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Kívánom legyen az éjszaka csöndes, 
legyen szegény a sírástól, 
pihenje álmát a szenvedés is, 
haljon ki minden kín-jászol, 
hunyja le szemét az átkok tüze, 
vajúdó szavak csituljanak, 
emberek ajkáról ma éjszaka 
csak zsoltárok hangozzanak. 

!

Minden balatonmáriafürdői lakosnak békés 

karácsonyi ünnepeket kíván 

Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete! 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. szeptember 28-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a település LED-es közvilágítási 
hálózatának ESCO konstrukcióban történő 
korszerűsítésére vonatkozó döntést elnapolta. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy további tárgyalásokat folytasson az ügyben és 
felkérte egy önerős finanszírozásra vonatkozó 
pénzügyi konstrukció kidolgozására. 

 

A képviselő-testület 2020. szeptember 28-án a 
rendkívüli, nyilvános ülést követően, zárt testületi 
ülést tartott. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, Központi 
strand vizesblokk bővítése, átépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előter-
jesztést megtárgyalta. A képviselő-testület a közbe-
szerzési eljárásban alkalmazandó, a vonatkozó 
jogszabályi és szakmai előírások szerint össze-
állított ajánlattételi felhívást, valamint közbe-
szerzési dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz mellé-
kelt formában jóváhagyta. A képviselő-testület 
felkérte Galácz György, polgármestert, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 115.§ (1) bekezdés alapján nyílt eljárás a Kbt. 
115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) bekezdése szerinti - mivel 
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 
nettó 300 millió forintot - eljárásban az alább 
megnevezett vállalkozások ajánlattételre történő 
felhívásáról intézkedjen: 
KÁÉPP Építőipari Kft., SÁVOLY INVEST Kft., Vasi 
Group Kft., Medi-Épszer Kft., Lutor László e.v. 
 

A képviselő-testület az önkormányzati 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.18.) rendele-
tében a tartalék terhére biztosította a tervezői 
költségbecslésen alapuló beruházási érték 5%-át, 
mint tartalékkeretet nettó 3.133.860,- Ft + Áfa 
összegben. Felkérte Galácz György polgármestert, 
hogy a közbeszerzési eljárásnak az előírások 
szerint történő lefolytatását követően az eljáró 
bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevőre vonatko-

zó szakmai javaslatát a megfelelő időben terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. október 12-én 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 az iskolák felvételi körzete 
tekintetében a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 
Általános Iskola kijelölését a 2021/22. tanév 
vonatkozásában is fenntartja, nem kívánt más 
javaslatot tenni. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
Ebrendész Kft. 8709 Marcali Május 1. u. 4. szám 
alatti vállalkozás kóbor ebek befogására és ebren-
dészeti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatát. A 
képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az előterjesztés mellékletét képező vállalko-
zási szerződés okiratot aláírja és ehhez szükséges 
összeget a tárgyévi önkormányzati költségvetési 
rendeletben biztosítsa. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte Farkas Attila 
kérelmét a Balatonmáriafürdő, Csatornaparton 
minifánk árusító faház üzemeltetésére vonatkozóan 
és ideiglenes építményből történő árusítást a tele-
pülésen nem támogat. A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a 
döntésről. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Medicopter 
Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) támoga-
tási kérelmét és részére támogatási összeget nem 
biztosított. A képviselő-testület egyszeri 50.000 Ft 
támogatást biztosított a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. (2040 Budaörs, Légimentő út 8.) 
részére, életmentő működési céljaik megvalósítá-
sára. Felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon 
az összeg kifizetéséről. 

 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megismerte a Balatonmáriafürdői Vízisport 
Egyesület (8647 Balatonmáriafürdő, Köztársaság u. 
2.) kérelmét és támogatja, hogy a 124/2018. 
(VIII.21.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján térítésmentesen használatba adott Balaton-
máriafürdő 1612 hrsz-ú ingatlanon körbekerített 
csónaktároló területét a megállapodás feltételeinek 
megfelelően, nyugati irányba további 350 m2-el 
megnagyobbítsa. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a megállapodás módosítására. 

