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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

2017. XI. évfolyam 4. szám. április 

Településünk területén is folynak a Budapest – Murakeresztúr vasútvonal korszerűsítés 

munkálatai. Jelenleg a régi pálya bontásánál tartanak. Megrendülten néztük, amint 1-2 nap alatt 
elbontották a vasúti hidat. A kivitelezők tervei szerint a nyári idegenforgalmi főszezon idejére, 
június 15-től szeptember elejéig leállnak a munkálatokkal, hogy a zajjal, porral, szállítással ne 

zavarják a nyaralókat, és szabadok legyenek a jelenlegi átjárók. Ősszel folytatás… 

Épül a vasút! 
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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2017. március 13-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 elfogadta a 2017. évi 

közbeszerzési tervet, mely nyilvános. 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 

felmerülésekor 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 megismerte a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége Somogy Megyei 

Szervezete 2017. évi támogatási kérelmét és 10 000 
Ft anyagi támogatást biztosított részükre. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 

Turisztikai Egyesület 2017-2019. közötti 

időszakban elvégzendő feladatokról szóló 
tájékoztatását, mely alapja a támogatási szerződés 

megkötésének is. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Duna World 100 

Média ajánlatát és úgy döntött, hogy a településen 

lévő építkezési folyamatok, állapotok miatt nem 

tart igényt a szolgáltatásra, mert több helyszínen a 
településkép nem tükrözi a valós arculat 

megjelenését. A képviselő-testület a 2018. évben 

újratárgyalja a napirendet. 
 

A képviselő-testület visszavonta a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 72/2013.(III. 18.) 
számú képviselő-testületi határozatot és elfogadta 

a településfejlesztési és településrendezési 

dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények 

partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 

4/2017. (III. 14.) önkormányzati rendeletét. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az önkormányzat vízelvezetési 
feladatainak ellátása érdekében megkezdi a 

településközpontot érintő utcák területeinek 

előkészítését. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Vasúti sétány és a Vasút 

utcában megvalósítandó vízelvezető rendszer 

kiépítése érdekében a rendezetlen, nem a jogi 
határon található kerítések áthelyezése céljából a 

felmérési munkálatokat kezdje meg, és a 462/3 és 

463/3 hrsz-ú ingatlanok esetében az árajánlatok 
beszerzését követően a munkát rendelje meg és 

legkésőbb 2017. december 31-ig az áthelyezést 

végezze el. Ezzel egyidejűleg rendelje meg a 
csapadékvíz elvezető rendszer műszaki tervezését. 

A munkák anyagi fedezetét az önkormányzat 2017. 

évi általános tartaléka terhére, utólagos be- és 
elszámolási kötelezettséggel biztosítja. 

 

A képviselő-testület a település járdáinak 
felújításáról szóló napirendet levette a 

tárgyalandók közül, és a járdák műszaki 

felújításával kapcsolatban a testület 2017. nyár 
végén fog döntést hozni az önkormányzat anyagi 

lehetőségei függvényében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy a 

forgalomtechnikai szabályozást szakvélemény 
alapján végezze el a Keszeg utca 

balatonmáriafürdői oldalára, a Vasút tértől a 
csatornáig vonatkozó szakaszra, a balesetveszélyes 

állapot megszüntetése érdekében. 

Hírek a Hivatalból 
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A képviselő-testület megismerte a Magyar 

Turisztikai Ügynökség által jóváhagyott, központi 
strand fejlesztésére vonatkozó terveket. Mivel a 

pályázati anyag tartalmaz olyan tételeket, melyek 

az önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletében önerős beruházásként szerepelnek, a 

képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 

hogy a rendeletben szereplő beruházási és 
fejlesztési költségeket átcsoportosítsa, a jogcímeket 

megváltoztassa és a központi strand egyéb 

fejlesztésére fordítsa, utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

tőkejuttatási kötelezettségének tegyen eleget a 

Balatoni Hajózási Zrt-ben és a 7.260.000 Ft 50 %-át 
vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással 

(apportként) vagy pénzbeli kifizetéssel teljesítse a 

2017. évi költségvetés tartalék terhére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2017. március 13-án nyilvános 

testületi ülést követően zárt ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2017. április havi zárt ülésen 
dönt a Díszpolgári cím és Balatonmáriafürdőért 

kitüntető címek adományozásáról. 

