf Széchényi Imre tér 9. ), a Központi strand 
területén levő szabadtéri színpad, de a zene 
szétárad a faluban: volt koncert a kicsiknek a 
Csillagvirág Óvodában, a település közterein, a 
kikötőben, az üzletközpontban és az un.”Vízi zene” 
program a Központi strandon kívül a szabad 
strandokra is kiköltözött. 

 
Mivel a program az idegenforgalmi szezon 

közepére időzít – minden év július utolsó hétvége – 
legfőbb feladata a nyaralóközönség és a helyiek 
szórakoztatása, igényes kulturális programokkal. 

Falunap és a zene ünnepe egyszerre… 
Jó alkalom, hogy vendégül lássuk külföldi 
partnertelepülésünk képviselőit, és kulturális 
csoportjait. 

 
Mária Napok keretében megrendezett 35. 

Nemzetközi Fúvószenekari Találkozón idén lengyel, 
ukrán, német, svájci fellépőink voltak a Nemzetek 
Fesztiválja programban, melynek Hamburg a 
házigazdája kétévente. 

A koncerteket majorett csoportok színesítették. 

 
A helyben gyökerező 40 éves Balaton M&K 

Kulturális Egyesület által működtetett házigazda 
fúvószenekar Hajas Béla karnagy irányításával 
szerteágazó szakmai-zenei kapcsolatokat alakított 
ki, ennek köszönhetően idén a Barcsi Fúvós-
zenekar, az Elnök Emberei zenekar Budapestről, a 
Bonyhádi Fúvószenekar, és természetesen a 
Nagykanizsai fúvószenekar hangversenyezett. Az 
Angol Lewisham Concert Band tagjai először jártak 
a Balatonnál és hamar átvették a többiek jókedvét, 
fesztelenségét az igazi balatoni fesztivál hangulatot. 
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Este Egri Péter és a Mistery Gang zenekar, akik 
a hazai rockabilly stílus elismert képviselői – 
fergeteges energiákkal zenéltek a színpadon. 

A közönség kedvence a fúvós esztrád show-t 
művelő svájci Bieranjas zenekar, akik nagy 
létszámú nézőt vonzottak. 

 
Fellépett Gájer Bálint és zenekara, az igényes 

swing zenét játszó együttest a Táncművészeti 
Főiskola tagjainak táncos produkciója még 
látványosabbá tette. 

 
Gájer Bálint korábban a Balaton M&K 

zenekarban zenélt, hazajár hozzánk. A koncert 
közreműködője volt Gájer Tamás, édesapja, a 
Marcali 3 tenor zenei formáció tagja. 

 

 
A műsorok sok érdeklődőt vonzottak. A 

látogatók végigkísérték a menetzenét, a strandolók 
követték a vízi-zene résztvevőit délután és 
alkalmanként megtöltötték a Szabadtéri színpad 
nézőterét. Az esemény kiemelkedő sajtóvissz-
hangot kapott, a megyei újság és az országos tv-k 
követték a máriai zenei eseményeket. 

Az eseményekről készült fotók megtekinthetők 
a Facebook (kereső) – Mária Napok 2018 – oldalon, 
vagy nézzen körül a Facebook (kereső) Balatoni 
Nyár 2018 Balatonmáriafürdő- oldalakon. 

Kísérő programok voltak: 
- szűrősátor az ANTSZ munkatársaival 
- közlekedésbiztonsági tanácsadás. 

 

 
 

A kézműves kirakodóvásárra a helyi és a 
környék kézműveseit hívtuk meg a Kincses Somogy 
piacról. 
 

Benczik 
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