 

Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete a 
Túravitorlás Egyesület (elnök: Joó Tamás) hajóinak 
tárolására vonatkozó 11/2020.(I. 13.) számú 
képviselő-testületi határozatát módosította: A 
képviselő-testület támogatja a Túravitorlás 
Egyesület kérelmét arra vonatkozóan, hogy a 
Bárdos szabad strand dél-keleti területét határo-
zott időre térítésmentesen használatba adja az 
egyesületnek. A területen maximum 10 db hajót 
tárolhatnak 2020. szeptember 1. napjától. A 
képviselő-testület elvárása, hogy a hajókat és a 
tárolt kocsikat szezon előtt, legkésőbb 2021. május 
31. napjáig a területről távolítsák el. A területen 
ideiglenesen sem lehet kerítést építeni. Az őrzés-
védelemről más módon kell gondoskodni. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert a 
megállapodás megkötésére. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. október30-án rendkívüli, 
zárttestületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete – az Önkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzata, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), továbbá az 
eljárásban közreműködő bírálóbizottság szakmai 
javaslata alapján - a „Balatonmáriafürdő, Központi 
strand vizesblokk bővítése, átépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást esetében az alábbi döntést 
hozta: 

 A Sávoly Invest Kft.(8732 Sávoly, Petőfi utca 
4.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 
nyilvánítja. 

 Az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 Tekintettel arra, hogy a Sávoly Invest Kft. 
(8732 Sávoly, Petőfi utca 4.) ajánlattevő a Kbt. 
76.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti értékelési 
szempontot figyelembe véve a legjobb ár-
értékarányt tartalmazó ajánlatot tette 
(összpontszám: 900), amely megfelel az 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékének is, az ajánlatát érvényessé és őt az 
eljárás nyertesévé nyilvánítja. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
a vonatkozó törvényi előírások értelmében a nyer-
tesként megjelölt szervezettel az eljárásban megha-
tározott időpontban a szerződés megkötéséről 
intézkedjen. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 
alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetben 2020. november 4-étől 
ismét a polgármester gyakorolja. 

A képviselő-testületi ülés összehívására nincs 
lehetőség, azonban minden polgármesteri döntést, 
a képviselőkkel történő informális tanácskozás előz 
meg. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján hozott 
polgármesteri határozatok: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere megismerte és támogatta a 
BALATON COAST Kft. 9025 Győr, Bercsényi liget 
26. B. ép. 1. em. 1. sz. alatti székhelyű társaság, mint 
a Balatonmáriafürdő 1602 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosa kérelmét, miszerint az önkormányzat 
tulajdonát képező Balatonmáriafürdő 1603 hrsz. 
alatt nyilvántartott, VK5 besorolású belterületi 
ingatlanból 706 m2 terület a kérelmező tulajdonát 
képező 1602 hrsz-ú ingatlanhoz kerül csatolásra, 
mellyel egyidőben a 1602 hrsz-ú ingatlan keleti 
részéből 706 m2 területtel kialakított új ingatlan 
pedig az önkormányzat tulajdonába kerül. A 
Balaton Coast Kft. vállalja 3.800.000,- Ft 
megfizetését értékkiegyenlítés jogcímén. 

Megállapítom, hogy az ügylettel az 1603 hrsz.-ú 
ingatlan jelzett mértékű csökkenése az ingatlan 
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használatát nem befolyásolja. A telekalakítás során 
a következő feltételeket kell teljesíteni: 

a. A Ládonyi Mérnök Kft. által kidolgozott 
„Balatonmáriafürdő, Zagytéri fejlesztés közlekedési 
kapcsolatainak és parkolóinak útépítés és 
csapadékvíz elvezetési terve” tárgyú műszaki doku-
mentáció vonatkozásában a kérelmező terület-
résszel érintett útszakaszának építését a kérelmező 
saját költségén végzi el. 

b. Az ajánlott 3.800.000,- Ft vételárat elfoga-
dom, azzal a kikötéssel, hogy a terület földmérési 
munkáival kapcsolatos, az ügyvédi és földhivatali 
bejegyzéssel kapcsolatos, illetve a kerítés 
áthelyezési munkákkal kapcsolatban felmerülő 
költségek a vevőt terhelik. 

c. Az ingatlanforgalmi szakértői véleményben 
megállapított 11.000 Ft/m2 értékösszeget tudomá-
sul veszem és elfogadom. 

d. A változási vázrajz záradékolását és a telek-
alakítás jóváhagyását követően, a telekalakításra 
vonatkozó cserével vegyes adás-vételi szerződést 
megkötöm. 

e. A vevőt a döntésemről tájékoztatom. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere a szociális célú tűzifa juttatásáról 
szóló 23/2020. (IX.15.) önkormányzati rendelet 1-
3.§ alapján, szociális célú tűzifa támogatást 
állapított meg 35 fő balatonmáriafürdői lakos 
részére. 

