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Nagy öröm számunkra, ha a helyi fiatal családok újszülöttel gyarapodnak településünkön. 
14 évvel ezelőtt Bándi Margit Balatonmáriafürdő Díszpolgára javaslatára immár hagyomány, hogy a 
Falunap alkalmából a településünk ifjú polgárává fogadjuk a kisbabákat. 

 
Balatonmáriafürdő Ifjú Polgárává fogadja a 2017. évi Falunapon Zsoldos Lili Katalin, Jókai köz 2. sz 

alatti lakost, aki 2016. 06. 22-én született; Szita Botond, Nefelejcs u. 88. sz. alatti lakost, aki 2016. 07. 06-án 
született; Zvolenszki Dalma, Hullám u. 10. sz. alatti lakost, aki 2016. 10. 24-én született... 
 

Kívánjuk, hogy nőjenek fel egészségben, szeretetben, és szerezzenek sok örömet szüleiknek! 

2017. XI. évfolyam 8. szám. augusztus 

MÁRIA NAPOK 2017 

Balatonmáriafürdő Ifjú Polgárává fogadom… 



 

 

 
Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. július 17-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 

1.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Mária Hotel telke beépítési 
előírásainak megváltoztatásával kapcsolatos 
településrendezési eszközök módosítására 
vonatkozó igényt elfogadta, a településrendezési 
eszközök módosítási eljárását lefolytatja. 

A tervezett módosítás Balatonmáriafürdő község 
hatályos településfejlesztési koncepciójának 
fejlesztési elképzeléseivel nem ellentétes, a 
módosítás során az ingatlan terület felhasználása 
nem változik, így Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
településfejlesztési koncepcióját változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 

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

3.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti 
településrendezési eszközök módosítását 
egyszerűsített eljárás keretében folytatja le, melynek 
során a partnerségi egyeztetést annak szabályai 
szerint lefolytatja és lezárja. 

4.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek a 
módosítással érintett ingatlan tulajdonosait, 
valamint az elsőfokú építési hatóságot határozta 
meg. 

5.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti 
településrendezési eszközeinek módosításához 
szükséges dokumentációk elkészítésére szerződést 
köt az Arker Stúdió Kft-vel mint tervezővel, a 
tervezési ajánlatuk alapján. 

A képviselő-testület felhatalmazta Galácz György 
polgármestert a szerződés megkötésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az Arker Design Stúdió Bt. Kaposvár, Dózsa Gy. 
u. 21. tervező irodával megkösse a megbízási 
szerződést Balatonmáriafürdő településképi arculati 
kézikönyvének és településképi rendeletének 
elkészítésére vonatkozóan 890.000,- Ft díjjal. 

A képviselő-testület megismerte a Balaton 
Fejlesztési Tanács által támogatott, Balaton-
máriafürdő Zagytéri parti sétány építése című 
pályázatban az építési kivitelező kiválasztására 
irányuló eljárás eredményét.  

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletében további 244.960,- Ft, 
mindösszesen 18.608.895,- Ft önerőt biztosított a 
BFT által nyújtott 12.500.000,-Ft támogatási összeg 
mellett a 31.108.895,-Ft kivitelezési költségű 
beruházás megvalósításához. 

A képviselő-testület soron következő ülése 2017. 
augusztus 21-én 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 

B 

Hírek a Hivatalból 

Hirdetés 

Eladó egy mester fagott tokkal és egy 
cseresznyefa gyermekágy. 
Telefon: 06-20/460-9104. 
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HIRDETMÉNY 
 

a Közös Hivatal felújításáról, az ügyintézők 
elérhetőségeiről 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balaton-
keresztúr Ady Endre u. 52. szám alatti Balaton-
keresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének felújítására kerül sor, ezért a hivatali 
ügyintézés helyszíne, az ügyintézők elérhetősége 
megváltozik. Előreláthatólag 2017. december 
hónapban kerül sor a visszaköltözésre. 
Megértésüket és türelmüket köszönjük. 
A felújítás időszakában a hivatali ügyintézési 
helyek és elérhetőségek az alábbiak: 
 
1. 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
Imre tér 9. 
Balatonmáriafürdő Községháza 
 
2. 8648 Balatonkeresztúr, Rákóczi u. 4.  
Tűzoltószertár emelet 
 
Telefon:06-85-375-266 
e-mail: onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu 
                fojegyzo@balatonkeresztur.hu 
 
Ügyintézők elérhetősége részletesen:  
www.balatonmariafurdo.hu oldalon. 
 

