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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

   

 

2020. XIV. évfolyam 1. szám. január-február 

 

2019. december 26.   karácsony,                       alkonyati varázslat szivárvánnyal .                Fotó : Benczik Zsuzsi

Várnai Zseni – Te új világ 

Te Új Világ, jóra törekvő, 
bár te lennél az a rég várt, 

békét hozó, csodás esztendő, 
mely az Idők méhében érik 
talán már évmilliók óta... 

s most a mi Századunk tüzében, 
most válik nagy... igaz valóra... 

Boldog új évet, emberek! 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról alatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 3-án rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyalótermében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy az Mötv. 38.§ (4) bekezdése alapján a megválasztott polgármester és képviselők eleget tettek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségüknek. A képviselő-testület – a Jogi Bizottság tájékoztatása alapján – megállapította, hogy a megválasztott polgármester és képviselők eleget tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 3-án rendkívüli, nyilvános testületi ülést követően rendkívüli, zárt ülést tartott a Községháza tárgyaló-termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló 16/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 1-3.§ alapján szociális célú tűzifa támogatást állapít meg 32 fő balatonmáriafürdői lakos részére. A tűzifa kiszállításáról Balatonmáriafürdő Önkormányzata gondoskodott. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január13-án nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló-termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult Dr. Kónya Gábor Balatonmáriafürdő háziorvosának szóbeli kérelméhez, mely szerint kedden és csütörtökön, hetente két alkalommal, 8:00-10:00 óráig háziorvosi helyettesítési feladatot lásson el Fonyódon. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a civil szervezetek 2020. évi működési támogatás igénybevételéhez benyújtott pályázatokat és a 2020. évre az alábbi támogatásokat állapította meg: 

a.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület részére nem állapít meg a 2020. évre támogatást. 45.000 Ft összeget Balaton-máriafürdő Önkormányzata a környezet-tudatos magatartás felhívására fordítja egy kiadvány elkészítése keretében. b.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete részére 330.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. Az Egyesület kérelme alapján a 2020. évi támogatást az első negyedéves támogatás utalásakor egy összegben fizeti ki részére. e.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete részére 266.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. f.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia Hivatal részére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. g.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ősz Idő Nyugdíjas Klub részére 230.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. h.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Old Boys Nosztalgia Zenekar részére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. i.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Sportköre részére 350.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. j.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton M. & K. Egyesület részére 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. k.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Terápia Sportegyesület részére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. 
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l.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület részére 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évre. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésben biztosítsa a civil szervezetek részére megállapított támogatási összegeket. 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 felhatalmazta a polgármestert, hogy a Rákóczi utca elején helyezzen ki egy tájékoztató táblát látványtervvel, mely a Rákóczi utcában éppen zajló felújítási munkákról ad információkat a lakosoknak. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galácz György polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét a következők szerint hagyta jóvá: a.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetel-ményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg: 1. Balatonmáriafürdő településkép-védelmé-nek helyi szabályairól szóló rendeletben foglalt településképi követelmények felülvizsgálata, és a Helyi Építési Szabály-zattal való koherencia megteremtése. 2. A GDPR – adatvédelem - biztosítása az önkormányzati és államigazgatási munka minden területén, a szükséges tájékozta-tások közzététele 3. Egész évben, de elsősorban az idegenfor-galmi szezonban a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-ben foglalt előírások ellenőrzése, a település rendezettségének, az állampolgári jogkövető magatartásokra való ösztönzése. 4. A képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi 

pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozásának biztosítása. 5. A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének idő-arányos teljesítéséről rendszeres tájékoz-tatás a döntéshozók számára. 6. Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele, azonnali reagálása halmozódás megelőzése érdekében. 7. Az adóellenőrzés hatékony működtetése, adóelkerülők felderítése, adóhátralékok csökkentése. 8. A magánszálláshely szolgáltatással kapcsolatos megváltozott jogi környezetre tekintettel az idegenforgalmi adóellenőrzés megszervezése, az idegenforgalmi adóbevétel alakulását befolyásoló tényezők feltárása. 9. A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség pontos teljesítése. 10. Az Önkormányzat 2020. évi költség-vetésének végrehajtása során a szabály-szerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása. 11. Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek biztosítása. 12. A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása. 13. A belső kontrollrendszer fejlesztésével az önkormányzat céljainak minél hatékonyabb megvalósítása. 14. A hivatal szervezetnél, az önkormány-zatoknál végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása. 
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b.) A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2020. évi egyéni teljesítménykövetelmé-nyeinek meghatározására intézkedjen. 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 2020. évi Magyar Iskolaválasztási Program sikereihez a 2020. évi költségvetésében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatonmária-fürdői Táncklub anyagi kérelmét és 500.000 Ft anyagi támogatást biztosított részükre a 2020. évi költségvetésben a rendezvénytervre elkülönített összeg keretében táncprodukció betanulásának költségeihez. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a tánccsoport kapcsolat-tartójával vegye fel a kapcsolatot, és tájékoztassa a testület döntéséről és kösse meg támogatási szerződést. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a címzetes jegyző asszonyt, hogy a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 5/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő a soron következő testületi ülésre arra vonatkozóan, hogy „Balatonmáriafürdő község díszpolgára” kitüntető címet adományozott elhunytat az önkormányzat saját halottjának tekintse és temetési költségeit vállalja át az önkormányzat, amennyiben a hozzátartozói hozzájárulnak. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bándi Margit, elhunyt balatonmáriafürdői díszpolgár temetési költségeit az önkormányzat átvállalja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a temetkezési szolgáltatóval vegye fel a kapcsolatot és intézkedjen a költségek kifizetéséről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatta a Túravitorlás Egyesület (elnök: Joó Tamás) kérelmét arra vonatkozóan, hogy a Zagytéri szabad strand Dél-keleti területét bérbe adja az egyesület hajóinak tárolására 2020. október 15. napjától. A képviselő-testület elvárása, hogy a hajókat és a tároló kocsikat minden szezon előtt, legkésőbb április 30. napjáig a területről távolítsák el. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a közterületek használatáról szóló 6/2018. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő a bérleti díj megállapí-tására. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Somogy Kéményseprő-Mester KFT. ajánlatát a kéményseprő közszolgáltatásra vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a vállalkozóval a megállapodást az önkormányzatnál és intézményeinél működő égéstermék elvezetők térítésmentes felmérésre. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 3B Turisztikai Egyesület kérelmet és támogatta a 2020. március 14-én megrendezésre kerülő MarhaJó Fesztivál fellépő díjának kifizetését maximum bruttó 450.000 Ft összegig, továbbá gondoskodik a 2020. évi támogatásból 2.000.000 millió Ft előleg átutalásáról 2020. januári hónapban. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg az egyesülettel. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 22181-3/2016/mav számú együttműködési megállapodás 1. számú módosításának tervezetét és felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg a szerződés módosítását a Balatonmáriafürdő állomás és környékének, a MÁV zrt. kezelésében lévő területek valamint az ezekkel határos közterületeknek a területén a szerződésben foglalt feladatok elvégzésére a MÁV zrt. helyett, illetve ezen feladatok elvégzése érdekében a helyi önkéntes munka szervezésére. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Balatoni Szövetség árajánlatát a 2020. évi szúnyoggyérítésre 
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vonatkozóan Balatonmáriafürdő belterületén 1.159.843 Ft+Áfa összegben. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetésében a fenti összeg kétszeresét tervezze be az esetleges pótmegrendelések miatt. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 13-án a nyilvános testületi ülést követően zárt ülést tartott a Községháza tárgyalótermében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Molnár Gábor r. ezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya megkeresését és hozzájárult Beke Mária r. őrnagy kinevezéséhez a Marcali Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába 2020. február 1. napi hatállyal. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot a döntésről. A képviselő–testületsoron következő ülése 2020. február 17-én (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  
 

 
Felhívás ebtartók részére 

 Ezúton is szeretnénk felhívni – elsősorban a kutyatartók figyelmét – a felelős kutyatartás általános szabályaira. Az állatvédelmi törvény és a kutyák tartására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása a tulajdonosok, gazdák kötelessége, egyben felelőssége is. Többek között a tulajdonos kötelessége olyan körülményeket teremteni, hogy kutyája, kutyái a 

