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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. szeptember 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. 

 
A képviselő-testület megismerte a Balatoni 

Szövetség felhívását javaslat megtételére a Balaton díj 
adományozására, azonban javaslattételi jogával nem 
kívánt élni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte az Őszinte Mosoly 
Közhasznú Alapítvány „STEP” program támogatási 
kérelmét, és az önkormányzat szűkös anyagi helyzete 
miatt nem biztosított anyagi támogatást részükre a 
„STEP” név alatt működtetett karitatív 
tevékenységéhez, mely a kiválasztott személyek 
szociális körülményeik és életminőségük javításához 
járul hozzá 

A képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva hozzájárult a 
balatonmáriafürdői 11/2 hrsz-u 223 m2 nagyságú 
„kivett közút” megnevezésű ingatlan „magán út” 
megnevezésre történő átminősítéséhez. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedést az ingatlan átminősítésének 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére. A 
képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az ingatlan 
átminősítésének ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetését követően az ingatlan forgalomképes 
vagyoni körbe való besorolása miatt az 
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról 
szóló 6/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet 
módosítását terjessze a képviselő-testület elé. 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete az a-b.) pont teljesülését követőn 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
balatonmáriafürdői 11/2 hrsz-u 223 m2 területű 

ingatlant Erdős Árpád részére 50.000 Ft vételárért 
elidegeníti. A polgármestert felhatalmazta az adás-
vételi szerződés aláírására. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a meglévő térfigyelő-
kamerarendszer bővítésére irányuló előterjesztést. 
Támogatta 3 db IP kamera beszerzését és helyi 
rögzítéssel történő üzemeltetését az alábbi 
helyszíneken: Balatonmáriafürdő, Köztársaság u., 
Rákóczi u., Mária u. A bővítéshez szükséges bruttó 
742.500,- Ft forrást a képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetési rendeletében a tartalék terhére 
biztosította. 

 
A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi 

közbeszerzési terv módosítását. A terv, az elfogadását 
követően – figyelemmel arra, hogy az nyilvános 
dokumentumnak minősül – az önkormányzat 
hivatalos honlapján közzéteendő. Az önkormányzat 
köteles továbbá a közbeszerzési tervet a 
Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A 
közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is 
lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerü-
lésekor a tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. A közbeszerzési tervet legalább 
2022. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a 
település honlapján a következő évi közbeszerzési 
terv jóváhagyásáig közzétenni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a jegyző 2019-15/2017. számú 
határozatát – melyben 1 fő balatonmáriafürdői 
ingatlantulajdonost 100.000 Ft közigazgatási 
bírsággal sújtotta – helyben hagyta, és elutasította 
nevezett fellebbezését, mert a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól szóló 9/2013. (V. 29.) 
önkormányzati rendelet 8.§ a) pontja szerinti aktuális 
növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos 
kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, 
közterületre kihajló ágak, bokrok folyamatos 
nyesése), a b) pont szerinti határidőket is figyelembe 
véve nem végezte el. 

 
A képviselő-testület megismerte Balaton-

keresztúr Község Önkormányzat megkeresését, és 

B 

Hírek a Hivatalból 
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3.145.877 Ft többletforrást biztosított a Közös Hivatal 
épületének felújítása során a tervezetthez képest a 
kivitelezés tekintetében többlet feladatként 
jelentkezett akadálymentes vizesblokk felújításához, 
a napelemek le-és felszereléséhez, és a tető attika-fal 
építéséhez. 

A képviselő–testület soron következő ülése 2017. 
október 24-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 

 
 
 
 
 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
sikerrel pályázott a Magyar Turisztikai Ügynökség 
által kiírt BTSP-1.1.-2016. kódszámú „Balatoni 
strandok fejlesztése” című pályázatra. Az elnyert 42,2 
millió forint támogatásból jelentős infrastrukturális 
fejlesztések valósulnak meg. 

