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M ÁRIA I NFÓ
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa
Augusztus 20.
Ünnepi istentisztelet a
Nagyboldogasszony Kápolnában
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Nyárzáró beszélgetés
Galácz György polgármesterrel

vendégeket. Az érdeklődők a helyi, megyei,
országos médiában jókor meghirdetett, színvonalas
önkormányzati programok közül választhattak.
-

-

Melyek most az aktuális fejlesztési projektek?

Egy üdülő településen a fenntartható
üzemeltetés mellett kiemelt feladat a település
folyamatos fejlesztése. Az elmúlt évek munkáira
alapozva, ebben az évben is bőven volt és van
feladat. Szeptember elején kezdődik a csapadékvíz
elvezető projekt második üteme. Nagyon sok utcát
érint. Ennek a beruházásnak az értéke több mint
nettó 130 millió forint. Néhány héten belül
befejeződik a védőnői rendelő felújítása a Keszeg
utcában, a beruházás értéke 60 millió forint.
Szeptember elején befejezzük az óvodánk
felújítását is, több mint 10 millió forintot fordítunk
erre. Új fűtési rendszer épül, az elektromos hálózat
megújult, falfestés, és parketta felújítás lesz.

Hogyan értékeli az idei nyári szezont?

Minden évben igyekszünk jól felkészülni az
idegenforgalmi szezonra. Fontos számunkra, hogy
az itt élők, a hozzánk érkező pihenni vágyók
rendezett és kulturált környezetben élvezhessék az
itt töltött időt. Nyolc helyen biztosítjuk a fürdés
feltételeit, kilométerenként van egy kijelölt
fürdőhely. A központi strandunkon kell csak fizetni
a magasabb szolgáltatásért, a többi ingyenes, de itt
is működtetjük az alapvető szolgáltatásokat.

Már néhány évvel ezelőtt megkezdtük a
településközpont felújítását, a Gróf Széchényi Imre
Tér, a Vasút tér, a hajóállomás már megújult. A
Bárdos Lajos sétányon a szabad strandon sétány
épült. Rákóczi utcában, Vilma utcában a zárt
csapadékvíz elvezető rendszer megépült. A Bárdos
Lajos sétányon lévő ingatlanunkra rendelkezünk
jogerős építési engedéllyel, itt a szabad strandhoz
és a vitorlás kikötőhöz, a vitorlás iskolához
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztést tervezünk.

Ebben az évben már a nyár elején érzékelhető
volt, hogy több vendég van, mint az elmúlt évben.
Augusztus 20-án mindenki arról beszélt, ilyen
sokan még nem voltak Balatonmáriafürdőn.
Megteltek a vendéglők és a strandok, parkoló
kocsik végeláthatatlan sora ingerelte a nyugalomra
vágyókat. A kiépített infrastruktúránk csak részben
alkalmas ennek kezelésére. Ennek ellenére az
alapvető szolgáltatásokat megfelelő színvonalon
tudtuk biztosítani. Illetve volt probléma, barbár
emberek pillanatok alatt közel egymillió forintos
kárt okoztak a közösségnek, szétverték a Hullám
utcai strandon az új vízbejáró stéget. Ezt leszámítva
Balatonmáriafürdő egy biztonságos település.

A vasúti pálya felújítása megtörtént, a
beérkezett panaszokat a NIF Zrt. vizsgálja. Az
önkormányzat kezdeményezte és folyamatosan
ellenőrzi a felújításokkal kapcsolatos károkozás
helyreállítását,
a
MÁV
terület
parlagfű
mentesítését.

Idén a szórakoztató rendezvények az
önkormányzat szervezésében valósultak meg…

A NIF Zrt. megkezdte a Dózsa György utca,
Hullám utca, Vilma utca, még nem felújított
szakaszainak a tervezését. Reményeink szerint a
jövő évben ezek a szakaszok is megújulnak.

Nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a nyári
programokkal kapcsolatban. A korábbi évek
tapasztalatai alapján, az Andrássy Mária Közösségi
Ház szervezésében állt össze a kínálat. A
településen változatos programok szórakoztatták a

Fontos feladat lenne a Rákóczi utca felújítása a
körforgalomtól a csatornáig, valamint a csatorna
part utca a Keszeg utcáig, mivel idegenforgalmi
szezonban ez a legforgalmasabb útszakasz. Az
állapotát mindenki ismeri. Sajnos az utcában egy
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Hírek a hivatalból
ingatlan tulajdonos mindent elkövet, hogy
akadályozza a munkánkat. John Henry egy afroamerikai népi hős mondta: „Semmi sem készülne el,
ha addig várnánk vele, míg senki sem találhatna
megoldásunkban hibát.” Sajnos ebben a jogszabályi
környezetben, ilyen körülmények között, nem
tudjuk elkezdeni az érdemi munkát, amíg jogilag
nem rendezett a projekt. Igyekszünk a feltételeknek
maximálisan megfelelni. Ilyen hozzáállással, a
korábbi években megvalósult beruházásokat el
lehetett volna az egész országban lehetetleníteni,
ezzel komoly károkat okozva a közösségeknek. A
mi esetünkben, jogerős építési engedéllyel
lehetőségünk lett volna korábban pályázati
pénzhez jutni. A kialakult helyzet már régen nem
arról szól, hogy alkalmas e ez a terv arra, hogy
végre szép környezet alakuljon ki és a
forgalomtechnikai szabályozás, amit terveztünk,
kezeli e a nyári forgalmat. Már két szakértő leírta,
hogy: alkalmas, csak meg kellene építeni!

Beszámoló a képviselő–testület munkájáról

B

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta Dr.
Kónya Gábor vállalkozó, háziorvos részére átadott
önkormányzati tulajdonú eszközökre, valamint a
Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. szám alatti
önkormányzati épület helyiségeire (rendelő, váró,
kartonozó, szociális helyiségek, fektető, tároló), és
az ahhoz tartozó parkolóra vonatkozó szerződési
mellékletet.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi
a Háziorvosi alapellátás I. félévi pénzügyi
beszámolóját.

Sokan kérdezték mi van a vasútállomás
felújításával. Mindenkit szeretnék megnyugtatni,
hogy a MÁV 2019. évi felújítási tervében szerepel,
bízzunk abban, hogy a nyári szezonra elkészül.
-

A képviselő-testület megismerte a „Fénytechnikai
eszközök beszerzése” tárgyú előterjesztést. A
Képviselő-testület támogatta az IP 65-ös kültéri
fénytechnikai eszközök beszerzését a Demton
Stúdió és Hangszerbolt (képviseli: Dugmanits
Zoltán, 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 12.) ajánlata
alapján bruttó 1.322.070 Ft összegben. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy a
fénytechnikai eszközök beszerzésére vonatkozóan
kösse meg a vállalkozói szerződést.

A tervekhez megfelelő forrás és humánerő
kapacitás van?

Az elkövetkezendő évek egyik kiemelt feladata
lesz, hogy az elmúlt években bekövetkezett
változásokra milyen választ tudunk adni, hogyan
tudjuk növelni saját bevételeinket, úgy hogy az
ingatlan terhek ne, vagy csak csekély mértékben
nőjenek, vagy csökkenteni a költségeinket. Át kell
gondolni humánerőforrás politikánkat, mert már
nálunk közmunka, közmunkás nincs. Igyekszünk
képzett állandó emberekkel feltölteni a létszámot,
vásárolt szolgáltatásokkal biztosítani a folyamatos
minőségi működést.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a
Balatonmáriafürdő, Vilma u. 5. számú, 106/3 hrsz-ú
ingatlan esetében az árverésen gyakorolható
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
1.) A B.M.I.L. Kft. (1024 Bp. Ady E. u. 19.)
ügyvezetőjének kérelmét Balatonmáriafürdő 94
hrsz-ú ingatlanon álló szálló-irodaépület helyi
védettségének
levételével
kapcsolatban
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta. A kérelmet ifj.
Lőrincz Ferenc települési főépítész javaslata
alapján elfogadta, és úgy döntött, hogy a
településrendezési eszközök módosítási eljárását
lefolytatja és a 94 hrsz-ú ingatlanon található

A számok ismeretében el lehet mondani, hogy
jó évet fogunk zárni, kellő tartalék áll a
rendelkezésünkre a következő év biztonságos
működéséhez.
-

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. július 5-én
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott
a Községháza tárgyaló termében.

Köszönöm a beszélgetést.
Benczik
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képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a
megállapodást kösse meg a vállalkozóval.

