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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 

Generációk találkozója – kultúrák találkozása 
Nagy érdeklődés mellett rendeztük meg idei szezonzáró, projektzáró programunkat az 

Andrássy Mária Közösségi Ház udvarán a nagy rendezvénysátorban. 
Jól vizsgázott az új elemekkel kibővített mobilszínpad. 

 
(Fotó: a Freddie Akusztik koncert alkalmával készült, ezzel kárpótolta a viharban elmaradt előadást.) 

2019. XIII. évfolyam 10. szám. október 
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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. szeptember 12-
én nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Daka Balázs és Daka Borbála 
budapesti lakosok részére a Balatonmáriafürdő, 
Vasút u. 20 sz. 462/3 hrsz. ingatlan előtti, a Vasút 
utca 478 hrsz. közút területéből 35 m2-es terület 
átadásának lehetőségeit megismerte és megtár-
gyalta. A képviselő-testület a terület közforgalom 
elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanként 
történő visszaadását támogatta. A képviselő-
testület a polgármestert felhatalmazta a közút 
megosztására vonatkozó terület-kimutatás, térkép 
és a visszajegyzés iránti kérelem benyújtására, 
továbbá a tényleges terület kimutatás alapján a 
terület törzsvagyonból való átminősítésének 
előkészítésére. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről 
tájékoztassa. 

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-testület a 2019. évi belső 
ellenőrzési ütemterv szerint elvégzett belső 
ellenőrzési jelentést megismerte, azt elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galácz György polgármestert a 
2014-2019. ciklus munkájának elismerése 
napirend tárgyalásából személyesen érintettségére 
tekintettel kizárta. 

A képviselő-testület Galácz György polgár-
mesternek, a település fejlődése, fejlesztése 
érdekében, a 2014-2019. évi ciklusban végzett 
munkáját megköszöni, elismeri és részére nettó 
1.000.000 Ft jutalmat állapított meg, mely összeg a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/H. § (1) figyelembevételével került 
meghatározásra. A jutalom fedezetét a Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 6/2019.(II.21.) rendeletben 
biztosítja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a balatonmáriafürdői 1335 hrsz-ú temető 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerző-
dést módosítsa arra vonatkozóan, hogy a Rezi Bt, 
8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 166. vállalkozás-
sal kívánja ellátni 2019. január 1. napjától 2023. 
december 31. napjáig szóló időtartam között. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án 
rendkívüli, zárt testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 1 fő balatonmáriafürdői tanuló 
részére az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú, 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemlélet-
ben Észak-Somogyban” projekt keretében, az 
általános iskolások részére meghirdetett 
ösztöndíjfelhívásra benyújtott pályázata alapján, a 
2019/2020. tanévre 125.000 Ft tanulmányi 
támogatást állapított meg. A megállapított 
támogatást 10 havi egyenlő részletben kell 
folyósítani, a második tanulmányi félévre járó 
támogatás a tanulmányok folytatásának igazolását 
követően folyósítható. 

A képviselő–testületsoron következő ülése az 
alakuló lesz, melynek időpontjáról a honlapon 
tájékozódhatnak. 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 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Egyetemisták, főiskolások támogatása 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete anyagi támogatást nyújt a 
felsőfokú tanulmányokat folytató helyi fiatalok 
részére. 

A támogatás elnyeréséhez pályázatot kell 
benyújtani. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
 

- azok a balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 
rendelkező, 
- az ország bármely egyetemén vagy főiskolájának 
nappali tagozaton tanuló, és 
- az első diploma megszerzésére irányuló 
tanulmányokat folytató fiatalok, 
- akik a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket 
még nem töltötték be. 
 

A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási 
intézmény által kiállított igazolást a hallgatói 
jogviszony fennállásáról. 

 
A pályázatot 2019. október 31. napjáig kell 

eljuttatni a Balatonkeresztúri Közös Önkormány-
zati Hivatalba (cím: 8648 Balatonkeresztúr, Ady 
Endre u. 52.). 

 
A határnap elmulasztása jogvesztő. 

 
A pályázati űrlap beszerezhető a közös 

önkormányzati hivatal 1. számú irodájában, vagy 
letölthető a www.balatonmariafurdo.hu/pages/ 
dokumentumok/letoltheto-dokumentumok menü 
alatt. 

 
A pályázatok elbírálását követően, a 

támogatások átadására ünnepélyes keretek között 
kerül sor, melynek helyszínéről és időpontjáról 
értesítést küldünk a pályázóknak. 