 

 
 

Családbarát, sport és játék szolgáltatások 
részeként felújításra kerül a régi teniszpálya, új 
korszerű multifunkciós sportpálya létesül, melyen 
teniszezni, kézilabdázni és streetballozni valamint 

futballozni is tudnak majd a sportkedvelők. A 
meglévő homokos röplabda pálya is megújul, 
valamint kültéri fitnesz eszközöket telepítettünk az 
egészséges életmód jegyében. A legkisebbek új 
játszótéri eszközöket vehetnek majd birtokba és a 
meglévő játszótéri eszközök alatti homok 
ütéscsillapító talaj helyett gumiburkolat készül. Az új 
homokozók fölé napvitorlás árnyékoló rendszerek 
kerülnek, továbbá a strandra kerékpárral érkezők is 
élvezhetik az új fedett kerékpártároló előnyeit. 

 

 
 

A strand szolgáltatási színvonalának bővítéséhez 
kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések is 
megvalósultak, megújult a hátsó pénztár faház-
épülete is, illetve a vízimentő- és elsősegélynyújtó 
felszerelések tárolására szolgáló faház is, amely a 
korábbiaktól eltérően új szolgáltatással bővült. Jövő 
évtől nagyméretű csomagok tárolására alkalmas 
kabin is elérhetővé vált a strandolók részére. 

 

 
 

Az strandolók biztonsága érdekében új, korszerű, 
32 férőhelyes értékmegőrző szekrény készült. A 
strand keleti részén új térkő-burkolatú járdaszakasz 
épül a hátsó pénztárig, így akadálymentesen 
megközelíthetővé válik az új mozgáskorlátozottak 
számára készült vízbe beemelő- készülék és stég is. 

MEGÚJUL BALATONMÁRIAFÜRDŐ 
KÖZPONTI STRANDJA 
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A strandon található szabadtéri színpadhoz 
sorolható mobil nézőtéri székeket szereztünk be, 
továbbá a strandépület meglévő helyiségeiből 
egészségügyi szoba és masszázsszoba kialakítása is 
megtörtént. Eszközbeszerzés keretében egy korszerű, 
óra- és hőmérséklet kijelző is a strandolók 
tájékozódását szolgálja majd, illetve a strandgondnoki 
feladatok magasabb színvonalú kiszolgálása 
érdekében vásárolunk egy teljes felszereléssel ellátott 
csónakot is. 

 
A fejlesztési projekt befejezésének dátuma: 2017. 

október 30. 
 

Mátrai Eszter 
Településüzemeltetési Irodavezető 

 
 
 
 
 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete anyagi támogatást nyújt a 
felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok részére. 
A támogatás elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani 
a Képviselőtestület 4/2016. (II. 17) számú 
rendeletének 18.§-a értelmében az alábbi 
feltételekkel: 

Pályázhatnak azok a balatonmáriafürdői állandó 
lakhellyel rendelkezők, akik: 

- az ország bármely egyetemén, vagy 
főiskoláján nappali tagozaton tanulnak, 

- első diploma megszerzésére irányuló 
tanulmányokat folytatnak, 

- a pályázat benyújtásakor a 25. életévet nem 
töltötték be. 

A kitöltött pályázati űrlapot október 31-ig kell 
eljuttatni a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz (Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9.) 
A határnap elmulasztása jogvesztő. 
Az űrlap beszerezhető Horváth Tiborné igazgatási 
főmunkatársnál, vagy letölthető a: 
balatonmariafurdo.hu/onkormanyzat/letoltheto/ 
dokumentumok - menü alatt. 

A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási intézmény 
által kiállított tanulói jogviszony igazolását. 
 
A támogatások átadására ünnepélyes keretek között 
kerül sor, az elbírálást követően, melynek időpont-
járól a pályázóknak értesítést küldünk. 
 

Galácz György 
polgármester 

 
 
 
 
 

„Elérkezett szeptember első napja, 
a diákok visszaülnek az iskolapadba. 

Utcák és buszok megtelnek velük, 
nagyon álmos még fáradt szemük” 

 
Hozzánk is beköszöntött szeptember elseje és a 

mi iskolánk udvara sem áll már üresen. Folyosói, 
tantermei gyerekzsivajjal teltek meg. Az új tanévben 
135 tanuló foglalt helyet iskolánk padsoraiban. 