tartási helyükről, udvarból ne tudjanak el- vagy kiszökni, függetlenül attól, hogy milyen vérmérsékletű kutyáról van szó. Utcán, közterületen kutyát kizárólag pórázon, olyan módon lehet sétáltatni, hogy az még időlegesen se maradhasson felügyelet nélkül. Az olyan eb, amelynek akár csak mérete miatt is szükséges, a szájkosár használata indokolt és ajánlott. A tulajdonost – a teljesség igénye nélkül – a fentieken túl az alábbi kötelezettségek terhelik: 
 a tulajdonosköteles minden, három hónapos kort betöltött kutyáját az arra jogosult hatósági állatorvosnál bejelenteni, transzponderrel (köznapi nyelven chip-el) megjelöltetni és első alkalommal, majd évente veszettség elleni védőoltást beadatni. 
 a gazda köteles bejelenteni továbbá az önkormányzatnál is, ha három hónaposnál idősebb kutya a tulajdonába, gondozásába kerül, ha a bejelentett kutyája elpusztul, eladja, stb. Az a tulajdonos, aki a bejelentési, megjelölési, oltási kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, bírsággal sújtható, melynek összege többször ismételhetően esetenként 30.000 –Ft-tól 50.000- Ft-ig terjedhet. Fokozott figyelemmel és felelősséggel tartozik a kutya tulajdonosa a külön jogszabályban leírt veszélyes fajták, vagy a külön hatósági eljárás keretében veszélyessé nyilvánított kutyák tekintetében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2018. (V.15.) rendelete szabályozza az állattartással kapcsolatosan elvárható magatartás szabályait.  A rendelet szabályai szerint felhívjuk a figyelmet, hogy az a kutyatartó, aki a település területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. Ezen túlmenően az állat tartója az eb által 

Közérdekű hírek 
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okozott kárért büntetőjogi, illetve polgári jogi felelősséggel is tartozik. Amennyiben a kutya embernek, állatnak sérülést okoz – az állategészségügyi hatóság a tulajdonost külön kormányrendelet szerinti cselekmények elvégzésére kötelezi, kötelezheti, az állat megfigyelését követően annak eredményétől függő intézkedéseket tesz. A jogkövetkezmények terhe mellett – elsősorban a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében – kérjük a Kutyatartókat a fentiekben ismertetett alapvető tartási, gondozási szabályok betartására, főként a kutyák felügyeletéről történő gondoskodásra!  Balatonmáriafürdő, 2020. január 22.   Mestyán Valéria sk. címzetes főjegyző    
MEGHÍVÓ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 8-án (szombat) 13.00 órakor, közmeghallgatást tart, melyre a község lakosságát tisztelettel meghívom. Helye: Andrássy Mária Közösségi Ház, Balaton-máriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257. 

Napirend: 1. Beszámoló a község 2019. évi gazdálkodásáról, a 2020. évi tervek, közérdekű információk ismertetése. 2. Tájékoztató Balatonmáriafürdőn végzett felújításokról, beruházásokról 3. Lakossági kérdések, hozzászólások   Megtisztelő jelenlétükre számítok! Galácz György polgármester 

 
Helyi klímatudatosságot erősítő programok 
megvalósítása Balatonfenyvesen – 
Balatonmáriafürdőn Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdőn összevont közös klímastratégia készül. E projekt keretében tájékoztató, vitaindító előadást szerveztünk a helyi intézményi dolgozók, felső tagozatos tanulók bevonásával. Célként tűztük magunk elé, hogy a helyi lakosságot széles körben tájékoztatjuk az eseményekről. A figyelemfelkeltő előadás után workshop keretében klíma-totót is kitöltöttek a résztvevők. A rendezvény jó hangulatban zajlott, erősítette a generációk közötti kapcsolatot is. Jól sikerült az óvodás – iskoláskorú gyermekek számára meghirdetett rajzpályázat is. Célunk volt, hogy rajzokban fejezzék ki gondolataikat a helyi környezeti hatások bemutatásával. Arra kértük a gyerekeket, hogy rajzolják le, hogyan képzelik el lakóhelyüket felnőtt korukban. A rajzokat szakmai zsűri értékelte, s a legjobb tíz rajz díjazásban részesült. A díjazottak:  

 Asztalos Vivien, Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde Schelhammer Zoltán, Balatonfenyvesi Kisfenyő Óvoda és Mini Bölcsőde Kemény Kálmán Kolozs, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 4. osztály Elekes Edina, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 3. osztály Toronyi Molli, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 1. osztály 

Pályázat 
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Hervai Máté, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Gödöny Gabriella Flóra, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdő Kósa Kitti, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 4. osztály Hervay István, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 3. osztály Horváth Péter, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 2. osztály A beérkezett rajzok az önkormányzatok weboldalán és a pályázat saját Facebook oldalán megtekinthetők. Facebook elérhetőség: Klímatudatosságot erősítő programok Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen. Programsorozatunk februárban interaktív foglalkozással folytatódik, melyeket az óvodákban 

és iskolákban szervezünk. Célunk, hogy a gyerekek megismerkedjenek az új fogalmakkal és a cselekvési lehetőségekkel a klímatudatosság jegyében. Családsegítők munkanapokon 7:50-16:10 óráig, fogadóórán kívül is elérhetők telefonon. Egyéb időpontban, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot szíveskedjenek hívni (06309787043). 
Iskolai hírek 2019 december Decemberben, az iskolában nagy a készülődés. Mézeskalácstól illatoznak a folyosók, ünneplőbe öltöznek a tantermek, és várakozással telik meg a gyerekek és a felnőttek szíve. 