A képviselő – testület soron következő ülése 
2017. április 10-én 13:00 órakor lesz, (Helyszín: 

Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 

Imre tér 9.), melyen a 2017. évi ülés-és munkaterv 
alapján az alábbi tervezett napirendek kerülnek 

megtárgyalásra (A képviselő-testület eltérhet a 

tervezett napirendi pontok tárgyalásától): 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről 
Előadó: Galácz György polgármester 

2. Közbiztonsági felkészülés a 2017. évi nyári 
idegenforgalmi szezonra, a 2016. év értékelése 
Előadó: őrsparancsnok 

3. Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: címzetes főjegyző 

4. Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása 

Előadó: Galácz György polgármester  

5. Társadalmi szervek elszámolása 2016. évi 
támogatásról 
Előadó: címzetes főjegyző 

6. A belső ellenőrzésről tájékoztatás 
Előadó: címzetes főjegyző 

7. Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
Előadó: Településüzemeltetési irodavezető 

8. Turisztikai Egyesület felkészülése a nyári 
szezonra 
Előadó: Egyesület elnöke 

9. Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről 
beszámoló 
Előadó: Petkess Kornélné, a központ vezetője 

10. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok 
végrehajtásának értékelése 
Előadó: címzetes főjegyző 

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 

 

Emlékeztető: eb oltási időpontok 

 

Helye Dátuma Időpontja 
Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 
Önkormányzat 
épülete mögött  

2017.04.20. 
(csütörtök) 

8:00 – 9:00 

Ági’s Steak Haus 
étterem előtt 
(Balatonkeresztúr, 
Akácfa u. 163.) 

2017.04.20. 
(csütörtök) 

9:30 – 10:00 

 

P Ó T O L T Á S 
Helye Dátuma Időpontja 

Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 

Önkormányzat 
épülete mögött 

2017.05.09. 
(kedd) 

8:00 – 9:00 

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés 
helyén: 4.000 Ft/eb, 

az egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb 
áron beszerezhető. 

 
dr. Szilvássy Györk állatorvos 

Telefon:06/20/9613-224 
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Változott a jogszabály, megszűnt a védőnői 
ellátásról való lemondás lehetősége 
 

A szülők nem tagadhatják meg gyermeküktől a 

védőnői ellátást, ezt mondja ki a 2017. január 1-én 
hatályba lépett jogszabály-módosítás. Eddig is 

kötelessége volt a szülőknek a gyermeke 

ellátásában közreműködő személyekkel és 
szervekkel, továbbá a hatóságokkal együttműködni. 

Így a védőnővel, annak feladatai során a várandós 

és gyermekágyas anyának, a korlátozottan 
cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú 

szülőjének a gyermek egészséges fejlődése 

érdekében együttműködési kötelezettsége van. 
Az idei évtől hatályba lépett rendelkezés szerint 

azonban a korlátozottan cselekvőképes vagy 

cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi 

szolgáltatás nem utasítható vissza. Ennek 

megfelelően egyéb jelzés hiányában is súlyos 
veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket 

gondozó szülő, más törvényes képviselő 

megtagadja az együttműködést az egészségügyi 
alapellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, 

házi gyermekorvossal, védőnővel. Ez hatósági 

eljárást von maga után. 
Az ellátás során a területi védőnő feladata a 

törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett 

gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői 
tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti 

gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-

gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek 
nevelésének és szocializációjának segítése, 

valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az 

egészséges életmódhoz szükséges ismeretek 
nyújtása.  

