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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

2019. XIII. évfolyam 3. szám. március 

Hurka, kolbász, töltött káposzta! 
Csupa finom disznóság kellette 
magát az Ősz Idő Klub disznótoros 
napján! 
No, meg az a szalagos fánk!            
Jó étvágyat!  
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alatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és 
Balatonberény Község Önkormányzat 
Képviselő-testületei 2019. február 6-án 

együttes, nyilvános testületi ülést tartottak az 
Andrássy Mária Közösségi Házban. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 
130.292 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel 
elfogadja. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazza Galácz György 
polgármestert, hogy a Balatonkeresztúri Iskoláért 
Közalapítvány tisztújítással kapcsolatos változás-
bejegyzési eljárási feladatokat ellássa. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. február9-én rendkívüli, 
zárt testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, Rákóczi 
u. közműkiváltás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A 
képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazandó, a vonatkozó jogszabályi és szakmai 
előírások szerint összeállított ajánlattételi felhívást, 
valamint közbeszerzési dokumentumokat a jegyző-
könyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A 
Képviselő-testület felkérte Galácz György, 
polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés 
alapján nyílt eljárás a Kbt. 115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) 
bekezdése szerinti – mivel az építési beruházás 
becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot 
– eljárásban az alább megnevezett vállalkozások 
ajánlattételre történő felhívásáról intézkedjen: 

Áramközmű kiváltása esetén: Delta - Makadám 
Kft., Elektro-Csali Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
KÁBEL-MŰHELY Kft., ROPE-VILL Villamos Tervező, 
Kivitelező és Szolg. Kft., SMHV Energetika Kft. 

Gázközmű kiváltása esetén: Gáz Kanizsa Kft., 
Platina BauZrt., Techno-Gáz Kft., Unigáz Kft., Verein 
Kft. 

A képviselő-testület felkérte Galácz György 
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásnak az 
előírások szerint történő lefolytatását követően az 
eljáró bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó szakmai javaslatát a megfelelő időben 
terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. február 9-én közmeg-
hallgatást tartott az Andrássy Mária Közösségi 
Házban. 

 
A képviselő-testület a közbeszerzési tervet 

elfogadta, mely nyilvános. A tervet, az elfogadását 
követően – figyelemmel arra, hogy az nyilvános 
dokumentumnak minősül – az Önkormányzat 
hivatalos honlapján közzé kell tenni. Az Önkor-
mányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A 
közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is 
lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. Jelen közbeszerzési tervet 
legalább 2024. december 31-ig meg kell őrizni, 
illetve a település honlapján a következő évi 
közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. február 18-án nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

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

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Rákóczi 
Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1.) 
támogatási kérelmét és 50.000,- Ft anyagi 
támogatást biztosított részükre 2019. évi Magyar 
Iskolaválasztási Program sikereihez a 2019. évi 
költségvetésében. Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
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polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 
kifizetéséről. 

 
A képviselő-testület megismerte a Balaton-

máriafürdői Táncklub anyagi kérelmét és 500.000 
Ft anyagi támogatást biztosított részükre a 2019. 
évi költségvetésben a rendezvénytervre elkülöní-
tett összeg keretében táncprodukció betanulásának 
költségeihez. Balatonmáriafürdő Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a tánccsoport kapcsolattartó-
jával vegye fel a kapcsolatot, és tájékoztassa a 
testület döntéséről, és kösse meg támogatási 
szerződést. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Magyar 
Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 
támogatási kérelmét. A képviselő-testület a Magyar 
Vöröskereszt részére 100.000 Ft egyszeri anyagi 
támogatást biztosított a 2019.évi Balatoni 
Elsősegélynyújtó Szolgálat működtetéséhez a 2019. 
évi költségvetésében. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert az elsősegélynyújtásra 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 