Megértésüket és türelmüket köszönjük. 
Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 

Vegyszeres gyomirtás a MÁV területeken 

Várható időpontok: Balatonberényben és 
Balatonmáriafürdőn 2017. augusztus 29-én 
Balatonkeresztúron 2017. szeptember 7-én. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Területi 
Igazgatóság Pécs, területének vegyszeres gyom-
irtása, az alábbiak szerint történik: 
 

• Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok 
területeit mellékletben megadott időpontokban 
gyomirtják 

• A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a 
napi program teljesítése 

• A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív 
menetrendje és az Unimogok útvonalterve az 
időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 
nap eltolódás lehet) 

• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi 
(szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot 
éjszaka is végzik 

• A gyomirtásra használt vegyszerek munka-
egészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, 

•  Alkalmazott gyomirtó szerek: MARC, SHARPEN 
330 EC; MEZZO; KYLEO; COLOMBU 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen 
legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 
napon belül etetni tilos! 

Mestyán Veléria 
körjegyző 

 

HIRDETMÉNY 
 

JÁRÁSI ÜGYSEGÉD ELÉRHETŐSÉGE 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási 
Hivatala ügysegédje, Darvas Éva a Balatonkeresztúri 
Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása 
időszakában 2017. augusztus 4-étől várhatóan 
december hónap elejéig 8648 Balatonkeresztúr 
Rákóczi u. 4. (Tűzoltószertár emelet) szám alatt 
érhető el, minden héten, csütörtökön 8-16 óra 
között. 

 
Csütörtökön a 30/678 5245 telefonszámon hívható. 
 

Az ügysegéd 2017. augusztus 14-18. között és 
augusztus 28 – szeptember 1. között szabadságon 
lesz. 

 
Megértésüket köszönjük! 
 

Közlemények 
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A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő területén 
lomtalanítást szervez. 

A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által 
kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydara-
bos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A 
gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybe-
vételére nem jogosultak. 

Lomhulladék kihelyezésének időpontja: 
2017. szeptember 3. 

Balatonmáriafürdő település környezetének, 
tisztaságának megóvása érdekében a lomhulladékot 
a fent megjelölt időpontnak megfelelően szíves-
kedjenek kihelyezni az ingatlan elé ügyelve arra, 
hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne 
akadályozza. 

Lomhulladék: nagyobb méretű, hulladékká vált 
háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a 
rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés 
alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el 
a gyűjtő edényzetben. 

Nem kihelyezhető hulladékok, nem szállítjuk el! 
- Veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes 
doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, 
akkumulátor, gumiabroncs stb.) 
- Építési, bontási hulladék (pl.: törmelék, 
bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.) 
- Elektronikai hulladék (pl.: hűtő, mosógép, Tv 
és egyéb elektronikai háztartási eszközök stb.) 
- Zöldhulladék (faág, nyesedék, falevél stb.) 
- Szelektív hulladék (újságpapír, könyv stb.) 
- Kommunális hulladék 
 

PELSO-KOM Nonprofit Kft. 
 

 

 

 

 

 

KÖZSÉGI MÉHZÁRLAT 

ELRENDELÉSE 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Balatonújlak és Balatonkeresztúr, valamint a 
települések 5 km-es védőkörzetében fekvő 
Balatonmáriafürdő és Kéthely települések és 
településrészek közigazgatási területén levő 
méhállományokra a Somogy Megyei Kormány-
hivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
SO.05I/EAO/01757-4/2017.számú határozata 
alapján 

2017. augusztus 3. napjától 2017. október 2. napjáig 

KÖZSÉGI ZÁRLATOT 

rendel el a mézelő méhek nyúlós költésrothadása – 
bejelentési kötelezettség alá tartozó ؘ– fertőző 

állatbetegség miatt. 