 
Galácz György 

polgármester 
 
 

 

 
Szociális célú tűzifa igényelhető 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 2019. 
évi szociális célú tüzelőanyag pályázaton 44 erdei 
m3 tűzifa vásárlásához nyert vissza nem térítendő 
támogatást. A képviselő-testület 16/2019.(IX.13.) 
önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat 
a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből 
egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát 
biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki 
Balatonmáriafürdő községben bejelentett lakó- 
vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a 
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 
Szociális célú tűzifára jogosult, 
 
a) akinek a családjában az egy főre számított 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át (114.00,- Ft-ot), 
egyedülálló személy esetén jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át 
(128.250,- Ft-ot), egyedülálló, 70 év feletti személy 
esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 500%-át (142.500,- Ft-ot) 
nem haladja meg és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 
rendelkezik, és erről nyilatkozik és 

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét a 
rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 
2019. november 30. napjáig benyújtja. 

 
A fent meghatározott feltételek teljesülése 

esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez: 
a) az aktív korúak ellátására, 
b) az időskorúak járadékára, 
c) a települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakásfenntartási 
költségekhez nyújtott települési támogatásra) 
jogosult személy, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család. 

 

Közérdekű 
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Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 
képviselő-testület a rendeletben meghatározott 
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat 
szociális célú tűzifajuttatást. 

 
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül 

– függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 
háztartások számától – csak egy kérelmező részére 
állapítható meg támogatás. 

 
Az egy személynek vagy családnak adható 

támogatás 1-5 m3 lehet. 
 
A jogosult részére megállapított tűzifa 

térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a 
Településüzemeltetési Iroda útján gondoskodik 
legkésőbb 2020. február 17. napjáig. 

 
A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez 

szükséges nyomtatvány átvehető a Balaton-
keresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban 
(Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.). 
 

Mestyán Valéria                             Galácz György 
címzetes főjegyző                                   polgármester 

 
 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 

prevenciós tevékenysége és a Balatonkeresztúri 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Helyi Esélyegyenlőségi programja keretében: 

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a 
 

„Fókuszban a szépkorúak!” 
 

című bűnmegelőzési és áldozatvédelmi előadásra. 
Időpont: 2019. november 05. (kedd), 14:00 óra. 

Helyszín: Andrássy Mária Közösségi Ház 

8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy –Zs. u. 257. 
 

Előadók: 
Fábos Edit    Vass Ildikó 

rendőr főhadnagy                 áldozatvédelmi előadó 
a Marcali Rendőrkapitányságról 

 
 

A közelgő Ünnepekre ajánljuk: 
 

KARÁCSONYI TERMÉKEK 
VÁSÁRA 

 
a Regens Wagner Közhasznú Alapítvány 

főépületében 
2019.október 15-december 13 között 

 
hétköznap 800 – 1600 óra között 

 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi F.u.2. 
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KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 
 

2019. november 29-én (pénteken) 

1400 órakor 

a Regens Wagner Otthon 

lakóinak alkotásaiból. 

 

Regens Wagner Kávézó 

Balatonmáriafürdő, Rákóczi F.u.2. 

 

 
 

 
 
 
 

Tisztelt Olvasó! 

2019. 09. 29-én szakmai napot tartott a tűzoltó 
egyesület. 

Ennek keretén belül az aktívan tűzoltásban és 
műszaki mentésben résztvevő bajtársakkal 
ellátogattunk a Héviz-Balaton Airport nemzetközi 
repülőtérre. A helyszínen Mercz András tüó. szds. 
fogadott és ismertetett meg a fontosabb biztonsági 

rendszabályokról. Betekintést nyerhettünk a be- és 
kiléptetés szabályaiból. Elsőként a reptéren 
állomásozó mentőhelikopter tulajdonságaival majd 
a rajta elhelyezett felszerelésekkel ismerked-
hettünk meg. Ezután szemügyre vehettük a 
beavatkozó tűzoltói állomány elhelyezésére 
szolgáló létesítményt. 

A nap érdekessége a készenléti gépjármű-
fecskendők megtekintése, jellemzőik, valamint a 
felmálházott felszerelésekkel való ismertetés volt. 

 

A rendelkezésünkre álló idő végén gyakorlati 
bemutatóban is láthattuk mire képes a repülőgépek 
oltására kifejlesztett tűzoltó technika. 

Juhász László 
Elnök 

 

Kirándultunk!            

Szeptember 24.-én reggel 7 órakor a 
megszokott módon elindult az Őszidős Klub 
kirándulni. Úti célunk Székesfehérvár és környéke 
volt. A Sukorói Református templomban volt 1848-
ban itt volt a haditanács, amely Kossuth Lajos 
honvédseregének győzelmét készítette elő. Tovább 
menve a Sukoró határán fekvő Mészen-hegy 
oldalán fekvő csodálatos környezetben, Pákozdra 
érkeztünk. Megtekintettük a hazánkban egyedül 
álló katonai emlékművet, (KEMPP) Emlékparkot, 
ahol több állandó hadtörténeti, hadtechnikai 
kiállítást rendeznek meg a látogatók számára. 
Megannyi érdekes tárggyal, dokumentummal és 
fényképekkel ismerkedtünk meg, tartalmas előadás 

Civilek 
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keretében. A vadászrepülőgép szimulátort több 
társam is kipróbálta. Elsétáltunk a vadasparkba is, 
ahol szarvasok, őzek, muflonok, vaddisznók, és 
madárfajok is otthonra találtak. 