A képviselő-testület megismerte az Őszinte 
Mosoly Közhasznú Alapítvány (8700 Marcali, 
Munkács u. 7.) „STEP” program támogatási 
kérelmét, és 120.000 Ft anyagi támogatást 
biztosított részükre a „STEP” név alatt működtetett 
karitatív tevékenységéhez – mely a kiválasztott 
személyek szociális körülményeik és 
életminőségük javításához járul hozzá – a 2019. évi 
költségvetés tartalék terhére. Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a támogatási 
szerződést kösse meg és gondoskodjon az összeg 
kifizetéséről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az Balatonkereszt-
úri Festetics Kristóf Általános Iskola (8648 
Balatonkeresztúr, Ady E. u. 1.) anyagi támogatási 
kérelmét, és a Balatonkeresztúri Iskoláért Közala-
pítvány részére 500.000 Ft összegű támogatást 
biztosít eszközbeszerzésre a 2019. évi költségvetés 
terhére.A támogatási összeg az eszközök beszer-
zésének teljesítését követően kerül kifizetésre az 
alapítvány által felmutatott számla ellenében. A 

képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére, melyben az 
eszközbeszerzést bizonyító számla alapján 
történhet a támogatás átutalása. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte Horváth József 
balatonmáriafürdői ingatlantulajdonos kérelmét, és 
biztosítja a balatonmáriafürdői Polgár utcai szabad 
standra a kérelmezők által megvásárolt 7 db 
napelemes, világító berendezés felszerelését, és az 
5 db oszlop beszerzését és telepítését utólagos 
elszámolással a 2019. évi költségvetés terhére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a strandok rendjét szabályozó 
rendtartást módosította. 

 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta az 

Andrássy Mária Közösségi Ház – közösségi színtér – 
(8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258.) 
2019. évre vonatkozó munkatervét, a 2019. évre 
vonatkozó Szolgáltatási tervét, valamint Használati 
Szabályzatát. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Daka Miklós budapesti 
lakosnak Balatonmáriafürdő település település-
rendezési eszközeinek a Balatonmáriafürdő, Vasút 
utca 20. sz. 462/3 hrsz. ingatlan utcai szabályozási 
vonalának módosítására tett kezdeményezését 
megismerte és megtárgyalta. A képviselő-testület a 
településrendezési eszközök módosítását a kiszol-
gáló út szélességének további csökkentése miatt 
nem támogatja. A képviselő-testület a területre 
igényt tart a közlekedés biztonsága és a későbbi 
közműfejlesztések miatt. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a 
döntésről tájékoztassa. 

A képviselő-testület megtárgyalta az Ovi-Sport 
Pálya építés pályázati lehetőségről szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2019. 
évben kiírásra kerülő pályázati felhívással 
kapcsolatban igényfelmérést végezzen el a 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda (8647 
Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.) vezetőjével az 
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Ovi-Sport Pálya megvalósítása érdekében. A 
képviselő-testület abban az esetben nyújt be 
pályázatot, ha az önkormányzat részéről önerőt 
nem igényel a megvalósítás. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 

Balatonmáriafürdő 891/3 hrsz. alatti, kivett saját 
használatú út megnevezésű ingatlan esetében az 
árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem 
kívánt élni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Balatonmáriafürdő település 
vízkár-elhárítási terveinek felülvizsgálatára vonat-
kozóan benyújtott 3 db árajánlatát megismerte. A 
képviselő-testület Prezo Care Consulting Bt. (8630 
Balatonboglár, Zrínyi u.71.) társaság bruttó 
310.000 Ft-os összegű ajánlatát tartotta legkedve-
zőbbnek, így a munkát velük kívánja elkészíttetni. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
pályázókat a döntésről tájékoztassa és felhatal-
mazta a megbízási szerződés megkötésére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29/A.§. alapján a saját 
bevételek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2020-
2022. évekre várható összegeket meghatározta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Domonkos Nyomda (8700 
Marcali, Dózsa Gy. u. 66.) árváltozás tárgyban 
benyújtott kérelmét megismerte és elfogadta a 
havonta megjelenő Mária Info újság nyomdai 
feladatainak ellátására a 8 oldalas esetében 56.700 
Ft + ÁFA, a 12 oldalas esetében pedig 70.720 
Ft+ÁFA összegeket. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2019. február 18-án nyilvános 
ülést követően zárt ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő Község-
háza Helytörténeti Gyűjtemény és Időszaki Kiállító 