(Kivonat-Somogy Megyei Kormányhivatal) 

Beszámoló az 
Utazás 2017 
kiállításról 

Az idei évben 

egyesületünk is képviseltette magát a március 2 – 5 
között megrendezett Utazás 2017 kiállításon a 

Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, ahol 

csaknem 30 ezer látogató kereste fel a kiállítók 

standjait. 
A kiállítás 4 napja alatt több száz látogató 

érdeklődött a Balaton Turizmus Szövetség standján 

található pultunknál. A rendezvény kiváló alkalmat 
nyújtott arra, hogy a nagyközönségnek bemutassuk 

az egyesület új arculatát, amely figyelemfelkeltő, 

ugyanis szlogenünk (Természetesen Balaton) sok 
érdeklődőt állított meg. A látogatók kérdései 

leginkább arra vonatkoztak, hogy milyen aktív 

kikapcsolódási lehetőségek vannak a 
desztinációnkban. Például kerékpártúrák, 

gyalogtúrák, nordic-walking lehetőségek. Ez is 

megerősíti azt, hogy egyesületünk jó irányban 
indult el az új arculat kialakításával, amely nemcsak 

a fürdőzni vágyó turistákat, hanem az aktív 

pihenést választó, természetkedvelő közönséget is 
meg kívánja szólítani. Településeinket és 

egyesületünk tagjainak szolgáltatásait bemutató 

kiadványaink iránt is nagy volt az érdeklődés, több 
száz darab került a látogatókhoz. 

 

A kiállításon való részvétel nemcsak a 
nagyközönség elérése miatt volt hasznos, hanem a 

turizmus szakma képviselőivel való további 

kapcsolatok kiépítésére is kiválóan alkalmasnak 
bizonyult. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az Utazás 

2017 kiállítás sikeres volt a számunkra. 
 

Horváth Máté 
turisztikai menedzser 

Hírek, közlemények 
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Közgyűlés és Nőnap az Ősz Idő Nyugdíjas 
Klubban 

2017. március 5-én tartottuk éves 

közgyűlésünket. A levezető elnök, Anfer Lajos 

köszöntötte a meghívott vendégeket – Galácz 
György és Kovács József polgármester urakat és a 

tagságot. Megállapította, hogy a közgyűlés 

határozatképes. 

 

Elsőként Arnold János klubelnök számolt be az 
elmúlt évben végzett tevékenységeinkről. A két 

község egész éves rendezvényein – Andrássy Mária 

Közösségi Házban és a Bél Mátyás Látogató-
központban az előadásokon részt vettünk. Ezek 

mellett saját rendezvényeinkkel bővült a 

programunk, melyekről az újságokban hírt adtunk. 
Az elnök egy szál virággal és bonbonnal 

köszönte meg az egész évben segítő hölgyeknek a 

munkáját, illetve az aktív fiúkat egy üveg borral 
ajándékozta meg. Köszönetét fejezte ki a 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek 

polgármestereinek és a képviselő-testületeknek a 
klubnak nyújtott anyagi támogatásért. 

Az egész évi pénzügyi helyzetünkről Arnold 

Jánosné számolt be. Varga Imréné az ellenőrző 
bizottság elnöke a 2016-os év ellenőrző munkájáról 

tájékoztatott. A beszámolók mindegyikét a tagság 

egyhangúlag elfogadta. 
Az 5 éves mandátum lejárt, újra vezetőséget 

választottunk. A tagság ismét bizalmat szavazott 

Arnold János klubelnöknek, Varga Imrénének az 
ellenőrző bizottság elnökének, Arnold Jánosné 

egyesületi pénztárosnak, Anfer Lajosné 

klubpénztárosnak illetve Anfer Lajos 
programszervezőnek. Új választottak Györe 

Ferencné elnökhelyettes, Gaál Piroska és Cziklin 

Ferenc ellenőrző bizottsági tagok, Papp János 
cikkíró. 

Arnold János megköszönte a bizalmat. Nőnap 

alkalmából a hölgyeket egy kedves verssel 
köszöntötte egy cserepes virág kíséretében, melyet 

a férfi tagok adtak át. Az ebéd elfogyasztása után 

zenés délutánnal ünnepeltünk.  
Következő programunk: március 14-én az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére 

rendezett koszorúzáson, majd azt követően a Bél-
Mátyás Látogatóközpontban rendezett ünnepségen 

vettünk részt. 

 
 
 

Tájékoztató horgász 
közgyűlésről 

 
Balatonmáriafürdő-

Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület 
2017. február 25-én tartotta a 2016 évet értékelő 

közgyűlését Balatonkeresztúron a Bél Mátyás 

Látogatóközpontban. Az évértékelőn 56 fő 
egyesületi tag vett részt. 

