
  

MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 

 
 

Jelentős lakossági érdeklődés mellett ünnepélyes, alakuló testületi ülést tartott az újonnan 
megválasztott faluvezetés Balatonmáriafürdőn. 

Horváth Edina Rita, a választási bizottság elnöke ismertette a választás hivatalos eredményét. 
Elmondta, hogy a szavazás érvényes volt és rendbontás nélkül zajlott. 
A polgármester és a képviselők átvették Mestyán Valéria címzetes főjegyzőtől a megbízólevelüket és 

ünnepélyes esküt tettek. 
Galácz György polgármester ismertette a ciklusra vonatkozó programját, amelyet a képviselők 

elfogadtak. Poják Csaba, mint alpolgármester, a jogkörök gyakorlása miatt, a Polgármesteri esküt is 
külön letette. 

A megválasztott vezetőknek jó egészséget és eredményes munkát kívánunk. 

2019. XIII. évfolyam 11-12. szám. november-december 



 

 

Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. október 24-én 
nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság 
tájékoztatását a 2019. október 13-ai önkormányzati 
képviselő és polgármester választásról elfogadta. 

A képviselő-testület a polgármester 2019-2024 
ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Hajas Béla Tibor képviselőt a 
Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének választotta 
meg. 

 
A képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi 

Bizottság tagjainak Horváth Tibor Jánosné és 
Móriné Váraljai Mária képviselőket választotta meg. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Poják Csaba képviselőt 
alpolgármesternek megválasztotta 2019. október 
24. napjától. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Galácz György polgármester 
illetményét az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján, 
398 900Ft/hó összegben állapította meg 2019. 
október 13. napjától. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galácz György polgármester 
költségtérítését 59 835 Ft/hó összegben állapította 
meg 2019. október 13. napjától. 

 
A képviselő-testület Poják Csaba 

alpolgármester tiszteletdíját 119.600 Ft/hó 
összegben állapította meg 2019. október 24. 
napjától. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Poják Csaba alpolgármester 
részére – nyilatkozata alapján – a költségtérítés 
mértéke megállapított tiszteletdíjának 15 %-ában, 
17 940 Ft/hó összegben állapította meg 2019. 
október 24. napjától. 

 

A képviselő-testület megbízta Galácz György 
polgármestert az önkormányzat gazdasági 
programjának előkészítésével és 6 hónapon belüli 
előterjesztésével. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakat 
45.000 Ft/hó összegben állapította meg. 

A képviselő-testület megállapította, hogy Galácz 
György polgármesternek 2019. évi időarányosan ki 
nem adott szabadsága: 0 nap. A képviselő-testület 
az időarányosan visszafizetendő cafetéria-juttatás 
összegének visszafizetését nem rendelte el. 

A képviselő-testület a Marcali Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Galácz 
György polgármestert delegálta, akadályoztatása 
esetére Poják Csaba alpolgármestert jelölte ki 
helyettesítőnek 2019. október 24. napjától. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatoni Szociális Társulás 
Társulási Tanácsába Galácz György polgármestert 
delegálta, akadályoztatása esetére Poják Csaba 
alpolgármestert jelölte ki helyettesítőnek 2019. 
október 24. napjától. 

A képviselő-testület a Délnyugat Balatoni 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsában Galácz György polgármester 
akadályoztatása esetén Lombár Gábor 
Balatonfenyves Polgármesterét bízta meg a 
helyettesítéssel. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 3B Turisztikai Egyesületbe 
Hajas Béla képviselőt delegálta, akadályoztatása 
esetén Galácz György polgármestert jelölte. 

A képviselő-testület az iskolák felvételi körzete 
tekintetében a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 
Általános Iskola kijelölését a 2020/21. tanév 
vonatkozásában fenntartotta, nem kívánt más 
javaslatot tenni. 

Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és 
Balatonberény Községek Önkormányzat Képviselő-
testületei 2019. november 6-án együttes, nyilvános 

B 

Hírek a Hivatalból 



 

testületi ülést tartottak a Bél Mátyás Látogató-
központban. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról adott 
beszámolót elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

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

A képviselő-testület 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 és elfogadta a 3B 
Turisztikai Egyesület, a Háziorvosi Szolgálat, és az 
Andrássy Mária Közösségi Ház 2019. évben végzett 
munkájukról szóló beszámolókat. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 
tartalommal, 2020. január 1. napjával történő 
hatálybalépéssel jóváhagyta a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvet, valamint az előterjesztés szerinti 
tartalommal jóváhagyta a 2020. évi belső 
ellenőrzési ütemtervet. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2020. évi ülés- és 
munkatervet elfogadta, azzal, hogy 

 az ülések kezdő időpontját 13:00 
órában határozza meg 

 a közmeghallgatás időpontját 2020. 
február 8. napjában határozza meg, melynek 
helyszíne: Andrássy Mária Közösségi Ház 

 az üdülőhelyi fórum időpontját 
2020. június 27. napjában határozza meg, 
melynek helyszíne: Andrássy Mária Közösségi 
Ház 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. évi idegenforgalmi adó 
ellenőrzésről adott tájékoztatást elfogadta. 

A képviselő-testület az Arker Kft. (7400 
Kaposvár, Dózsa u. 21.) által a Balatonmáriafürdő 
község Településképvédelmi rendeletének 
módosítására vonatkozóan benyújtott árajánlatot 
megismerte. A képviselő-testület a Kft. által adott 
190.000 Ft-os árajánlatot elfogadta. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa az Arker Kft-t, és felhatalmazta a 
megbízási szerződés megkötésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az MTÜ által kezelt 
strandfejlesztés III. ütemére vonatkozó elképzelést 
és felhatalmazta a polgármestert az MTÜ általi 
szempontrendszerhez igazodó fejlesztés műszaki 
tartalmának a település igényeit leginkább 
tartalmazó meghatározásához, a támogatási igény 
benyújtásához, valamint kedvező bírálat esetén a 
szükséges nyilatkozatok megtételéhez, szerződés 
aláírásához. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a Strandfejlesztés III. ütem 
előkészítési munkájába vonja be a 3B Turisztikai 
Egyesületet. 

 
A képviselő-testület megismerte Balatonmária-

fürdő Rákóczi utca út, járda, parkolók építés kiviteli 
tervének elkészítése tárgyú előterjesztést, és az 
eljárás nyertesének a legkedvezőbb árral 
rendelkező ajánlatot tevő Ládonyi Mérnöki Kft. 
ajánlattevő ajánlatát fogadta el. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződéskötésre és a fedezetet a 
Balatonmária-fürdő Község Önkormányzata 2019. 
évi költségvetési rendeletében a tartalékkeret 
terhére biztosítja 4.440.000 Ft + Áfa összegben. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az ingyenes wifi kialakításával 
kapcsolatban a következő helyszíneket jelölte ki: 

Beltéri hozzáférési pontok: 
1 Andrássy Mária Közösségi ház 
2 Orvosi rendelő épülete 
3. Községháza épülete 
Kültéri hozzáférési pontok: 
1. Andrássy Mária Közösségi Ház 
2. Gróf Széchényi Imre tér (közpark területe a 

körforgalomig) 
3. Vasút tér (Településüzemeltetés gazdasági 

kiszolgáló épületig) 
4. Polgár úti szabad strand 



 

5. Ady Endre út – Keszeg út (termelői piac, 
vasúti sétány) kereszteződés 

6. Bernát Aurél sétány vitorláskikötő 
7. Őrház úti szabad strand 
8. Bárdos Lajos utcai strand, vitorlásbázis 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 

hogy az ingyenes wifi kialakítására kérjen ajánlatot, 
és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval kösse 
meg a szerződés. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete – a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően és a megkötött használati szerződés 
alapján – a 2019. évi költségvetés tartalék terhére 5 
db laptop beszerzését támogatta, összesen bruttó 
1.200.000 Ft értékben. A képviselők a használt 
készülékeket megvásárolhatják, 5.000 Ft/db áron. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Magyar 
Légimentő Szolgálat (Budaörs, Légimentő út 8.) és a 
Vakok és Gyengén Látók Somogy Megyei Egyesülete 
(7400 Kaposvár, Pécsi u. 2.) támogatási kérelmeket, 
azonban szűkös anyagi helyzete miatt nem tudott 
anyagi támogatást biztosítani részükre. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete elrendelte, hogy 2020. január 1-
től az önkormányzat által kiadott Mária Infó 
információs újság kéthavonta jelenik meg. 