Terem felújítása vállalkozási szerződés keretében” 
tárgyban indítandó egyszerű zártkörű versenyez-
tetési eljárásról szóló előterjesztést megtárgyalta. A 
Képviselő-testület – az Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzata szerint – a versenyeztetési eljárás 
Ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt 
formában jóváhagyta. A képviselő-testület felkérte 
Galácz György polgármestert, hogy intézkedjen az 
Ajánlattételi felhívásnak a következő jogi 
személyek részére történő megküldéséről: Balázs 
Laci D.B.H.É. Kft. VS LIGET Kft. A képviselő-testület 
felhatalmazta Galácz György polgármestert, hogy a 
Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott 
beszerzési eljárás nyertesével – a legkedvezőbb 
ajánlatot tett vállalkozással – kössön szerződést. 

 
A képviselő-testület a „Balatonmáriafürdő 

Önkormányzat zöldterület gondozási feladatainak 
ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban 
indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési 
eljárásról szóló előterjesztést megtárgyalta. A 
képviselő-testület – az Önkormányzat Beszerzési 
Szabályzata szerint – a versenyeztetési eljárás 
Ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyvhöz mellékelt 
formában jóváhagyta. A képviselő-testület felkérte 
Galácz György polgármestert, hogy intézkedjen az 
Ajánlattételi felhívásnak a következő jogi 
személyek részére történő megküldéséről: Balaton-
berényi Nonprofit Kft., Balaton-Út Kft., Boglári Kék 
Bálna Kft., Dél-balatoni Hulladékkezelő és 
Építőipari Kft. A képviselő-testület felhatalmazta 
Galácz György polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás 
nyertesével – a legkedvezőbb ajánlatot tett 
vállalkozással – kössön szerződést. Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Balatonmáriafürdő közigazgatási területén önkor-
mányzati épületek és közterületek karbantartási, 
javítási szolgáltatásának ellátása 2019. évre vállal-
kozási szerződés keretében” tárgyú beszerzési 
eljárás megindítása tárgyában indítandó egyszerű 
zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló előterjesz-
tést megtárgyalta. A képviselő-testület – az 
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint – a 
versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A 
képviselő-testület felkérte Galácz György, polgár-
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mestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívásnak a 
következő jogi személyek részére történő megkül-
déséről: Balázs Laci 2004 Kft. D.B.H.É. Kft. VS LIGET 
Kft. A képviselő-testület felhatalmazta Galácz 
György polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat 
alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével – 
a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozással – 
kössön szerződést. 

 
A képviselő–testület soron következő ülése 

2019. március 18-án (hétfő) 13:00 órakor lesz. 
Helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9.). 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. 
 

Galácz György 
polgármester 

 
H I R D E T M É N Y 

Értesítjük Balatonmáriafürdő 
község lakosságát, hogy a 2019. 

évi 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐ-, ÉS 
PÓTOLTÁSÁRA, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSE 

Helye Dátuma Időpontja 

Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 
(Önkormányzat épülete) 

2019. 04. 09. 
(kedden) 8:00 - 9:00 

Ági’s Steak Haus 
étterem előtt 
(Balatonkeresztúr, 
Akácfa u. 163.) 

2019. 04. 09. 
(kedden) 9:30 - 10:00 

 
P Ó T O L T Á S 

Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 

2019.05.09. 
(csütörtök) 8:00 – 9:00 

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés 
helyén: 4.500 Ft/eb.  Új, egységes, sorszámozott 
oltási könyv: 600 Ft/eb. 

Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási 
könyv 2010. január 1-től kötelező, ezért szükséges 
a cseréje, amelyik ebnek még nincs! 