épület helyi védettségét törli a településrendezési
eszközökből. A tervezett módosítás Balatonmáriafürdő
Község
hatályos
településfejlesztési
koncepciójának fejlesztési elképzeléseivel nem
ellentétes,
így
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy településfejlesztési koncepcióját változatlan
tartalommal hatályban tartja.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a
67/2018.(IV.16.) sz. határozata alapján az
Önkormányzat részéről az Emberi Erőforrások
Minisztere által – a belügyminiszterrel és a
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti
Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra
kiírt pályázati felhívásra benyújtott támogatási
igénylés alacsonyabb összegű támogatói döntéssel
került elbírálásra.

2.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti
településrendezési eszközök módosítását az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
megfelelően készítteti el.

A projekt megvalósítása során a 40 m2-es
szabadtéri színpad beszerzését támogatta. A
támogatási összeget (1.081.000 Ft) és a
pályázatban vállalt saját erő összegét (2.016.000
Ft) kiegészíti további 1.343.000 Ft saját forrással,
annak érdekében, hogy a pályázatban megjelölt
műszaki tartalmú és költségvetésű (bruttó
4.440.000 Ft) technikai eszköz beszerzésre
kerüljön. Felkérte a polgármestert, hogy a
beszerzési szabályzat előírásait figyelembe véve
folytassa le a beszerzési eljárást. Amennyiben a
beérkezett legkedvezőbb ajánlat max. 10%-kal
meghaladja a rendelkezésre álló forrást, úgy a
képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett
felhatalmazást biztosít a polgármester részére a
beszerzés megvalósítására, a vállalkozási szerződés
megkötésére.

3.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti
településrendezési
eszközök
módosítását
egyszerűsített eljárás keretében folytatja le,
melynek során a partnerségi egyeztetést annak
szabályai szerint lefolytatja és lezárja.
4.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek a
módosítással érintett ingatlan tulajdonosait,
valamint az elsőfokú építési hatóságot határozta
meg.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-3.9.2-162017-00014
számú,
„Humán
kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban”
című pályázat keretében kiírásra kerülő ösztöndíj
pályázatok felhívását és a csatolt melléklet szerint
jóváhagyta. A projekt megvalósítási időszakában a
projekt költségvetésében, míg a fenntartási
időszakban az önkormányzati költségvetésben
biztosított keret fedezet nyújt az ösztöndíjak
kifizetéséhez. Felkérte a polgármestert, hogy az
ösztöndíj pályázatok felhívását tegye közzé.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018.
augusztus3-án
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a
Községháza tárgyaló termében.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte „Balatonmáriafürdő óvoda épület felújítása – fűtési rendszer
korszerűsítése, villamos hálózat felújítása és festési
munkák elvégzése – vállalkozási szerződés
megkötése” tárgyú előterjesztést, a beérkezett
ajánlatok közül a D.B.H.É. Kft. árajánlatát fogadta el
nyertesként 9.840.340 Ft + ÁFA összegben.
Felkérte a polgármestert, hogy a vonatkozó törvény
előírások értelmében a nyertesként megjelölt

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
B.M.I.L. Kft-vel (1092 Budapest, Ady E. u. 19.)
kötendő, a Balatonmáriafürdő 209/9 és 209/7
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó területbérleti
szerződés átruházásáról szóló megállapodást. A
4

szervezettel
az
ajánlattételi
felhívásban
meghatározott
időpontban
a
szerződés
megkötéséről intézkedjen.
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési
tartalék terhére biztosította a szerződés
megkötéséhez szükséges forrást és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte a Hullám Vitorlás
Sportegyesület
(8647
Balatonmáriafürdő,
Köztársaság u. 2.) névhasználati kérelmét, és
engedélyezte, hogy az egyesület a településhez való
tartozás jeléül a továbbiakban „Balatonmáriafürdői
Vízisport Egyesület” néven működjön.

A képviselő-testület a belügyminiszter pályázati
kiírása alapján pályázati igényét benyújtja 110
erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. A
képviselő-testület 2018. évi költségvetésében a 110
m3 szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott
igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt
biztosított. A képviselő-testület a pályázati
felhívásban foglaltak szerint vállalja, hogy a
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő 1612
hrsz-ú nagyságú körbekerített csónaktárolót 2018.
augusztus 22. napjától határozatlan időre
térítésmentesen használatba adja a Hullám Vitorlás
Sport
Egyesület
(8647
Balatonmáriafürdő,
Köztársaság u. 2.) részére sport támogatási és
egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése közfeladat ellátása céljából. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy az erre
vonatkozó megállapodást kösse meg.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018.
augusztus
21-én
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza
tárgyaló termében.