December elején megtartottuk második szülői értekezletünket, ahol, mint mindig, igen jelentős volt a szülők érdeklődése. Nálunk is járt a Mikulás. A Siófoki Tankerületi Központ rakta meg zsákját az alsó tagozatosoknak szóló csomagokkal. Délután a kisebbek osztályközösségben játszottak, zsúroztak. A felsősök osztálybulit tartottak, a közös diszkó az egyik tanteremben kapott helyet. Iskolánknak egy kedves balatonberényi házaspár ajánlotta fel az idei karácsonyfát, melyért igen hálásak vagyunk. December hetedikén, szombaton tanítási nap volt, majd kreatív foglalkozás keretében adventi díszeket készíthettek a tanulók. Tizenhetedikén az iskola vendége volt a Seves Houses Gospel Choir & Band. A gospel kórus karácsonyi dalokkal szórakoztatta a tanulókat és szüleiket. Mozilátogatásra is volt alkalom, minden tanuló részesülhetett filmélményben. Gyorsan közeledett a várva várt karácsony, az ünneplésére is sor kerülhetett. A második osztály betlehemes szerepjátékkal és karácsonyi dalokkal készült, mellyel Balaton-máriafürdőn az idősek karácsonyán, és az iskolai ünnepen léptek fel. Felkészítőjük Meretei Jánosné és Joóné Devecseri Ildikó tanárnők. Verses, zenés összeállítással az alsó tagozatos kórus készült, és kedveskedett az iskolásoknak. Felkészítőjük Horváthné Nagy Katalin és Monostoriné Fekete Otília. A téli szünet 2019. december 23-val kezdődött, és 2020. január 06-án folytatódott a tanítás. Valamennyi partnerünknek, dolgozónknak, diákunknak, nevelőnknek és kedves szülőnek köszönöm egész éves munkáját. Sikerekben gazdag boldog újévet kívánok.  Monostoriné Fekete Otília igazgató 
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Fejezetek a Túravitorlás Egyesület életéből - 
2019 

Az évet hagyományosan kikötői új évi bulival kezdjük klubházunknál, ahol tüzet gyújtunk, asztalt terítünk, koccintunk. Déltájban, ragyogó időben kisétáltunk a kőgát végére és pezsgővel köszöntöttük a Balatont. Ezzel a lendülettel tovább is léptünk, január 19-én részt vettünk Balatonfenyvesen a Yacht Club épületében tartott vitorlás bálon, melynek célja a Ny-Balaton utánpótlás nevelésének támogatása volt. Hogy az év szerencsés legyen, január 26-ra disznóvágást szerveztünk tagságunk tagjainak a mesztegnyői „Faluházban”. Reggelire vérpecsenyét és májat kaptunk, majd kisvonattal kirándulást tettünk a környező erdőben és egy tóparti madárlest is meglátogattunk, hogy a víztől azért ne szakadjunk el. Előadást hallgattunk a műemlék templomban, megnéztük a kolostor épületet és a helytörténeti gyűjteményt is. Ebédünk disznótoros volt és hazafelére úticsomagot is kaptunk kedves vendéglátóinktól.  

 A tavasz nálunk hajótatarozással telik, majd következnek a daruzások, a hajók vízretétele. Sok munkával jár, de már várjuk, hogy újra vitorlázhassunk. Június 12-én az első osztályosokat vitorláztattuk meg, majd 22-én a „Keresztúr nevű települések találkozója” résztvevőinek nagy csoportját. A hónap végére maradt a „Balaton-átúszás” biztosítása, ahová hagyományosan nagy csapattal, sok hajóval megyünk bő 20éve. 