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza 
magával. A háznál illetve az eb tartási helyén történő 
oltás bejelenthető a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatalban, a fenti időpontban az oltás 
helyszínén és telefonon: dr. Szilvássy Györk 
állatorvosnál 06/20/9613-224, 85/560-074. 

Oltásra kerülnek: Egészséges, mikrochippel 
ellátott, három hónap feletti még be nem oltott 
ebek. Az egy évvel korábban oltott ebek. 

Oltás nem adható: Beteg, embert harapott és 
emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebek. 

Dr. Szilvássy Györk 
֍֍֍֍֍ 

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 

Balatonmáriafürdő 
lomhulladék kihelyezésének időpontja: 

2019. szeptember14-15. 
 

    

ŐSZ Idő Klub - Disznólkodtunk! 

Január 2-án hagyomány teremtő módon disznó-
toros farsangi bált rendeztünk. 

Reggel nyolc órára szépen összejöttünk és 
Anfer Lajos irányításával megkezdődött a hozott 
disznóhús feldolgozása! Elosztottuk magunk között 
a munkát. A főzést Anferné Magdi irányította. A 
szorgos munka eredménye: délben húsos káposzta, 
resztelt máj, este hurka, kolbász, sült hús. 
Napközben pedig az elmaradhatatlan farsangi fánk. 
A finom forralt bor, és az üdítő italok is segítették a 
munkavégzést. Mindezt megtetézve Tislér István 
talpalávalójával. A fergeteges mulatság mindenkivel 
felejtette a fáradtságot, a szűnni nem akaró jókedv 
és móka visszahozta fiatalságunk legszebb 
pillanatait. Késő este élményekben gazdagon 
tértünk haza! 

Köszönjük Anfer Lajos ötletét, valamint a klub 
vezetőinek és nyugdíjas társaim odaadó, fáradságos 
munkáját! Jövőre velünk újra, ugyanitt! 

Ráchel Mária Judit 
klubtag 

CIVILEK 
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Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és 
Környéke Horgász Egyesület 2019. február 16-án, 
Balatonkeresztúron, a Bél Mátyás Látogató 
Központban tartotta a 2018 évet értékelő 
közgyűlését. Az egyesületnek 2018. évben 682 fő 
tagja volt. 

A közgyűlés napirendjében szerepelt a 
vezetőség tevékenységéről szóló tájékoztató, a 
2018 évi pénzügyi mérleg ismertetése, a felügyelő 
biztos tájékoztatója. A közgyűlés elfogadta a 2019 
évi költségvetését. 

Az egyesület vezetőségének öt éves mandátuma 
lejárt, ezért tisztségviselők választására került sor. 
A közgyűlés az elkövetkezendő öt évre az alábbi 
tisztségviselőket választotta: 

Elnöknek Bende Ottó, titkárnak Gaál László, 
gazdasági felelősnek Horváth István, felügyelő 
biztosnak Fliszár László került egyhangú 
szavazással megválasztásra. 

Az egyesület telephelye, ahol a jegyforgalmazás 
történik, Balatonkeresztúr, Ady u. 56. szám alatti 
FiCek horgász centrumban található. A 2019. évi 
rendezvényeinkről információkat lehet beszerezni 
Balatonkeresztúr, illetve Balatonmáriafürdő 
honlapjain (www.balatonkeresztur.hu, 
www.balatonmariafurdo.hu), valamint a két község 
havonta megjelenő újságjaiban. 

 

A vezetőség nevében megköszönöm 
mindazoknak, akik 2018-ban adójuk 1%-ával 
támogatták egyesületünket. A továbbiakban is 
számítunk támogatásukra! 
Az egyesület adószáma: 18760431-1-14 
 

Bende Ottó 
horgászegyesület elnöke 

A február hónap nagyon mozgalmasan telt 
intézményünk életében. 

A hónap elején megtartottuk alapítványi 
bálunkat. Ebben az évben még fontosabbá vált az 
iskola és a gyerekek támogatása, hiszen a frissen 
megújult épület bebútorozására, otthonossá 
tételére folyt a gyűjtés. 