A képviselő-testület soron következő ülése
2018. szeptember 11-én (kedden) 13:00 órakor
lesz, (Helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő,
Gróf Széchényi Imre tér 9.).

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés
között történt fontosabb intézkedésekről szóló
szóbeli tájékoztatót elfogadta.

A képviselő-testületi ülések – a zárt ülések
kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek
megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a:
www.balatonmariafurdo.hu honlapon.

A Képviselő-testület a 247/2010. (XII.15) Kt. sz.
határozatával jóváhagyott és többször módosított
Balatonmáriafürdő Község Településszerkezeti
Tervét az alábbiak szerint módosította:
1. A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlap
Faluház utcával, Hullám utcával, Fenyvesi
utcával és a vasút területével határolt
telektömbjének rajzi tartalma helyébe, e
határozat 1. melléklete szerinti tervlap rajzi
tartalma lép.
2. A változások leírását e határozat 2. sz.
melléklete tartalmazza.
3. A település területi mérlegének változását e
határozat 3. sz. melléklete tartalmazza.
4. Balatonmáriafürdő
Község
Településszerkezeti Terve e határozat 4. számú
melléklete szerint kiegészül a területrendezési
tervekkel
való
összhang
igazolásával.

Galácz György
polgármester

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

TÁJÉKOZTATÁS
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
Tisztelt Lakosság!
Magyarország Kormánya az 1364/2018.
(VII.27.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri, természetbeni
támogatásban részesüljenek.
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Civil hírek
Az igényléssel kapcsolatos
tudnivalók az alábbiak:

legfontosabb

Tűzoltó hagyományőrző verseny Marcaliban
A
Somogy
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság a Marcali Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság
valamint
Somogyi
Tűzoltó
Hagyományőrző Egyesület 2018. 08. 11-én
rendezte
meg
a
XII.
Marcali
Tűzoltó
Hagyományőrző Kocsi-fecskendő versenyt.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.
Háztartásnak minősül: az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező személyek közössége. Ennek
megfelelően az igénylés egyik feltétele, hogy az
igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakó-,
vagy tartózkodási helye legyen.

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontban Huszti Gábor, a Somogy Megyei
Önkormányzat alelnöke és Dr. Sütő László Marcali
polgármestere köszöntötte, majd Wéber Antal
tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta
meg a versenyt. Somogy megye 11 településéről
érkeztek hivatásos és önkéntes tűzoltók, akik korhű
ruhákba bújva küzdötték le az ötletes akadályokat.

Az igénylőlapon meg kell jelölni az igényelt
tüzelőanyag fajtáját, mely lehet: tűzifa, szén, PB
palackos gáz, PB tartályos gáz, fűtőolaj,
pellet/brikett.
A kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
A természetbeni támogatás a fűtőanyagra
vonatkozik, és nem fedezi az egyéb, például a
szállítási, darabolási költségeket.
Az igénybejelentéshez szükséges igénybejelentő nyilatkozat személyesen átvehető a
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1.
számú irodájában, vagy letölthető az önkormányzat
honlapjáról (www.balatonmariafurdo.hu).
Az igénybejelentő nyilatkozatok benyújtásának
helye és határideje:
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal 1. számú iroda

A csapatoknak először egy füsttel teli sátorból
kellett kimenteniük egy életnagyságú bábut, majd
összehangolt csapatként átkeltek egy képzeletbeli
mocsáron. Így jutottak el a kocsi-fecskendőig,
ahonnét vízsugarat szereltek, feltöltöttek két
vödröt és azokat egy létra két végére akasztva
egyensúlyoztak a célig. A verseny végén a dobogó
legfelső fokára Vése önkéntes tűzoltói állhattak.
Egyesületünk csapata az izgalmakban bővelkedő
versenyen a negyedik helyezést érte el.

2018. október 15.
A fenti határidőig benyújtott igénybejelentéseket összesítjük és a Magyar Államkincstár
Somogy Megyei Igazgatósága részére továbbítjuk
további intézkedés céljából.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Juhász László
elnök
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Túravitorlás egyesület VII. Mária Kupa

Ősz Idősök a szőlőhegyen

Az idei évben már a második versenyünket
szerveztük meg Balatonmárián. Nyár elején
egyesületünk alapításának 30 éves évfordulóját
ünnepeltük egy házi versennyel, most augusztus 4én a VII. Mária Kupa megrendezésével.