Az idei év egyik újdonsága, hogy bevezetésre 
került az e-napló, melynek célja, hogy teljesen 
kiváltsa a papír alapú naplót és a szülők könnyebben 
és praktikusabban informálódjanak gyermekük 
tanulmányi eredményeiről. 

Épp csak elkezdődött a tanév, mind tanulóink 
mind tanáraink rengeteg új és közös élménnyel 
gazdagodhattak. 

Szeptember 18 és 22 között az iskola osztályai 
részt vettek a Világ legnagyobb tanóráján, melynek a 
lényege az volt, hogy felhívja a gyerekek figyelmét az 
egészséges táplálkozásra. 

Ezt követően szeptember 22-én és 23-án 
megtartottuk a Festetics napokat. Az első nap, 
diákjaink egy kirándulással egybekötött helytörténeti 
vetélkedőn vettek részt. A gyerekek itt 
megismerkedhettek Balatonkeresztúr és Balaton-
máriafürdő helyi nevezetességeivel és történetével. A 
következő napon, az iskola udvarán hagyomány-
teremtő szándékkal, megrendezésre került a családi 
nap, ahol a szülők, diákok és tanárok közösen 
sütöttek-főztek. Míg az ételek készültek, a felnőttek és 

TÁMOGATÁS A FIATALOKNAK 

ÉVNYITÓ - FESTETICS ISKOLA 
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a gyerekek csapatai összemérték erejüket 
labdarúgásban, kézilabdában, kosárlabdába és 
kötélhúzásban. Jó hangulatban és eseménydúsan telt 
el a nap, melynek végén mindenki sok új és 
maradandó élménnyel gazdagodott. 

Köszönjük minden szülőnek a részvételt, 
segítséget. Reméljük, hogy sok ilyen szép és értékes 
pillanatot élhetünk meg a jövőben is. 

 
Rácz Ferenc 

tanár 

 
 
   

 
A 3B Turisztikai Egyesület beszámolója a 2017. évi 

nyári szezonról 

 

Az idei nyári szezon végeztével engedjék meg, 
hogy egy rövid összefoglaló keretében bemutassuk 
egyesületünk eddig elvégzett munkáját. 

 
2017. májusában kihelyezésre kerültek az 

úgynevezett „Szelfi”-pontok Balatonmáriafürdőn és 
Balatonberényben. Az eddigi tapasztalatok alapján 
nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Balaton partján 
felállított fotó-pontok hatalmas népszerűségnek 
örvendtek a turisták körében. Rengeteg fotó készült a 
keretekkel, amelyeket készítőik meg is osztottak a 
legnépszerűbb közösségi oldalakon (facebook, 
instagram) ezzel is népszerűsítve településeinket. 

 
Az idei évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a 

marketing tevékenységre, 2 darab image filmet 
készítettünk településeinkről. Egy 30 másodperc 
hosszúságú reklám-filmet, amely a Duna TV-n futott 
100 alkalommal főműsor időben, valamint a TV2 
„Poggyász” című magazinműsorában Balatonmária-
fürdő került bemutatásra egy 4 perces image-filmben. 
Az elkészült anyagokat az alábbi linkeken tekinthetik 
meg: 

Duna Tv reklám-film: 
https://www.youtube.com/watch?v=QhpoRXANQNg 

 
A nyári szezonra elkészültünk a már meglévő 

Bokros-hegyi túraútvonal kibővítésével Balaton-
berény irányában. 3 különböző útvonalat jelöltünk ki 

a kilátogató túrázók számára. A balatonberényi 
oldalon is kikerültek a térképes táblák, illetve az 
információs irodákban a térképek nyomatott 
formában is elérhetőek az érdeklődő vendégek 
számára. A nyári főszezon kezdetére, Balaton-
berényben is kiépítettük a Balatonmáriafürdőn és 
Balatonkeresztúron már meglévő információs 
táblarendszert, a településre látogató turisták 
tájékozódásának megkönnyítésére. 