A zárlat ideje alatt tilos az érintett településeken 
méheket, betegséget terjesztő vagy terjeszthető 
anyagokat és tárgyakat a tartási helyről kivinni, 
illetve oda bevinni! 

Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 

Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb ügyintézés 

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes 
vállalkozások terheinek további mérséklése 
érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, 
továbbá mérsékli, vagy teljesen ingyenessé teszi az 
ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál 
lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a 
közműveket. 

A rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 
2017. július 1-jén lépett hatályba. 

Részletek: polgármester 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/ 
ingyenes-kozmucsatlakozas-olcsobb-es-
fogyasztobarat-ugyintezesek 

 

Lomtalanítás 
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Ünnepi képviselő-testületi ülés 
 

Helye: Regens Wagner Otthon, tanácskozó 

A Mária Napok 2017 programsorozat keretében 
került sor a falunapi ünnepi testületi ülésre. A 
Regens Wagner Otthon konferenciatermében 
gyülekeztek a vendégek, és meghívottak. A 
megjelenteket Apagyi Mária zongoraművésznő 
Schopen zenével üdvözölte. 

A Lengyel Kozmin településsel a partneri 
kapcsolat éppen 10 éves. A jubileumon itt voltak a 
település vezetői. A Németországi Auleben 
partnertelepülés képviselői és vendégek a felvidéki 
Hetényből. 

 

Galácz György polgármester elmondta: „Amikor 
megnyílt az út a magyarok számára Európába, mi is 
sokan úgy gondoltuk, hogy közös jövőt építeni úgy 
lehet, ha a nemzetállamokban élő emberek, a 
hivatalos diplomácia intézményei mellett, 
együttműködnek egymással, tanulnak egymástól, új 
gyakorlatot teremtenek. A gazdasági, turisztikai, 
kulturális, ifjúsági és sport területén megvalósuló 
együttműködések legkülönbözőbb formáinak 
létrehozását tűztük ki célul: közös kirándulások, 
gyermektáborok, kulturális csoportok fellépése 
egymás ünnepein, közös sportnapok. Több száz idős 
és fiatal élvezhette az együttműködésből származó 
élményeket. Ezek a kapcsolatok nem pusztán 
cserekapcsolatok, segítik az emberek egymás mellett 
élését, a szolidaritást, közelebb hozzák és egyben 
egymás iránt megértőbbé teszik a különböző 
kultúrákban élő embereket.” 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 5/2015 (IV.14.) önkormány-
zati rendelete alapján, a 82/2017.(IV. 10.) számú 
képviselő-testületi határozattal 2017. évben Maciej 
Bratborski Koźmin Város Polgármestere valamint 
Stanislaw Stocka Krotoszyn Járási Tanács Vezetője 
részére és Lesek Kulka Krotoszyn Járási Tanács 
Elnöke részére „Balatonmáriafürdőért” kitüntető 
címet adományozott a Magyar – Lengyel hagyomá-
nyos barátság ápolásáért, Balatonmáriafürdő és 
Koźmin tepülések közötti kulturális és 
közösségformáló kapcsolat kialakításában végzett 
tevékenységéért. 

Egy szép festménnyel kedveskedett, és 
elismerését fejezi ki Elwira Wítonak a Lengyel 
delegáció állandó tolmácsának az elmúlt 
évtizedekben végzett közösségépítő munkájáért, a 
magyar és lengyel kapcsolatok ápolásáért. 

 
Ugyancsak elismerését fejezte ki Carl-

Ludwig Weber, Auleben település polgármestere 
részére és a„ Balatonmáriafürdőért” kitüntető címet 
adományozott Balatonmáriafürdő és Auleben 
település közötti kulturális és közösségformáló 
kapcsolat kialakításában végzett tevékenységéért. 

A következőkben új partneri kapcsolat aláírására 
került sor: Hetény település, Szlovákiában, a Nyitrai 
kerület Komáromi járásában fekszik. A község 
közigazgatási területe 20,425 km², lakóinak száma 
közel 1400 fő. 
 