 
A Képviselő – testületsoron következő ülése 

2020. január 13-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 

 
 

Egyetemisták, főiskolások támogatása 

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete minden év őszén anyagi 
támogatást nyújt a felsőfokú tanulmányokat 
folytató helyi fiatalok részére. 

A támogatás elnyeréséhez pályázatot kellett 
benyújtani. 

Balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 
rendelkező nappali tagozatos, 25. életévüket még 
be nem töltött fiatalok pályázhattak. Ilyen idén 9 fő 
volt. 

A támogatás átadására idén október 9-én került 
sor. A találkozó alkalmával Galácz György 
polgármester elbeszélgetett a fiatalokkal a jövőbeli 
terveiket illetően. 

 

 
 

 
 
 

HIRDETÉS 

Szabás-varrást, javítást, méretre igazítást, 
valamint bőrholmi javítását rövid határidőre 
vállalom. 

Tel: 06-20-577-6174 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

A KEHOP-1.2.1-18-2018- 00098 azonosító számú, 12 709 980 Ft forint összköltségű projekt keretében 
beszerzésre kerül településenként egy-egy Steora Standard okospad. Helyi klímastratégia készül, valamint 
akcióprogramok keretében felhívják a lakosok figyelmét a klímaváltozás jelentőségére és fórumokkal 
tájékoztatókkal segítik a környezeti szemléletformálás megvalósításában. 

A beruházás várható befejezési dátuma: 2020. október 31. 
A környezeti szemléletformálás minél hatékonyabb érvényesülését segíti a Városökológia Bt. saját 

fejlesztésű „Öko-Hős Kihívás” nevű mobil-applikációja. 

Az éghajlatváltozás nem a jövő kihívása, hanem a jelen valósága. 

Nemcsak unokáink életét alakítja, hanem már a saját magunkét is. 

Magyarországon az átlaghőmérséklet a 20. század eleje óta több mint 1 fokkal emelkedett. Ez önmagában 
kevésnek tűnik, mégis elegendő azokhoz a változásokhoz, amelyeket magunk körül tapasztalunk: jelentősen 
megemelkedett a hőhullámos napok száma, a csapadék eloszlása pedig jóval szélsőségesebbé vált, így aszály 
és özönvízszerű esőzések egyaránt sújtják hazánkat. 

Mindezt mi emberek idéztük elő. A szén, kőolaj és földgáz elégetése, a nagyüzemi mezőgazdaság, a 
hulladékok lebomlása olyan gázokat bocsátanak a légkörbe, amelyek ott feldúsulva üvegházhatást okoznak. 

Vannak azonban eszközeink arra, hogy a változásokat lassítsuk, és alkalmazkodjunk a változásokhoz. 
Mindezzel pedig nem csak a katasztrofális következmények elkerülését segíthetjük, hanem napi életünket is 
ésszerűbbé, olcsóbbá tehetjük. 

 

Tudjuk jól, hogy a halogatás soha 
nem segít, viszont mindig ront a 
helyzeten! Vágjunk bele a 
klímavédelembe, a készülő települési 
klímastratégia és a kapcsolódó 
rendezvények ehhez nyújtanak majd 
segítséget. 

 

A projekt megvalósítása 
kapcsán érdemes figyelemmel 
kísérni a balatonmariafurdo.hu 
weboldalt, ahol minden információ 
egy helyen megtalálható, továbbá a 
programsorozathoz kapcsolódó 
részvételre is lehetőség nyílik. 
 

A projektindító tájékoztatóra 2019. november 14-én került sor a Községháza rendezvénytermében.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és 
Balatonfenyves Község Önkormányzata 100%-os, vissza 
nem terítendő támogatás keretében 12,7 millió forintot 
nyert a Széchenyi 2020 keretében megjelent „KEHOP-
1.2.1-18 Helyi Klímastratégiák kidolgozása valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 
pályázati kiíráson. 



 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Magyar Falu Program 
keretében „Orvosi eszköz” beszerzésre. 

(A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2019) 

Tisztelt Lakosok! 
A háziorvosi rendelő új eszközökkel gazdago-

dott. Pályázati forrásból sikeresen beszereztünk 
főként szűrő- megelőző vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges diagnosztikai műszereket. 
 
 Boka-kar index mérő segítségével a végtagi 

ütőér szűkületek idejében kimutathatóak, a 
rendelői vizsgálat ideje kb. 10 perc. 