 

Balatonmáriafürdő Község polgármestere – 
informális egyeztetés alapján – elfogadta a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal, a 
kegyeleti közszolgáltatást ellátó Rezi Bt., a Védőnői 
Szolgálat, a Háziorvosi Szolgálat, a Marketing 
menedzser és az Andrássy Mária Közösségi Ház 
2020. évben végzett munkájáról szóló 
beszámolóját. 

 

Balatonmáriafürdő polgármestere a 2021. évi 
belső ellenőrzési ütemtervet az előkészítő anyag-
ban foglaltak szerint jóváhagyta. 

 

A polgármester a 2021. évi ülés- és munka-
tervet elfogadta, továbbá: 

 a közmeghallgatás időpontja 2021. február 
6., melynek helyszíne: Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

 az üdülőhelyi fórum időpontja 2021. június 
26., melynek helyszíne: Andrássy Mária 
Közösségi Ház 

 az ülések kezdő időpontját 13:00 órában 
határozta meg. 

 

A képviselő-testülettel egyeztetve – informális 
tanácskozás alapján – a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program időarányos megvalósulásáról szóló 
beszámolót, és a módosított Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot elfogadta. 

 

A polgármesteri döntések nyilvánosságára a 
Képviselő-testületi döntések nyilvánossága 
vonatkozik, ezért a zárt üléssel érintett tárgykörök 
kivételével- megtekinthetőek a hivatalban, illetőleg 
a www.balatonmariafurdo.hu honlapon. 

 
Galácz György 

polgármester 
 
 
 

 

Balatonmáriafürdő településképi rendelet és 
település arculati kézikönyv módosításának 

munkaközi tervezetével kapcsolatban 

 
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve 

Partnereket, hogy Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2019. 
(XI.18.) számú Kt. határozatában döntést hozott 
településképi rendeletének módosítására 
vonatkozóan. 

A vészhelyzet kihirdetéséről szóló 484/2020. 
(XI.10.) Korm. rendelettel – a vészhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről – kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt 
minden gyülekezés tilos, ennek értelmében az 
önkormányzat kizárólag elektronikus úton folytatja 
le településképi rendeletének módosításához 
szükséges partnerségi egyeztetését. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a településképi rendelet 
készítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló 4/2017. (III.14.) számú rendelete 
1.§ szerinti Partnerek az eljárások előzetes 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
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tájékoztatási szakaszában javaslatot, észrevételt 
tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. 

A település arculati kézikönyv módosításához 
és a településképi rendelet módosításához a 
hatályban lévő, illetve tervezetkézikönyv és 
rendelet letölthető az önkormányzat honlapjáról 
www.balatonmariafurdo.hu. 

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. 
Partnerek élhetnek: Balatonmáriafürdő község 
lakossága, a balatonmáriafürdői ingatlantulajdo-
nosok, továbbá a véleményezési eljárásba 
esetenként meghívott civil- és gazdálkodó 
szervezetek; vallási közösségek, intézmények és 
magánszemélyek, továbbá az illetékes I. fokú 
építésügyi hatóság. 

A véleménynyilvánítás határideje: 2020. 
november 25-től – december 10-ig. 

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott 
véleményezési határidőben a polgármesterhez 
címzett, írásban postai és elektronikus úton 
benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott 
véleményben lehet. 
E-mail cím: polgarmester@balatonmariafurdo.hu 
 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók 
véleményét és részvételét. 

 

Galácz György 
polgármester 

 

 

 

Infrastrukturális fejlesztéseken a hangsúly 
Balatonmáriafürdőn 
 

A gazdálkodást tekintve az év vége közelségével 
immáron derűlátóbb Balatonmáriafürdő önkor-
mányzati vezetése, mint a vírusjárvány kezdetén 
volt. 