Június 30-án, szombaton, mint minden évben,
klubtagjaink Varga Imre és felesége, Erzsike
meghívására idényzáró összejövetelt tartottak a
szőlőhegyen. Klubvezetőnk, Arnold János üdvözölte
a tagságot, a meghívott vendégeket, Kovács József
polgármestert és feleségét, valamint Galácz György
polgármestert.

Abszolút első a Gradazzurra lett Simó Béci
kormányzásával, a második a Pajzán, Kiss Zsolt
kapitány vezetésével, a harmadik a mi hajónk
kormányozta ViNo-Bá 2.0. A Folkebootokat külön
osztályként értékelték. Itt az első Natalie lett, a
Mormota második és harmadik Gandalf lett. Minden
hajó szerencsésen célba ért.

Gyönyörű környezetben elkészült a kondérban
főzött ebéd, amit az ügyes Anfer Lajos és Arnold
János klubtagjaink készítettek. Volt még nagyon sok
finom sütemény és persze jó féle ital is.

Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen sok hajó
részt vett a kikötőből ezen a jó hangulatú
versenyen. Köszönet érte Joó Tamás elnöknek, aki
fáradhatatlanul szervezi a programokat és bíztatja
a sporttársakat az aktív vitorlázásra. dr. Bárczi
Tamásnak pedig azért jár köszönet, mert ismét
elhozta a Folkeboot flottát, ami még izgalmasabbá
tette a versenyt.

A hangulat nagyon jó volt, mindenki
beszélgetett, megvitatták a nyári szünet teendőit,
néhányan hegyi sétán vettek részt, a szép balatoni
kilátásban gyönyörködtek. Kellemesen elfáradva,
élményekben gazdagon késő délután tértünk haza.
Köszönjük a szervezést, és mindenkinek nagyon
jó nyarat, jó pihenést kívánunk! A rövid nyári
szünet után szeptembertől szeretettel várjuk ismét
tagjainkat a szokott keddi klubnapokon.
Ráchel Mária Judit
klubtag

Balatonmáriafürdő, 2018. 08. 04.
(Szövegrészlet és fotó Fazekas János beszámolójából.)
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A legjobb Strandételek 2018.

Augusztus 20., Nemzeti ünnepünk

A Florida Fagyizó szokásos sikerei mellett a We
Love Balaton és a Balatoni kör 2018-as versenyében a legjobb öt között idén két Balatonmáriafürdői
étterem is felkerült a balatoni gasztro palettára.

Augusztus 1-től új, fiatal pap került az
egyházkerületünkbe, Kiss Zsolt atya személyében.
Az augusztus 20-i ünnepi szentmisét már ő
celebrálta.

Kóstolta már?

Mise után az ünneplő közönség fúvószene
kísérettel a Központi strandra vonult, ahol más,
szórakoztató programokkal készültünk.

Port Burger, Balla
család, kikötő
TOK DOG

A Grácia Hegedűtrió – Crossover (komolyzene popritmusban) virtuóz produkciója nagy tetszést
aratott.

Tavaly még egy
önkiszolgáló éttermet üzemeltetett
itt a máriafürdői
Port.
A

keszthelyi
tokhal-neveldéből
kapják a tokhalkolbászt, utólag azért fűszerezik, de
ami a legkülönlegesebb benne, az a hozzá adott
körtés-kéksajtos szósz. Az egész a Rácz Pékség
molnárkájába megy bele. Az ételhez köret is
kérhető.
/Fotó: Port Burger/

LÁNGOS NUGGETS, Strandgrill Erika
A Magarox társulat
ünnepi zenés összeállítását a látványos
tűzijáték követte. Ezzel
az eseménnyel zárult a
Balatonmáriafürdő idén
nyári
rendezvénysorozata.

Tengerdi Győző 28 éve foglalkozik vendéglátással, a központi strandon található büféjét
Strandgrill Erikának hívják, amely 2005-től nőtte ki
magát a jelenlegi nagyméretű gyorsétteremmé.
Nagy mennyiségben akarnak minőséget nyújtani,
ennek egyik szimbóluma lángos nuggetsük.
Klasszikus lángos tésztát nyújtanak ki, majd sütés
előtt csíkokra cafatozzák és külön darabokban sütik
ki. Szerencsére a végeredmény finom lángos tészta,
ami egyáltalán nem tocsog olajban, mellé pedig házi
tzatziki szószt és reszelt füstölt sajtot adnak.

Impresszum

/Fotó: Hölvényi Kristóf, We Love Balaton/
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