 
Egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan idén is 

üzemeltette mind Balatonmáriafürdőn mind 
Balatonberényben az információs irodákat, ahol a 
betérő turisták a saját kiadványaink mellett, a 
környék turisztikai kínálatáról is naprakész 
információkat kaptak. A nyár folyamán megtörtént 
honlapunk (www.csaladibalaton.hu) lengyel nyelvre 
való fordítása is, az elkészült szöveg, lektorálás után, 
hamarosan feltöltésre kerül a honlapra. 

 
Az idei évben, szeptember 16.-án, negyedik 

alkalommal rendeztük meg a már hagyományosnak 
mondható Máriai Dixieland Fesztivált. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére is szép számmal kilátogató 
érdeklődőket kézműves kirakodó vásár és fergeteges 
dixieland zene várta a balatonmáriafürdői 
Hajóállomáson. 

 
A 2017-es évre egyesületünk településeink 

köztereinek fénnyel való díszítését tervezte még be, a 
következő hetekben megkezdődhet a projekt 
kivitelezése. Őszintén reméljük, hogy minden kedves 
tagunk eredményes nyári szezont tudhat maga 
mögött, és ez úton is további sok sikert kívánunk a 
jövőre nézve! 
 

 
 

Horváth Máté 
turisztikai menedzser 

Civil hírek 
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TÁJÉKOZTATÓ HORGÁSZVERSENYRŐL 

Balatonmáriafürdő - Balatonkeresztúr és 
Környéke Horgász Egyesület 2017. szeptember 17-én 
a Kéthelyi Bányatónál tartotta őszi horgász-
versenyét. A versenyen 28 fő vett részt és összesen 
80.9 kg halat fogott. Az időjárás nem kedvezett a 
versenyzőknek. Az öt órás versenyen szinte végig 
esett, vagy éppen szakadt az eső. 

A helyezések: 
1. Süle Ferenc 23,9 kg,  
2. Németh Ramon 17 kg, 
3. Vörös Zsolt 7,6 kg 
4. Kovács Attila 7,4 kg, 
5. ifj. Bácsfalvi Gyula 6,4 kg 

A díjazottak serleget, oklevelet és horgász cikkre 
beváltható vásárlási utalványt kaptak. Az eredmény-
hirdetés után forró babgulyás melegítette fel a 
versenyzőket. 

 
 

Bende Ottó 
horgászegyesület elnöke 

 

BMVI CSALÁDI NAP – 2017. 09. 16. 

Az idei évben jelentős bővülés történt a 
hajóflottánkban. A két új RS Feva mellett a 
nemzetközi trendeket követve, vásároltunk két O’pen 
Bic típusú hajót. A gyerekek rögtön beleszerettek az 
új hajókba ezért azt találtuk ki, hogy egy match race 
versenyt rendezünk. A megmérettetés lényege, hogy 
egyszerre csak két hajó versenyez egymással. Az 
időjárás részben kedvezett nekünk, a napsütésnek 
nagyon örültünk, de sajnos szél hiányában futamokat 
nem tudtunk indítani. Cserébe viszont egy szuper 
napot töltöttünk el együtt. A gyerekek és a felnőttek 
egyaránt használták a Balatonmáriafürdő Önkor-
mányzata által biztosított kajakokat. Az O'pen Bic-ek 
is megfordultak a vízen párszor, bizonyítva, hogy 
ebben a kevés szélben is differens feladatokat 
végezve igazi élmény hajók. A parton sütik, a Rácz 
pékség pogácsái és Garai Szikvíz várta a gyerekeket. 

Jövő tavasszal első dolgaink között lesz, hogy 
bepótoljuk a rendezvény verseny részét és egy 
hasonló családi nappal kössük egybe. 

 
 

Addig is, október végéig minden pénteken és 
szombaton vitorlásedzéseken gyakorolhatnak a 
gyerekek és élvezhetik tovább az O’pen Bic, RS Feva 
és a már „megszokott” Laser Pico hajókat. 
Amennyiben a nagy szél vagy hideg miatt nem tudunk 
a vízre menni, akkor kajaktúrát tartunk a Nyugati-
övcsatornán. Balatonmáriafürdői gyerekek számára 
az edzéseken való részvétel ingyenes! 
 