A tavasszal történtek annyira átírták a 
költségvetésünket, hogy teljesen új pénzügyi tervet 
kellett alkotnunk a nyári szezon előtti időben, egy 
mérsékeltebb bevételi oldallal – pillantott vissza 
Galácz György polgármester. Gondot okoztak az 
állami elvonások, a saját bevételi forráscsökkené-
sek. Mindemellett a járványhelyzet következtében 
nem várt kiadások váltak szükségessé, önerős 
fejlesztéseket kellett visszafogni. Volt, ahol megkez-

dett munka befejezésének finanszírozása vált 
kérdésessé, ezért beruházási hitelkeret szerződés 
megkötésére is sort kellett kerítenünk. Működési 
költségeink tekintetében tudtunk megtakarítások-
hoz jutni munkaszervezeti változásokkal, több 
olyan feladatot vettünk át, amik eddig megbízások 
útján voltak ellátva, zömmel közterület fenntartási 
téren. Így sikerül megőrizni minden önkormányzati 
dolgozó munkahelyét, s biztosítani a működés, a 
fejlődés stabilitását. A pénzügyi helyzet idejében 
lett felülvizsgálva, drasztikus intézkedésekre nem 
volt szükség. 

 

Bár a nyári turizmus elé bizakodva néztünk, de 
az évközi újratervezésénél számoltunk azzal is, 
hogy mérséklődhet a turizmusból származó 
bevétel. Ez okozott bizonytalanságot, ugyanakkor a 
szokott módon mindent megtettünk a településünk 
kellő vonzerejének biztosításáért. A közterületeket, 
a strandjainkat felkészítettük a vendégeink igényes 
körülmények közti fogadására. 

 

A biztonságos működés körülményeit 
mindenütt maradéktalanul megteremtettük, erre a 
takarékosság mellett kiemelt figyelmet fordítot-
tunk. Mindemellett a szezon kedvezőbb alakulásá-
hoz reményt adott a kormányzat üdülőhelyi díj 
fizetéssel kapcsolatos intézkedése, hogy a vendégek 
ettől mentesültek, a pótlást felvállalta az állami 
költségvetés. 

 

A megszokottakhoz viszonyítva késéssel ugyan, 
de elindult a nyári vendégforgalom, majd nem is 
remélt intenzitással erősödött meg olyannyira, 
hogy a strandi bevételek nem csak a szerényebbre 
vett tervet, hanem az előző évi hozamokat is 
felülmúlták. Ennek köszönhető, hogy az említett 
hitelkerethez még nem kellett hozzányúlnunk - 
tette hozzá a településvezető. 

 

El kell viszont mondani, hogy a megszokott 
nyári rendezvények azért nagyon hiányoztak, nem 
csak látogatóinknak, a helybelieknek is. Augusztus 
20-át ünnepeltük meg úgy, hogy ez alkalommal 
igyekeztünk pótolni, ami elmaradt, természetesen a 
járványügyi előírások betartása mellett. Ekkor 
került sor az előző év újszülöttjei, Balatonmária-
fürdő ifjú polgárainak köszöntésére, megajándéko-
zásukra, ami máskor jóval korábbi program szokott 
lenni. Ugyancsak a nyári idény végéhez közeledő 

Év végi összegzés – Galácz György 
polgármesterrel 
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időben tartottuk meg az üdülőhelyi fórumot, jelen-
tős érdeklődés mellett. Fejlesztési, gazdálkodási 
kérdések merültek fel a településünk anyagi 
helyzetével, jövőjével kapcsolatosan. 

 

Balatonmáriafürdő infrastruktúra fejlesztése 
terén 300 millió forinton felüli beruházás van 
folyamatban, ami a Rákóczi utcát érinti, teljes 
felújítással. A polgármester ennek finanszírozásával 
kapcsolatosan elmondta, hogy a különféle 
munkálatok költségeire több pályázaton is elnyert 
támogatás nyújt fedezetet. A tervezett feladatok 
egyes részeinek elvégzése mindemellett önerőt is 
igényel, részben ennek biztosítékát jelenti a megkö-
tött hitelkeret szerződés. A nyomvonalon a közmű-
rendszer megújítása már befejeződött, jelenleg az 
úttest és a járdák burkolásának előkészítő munkáit 
végzik. A teljes beruházás várhatón a tavasszal 
fejeződik be. 

 

A Kisfaludy-program keretében elnyertünk 
egyenként 30-30 millió forintot további 
strandfejlesztésre. 