Őszre új programot szerveztünk. Mivel egyesületünkben sokan horgásznak is, kedvükért megrendeztük október 12-én az első „Aranyhorgony Mélyvízi Horgászversenyt”. Sok feltétele van, de végül sikerrel zárult. A résztvevő 13 hajó horgászai 25 kiló süllőt fogtak és a legnagyobb hal egy 6 kilós fogas volt. A győztesek kupákat, a résztvevők oklevelet kaptak emlékül. Közfelkiáltással megegyeztünk, hogy jövőre folytatjuk majd! Az év végére klubházunk belső felújításának előkészületei maradtak, így ebben az évben is bőven lesznek teendőink. Joó Tamás     
Önkéntes mentőcsoportos pályázati 

eredmény A KEHOP-1.6.0-15-2016-00017 azonosító-számú, „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése” című projekt keretében 90 darab terepjáró gépjármű került beszerzésre, amelyekből a Somogy megyei önkéntes mentőszervezeteknek 2 db került átadásra 2019. december 18-án a BM OKF székháza előtt. Balatonkeresztúr-Balaton-máriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete, mint a Marcali Járási mentőcsoport tagszervezete, a központi ünnepséget követően vált üzemben tartójává egy VW Amarok V6 típusú terepjáró gépjárműnek. 

 Juhász László egyesületi elnök 

Civil oldalak 



 

 9 

BALATONKERESZTÚRI ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT FOGADÓÓRÁK 

: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. 
: 06-85/376-296 

Intézményvezető e-mail: aszikozpont@gmail.com 
telefonszám: 06-30/820-0932 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás e-mail: 
aszikp9@gmail.com 

HIRDETMÉNY INTÉZMÉNYÜNK 2020. FEBRUÁR 1. 
NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES ÜGYFÉLFOGADÁSI 

RENDJÉRŐL 
Család- és gyerekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 

ideje*: 

Körzet Település Ideje: Helye:  Balaton-keresztúr Balaton-mária-fürdő 

Hétfő: 10:00 - 12:00 óráig Kedd: 13:00 - 15:00 óráig 

Balaton-keresztúri Alapszol-gáltatási Központ Balaton-keresztúr, Iskola utca 3. 

1. körzet 
 

Családsegítő 
Petri Ágnes 

 

Telefonszáma 

06308200933 
Balaton-berény Szerda: 9:00 - 11:00 óráig 

Polgár-mesteri Hivatal, Balaton-berény 
Egyéb időpontban, krízishelyzetben a készenléti 
szolgálatot szíveskedjenek hívni (06309787043)! Intézményvezető fogadóórái: Kedd: 9.00 - 11.00 óráig, Csütörtök: 13.00 - 15.00 óráig az Alapszolgáltatási Központ székhelyén. Pungor-Horváth Barbara intézményvezető 
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GYÁSZHÍR 

2020 Január 3-án utolsó útjára kísértük 
Bándi Margitkát, településünk díszpolgárát. 
Margitka hosszú évekig hűséges munkatársként a 
Balatonmáriafürdő és Vidéke ÁFÉSZ dolgozójaként 
vonult nyugdíjba. Feladatai közé tartozott a 
kulturális élet támogatása is. Múlhatatlan érdemeket 
szerzett a Kis-Balaton táncegyüttes, és a Bárdos 
Lajos Nőikar megalakításában.  

A Vilma utcai családi ház a Meszes-Györökről 
ideszármazott 6 gyermekes Bándi József vincellér, 
az első telepes családok egyikének hagyatéka. Talán 
ezért is volt számára olyan fontos az emlékek és a 
hagyományos értékek megőrzése, megismertetése. 

Kezdeményezésére, hathatós munkájának 
eredményeként született meg a Bárdos Lajos 
emlékszobor a kápolnakertben, a Világháborús 
emlékhely Balatonkeresztúron. Javaslatára 
köszöntjük évente a kisbabákat…, azért, hogy 
legyenek balatonmáriafürdői polgárok! 

És még mennyi mindent sorolhatnék közéleti 
szerepvállalásai közül, mert ez mindennél fontosabb 
volt számára, ugyanakkor soha nem igyekezett 
magát előtérbe helyezni. 

Mint megemlékező beszédében a temetés 
alkalmával Galácz György polgármester elmondta, 
Margitka legfőbb jellemvonásai közé tartozott az 
alázat, szerénység és mélységes empátia… ezek ma 
oly gyakran hiányoznak a szótárunkból. 

Megrendülten állunk, mert Ismét szegényebbek 
lettünk.  

Kedves Margitka! Iránymutatásod, életed, 
követendő példaként állhat előttünk! 

Emlékedet a szívünkben megőrizzük. 

Benczik Ildikó 
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