Nagyon köszönjük, hogy több, mint kétszáz 
vendég tisztelt meg bennünket azzal, hogy eljött a 
bálba, és ezzel hozzájárult a szép bevételhez. 
Köszönjük azoknak is, akik támogatói jegyet vásá-
roltak, vagy tombolatárgy felajánlásával segítették 
az eseményt. Megtisztelő számunkra, hogy magán-
személyek külön pénzadományokat is juttattak az 
alapítvány részére. Péter Orsolya a dekorációs 
léceket és az iskolai fogasrendszert készítette el az 
iskolának ajándékba. Nekik külön köszönetet 
mondok. 

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balaton-
berény, Balatonújlak községektől is jelentős 
támogatásra számíthatunk. Nagy örömmel tölt el 
minket, hogy a környék települései mind felelős-
séget éreznek iskolánk iránt. 

A hónap közepén beköltöztünk gyönyörű 
iskolánkba. A beköltözés több fázisban történt, 
segítségünkre volt a Balatonkeresztúri- és Balaton-
berényi Önkormányzat, több szülő hordta a szekré-
nyeket, hozott újszerű, számunkra nélkülözhetetlen 
bútordarabot, gépkocsijával szállította a padokat, 
takarított. Nagyon hálásak vagyunk a balaton-
keresztúri Szolgáltató Szervezetnek, hogy olyan 
sokat segítettek mind a kiköltözésnél és a 
beköltözésnél egyaránt. 

Az izgalmas napokban a tanulás éppúgy fontos 
maradt, mint azelőtt. Több 7. osztályos tanuló vett 
részt az országos történelemverseny helyi 
fordulójában jó eredménnyel. Marcaliba utaztak 
tanulóink a Zrínyi Matematikaversenyre. Iskolánk 6 
évfolyamon képviseltette magát. 

Az éves védőnői és fogászati szűrések kezdőd-
tek meg az osztályokban. Beck Péter Őrsparancs-
nok Úr tartott tájékoztatást az internet veszélyeiről 
a hatodik osztályban. A nyolcadikosok benyújtották 
felvételi papírjaikat. 

Az új iskolában töretlen lendülettel folytatjuk a 
tanítást. Az épület állagának megóvása érdekében 
törekszünk új szabályok kialakítására, és azok 
betartására, betartatására. 

Monostoriné Fekete Otília 

Tájékoztató horgász közgyűlésről Festetics Iskola 
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Andrássy Mária Közösségi Ház  
Közösségi színtér 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

elfogadta a Közösségi Ház 2019. évre vonatkozó 
terveit. 

A Közösségi színtér feladata nem lett kevesebb. 
A közművelődésre vonatkozó törvényi szabályozás 
és módosítások külön feladatokat jelentenek. Új 
kolléga segíti fél munkaidőben a munkát Horváth 
Máté személyében. 

Az év programja, jelmondata: 

Kultúrák és műfajok találkozása, 
generációk találkozása 

Pünkösdi Sportos családi nap - Június 8-án 
játékos családi nappal indítjuk az évet, a Központi 
Strandon. Minden generációt szeretnénk bevonni, 
és megmozgatni, sok-sok játékkal, sporttal. Esti 
zenés programmal zárjuk a napot. 

Nyári koncertprogram - sokféle műfaj jelenik 
meg a Központi Strand színpadon, és a Közösségi 
Ház udvarán is lesznek nagy koncertek - mindenki 
válogathat. 

Mária Napok - Fúvószenekari találkozó - a 
hagyományok jegyében tervezünk idén is. 

Előzetes: A Fesztivál szombati nagykoncertünk 
vendége: Péter Szabó Szilvia lesz.  

Generációk találkozója - szeptember 28-án 
ezzel zárjuk a szezont! – és bizonyítjuk, hogy az 
idősebb generációktól van mit tanulni, és példát 
venni… 

Helyi Érték Nap - novemberben - még sok 
feladatot fog adni a felkészülés.  