Az elnökség beszámolt tevékenységéről és az 

egyesület rendezvényeiről. 

 

Az egyesületnek 2016 évben 960 fő tagja volt. 

Az egyesület tagja lett a Balatoni 
Horgászegyesületek Szövetségének és a Magyar 

Országos Horgász Szövetségnek. Az elnöki 

beszámoló után Horváth István gazdasági felelős 
ismertette a 2016. évi pénzügyi mérleget, majd 

Fliszár László felügyelő biztos tájékoztatást adott 

ellenőrzéseinek eredményéről. Gaál László az 
egyesület titkára ismertette a 2017. évi 

költségvetését. A közgyűlés a Ptk. változásnak 

Civil közgyűlések 2. 
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megfelelően módosította alapszabályát. Az 

egyesület új székhelye Balatonkeresztúr Rákóczi u. 
4 re változott, valamint telephelyként került az 

alapszabályba Balatonkeresztúr Ady u 56 szám 

alatti horgászbolt, ahol a gazdasági felelős végzi a 
jegyforgalmazást. 

Az egyesület 2017. évi rendezvényeiről 

információkat lehet beszerezni Balatonkeresztúr, 
illetve Balatonmáriafürdő honlapján 

(www.balatonkeresztur.hu, 

www.balatonmariafurdo.hu), valamint a két község 
havonta megjelenő újságjaiban, az egyesület 

facebook oldalán. Az egyesület e-mail címe 

bmbkhe@gmail.com. 
A vezetőség nevében megköszönöm 

mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták 

egyesületünket. A továbbiakban is számítunk 
támogatásukra! Adószámunk: 18760431-1-14. 

 
Bende Ottó 

Horgászegyesület elnöke 
 

Felhívás horgászvizsgára! 

 
A Somogy Megyei Kormányhivatal horgász-

vizsgát hirdet az alábbi időpontokban, 13:00 órai 
kezdettel. A vizsga helyszíne minden esetben: 

7400 Kaposvár, Guba S. u. 20., földszinti nagyterem. 

Vizsga időpontok: 2017. április 13., 2017. május 25. 
2017. július 14., 2017. szeptember 8. 

2017. október 20., 2017. november 17. 

A vizsgára jelentkezni előzetesen e-mailben kell a 
hazi.szabolcs@somogy.gov.hu címen vagy a 06-

82/527-583-as telefonszámon. 

 

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 

Közgyűléséről 
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balaton-

újlak Községek Polgárőr Egyesülete 2017. 03. 10-én 
tartotta a 2016. évet értékelő közgyűlését 

Balatonkeresztúr Rákóczi u. 4 szám alatti 

klubhelyiségében. A közgyűlésen 31 fő egyesületi 
tag vett részt. Az elnökség tájékoztatást adott az 

egyesület 2016. évi tevékenységéről, a bevételekről 

és kiadásokról, elfogadta a 2016. évi mérleget és 
közhasznúsági jelentést. A felügyelő bizottság 

elnöke ismertette ellenőrzéseinek megállapításait. 

A közgyűlés elfogadta a 2017. évi költségvetést, 

valamint az elkövetkezendő 5 évre elnökséget 

választott. A megválasztott elnökség tagjai: elnök 
Bende Ottó, elnökhelyettes Buzsáki József, titkár 

Petes Szabolcs, elnökségi tagok: Varga Imre és 

Muszti Csaba. A felügyelő bizottság elnöke Treier 
Tamás. Megemlékeztünk az év közben elhalálozott 

Gudmann Károly és Gungl Ferenc egyesületi 

tagjainkról. 
Egyesületünk taglétszáma 2016 év végén 43 fő 

volt. Balatonkeresztúron 19 fő, Balatonmáriafürdőn 

14 fő és Balatonújlakon 10 fő. A három csoport 902 
esetben, 5 066 óra szolgálatot teljesített. Rendőrrel 

közös szolgálat 26 alkalommal 148 óra volt. A járőr 

gépkocsival 15 504 Km teljesítettünk. Balaton-
keresztúr, Balatonmáriafürdő és Balatonújlak 

községek önkormányzataival együttműködési 

szerződésben rögzítettük, hogy a lehetőségeinkhez 
mérten hozzájárulunk a települések személyi és 

közösségi tulajdon fokozott védelméhez, és az 

ezeket károsító jogsértések megelőzéséhez, ezen 
keresztül a lakósság biztonságérzetének 

növeléséhez. Együttműködési szerződéssel 

rendelkezünk a területileg illetékes rendőr-
kapitánysággal. 