 

A turisztikai célú fejlesztésekből a vendég-
látásban érdekelt helybeliek is kiveszik a részüket. 
A panziótulajdonosok és a magánszállásadók is 
éltek a Kisfaludy-programban számukra elnyerhető 
minőségfokozó célú támogatási lehetőséggel. 
Balatonmáriafürdőn mintegy 600 fizető-vendéglátó 
van, jelentős részük szerepelt sikeresen a pályáza-
ton. Kedvezően befolyásolja a település arculatát a 
lakosság igényessége. A polgármester ennek 
kapcsán elmondta, hogy az utóbbi években sok régi 
nyaralóépület újult meg. Modernizálták a házakat a 
tulajdonosok, az élénkülő ingatlanforgalommal új 
kezekbe került épületek külleme is előnyükre 
változott. 

 

Az önkormányzat már dolgozik a jövő évi 
feladatok előkészítésén – tekintett előre a polgár-
mester. A rendelkezésre álló és a kalkulálható 
adatokkal, így a saját bevételek tekintetében 
legjelentősebb építményi és telekadókból várható 
összegeket számba véve költésvetési vázlat készül. 
A működési költségek már látható fedezete a 
legszükségesebb fejlesztések forrásaival együtt 
biztosítja 2021-re a pénzügyi stabilitást. 
Bizakodással tekintünk a jövőbe, az eddigi 
munkánk ad alapot arra, hogy optimizmussal 

tervezhessük a további feladatokat. Figyelünk a 
pályázati lehetőségekre, egyik kiemelt cél a csapa-
dékvíz elvezető rendszerünk megújításának 
folytatása. 

 

A falu karácsonyfájával, az esti díszvilágítással 
és a gondoskodás szellemiségével Balatonmária-
fürdőn ott van az ünnep fénye. Segíti az önkor-
mányzat a rászorulókat a szociális tűzifa juttatással, 
az ajándékozás örömével szebbé téve az idősek 
ünnepét a 65 felettiek 5 ezer forint összegben 
pénzbeli támogatást kapnak. 

 

A hagyományoktól eltérően települési 
rendezvények nélkül telik az idei advent, de azt 
kívánom mindenkinek, hogy szellemiségében 
legyen most is közös a karácsony, s békés, sikeres 
és örömteli az új esztendő – mondta az ünnepek 
jegyében Galácz György. 

 

Horányi Árpád 
(Info Régió Ujság) 

 
 

 

További strandfejlesztések! 
 

A Magyar Turisztikai Ügynökség strandfejlesz-
tési programja keretében 2017 februárja óta zajló 
négy fordulóban összesen 9,4 milliárd forintot 
osztott szét a balatoni strandok fejlesztésére. 
Balatonmáriafürdő több fordulóban nyertes volt. 

 

Ennek köszönhetően a központi strandon már 
zajlik a vizesblokk teljes átépítése, új mosdók 
kerülnek kialakításra, férfi-női WC-vel, tusolókkal, 
baba-mama helyiséggel. Természetesen a mozgás-
korlátozottak számára is külön megfelelő kialakí-
tással. Továbbá 3 új öltöző készül, lesz közöttük 
családbarát is. Az egységes arculati elemekkel 
megvalósított tájékoztatók is elhelyezésre 
kerülnek. 

 

Önkormányzati pályázatok, beruházások 
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A Kisfaludy 2020 Program 4. strandfejlesztési 
pályázatán legutóbb két Balatonmáriafürdői új 
strand nyert el fejlesztési támogatásokat, mivel 
2019-ben működési engedélyt kapott, és stranddá 
minősítették a Bárdos strandot (volt „zagytéri”) és 
az Őrház utcai strandot, így megnyílt a lehetőség a 
további strandfejlesztési támogatásra. A beruházás 
kezdetéről még nincs döntés. 

 

A kiírás szerint a fizetős strandokon a jövőben 
nyilván kell tartani, hogy a használók milyen ország 
polgárai, a szabad-strandokat pedig a 3 éves fenn-
tartási időszak végéig nem lehet fizetőssé tenni. 
További előírás volt a központilag kidolgozott 
egységes arculati elemek alkalmazása, tájékoztató 
felületek létrehozása minden fejlesztési helyszínen. 

 

Őrház utcai strand: az elnyert 30 milliós 
támogatás a felhasználásával megtörténhet a 
mosdó-vizesblokk bővítése egy L- alakú toldással és 
teljes korszerűsítéssel, valamint öltözőket alakíta-
nak ki. Lesznek új padok egyéb köztéri bútorok, 2 
étkezősziget, ivókút, napvitorlás árnyékolók stb. 