 PSA mérő egy gyorsteszt, amely akár a korai 
prosztata daganat időben történő kiszűrésére is 
alkalmas ujjbegy vérmintából. A rendelői 
vizsgálat kb. 30 perc. 

 Dermatoszkóp vagy bőrvizsgáló készülék az 
anyajegyek egyenkénti és alapos vizsgálatát 
teszi lehetővé bőr és anyajegyes daganat gyanú 
esetén. 

 INR mérő készülék a vérhígítót szedőknek 
fontos, havonkénti vérsűrűség ellenőrzésére. 
Rendelőben ujjbegy vérmintából kb. 15 perc 
alatt elvégezhető. 

 Érultrahang készülék ütőér pulzushullám 
ellenőrzésre, ezáltal érszűkület szűrésére, és 
magzati pulzushang kontrolljára alkalmas. 
Rendelői vizsgálat ideje kb. 20 perc. 

 Vizeletanalizátor segítségével gyors és pontos 
vizeletteszt végezhető főként fertőzés gyanú 
esetén. 

A csecsemőváró új kényelmes kanapéval bővült. 

A veszélyes hulladék és az oltóanyagok 
tárolására új 220 literes hűtőszekrényt kaptunk. 

A Magyar Falu Program keretében megvalósult 
eszközbeszerzésünk valóban sokat emel az ellátás 
színvonalán. A rendelőben elérhetőek ezen 
vizsgálatok a bejelentkezett lakosoknak, illetve 
tervezzünk programozott és célzott szűrőnapok 
bevezetését is, amelyek pontos időpontjáról 
tájékoztatást fogunk kiadni. 
 

Tisztelettel: Dr. Kónya Gábor 
balatonmáriafürdői háziorvos 

 
Nemzeti újraminősítő gyakorlaton a tűzoltó 
egyesület. 

A fonyódi, marcali, siófoki és tabi 
mentőcsoportok tagjainak nemzeti újraminősítő 
gyakorlatára került sor 2019. 10. 19-én, Siófokon. 
Egyesületünkből 8 fő tagja a Marcali Járási 
Mentőcsoportnak, melyből 4 fővel vettünk részt a 
gyakorlaton. Célja az elemi csapások, szélsőséges 
időjárási viszonyok és a helyi vízkár következtében 
kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való 

felkészülés volt. A feltételezés szerint a megye 
területén lehullott nagy mennyiségű csapadék 
következtében a Balaton déli partján a 
folyamatosan emelkedő belvízszint veszélyeztette 
Siófokon a mélyebben fekvő, part menti utcákat. Az 
Egry József utcában a mentőcsoportok mobilgátat 
telepítettek, amelyet homokzsákokkal meg-
hosszabbítottak az ingatlanok védelme érdekében. 
Az árok torkolatánál két szivattyút is be kellett 
üzemelni a felgyülemlett csapadékvíz 
eltávolítására. A feladatok ellátását tovább 
nehezítette, hogy a sátorra faágak szakadtak, így az 
önkénteseknek a társaik mentéséről is 
gondoskodniuk kellett. Wéber Antal tűzoltó 
dandártábornok értékelőjében elmondta, hogy a 
megszerzett minősítés alapján a rendkívüli 
időjárási események, árvizek, valamint a helyi 
vízkárok elleni védekezésben Somogy megye 
valamennyi járási mentőcsoportja továbbra is 
bevethető, így erősítve a hivatásos egységek 
munkáját. 

 

Juhász László 
Tűzoltó Egyesület elnök 

Közérdekű Civilek 



 

Karitász csoport alakulása 
Balatonkeresztúron! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakos-
ságot, hogy 2019. szeptember 6-án 
megalakult Balatonkeresztúron, az 
egyházközséghez kapcsolódva, a 

Katolikus Karitász helyi csoportja. 

Célunk: a Balatonkeresztúron, Balatonmária-
fürdőn, Balatonfenyvesen élő rászoruló személyek 
lelki és fizikai támogatása. 

Elérhetőségeink hétfőtől péntekig: 

17.00-18.00 óra között: 06 70/392-1759 

18.00-19.00 óra között: 06 70/631-4249 

19.00-20.00 óra között: 06 30/425-4549 

֍     ֍     ֍     ֍     ֍ 

 
Szalonnasütés a Varga 
pincénél! 