A közölt rendezvény-tervhez igyekszünk tartani 
magunkat, de változások előfordulhatnak. 

 

 

 

 

MÁRCIUSRA AJÁNLJUK! 

NEMZETI ÜNNEP március 14-én, 18 óra 

Koszorúzás és megemlékezés 
Balatonkeresztúron. 

2019. március 15. 17.00- kor a Regens 
Wagner Kávézóban Szálinger Balázs 
József Attila-díjas költő előadása 
március 15. alkalmából a Petőfi-kép 
mögötti Petőfi Sándorról. 

Március 22. 17 óra- VÍZ VILÁGNAP 
AM Közösségi Ház – előadás, filmvetítés 

 

Ã olÓouft!ublbs×uËt.!O fn !cËoukb!b!t{fn Óu!b!

t{fn Óu@!Ufhz ol!fmmfof-!ubsutpo!wfm ol"!

Találkozó: 2019. 03. 13. 14 óra. Horgász pihenő, esőbeálló. 

 

Hirdetés: 

Márciustól szombat délelőttönként újra 
várja Önt a Kincses Somogy termelői piac 
Balatonmáriafürdőn, a faluközpontban. 
Minőségi kézműves élelmiszerek, friss 
zöldség-gyümölcs, tejtermékek, levendulás 
ház! 

Impresszum 
Mária Infó; Havonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 
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01. 17.  Magyar kultúra napja - Ady 100 

02. 15. Digitális alapkompetenciák 

02. 16. Ulti-bajnokság 

02. 19. Közmeghallgatás 

02. 22. Digitális alapkompetenciák fejlesztése 

03. 15. Költő a szobor mögött – Petőfi 
 Helyszín: Regens Wagner Otthon 

03. 22. Digitális alapkompetenciák fejlesztése 

03. 22. A Víz Világnapja 

04. 12. Költészet napja - Fiatal költők estje 

05. 21. Palacsintás gyereknap – Ősz Idő Klub 

06. 01-02. Nemzeti Regatta (Siófok) 

06. 08. Kiállítás megnyitó Községháza galéria 

06. 08. Pünkösdi családi sportnap (Központi Strand) 

06. 15. Üdülőfórum 

06. 27. Költői találkozások 

07. 06. Spirit of Balaton Kerékpáros kalandtúra 

07. 06. BOB zenekar és barátai (Központi strand) 

07. 12. Verses zenés gyermekprogram 

07. 13. Fortissimo Zenekar koncert (Központi Strand) 

07. 19. Kiállítás megnyitó 

07. 20. Zabszalma Zenekar (Központi strand) 

07. 26. Kiállítás megnyitó (Községháza galéria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
07. 26. Mária Napok – Fúvószenekari találkozó 

07. 27. Mária Napok – Fúvószenekari találkozó 

06. 28.  Mária Napok – Fúvószenekari találkozó 

08. 01. Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

08. 03. Kertész Iván és a True Smylie Band 

08. 09. Kiállítás megnyitó 

08. 16. Balaton Old Boys és barátaik - koncert 

08. 17. Folklór est: Gyenes Néptáncegyüttes 

08. 20. Nemzeti ünnep – ünnepi szentmise 
 zenés műsor, tűzijáték (Központi strand) 

09. 14. VI. Máriai Dixieland Fesztivál (hajókikötő) 

09. 28. Generációk Találkozója (AM KözHáz) 

10. 05. Őszi könyvtári napok – Hamvas Béla túra 

10. 22. Nemzeti Ünnep – koszorúzás 

11. 15. Digitális alapkompetenciák fejlesztése 

11. 22. Digitális alapkompetenciák fejlesztése 

11. 17. Túravitorlás Egyesület évzáró 

12. 09. Mézeskalács készítés 

12. 05. Idősek karácsonya (Regens Wagner Otthon) 

2019. Kultúrák találkozója! 
Generációk találkozója! 