 

A csoportvezetők a szolgálatokat a rendőrőrstől 
kapott információk alapján, a terület bűnügyi 

fertőzöttségének figyelembe vételével szervezték. 

Fokozott ellenőrzést végeztünk a Balatonkeresztúr, 
Balatonújlak településekhez tartozó zártkertben, 

valamint a Balaton parti villasoron, strandokon és a 

települések állandóan lakott területein, üzletek, 
szórakozóhelyek és intézmények környékén. 

Fokozottan figyeltünk az egyedül élő idős 

személyekre. Két esetben a Balaton körüli 
futóversenyek balatonmáriafürdői és balaton-
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keresztúri szakaszainak biztosításában, valamint 

két esetben a településen áthaladó kerékpáros 
túrázók útvonalának biztosításában kérték a 

segítségünket. Felkérésre részt vettünk 

önkormányzatok által szervezett rendezvények 
biztosításában. 

Működési költségeinket tagdíjbevételekből, 

lakossági támogatásokból, adó 1%, valamint 
önkormányzatok által nyújtott támogatásból, 

Országos Polgárőr Szövetség pályázatán nyert 

összegekből finanszíroztuk. 
Egyesületünk 2016 évben is részt vett a „Te 

Szedd” szemétgyűjtési akcióban, melynek során 

ismét jelentős mennyiségű szemetet sikerült 
összegyűjteni főleg a külterületi szakaszokról. 

 
Egyesületünk tevékenységéről, rendezvényei-

ről, a vezetőség folyamatosan tájékoztatást ad 

mindkét település internetes honlapján és a 

Keresztúri Hírmondó és Mária Infó folyóiratokban. 
 

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-ával 

támogatták egyesületünket. 
Támogatásaikra a jövőben is számítunk. 

Adószámunk: 18779350-1-14 

 
Bende Ottó egyesület elnöke 

 

BOB közgyűlés 

(2017 évi szakmai 

beszámoló alapján) 
 

Egyesületünk 2017. március 4-én tartott éves 

közgyűlést. Taglétszámunk 35. fő. 
2016 évben május 14–én, a Falunap alkalmából, 

ünnepélyes keretek között, Balatonmáriafürdőért 
kitüntető címet vettünk át. 

2016 évben 5 alkalommal adtunk koncertet 

Balatonmáriafürdőn. Ezek között van pl. önálló est 

a központi strand színpadon, vagy a Közösségi Ház 
színpadán, fellépés a Merlot-Rosé Fesztiválon, vagy 

a jótékonysági koncertünk a Regens Wagner 

otthonban. Keresztúron zenéltünk, május elsején és 
a Bél Mátyás látogatóközpontban. Két alkalommal 

is remek hangulat volt Balatonfenyves-Imre 

Majorban tartott programunkon. 

Balatongyörökre visszajárunk a májusi Strand 

partira és az Adventi rendezvényekre. Idén 
Rákoskeresztúron szórakoztattuk a „Keresztúrok” 

találkozó résztvevőit. 

2016-ban 86 000 Ft értékben gyarapodott a 
technikai eszköz állományunk. Bevételeink nagy 

részét az önkormányzatok támogatása biztosítja a 

szerény tagdíjbevétel mellett: 
Balatonkeresztúrtól 115 000 Ft-ot, 

Balatonmáriafürdőtől 150 000 Ft –ot kaptunk. 

Kulturális szolgáltatás bevételeink: 130 000 Ft. 
Rendszeresen megjelentettünk a helyi 

újságokban beszámolókat egyesületünk tevékeny-

ségéről és folyamatosan tájékozódhatnak web-
oldalunkon és facebook-oldalunkon is, ahova 

esetenként kisebb videókat is felteszünk. 