 

Bárdos strand: az elnyert 30 milliós támogatás 
nem fedi a terveket, további 10 milliós helyi forrás-
sal valósul majd meg a fejlesztés. Mi valósul meg? 
Itt is új, korszerű vizesblokk-mosdó komplexum 
épül baba-mama szobával, családi helyiséggel. A 
napozó területen napvitorla, ivókút, további köztéri 
bútor elhelyezésével szép családi pihenőhellyé 
fejlődik. Mivel itt a legnagyobb a zöld felület, 
bizonyára gyorsan népszerű lesz. 

 

Rákóczi utca felújítása, önerős beruházás 
A munkák a tervek szerint haladnak a Balaton- 

út Kft. kivitelezésében. Az idei év végére elvárás, 
hogy kb. 50%-os készültséget érjen el. Jelenleg 
zajlik a járda, és a parkolók építése. Kész a világítás. 
Kialakították a növények helyét, beültetésre került 
86 db gyökeres gömbjuhar, reméljük, szépen 
megerednek. Természetesen további sok zöld lesz, 
sövények cserjék, és egynyáriak is szépítik majd a 
felületet. Az út burkolása jövő tavasszal kezdődik. 

 

A Magyar Falu Program keretében megpályá-
zott és elnyert 4 millió Ft segíti a járda építését. Ez 
ugyan elenyésző összeg az összértékhez képest, de 
minden lehetőséget meg kell ragadni. 

 

Info : Önkormányzat 

Tisztelt  Balatonmáriafürdő iek!  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírus világjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében elrendelt, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. Rendelet 5.§-ának megfelelően, 2020. 
november 11. napjától az Andrássy Mária 
Közösségi Ház (8647 Balatonmáriafürdő Bajcsy- 
Zs. u. 257-258.) további intézkedésig zárva tart. 

Mindennemű rendezvény megtartása tilos, 
ideértve a kulturális eseményeket, valamint a 
karácsonyi vásárokat! 

A koronavírus járvány megelőzése érdekében a 
Községházán (8647 Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9.) 2020. november 5. 
napjától határozatlan időre szünetel a személyes 
ügyfélfogadás. Csak előzetesen egyeztetett 
időpont alapján fogadunk személyesen 
ügyfelet! 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
előírásokat maradéktalanul tartsák be! 

Tisztelettel: Galácz György 
polgármester 

 
****************************** 

Tájékoztatás a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal és kirendeltségei 
megváltozott ügyfélfogadási rendjéről: 

2020. november 5. napjától határozatlan időre 
szünetel a személyes ügyfélfogadás. 

Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen 
ügyfélfogadásra, akinek halaszthatatlan dolga van, 
és az ügy a személyes megjelenést indokolja. 

Csak előzetesen egyeztetett időpont alapján 
fogadunk személyesen ügyfelet 

Elérhetőségeink: iktato@balatonkeresztur.hu, 
fojegyzo@balatonkeresztur.hu 

Közérdekű közlemény 
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Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. 
06/85-375-266, 06 30/421 8182 
email: onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu 

Kérelem, nyomtatványok az önkormányzatok 
honlapjáról letölthetők. 

Ügyindításra az ügyfélkapuval rendelkezők 
használják az ohp-20.asp.lgov.hu E-önkormányzat 
portált, vagy az ingyenes üzenetküldő szolgáltatást: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu felületet. 

A kapcsolattartás elsődleges módja telefon, e-
mail vagy elektronikus ügyintézés. Személyes 
ügyfélfogadás esetén egyszerre legfeljebb egy 
ügyfél tartózkodhat az irodahelyiségben. Szájmaszk 
használata és kézfertőtlenítés kötelező belépéskor. 

– A Hivatalok bármely más helyiségében csak 
kivételesen, rendkívül indokolt esetben, előzetesen 
egyeztetett időpont alapján lehet személyesen 
ügyfelet fogadni. 

– A Hivatal épületében a hivatalban 
dolgozókon és az ügyfeleken kívül más személy 
nem tartózkodhat. 

Megértésüket köszönjük! 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!! 

Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 
 

 

 
Tájékoztatjuk tisztelt ügy-
feleinket, hogy a személyes 

ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. 
 