Az „Őszidősök” a tavalyi jó 
hangulatot felidézve, ismét kihasználva a szép időt, 
október 25-én a Varga család pincéjéhez mentünk. 
A klubtagok a délelőtti órákban szalonnával, 
kolbásszal, hagymával érkeztek, felkészülve az ebéd 
készítéséhez. Természetesen a különböző sós, 
sajtos ropogtatni valók sem maradhattak el, melyet 
az ügyes háziasszonyok készítettek. Arnold János 
klubelnök köszöntötte a szép számban megjelent 
tagokat és megköszönte a házigazda vendég-
szeretetét. A parázsnál elkészített ebédünk mellé a 
gazda új borát kortyolgatva, nagyon jó hangulatban 
telt ez a napunk is! 

Ress Mária 
klubtag 

Tánctábor a nagyatádi Hotel Solarban 

Vidám csapattal utaztunk Nagyatádra. A szobák 
elfoglalása utáni pihenést városi séta, idegen-
vezetés, programismertetés követte. Vacsora után 
még „megbeszélést” tartottunk a szálloda társalgó-
jában hazai nedűk kóstolgatásával erősítve össze-
tartozásunkat. Kedden a Dráva Kapu Központban, 

Drávaszentesen fogadtak bennünket. Az oda úton 
sokrétű, érdekességekkel tarkított történelmi, 
kultúrtörténeti tájékoztatást is kaptunk. A Dráva 
menti védett területek, és állatvilág igazán 
impozáns ismertetése, - ami kisfilm, kiállítás 
megnézése volt, a szabadban pedig állatsimogató 
volt a betervezett program. A méltán híres szürke 
marháktól búcsúzva Barcson a múzeumot 
tekintettük meg. Természetesen a fürdőzés volt a fő 
program. Este nagyon jó hangulatú buliban 
bizonyítottuk táncos kedvünket. Meghívott 
vendégként érkezett a Csurgói Szenior Örömtánc 
csapata. Sikterné Cizmadia Ágnes vezetésével 
ismerkedtünk az örömtánc szépségével, és szinte 
azonnal megkedveltük, és gyakoroltuk a 
bonyolultabb koreográfiákat is. Este már fáradtabb, 
de nagyon vidám csoportunk zenés-táncos 
búcsúzása még sokáig emlékezetes marad. 
Csütörtökön a kaszói lombkorona sétány előzetes 
meglátogatásával egy következő kirándulás 
feltételeit néztük meg. 

 

Köszönjük Györe Ferencné szervező munkáját, 
Arnold János támogatását, reméljük még lesz ilyen 
összetartós utazásunk, feltöltődésünk. 

Túravitorlás Egyesület 

Eredményes, mozgalmas versenyszezont 
teljesített a Túravitorlás Egyesület Balatonmária-
fürdőn. 

A vitorlás túrák és egyesületi közösségi 
programok mellett talán a versenyvitorlázás a 
leglátványosabb eseménysorozat, amely folyama-
tos technikai fejlődést, tudást, felkészültséget és 
kitartást követel meg a résztvevőktől. A korábbi 
rendezési tapasztalatainkra építve, idén már a 8. 
„Mária Kupát” és a 2. „Promenád Kupát”szerveztük 
meg. Részt vettünk a szomszédos kikötők 
versenyein, az 51. „Kékszalagon”, győzött hajónk az 



 

„Ezüstszalagon”, indultak tagjaink az országos 
bajnokságon Folkeboot típusban. 

Május 25-én Balatont körbe kerülő „egykezes 
versenyen”vettek részt „Bodvica”, „Vinobá 2.0”, 
„Nimfa” nevű hajóink, ahol csak egy fő vezeti a hajót 
éjjel, nappal. Idén a gyakori szélcsend is külön 
kihívást jelentett. 

 

Június elsején Siófokon, a „Nemzeti 
Regatta”sorozaton az Önkormányzat csapatával 
vettük részt, képviselve településünket. 