És végül mindenkinek köszönetet mondunk, 
akik bármilyen formában támogatták, segítették a 

Balaton Old Boys Egyesület működését céljai 

elérése érdekében. 
Kállay Sándor elnök 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hirdetések 

Ingatlanközvetítés, lakás-takarékpénztár, hitelek 

azonnali finanszírozással állami támogatással. 
Biztosítások, nyugdíjcélú megtakarítások. Hívjon! 
Halmosi Anita Tel.:20-559-7967. 

Rácz pékség - Kézműves technológiával készült, 

hosszan eltartható, teljes kiőrlésű, magos- rozs- 
és tönkölybúza kenyerek, péksütemények. Kiváló 
minőségű, tartósítószer mentes termelői 

élelmiszerek kaphatók. Balatonkeresztúr, Iskola 
utca 23. Nyitva:6-18 óráig.          Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket Kívánunk! 

ELADÓ-PÉNZTÁROS munkatársakat keresünk 
BALATONMÁRIAI Coop élelmiszerüzletünkbe, 
gyakorlati tapasztalattal, azonnali kezdéssel. 
 Részletek és jelentkezés: 06-30/600-9894 vagy 
85/575-095, rovidne@mecsekfuszert.hu 
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Fogorvos 
Tájékoztatom Balatonmáriafürdő Tisztelt 

lakosságát, hogy a IV. sz. fogászati vegyes körzet 
működtetését a SANITASDENT Kft. látja el. 

Személyesen közreműködő fogorvosok: 
Dr. Udvarácz Lilla fogorvos  (kedd, szerda) 
Dr. Almassi Amirhossein  (hétfő, péntek) 

A fogorvosi rendelés helye: 
8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. (korábbi rendelő) 
Közszolgáltatás keretében történő rendelés 
ideje: Hétfő:13.00 - 19.00, Kedd:14.00 - 20.00 
Szerda: 8.00 - 14.00, Péntek: 9.00 - 15.00 
(iskolafogászat) 

Balatonmáriafürdő településen a fogászati 

ellátás pár hónapon belül rendelkezésre fog állni az 
Arkánum Medhotel Egészségügyi Központban 

(Balatonmáriafürdő, Vilma u. 38.), heti 1 

alkalommal, addig is szíves türelmüket kérjük. 
 

Galácz György 
Polgármester 

 

Fotó: Horányi Árpád, Info Régio 

Dr. Bollók Sándor úr, volt polgármester, 

Balatonmáriafürdő község díszpolgára, éppen 30 

éve érkezett településünkre és kezdte meg nálunk 
háziorvosi tevékenységét. Ma, hála jó egészségének, 

78 évesen is változatlanul igen aktív, tele munkával 

és feladattal. A Balatonon pezsdül az élet és a sok 
vállalkozásnak szüksége van a munkaügyi 

alkalmassági véleményezésekre. 

Balatonbogláron, pszichiátriai szakrendelést 

visz, Nagyatádon pedig két kórházi osztály 
főorvosaként nélkülözhetetlen a közreműködése, - 

mozgásszervi rehabilitációval és lelki gondozással 

foglalkozik. Változatos, gazdag szakmai életpálya áll 
mögötte, hivatása iránti tudományos érdeklődését 

7 különféle szakvizsga, számtalan publikáció és 

kísérletben való közreműködés, kutatás, 
tudományos társaságbéli tagság, hazai és 

nemzetközi előadás és több éves egyetemi oktatói 

tevékenység is bizonyítja. 
Sokféle rangos szakmai, állami kitüntetés, 

ismerte el munkáját és közéleti tevékenységét a 

pályája során, 
Batthyány-Strattmann László díj, a Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetés, de 

szívéhez közel áll a lengyel kapcsolatok ápolásáért 
kapott II. János Pál Emlékérem is. … és már rég nem 

az elismerés hajtja, hanem a betegekért érzett 

elkötelezettség, felelősségtudat. 
„Nekem mindig a hivatásom a legfontosabb, ez 

tölti ki az életemet”                                            Benczik 

 

FUTÓSAROK  
Elkezdődtek a komoly 

tavaszi megmérettetések.                      

Bíró Géza az első fonyódi 

félmaratonon párban első 
helyezést ért el. 