Galácz György: „Hetény és Balatonmáriafürdő 
községek közösen úgy gondoljuk, hogy 
Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal 
való sokoldalú kapcsolatainak ápolása és 

MÁRIA NAPOK 2017 
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fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti 
azonosságtudata megerősítésének támogatása a 
testvér-települési együttműködés erősítésén is 
múlik. 

Ezért, településeink polgárai javára partner-
kapcsolatot kívánunk létesíteni, mely során a 
következőkben kívánunk együttműködni: 
 

• meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése, 
• a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb 

gyakorlatok átadása, 
• a magyar történelemhez kapcsolódó események 

és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen 
megvalósítandó programok megvalósítása, 

• a településeken működő oktatási és nevelési 
intézmények együttműködésének támogatása, a 
kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és 
hagyományőrző tevékenységek megvalósítása.” 

 
A megállapodást Magyari Ferenc polgármester 

írta alá, aki elmondta, reméli, 10 év múlva hasonló 
sikeres együttműködésről lehet majd beszámolni. 

Az eseményen megjelent Dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott hozzászólásában azt emelte ki, 
hogy az eddigi kapcsolatban nagy hangsúlyt kapott a 
gyerekek, fiatalok kapcsolatteremtése, és ebben látja 
a továbbiak zálogát is. 

Móring József Attila országgyűlési képviselő úr is 
köszöntötte a jelenlevőket és örömét fejezte ki a 
felvidéki magyarokkal való partnerség miatt, amit 
kiemelten fontosnak tart. 

Maciej Bratborski Koźmin polgármestere 
köszöntő beszédében többek között elmondta: „A mi 
tízéves tapasztaltunk példát mutathat Európának az 
együttműködésre - felesleges nyilatkozatok, frázisok 
és dokumentumok helyett tettekkel. Mert közösek a 
gyökereink, vannak hagyományaink, azonosak a 
szokásaink melyek között felnőttünk. Ma még 
erősebb szolidaritásra van szükség és közösen kell 
megvédenünk európai értékeinket.” 

Gandhi szavaival zárta beszédét: 

„A tett, s nem a tett következménye számít!... Mindig 
helyesen kell cselekedned. Sosem tudhatod, hogy a 
tetteidnek mi lesz az eredménye. De ha nem teszel 
semmit, nem lesz eredmény sem.” 
 

Kiállítás a Községháza Galériában 
 

A Mária Napok 2017 
keretében megrendezett 
Balatonmáriafürdő képekben fotópályázat nyertesei: 
 
ÉLETKÉPEK 
Koroknai Péter - Szélnek feszülve, 
Hatházi Istvánné - Vizibiciklizés 
Pelcz István – Pecás 
 
HURRÁ NYARALUNK 
Tóth Viktória Szandra - Kirándulók érkezése 
Hatvani Ágnes- Követési távolság 
Szőcs Andrea - Jön a gőzös 
 
TERMÉSZET 
Kovács Péter - Út a végtelenbe 
Kisbán Kázmér - Hóvihar 
Magos Szilárd - Arany égbolt 
 

 

Fotó: Hatházi Isvánné: Vizibiciklizés 
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Pénteken, július 28-án délután kezdetét vette a 34. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó 

 

A fúvószenekarok zenéltek a vízben, zenéltek szerte a faluban és persze közös koncerteket adtak a 
szabadtéri színpadon, a nagyszámú nézősereg nem kis örömére. Színház és játszóház a gyerekeknek, vásár, és 
gondoltunk az egészségvédelemre is… Vendég fellépők színesítették az esti programokat. Énekelt Rácz Gergő, 
játszott a Balaton Old Boys, volt néptánc a Baglas együttessel, táncoltak a hetényi gyerekek, fellépett az 50 
éves jubileumát ünneplő Gesarol zenekar és itt járt az utolérhetetlen Fenyő Miklós táncosokkal, vokállal és 
volt Hotel Menthol, meg csavard fel a szőnyeget és „limbó hintó…”. Mindehhez pedig napfény, 37 celsius és 
Balaton! 
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