Különleges élmény volt június 29-én együtt 
vitorlázni a Keszthelyi-öbölben, az idén 140 éves 
Keszthelyi Yacht Egylet meghívására, amely a 
Balaton egyik legrégebben alapított klubja. Az 
évforduló tiszteletére igyekeztünk több 
versenyükön is indulni, így a „Szombati Regatta” 
sorozatukon minden hónapban, augusztusban az 
„Időmérőn”, szeptember 14-én az „Egykezesükön”, 
októberben a „Last minut”-en. A legtöbb 
alkalommal dobogós helyeket is szereztünk. 

Kiemelkedő eredmény a „Vinobá 2.0” első 
helyezése a júniusi „Ezüstszalagon”, Y III. 
kategóriában. 

Ezt a versenyt a „Kékszalag” főpróbájaként 
szervezték, ezért délután hatkor rajtol 
Balatonföldvár előtt, Györök és Berény között 
fordulnak, éjszaka és hajnalban, vagy reggel érnek 
vissza Földvárra. 

Változó szélviszonyok nehezítik, de mindenkit 
kárpótol az éjszakában a Hold „ezüstszalagja”.  

 

Július 13.-án új versenyt indítottak a balatoni 
Yacht Club-ban, „Partner Kupa” néven. Négy 
hajónkkal indultunk és a Y II-ben 2. lett a „Nimfa”, Y 
III-ban 1. helyezett az „Amigó”, 2. a „Bodvica”. 

A”Kékszalagon”, július 18-20 között, különböző 
kategóriákban négy hajóval szerepeltünk, melyek 
közül a leggyorsabb a Gardazzurra 22. helyen 
végzett. Sajnos ez évben is gyenge, rapszodikus szél 
volt, ami nem kedvezett a túrahajóinknak. 

Rekordot döntött létszámban a 8. „Mária Kupa”, 
augusztus 10-én, ahol 32 hajó versenyzett, 
vendégek érkeztek 4 másik kikötőből is. 

A helybeliek hagyományosan „több generációs” 
legénységgel, unokától nagyapáig indultak és sok jó 
helyezést értek el. Y I első ”Gardazzura”, 3. „Pajzán”, 
Y II. 2. „Intravino”, Y II./B 1. „Rosanna”, 2. „Nimfa” 3. 
„Virtus”, Y III. első „Vagabundus”, 2. „Amigó”, 3. 
„Delfin”, Y III/B első „Vinobá 2.0”. 

Szeptember 8-án látványos csapat sikert értünk 
el Balatonfenyvesen, ahová 9 hajóval érkeztünk és 
négy kupát és jó helyezéseket hoztunk el. 

A „csapat” jó teljesítményét látva egyesületünk 
egy horgász tagja kérte, szervezzünk 
horgászversenyt is, amely azóta le is zajlott. (A jövő 
hónapban szeretnék arról is beszámolni.) 

 

Remélem, a következő szezonunk is hasonlóan 
sikeres lesz! Készülünk. 

Joó Tamás 
elnök 



 

Balatonmáriafürdői Vizisport Egyesület 

Európa-bajnokság Balatonmáriafürdőn 2020-ban! 

 
Az idei nyáron a Balatonmáriafürdői Vízisport 

Egyesület elnyerte az O’pen Skiff hajóosztály 
Európa-bajnokságának megrendezését, melynek 
Balatonmáriafürdő ad otthont. 

Így településünkön lesz az egyetlen, 
Magyarországon rendezett vitorlás világverseny! 

Sok év munkája van ebben a rendezési jogban, 
ezért most röviden bemutatnánk, hogy mi is zajlik 
egyesületünkben. 

Egyesületünkben két csoportban versenyeznek 
a fiatalok. Egy kétszemélyes hajóosztállyal (RS 
Feva) és egy egyszemélyes hajóosztállyal (O’pen 
Skiff) veszünk részt versenyeken. Mindkét csoport 
külön edzés és versenynaptárral rendelkezik. Ha 
hétvégén nem utazunk versenyre, akkor itthon 
edzünk általában, a két csoport közösen. A hétvégi 
edzések mellett nyáron több hétig edzőtábort 
tartunk itthon, ahol intenzívebben tudunk 
felkészülni a versenyekre. Egy nálunk versenyző 
gyermek átlagosan 40 napot tölt vitorlázással egy 
évben és körülbelül 5 versenyen vesz részt, 
amelyből mindenkinek egy külföldi versenyt az 
egyesület támogat. 2019-ben 4 külföldi versenyen 
vettünk részt, két Európa Kupán, egy Európa-
bajnokságon és egy Világbajnokságon. 
Magyarországon RS Feva osztályban két éve az 
élmezőnybe tartozunk. O’pen Skiff osztályban pedig 
annak ellenére, hogy egy, a mezőnynél jóval 
fiatalabb csapattal versenyzünk itthon, szintén az 
élmezőnyhöz tartozunk. Azonban már most látszik, 
hogy a fiatal csapat külföldön a saját 
korosztályában is megállja a helyét. 
Versenyzőink jelenleg döntően a településen 
nyaralóval rendelkező családok gyermekeiből 
állnak, de az ingyenes iskola utáni edzésekről is 