A balatonszentgyörgyi 

félmaratonon egyéniben 
szintén az első helyet 

szerezte meg. Ezek a 

versenyek könnyű test-
mozgások voltak az igazi 

nagy próbatételre, a 

Balatoni Szupermaratonra, ahol 4 nap alatt kellett 
195 km-t teljesíteni. Bíró Géza harmadszor futotta 

körbe a Balatont. Ideje: 16 óra 53 perc, ami 3 óra 
20 perccel volt gyorsabb eddigi legjobbjánál, 
amivel az élmezőnyben ért célba a több, mint 300 

egyéni induló közül. Gratulálunk ezekhez a 

nagyszerű eredményekhez.                      Farkas Anett 
 

Kertészetünkbe kollégákat keresünk az alábbi 
munkakörökbe:1 fő árudavezető, 1 fő eladó, 1 fő kertész. 
Önéletrajzokat a kereszturikerteszet@gmail.com címre 

várjuk. 

Törődjünk egészségünkkel…. 

Életem a gyógyítás… 
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Időpont Program Leírás Helye 

Április 8. 

17 óra 

Költészet napja 

 

Mit művel a költő ma? 
Szálinger Balázs költővel 

beszélget Vajna Ádám 

Regens Wagner Otthon 

kávézó 

Április 11. 
19 óra 

Színházlátogatás 

Botrány az operában c. 
előadás. 

Rendezte:Mikó István 

Balaton Színház 
Keszthely 

Április 12. 

14 óra 
Szakkör Húsvéti kézügyes délután 

felnőtteknek 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Április 15. 

11 óra 

Húsvéti 

Gyerekprogram 

Két vadász, meg egy Nyúl 
Mesejáték, 3-99 éveseknek 

Hangerdő Társulat előadása 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Április 18. Civil Program Ősz Idő Klub - locsolkodó 
Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

Április 20.                 
15 órakor Tanácsadás 

Pályázati fórum 
Előadó: Széchenyi Programiroda 

Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

Április 22. Civil Program Túravitorlás Egyesület Közgyűlése 
Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Május 1. Majális HAJÓZÁSI EGYEZMÉNY aláírása Badacsonyörs 

Május 18. 
Világjárók 

programsorozat 
Ismeretterjesztő előadás 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Május 20. 
kirándulás, 

természetvédelem 
KERÉKPÁRTÚRA Kis-Balaton 

Május 27. Gyereknap Sportjátékok 
Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

Június 3. Pünkösdi vigasság Zenés-táncos pünkösd Központi Strand 

Június 4. Pünkösdi vigasság Zenés-táncos pünkösd 
Andrássy Mária 

Közösségi Ház 
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Időpont Program Leírás Helye 

Április 8. 

17 óra 

Költészet napja 

 

Mit művel a költő ma? 
Szálinger Balázs költővel 

beszélget Vajna Ádám 

Regens Wagner Otthon 

kávézó 

Április 11.                 
19 óra 

Színházlátogatás 

Botrány az operában c. 
előadás 

Rendezte:Mikó István 

Balaton Színház 
Keszthely 

Április 12.                

14 óra 
Szakkör Húsvéti kézügyes délután 

felnőtteknek 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Április 15.              
11 órakor 

Húsvéti 

Gyerekprogram 

Két vadász, meg egy Nyúl 
Mesejáték, 3-99 éveseknek 

Hangerdő Társulat előadása 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Április 18. Civil Program Ősz Idő Klub - locsolkodó 
Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

Április 20.                 

15 órakor 
Tanácsadás 

Pályázati fórum                                               
Előadó: Széchenyi Programiroda 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Április 22. Civil Program Túravitorlás Egyesület Közgyűlése 
Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Május 1. Majális Hajózási egyezmény aláírása  

Május 5. 

17 óra 
Kiállítás 

Madarak és Fák Napja 

Eiter István fotói 

Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Május 18. 
Világjárók 

programsorozat 
Ismeretterjesztő előadás 

Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

Május 20. 
kirándulás, 

természetvédelem 
Kerékpártúra Kis-Balaton 

Május 27. Gyereknap Sportjátékok 
Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Június 3. Pünkösdi vigasság Zenés-táncos pünkösd Központi Strand 

Június 4. Pünkösdi vigasság Zenés-táncos pünkösd 
Andrássy Mária 

Közösségi Ház 
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