Országos takarítás – TE SZEDD! 
 

2017. szeptember 17-én egyesületünk csatla-
kozott újra az országos kampányhoz. Idén is a 
legfontosabb a tényleges szemétszedésen túl a részt-
vevő gyerekekkel közös élménygyűjtés, siklókra, 
békákra való rácsodálkozás, ezzel is erősítve bennük 
a természet és a környezetünk élővilágának 
szeretetét és tiszteletét és a TE SZEDD-hez hasonló 
önkéntes akciók fontosságát. A felhőszakadás miatt 
sokan lemondták a részvételt. Ennek ellenére 
helytálltunk, a pocsolyák és az eső mellett is, valamint 
velünk tartott a helyi természetvédelmi őrszolgálat is. 
Akciónkról felvétel és legkisebb önkénteseinkkel 
interjú is készült, mely a 2017. szeptember 17-én a 
vasárnap esti fél nyolcas M1 Híradóban került 
közvetítésre, amire mindannyian nagyon büszkék 
vagyunk! 

 

 

Jövőre újra szedjük! 
Köszönjük a részvételt mindenkinek!
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KÖZLEMÉNY 
Hulladék – tűzifa igényelhető! 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata tájékoztatja a Balatonmáriafürdőn állandó- 
vagy tartózkodási lakhellyel rendelkező lakosságot, hogy a település közterületein az 

elmúlt években kivágott veszélyes-és/vagy beteg fák kivágásból felhalmozott „hulladék 

fa” 2017. évben tüzelőanyagként igényelhető. 

 

A rendelkezésre álló mennyiség beérkezett igények alapján kerül kiosztásra a 

Képviselő-testület döntése alapján, a Településüzemeltetési Iroda által történő 

kiszállítással, előre egyeztetett időpontban. 

 

Jelentkezni lehet az erre rendszeresített „Igénylőlap - önkormányzati hulladék tűzifa 

támogatás megállapítására” nyomtatványon (mely megtalálható a Mária Infó októberi 
számában, letölthető a www.balatonmariafurdo.hu oldalon, illetve kérhető 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatánál) 

 

Igénylő lap benyújtási helye és határideje: 

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata- Községháza 
(Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

- 2017. november 6. (hétfő) 16:00 – A határidő jogvesztő! 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
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Balatonmáriafürd ő Község Polgármestere 
8647 Balatonmáriafürdő 
Gróf Széchényi Imre tér 9.  

 
IGÉNYL Ő LAP 

 
önkormányzati hulladék tűzifa támogatás megállapítására 

 
BENYÚJTÁSI HATÁRID Ő: 2017. NOVEMBER 6. (JOGVESZTŐ HATÁRID Ő) 

 
 
Igénylő neve:……………………………………………………………………………………………………... 
 
Születési neve: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): ………………………………………………………………... 
 

Igénylővel egy háztartásban (azonos lakcímen) élők adatai: 
Név Születési hely, idő   Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 
    

    

    

    

    

 
 
Nyilatkozatok 
 
Kijelentem, hogy tűzifával *nem rendelkezem / néhány napra elegendő tűzifám van, és az önkormányzati tűzifa 
támogatás nélkül a kihűlés, vagy megfagyás veszélyeztet engem, illetve családomat. 
(*A megfelelő rész aláhúzandó!) 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és tények a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok a saját- és a velem azonos lakcímen élők adatainak kezeléséhez. 
 
 
Balatonmáriafürdő, ……………………………………. 
                                                                                                                      ………………………………………… 
                                                                                                                                        igénylő aláírása 
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Fejlesztés a balatoni tűzoltó egyesületeknél 
 

Új eszközöket kapott a balatoni üdülőkörzet tíz 
tűzoltó egyesülete 2017. 09. 11-én a Somogy Megyei 
Tűzoltó Szövetség és a Balaton Fejlesztési Tanács Köz 
és –Vízbiztonsági programjának támogatásából. 