Telefon: 06-85/795-000 

E-mail: hivatal@marcali.gov.hu 

 

 

 

 

 
Civil szervezetek 2021. évi támogatására 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási 
rendjéről szóló 23/2018.(X.19.) önkormányzati 
rendelete 4.§ (3) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
közigazgatási területén működő, a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljá-
rási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
alapján, Magyarországon nyilvántartásba vett civil 
szervezetek rendezvényeinek és működésének 
támogatására. 

1. A civil szervezetek működésével kapcsolatos 
költségek különösen: 

a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, 
sportmez, cipő, sportszerek, nyomtatvány, iroda-
szer, nevezési díj, 

b) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a 
működési célt szolgáló bármely berendezés vagy 
gép használatához szükséges egy éven belül 
elhasználódó anyagok, irodai eszközök, 

c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges 
anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz 
szükséges nyersanyagok, eszközök), 

d) javítás, karbantartási költségei 

e) posta, telefon és kommunikációs költségek, 

f) kiadványok, plakátok, szórólapok 
előállításának költségei, 

g) helyiségek bérleti díja 

h) bankköltségek 

2. a Pályázatok benyújtásának határideje: 
               2020. december 31. 

Helyi támogatások 

Impresszum 
Mária Infó; Kéthavonta 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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3. A pályázat benyújtásának módja: postai 
úton 

4. A pályázat benyújtásának helye: 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
balatonmáriafürdői lakosok, ingatlantulajdonosok 
alapítók, tagok és balatonmáriafürdői lakosok, 
ingatlantulajdonosok érdekében megvalósuló 
programhoz, tevékenységhez támogatást kérő civil 
szervezet. 

6. A pályázat tartalmi elemeit és csatolandó 
dokumentumait a pályázati adatlap tartalmazza. 

7. A pályázatok hiánypótlására a felhívást 
követő 5 munkanap áll rendelkezésre. 

8. Pályázatok elbírálása: 2021. február havi 
nyilvános ülés keretében, a rendelet 7.§ (2) 
bekezdés szerinti szempont rendszerek figyelembe 
vételével. 

9. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
23/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet és adatlap 
elérhető a www.njt.hu, www.balatonmariafurdo.hu 
honlapon. 

**************** 

Karácsonyi támogatás időseknek 

Tisztelettel értesítem a 62. életévüket betöltött, 
Balatonmáriafürdőn állandó lakhellyel rendelkező 
polgárokat, hogy a járványra való tekintettel, saját 
biztonságunk érdekében az idei évben nem 
tarthatjuk meg szokásos karácsony előtti adventi 
rendezvényünket. Ezért a képviselő-testület tagjai 
javasolták, hogy a korábbi évektől eltérően a 3 000 
forint/fő helyett, 5 000 Ft/fő támogatással 
járuljunk hozzá a karácsonyi költségekhez. 

Településünkön 273 fő töltötte be a 62. 
életévét, a költségvetésben 1.365.000,- Ft összeget 
biztosítottunk. A szigorú szabályok miatt az összeg 
személyesen nem vehető fel, 2020. december 10-ig 
lehet kérnie a levél hátoldalán lévő űrlap 
kitöltésével, amelyet minden érintetthez postai 
úton eljuttattunk! 

Mindenkinek koronavírus mentes, Békés 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 
kívánok képviselőtársaim nevében is: 

Galácz György 
polgármester 

 

 

 

Egyetemisták 
támogatása 
 
Balatonmáriafürdő 
Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
minden év őszén anyagi támogatást nyújt a 
felsőfokú tanulmányokat folytató helyi fiatalok 
részére. A támogatás elnyeréséhez pályázatot 
kellett benyújtani. Balatonmáriafürdői állandó 
lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos, 25. 
életévüket még be nem töltött fiatalok 
pályázhattak. Az idei évben 11 fő pályázott, a 
támogatást valamennyien megkapták. 

Szociális célú tűzifa juttatás 

A Belügyminisztérium „A 
települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó 
támogatása” jogcímen 
Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata részére támogatást állapított meg 
tűzifa beszerzéséhez, így az idei évben 45 erdei m3 

tűzifa kiosztásáról dönthetett a képviselő-testület. 

A benyújtott kérelmek alapján Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35 
fő részére állapított meg szociális célú tűzifa 
juttatást. A tűzifa térítésmentes kiszállításáról az 
önkormányzat gondoskodik. 
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Értesítés! 

Tisztelt Szociális Étkezők! A járványveszély 
miatt határozatlan ideig átállunk az egyszer 
használatos, dobozos ételszállításra. Csereéthordót 
bizonytalan ideig nem kérünk. A dobozok díja 
Önöket nem terheli pluszköltséggel! 
Együttműködésüket köszönjük. 