Utunkat folytatva: Székesfehérvár legkülönle-
gesebb építménye a Bory vár, amely az örök 
szerelem jelképeként épült 36 éven keresztül. A vár 
tulajdonosa, Bory Jenő egymaga építette 
feleségének, kiváló építészmérnöki tudásával. A 
Bory várat a Guinness rekordok könyvében is 
jegyzik. Az épületben több száz, legváltozatosabb 
technikával készült szobor, és gyönyörű 
festmények található. A vár legrégibb eleme a 
díszkút, amely már 1913-ban állt. 

Késő délután a bányató környéke pihentetően 
hatott ránk, melynek története: 1917-ben teljesen 
váratlanul egyetlen éjszaka keletkezett, maga alá 
temetve az előző nap otthagyott munkaeszközöket, 
és máig a tó alján pihennek. A Bányató 
Vendéglőben elfogyasztott finom és bőséges 
vacsora után kissé fáradtan, de jó kedvvel, 
élményekben gazdagon tértünk haza. 

 
Köszönjük a szervezést, ismét jól éreztük 

magunkat. 

Ráchel Mária Judit 
klubtag 

 

 

 

 

2019 szeptember - Iskolai napló 

Megkezdődött az új tanév. 

A gyerekek a nyáron sok szép élménnyel 
gazdagodtak. Napbarnított, vidám arcuk arról 
tanúskodik, hogy sok időt töltöttek a szabadban, 
még többet pihentek. Többen közülük iskolai 
táborozáson is részt vettek. Ki a parádfürdői, ki a 
balatonszemesi táborban volt. Mások a 
balatonmáriafürdői lengyel testvérkapcsolat 
programjaihoz csatlakoztak. 

Bár a tanévnyitó ünnepségen úgy tűnt, hogy az 
ötödikesek még a strandra készültek, hiszen 
nyárias ruhában, strandlabdával adták elő vidám 
produkciójukat. Mégis vitathatatlan, hogy eljött a 
szeptember, elkezdődött az új tanév. 

Az új tanévvel kezdetét veszi a mindennapos 
munka: a tanulás, mely kitartást, szorgalmat és 
figyelmet igényel. 

18 első osztályosunk nagy izgatottsággal várta 
az iskolát. Őket és szüleiket, ha akkor nem, hát 
mostanra már biztosan megnyugtattuk, mert 
iskolánkban a gyerekeket szeretet és törődés övezi, 
még nagyobb gondossággal fordulunk az óvodából 
érkező kisiskolásainkhoz. 

A gyerekek hamar rájöttek, hogy az iskola 
nagyon klassz hely, van sok játék, móka, de a 
legfőbb dolog ebben a tanévben az, hogy 
megtanuljanak írni, olvasni és számolni. 

Felhívtam a nyolcadik osztályosok figyelmét, 
hogy ebben a tanévben kell kiválasztaniuk azt az 
iskolát, ahol tovább szeretnének tanulni, és nem 
utolsó sorban el kell végezniük az általános iskola 
utolsó évét. Ez az első lépcsőfok a felnőtté válás 
létráján, és a csúcsra való felkapaszkodáshoz 
felelősségvállalásra, nagy akaraterőre van szükség. 

Intézményünk 145 tanulóval kezdte meg az 
oktatást. A tanítás 8 osztályban folyik. 

A tanítás-tanulás folyamata újra elkezdődött, és 
180 tanítási napon át tart. 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub tragikus 
balesetben elvesztette kedves, 
mosolygós, lelkes fotósát, 

Papp Jánost. 

Emlékét szeretettel megőrizzük. 
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A tanév során sok érdekes programra is sor 
kerül. Már lezajlottak a Festetics-napok, lesz 
színházlátogatás, hegyi kirándulás, farsang, 
alapítványi bál. 

Nagyon bízom benne, hogy a tanév során 
sikerül megőriznünk felújított, jól felszerelt 
iskolánk megszépült tantermeink épségét, 
tisztaságát. Minden tanév újabb és újabb kihívás, 
nem csak a pedagógusok és a tanulók számára. 
Kértem a kedves szülőket, hogy legyenek készek az 
új feladatokra. Szüksége van gyermeküknek a 
figyelemre, türelemre, példamutatásra. 
Támogassák őket a tanulásban, és biztosítsák 
legoptimálisabb fejlődésüket. Bizalommal 
forduljanak az osztályfőnökhöz, az intézmény 
dolgozóihoz. 