 

A kaposvári tűzoltólaktanya szertárában tartott 
ünnepségen részt vett Wéber Antal tűzoltó 
dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója. Látrány, Balaton-
szentgyörgy, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, 
Somogyszentpál, Öreglak, Tab, Balatonboglár, 
Balatongyörök, Kővágóörs és Szőkedencs tűzoltó 
egyesületeinél jó szolgálatot tesznek a nagy 
teljesítményű elemlámpák, csizmák, melles csizmák, a 
favágáshoz használt kesztyűk. 

Juhász László elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ÉVES AZ ŐSZ IDŐ KLUB! 

Ünnepi összejövetelt tartott a klub, megemlékez-
tek az eltelt mozgalmas évekről és köszöntötték az 
alapító tagokat! Persze volt szülinapi torta és szolid 
zene és ünneplés. További tartalmas klubéveket 
kívánunk, és hozzá jó egészséget a tagoknak. 

 

MMeegghhíívvóó  
 

Balatonkeresztúr Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja az 1956-os 
forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából tartandó közös 
megemlékezésre, 

2017. október 23-án (hétfő) 18.00 órára. 
 

Az est programja: 
 

A felújított I. és II. világháború 
áldozatainak tiszteletére állított emlékmű 

megáldása. 
Mindszenty Emlékoszlop koszorúzása. 

A Balaton M. & K. Fúvószenekar 
vezetésével fáklyás felvonulás a Bél Mátyás 

Látogatóközponthoz. 
 

Ünnepi beszédet mond Biró Norbert, 
 a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. 

A műsorban közreműködnek: Bárdos Lajos 
Nőikar, Simon Mária szavalat, Festetics Kristóf 
Általános Iskola tanulói. 

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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Így fedezzük fel a világot! 

CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA 
55. 

születésnapi köszöntése 
 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha 

megtöltöd a hétköznapok percét a rendkívülivel, az 

emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát 

az ünneppel.”                                                     (Márai Sándor) 

Óvodánk 55. születésnapját ünnepeltük egész 

szeptember hónapban; péntekenként programokkal 
kedveskedtünk óvodás gyermekeinknek és család-
jaiknak, Csillagvirágos módra: Az óvodakertben, a 
Moccantó Népi játszó sokféle játékában kipróbálták 
ügyességüket, erejüket; s bátorságukat is próbára 
tették. MárkusZínház (Pécs) Vitéz László – vásári 
bábjátékán nagyokat kacagtak, s együtt segítettek 
„Lájszlónak” a gonosz legyőzésében. Csillagvirágos 
táncházban ünnepeltek, mulatták magukat. 
Kézműveskedtek Pappné Erős Judit fazekas és az óvó 
nénik segítségével. Részt vettek a Csillagvirágos 
mérföldkövek – 55 év – óvodatörténeti, őszi évszak-
nyitó Óvoda Galéria tárlat megnyitásán. Lakos Mónika 
óvó néni furulya muzsikájában gyönyörködtek, majd 
közösen énekeltek, és a felnőttek vidám történeteit 
hallgatták a régi ovisokról. Az 55 év történéseit 
bemutató kiállításon szüleikkel együtt megismerked-
tek múltbéli neves tárgyakkal/pl. Rózsika néni 
kispárnájával, Anikó és Marcsi néni ikerbabáival, 
játékokkal, érdekes módszertani eszközökkel. 
Felnőttek közvetítésével rácsodálkoztak a múlt 
történéseinek fontosságára, a tudás értékességére, 
megbecsülésére, melyek fontos része a családjaik 
múltjának, jelenének és jövőjének. 

Miből lesz a cserebogár? - születésnapi köszöntő 
koncerten csodálattal hallgatták az iskolások/volt 
óvodások gyönyörű, Harmath Borbála klarinét, Szabó 
Anna zongora muzsikáját. Az óvoda 55. születésnapi 
gyertyagyújtásakor „Jöttem karikán” énekszóval 
köszöntöttek, mindnyájan együtt ünnepeltek, s 
elfogyasztották a tortát. 

Kiállításon képeket nézegettek, s a régi, 
családtagjaikat, kedves ismerősöket fedeztek fel a 
fotó albumokban. 

Az 55. éves születésnapi óvodai jeles napra 
meghívták családjukat, rokonaikat, ismerőseiket. 