egyre több helyi gyereket tudunk becsatornázni 
versenyzőnek. 

A versenyzők menedzselése mellett, nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy minőségi 
vitorlásversenyeket csábítsunk Balatonmária-
fürdőre és beinduljon a nyugati medence 
vitorlásélete. Sajnos jelenleg a nyugati medence 
vitorlás élete és kultúrája bőven elmarad a Tihanyi 
szorostól keletre eső részektől. A nyugati medence 
egyik legerősebb utánpótlás klubjává nőttük ki 
magunkat 5 év alatt, a következő 5 évben 
szeretnénk Magyarország top 5 utánpótlás klubjába 
bekerülni. Januárban az egyesületi tisztújító 
közgyűlésen, ilyen szemlélettel fogunk új vezetőket 
választani. 

Az októberi Európa-bajnokságon is azt 
szeretnénk bebizonyítani, hogy minőségi 
világversenyt tudunk rendezni, még ha a büdzsénk 
a töredéke is az eddig hasonló rangú versenyt 
rendező magyar kluboknak. Az Önkormányzattal, 
szponzorainkkal és a nyugati medencében lévő 
vitorlásklubokkal közösen ezért dolgozunk. 

 

További infók november 30-tól: www.bmfvse.hu. 
Addig is: https://www.facebook.com/bmfvse 

 

Gáthy Gergely 



 

40 éves a Bárdos Lajos Nőikar 

A Kórust 1979-ben alapította Tengerdi Győző 
karnagy, népzenekutató, főként pedagógusokból, 
diákokból és ÁFÉSZ dolgozókból. Az első években 
népdalokat énekeltek és későbbiekben a többszólamú 
művek igényes előadása, alapozta meg a kórus 
hírnevét. 

Bárdos Lajos zeneszerzővel jó kapcsolatot 
alakítottak ki; családjával ma is személyes jó 
kapcsolatban állnak. 

Az országban elsőként vehették fel a zeneszerző 
nevét, aki kórusműveket írt számukra; köztük a híres 
Jubilate – t. 

Repertoárjuk, elsősorban világi és egyházi 
művekből áll, amit nagy sikerrel mutattak be 
belföldön és külföldön egyaránt, és vitték a magyar 
kórusmuzsika hírnevét. 

A kórus 40 éves fennállása alatt több 
alkalommal kapott sikeres munkájáért szakmai 
kitüntetést, elismerést. 

Tengerdi Győző karnagy elismerései közül: 

 1987. „Bárdos Lajos Emlékérem” - Bárdos 
Társaság 

 1994 „Balatonkeresztúr Díszpolgára” - cím 

 2001. „Somogy polgáraiért Díj” - Somogy 
Megye Közgyűlésétől. 

 

A kórus a jubileum alkalmából felejthetetlen 
koncertet adott november 16-án. 

További sok sikert, és kitartást kívánunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEGHÍVÓ 
Ezúton meghívjuk településünk 62 év 

feletti lakóit 

A Regens Wagner Otthon 
konferenciatermébe 

(Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2.) 

ADVENTI ÜNNEPI RENDEZVÉNYÜNKRE 

Időpont: 2019. december 5-én 
(csütörtökön) 15 órakor. 

A helyi gyermekek ünnepi műsora után 
zenés meglepetés. 

A műsort svédasztalos vacsora követi. 
Amennyiben szállítási igénye van, 

szíveskedjen jelezni a 
06/30-933-9329-es telefonszámon. 

Nagy szeretettel várjuk! 

Galácz György polgármester 

 

Településünk minden lakójának békés 
karácsonyi ünnepeket és boldog 

újesztendőt kíván 

Balatonmáriafürdő Község 
Képviselő-testülete! 
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