Úgy érzem, az új tanév sikerének záloga, hogy a 
nyár folyamán iskolánk leány kézilabdacsapata a 
Kis Iskolák Sportversenye Kézilabda Diákolimpia 
Országos Döntőn 1. helyezést ért el. Ezért őket 
tantestületi dicséretben részesítettük. 

Kívánok valamennyi diákunknak, 
pedagógusunknak, eredményes tanévet. Az 
iskolában dolgozóknak jó munkát, a szülőknek 
kitartást. 

Monostoriné Fekete Otília 
igazgató 

 

Gragulálunk! 
Galácz György polgármester a napokban virág-

csokorral köszöntötte otthonában a 90 éves Fekete 
Istvánné, Erzsike néni, Balatonmáriafürdő, Vasút u. 
8. szám alatti lakost. 

Erzsi néni változatlanul mozgékony, szellemileg 
is friss, örömmel fogadja a betérő látogatókat. Maga 
gondoskodik magáról. Mint meséli, nem ritka a 
családban a hosszú életkor, a nagymama is 102 évet 
megélt. A család Szigligetről származik, Erzsi néni 
férjhez jött Balatonmáriafürdőre és élte tevékeny 
életét közöttünk. 

További jó egészséget kívánunk és szeretettel 
köszöntjük születésnapja alkalmából! 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy 

Dr. med. habil. Rahóty Pál Ph.D. 

 

2019. augusztus 22-én, életének 74. évében 
elhunyt. Temetése 2019. szeptember 11-én volt 

a Rákospalotai Temetőben. 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 80/2004.(IV.27.) 

számú önkormányzati határozatával 
„Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Cím 

birtokosa. 
 

Rahóty Pál doktor az Országos Onkológiai 
Intézet Daganatsebészeti Központ osztály-
vezető orvosa volt, és a Magyar Onkológusok 
Társaságának főtitkára. 

A doktor úr gyermekkorától élt 
Balatonmáriafürdőn. Családjával máig minden 
nyarat itt töltött. Az otthon és a kikapcsolódás 
szigete volt számára a pihentető tóparti kert a 
kedves gyümölcsfáival. 

A munkáját alázattal végezte, a hozzá-
fordulókkal tisztelettel, együttérzéssel bánt. 

Kollégái és betegei hálás szívvel 
emlékeznek rá, aki nemcsak kiváló sebész, 
tudós, kutató, és egyetemi tanár volt, hanem a 
szó legmélyebb értelmében - igaz és jó ember. 

Temetésén Balatonmáriafürdőről is 
számtalan tisztelője megjelent Galácz György 
kíséretében. 
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Generációk Találkozója 

Szezonzáró idei nagyrendezvényünkön 
bemutatkozott a falunk apraja és nagyja. 

A nyugdíjasok szép kézimunkáikat mutatták be, 
az ovisok táncoltak, az iskolások verses-zenés 
összeállítással köszöntötték az időseket. 

A Fergeteges Forgatag vicces mesejátékot adott 
elő, a Táncklub látványos latin-tánca után alig 
akarták a nézők a színpadról elengedni őket. 

 

Az Őszidő Klub tagjai egy különleges, néma 
jelenetet adtak elő kivételes színészi tehetséggel… a 
nevetéstől zengett az udvar! A hangulat igazán 
oldott és laza volt. Verseket hallottunk, spontán 
színpadi jelenteknek voltunk tanúi. 

Este a profi fellépők következtek. Az is kiderült, 
hogy Csengery Attila művésznek kiváló hangja 
mellett, milyen remek humora is van! A vacsora 
után mindenki táncra perdült a Fekete Lakkcipők 
zenekarral. 

 

 

Választási eredmények: 

Névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 685 fő 

A választáson megjelentek száma: 301 fő (43.94%) 
 
Polgármester választás eredménye: 

Érvényes szavazólapok száma: 261 

Polgármester: Galácz György 
 
Egyéni listás választás eredménye: 

Poják Csaba, szavazat száma: 170 

Horváth Tiborné, szavazat száma: 167 

Móriné Váraljai Mária, szavazat száma: 128 

Hajas Béla, szavazat száma: 126 
 
További jelöltek voltak: 

Balla György, szavazat száma: 114 

Varga Imre, szavazat száma: 91 

Biróné Tóth Valéria, szavazat száma: 79 

Gulyás Szabolcs, szavazat száma: 71 

Böröcz Géza, szavazat száma: 30 
 
A megyei közgyűlés választás eredménye: 

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - 
Kereszténydemokrata Néppárt 

szavazat száma: 139 

A szavazás zavartalanul, rendkívüli esemény nélkül 
zajlott. 

Helyhatósági választás 2019 
Balatonmáriafürdő 
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