Az árnyas óvodakertben, a születésnapra 
érkezőket megörvendeztette „Adjon Isten jó napot, 
szép napot!”, köszöntő verssel Göndöcs Gábor 
Dominik, Virág Csenge Boglárka, majd az „Ég a 
gyertya ég, el ne aludjék” születésnapi köszöntő 
énekkel Balog Léna, Virág Csenge Boglárka. 
Meghallgatták „Csillagvirágos mérföldkövek”, id. 
Tengerdi Győző népzenekutató – helytörténetíró, 
Balatonkeresztúr, és Balatonmáriafürdő községekről 
írt monográfiájának felhasználásával; Ujságh Andrea 
óvodavezető - jeles napi gondolatait. 

 
Együtt örvendeztek „Az óvoda ma, a művészeti 

nevelés közvetítésével”, Miókovics Eszter szülő - 
családok nevében köszöntő gondolatain; óvodai 
Szülök Közössége nevében óvodai dolgozóknak, 
nyugdíjasoknak virágos köszöntésén. 

Megtapsolták „Érték és hagyományteremtés” - 
Galácz György polgármester úr ünnepi gondolatait. 
Figyelmesen hallgatták „Hálás köszönet az óvodás 
évekért”- Kovács József polgármester úr személyes 
emlékezését az óvodában töltött évekről, majd az 
óvodás gyermekeknek ajándékozott születésnapos 
tortán megcsodálták a gyertyákat, tűzijátékot, amit 
később közösen megkóstoltak. 
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Megismerkedtek Molnár Erikával, a Marcali 

Óvodai Központ igazgatóhelyettesével. Gyermekek és 
felnőttek egy - egy szál virággal, csokorral köszön-
tötték, szeretettel megölelték utolsó munkában töltött 
napján Gaál Ottóné Rózsika óvó nénit. 

Az ünnepséget követően, a születésnapi 
szíveslátás-vendéglátásban, mulatságban szüleikkel 
együtt jól érezték magukat, közösen tortát, 
finomságokat falatoztak, játszottak, népi muzsikát 
hallgattak, a családok jókat beszélgettek. 

 
Köszönet a rendezvény támogatóinak: 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek 
önkormányzatai, Marcali Óvodai Központ; Szolgáltató 
Szervezet, Balatonkeresztúr; Településüzemeltetési 
Iroda, Balatonmáriafürdő; Szülői Szervezet, 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda; Csillagvirág 
Művészeti Modellóvoda apraja és nagyja; Fergeteges 
Forgatag Táncbarát Kör; Vári Zsuzsanna, 
Balatonmáriafürdő; Matyi papírbolt, Németh Zoltán, 
Rozner György, Váraljai Vivien, Varga József, 
Balatonkeresztúr. 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és 

nagyja nevében: 

Köszönjük mindazon szülőknek, a fenntartó 
önkormányzatoknak, vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek, és további intézményi partnereinknek akik, 

támogatják, nagyszerű, jobbító szándékú törekvé-
seinket, hogy gyermekeinknek a világot szebbé 
tehessük, így mi, az óvodában dolgozó felnőttek, 
hittel, gyermekszeretettel cselekedhessünk, s óvodás 
apróságainknak a magyar nemzeti örökségünk 
kulturális kincseit átörökíthessük, erkölcsi érték-
rendünket tovább adhassuk. 

 

 

Ujságh Andrea 
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Andrássy Mária Közösségi Ház 
 

Könyvajánló az Országos Könyvtári Napok 
alkalmából! 

 
A 100 éve született Szabó Magda egy gondolata az 

írásról: „Nem tudok úgy könyvet írni, hogy ne tudjam, 
mi lesz az utolsó mondata. A meglepetés munka 
közben történik, amikor az általam kitalált figura 
egyszerűen ellenáll. Mondjuk, nem akar meghalni. 
Vagy nem ahhoz megy feleségül, akihez én szántam. 
Van az írásban egy olyan elem, ami tőlem független. 
Én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ha nem érzem a 
Jóistent a hátam mögött, nem fog megszületni senki.” 

 