Pungor Horváth Barbara 
Alapszolgáltatási Központ 

 

 

 
Klímaváltozás-fenntarthatóság  

Balatonmáriafürdőn, Balatonfenyvesen 
 

 
Két Workshop, négy fórum és a gyerekek 

részére szervezett kreatív játékos foglalkozások 
járultak hozzá a pályázat sikeréhez. 

A megvalósítás során hangsúlyt fektettünk a 
személyes tájékoztatásra, az elektronikus és az írott 
sajtóban való megjelenésre. 

Az idősebb korosztályt igyekeztünk megnyerni 
érdekes előadások szervezésével. A gyerekek 
körében a vetélkedők és a kirándulások jelentették 
a legnagyobb élményt. Színesítette és hatékonnyá 
tette a tudatos gondolkodást az „Ökohős Kihívás” 
nevű applikáció is. 

A projekt adatai teljes mértékben elérhetőek 
Balatonmáriafürdő honlapján és a pályázat 
Facebook oldalán (Klímatudatosságot erősítő 

programok Balatonmáriafürdőn, Balatonfeny-
vesen). 

Célunkat elértük: az érdeklődő lakosság 
megismerkedett az új fogalmakkal és a cselekvési 
lehetőségekkel a klímatudatosság jegyében. 

Mindannyiunk felelőssége a teremtett világ 
megőrzése. 

Áder János szavait idézzük: A fenntarthatósági 
fordulat, amely a világ egészét érinti új 
szemléletmódot és új tudást igényel az ember 
okozta klímaváltozás megállításáért.   

 

 

 

 

 
 

Kovácsné Végh Diána 

Meretei Jánosné 

Galáczné Paizs Anikó 

Projekt záró 
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„Ó jaj, mi igazán tiszták vagyunk, 
nyisson ajtót nekünk a remény!” 

/József Attila: Magyarok/ 
 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjainak fontosak a 
kedd délutáni beszélgetések, az együtt töltött idő, a 
különböző rendezvényeken való részvétel. 
Programjainkat azonban nagymértékben 
befolyásolja a covid-19 vírus jelenléte és annak 
gyorsuló terjedése. Így volt ez októberben is. 

Elterveztük, hogy részt veszünk az Imre majori 
Hunyady udvarban tartandó Töpörtyű Fesztiválon, 
de végül úgy döntöttünk, itthon maradunk és a 
klubban megsütjük azt a töpörtyűt. Október első 
keddjén ez megtörtént. 

A klubban is nagyon jól éreztük magunkat. A 
hagyományos magyar töpörtyűt friss kenyérrel, 
zöldpaprikával, paradicsommal jóízűen 
elfogyasztottuk. Meghívásunkat Galácz György 
polgármester úr is elfogadta és tevékenyen részt 
vett a sütésben. 

Október 20-án, a klubnapunkon, a Bél Mátyás 
Látogatóközpontban nézhettünk meg egy 
romantikus filmet teázással és pogácsa evéssel 
egybekötve. 

Október 27-én Balatonmárián a helyi 
Klímastratégia program befejező előadásán Meretei 
Jánosné ismertette a program folyamatát. 

Elmondta, hogy a programot körülbelül 500 fő 
ismerte meg, köztük gyerekek, intézményi 
dolgozók, és mi nyugdíjasok is. A program 
sorozatban a környezettudatosságot, klímatudatos-
ságot kívánták erősíteni. 

A rendezvényen jelen voltak a Balatoni 
Mézlovagrend képviselői is. Előadójuk ismertette a 
méhek fontos szerepét életünk fenntartásában, a 
klímaváltozás lassításában. Az előadások végén 
különleges mézeket kóstolhattunk. 

A rendezvény befejező aktusaként fát ültettünk 
a Központi fizetőstrandon, ezzel is hozzájárulva 
környezetünk védelméhez. 

November 3-án - a klubnapon – kvíz játékon 
vettünk részt. A 30 izgalmas kérdést Anfer Lajos 

állította össze, amelyet 2 fős csoportok próbáltak 
megoldani. A győztes csoport édesség ajándékot 
nyert. 

Sajnos a továbbiakban határozatlan ideig nem 
tudunk találkozni a covid-19 miatt. Elmaradnak a 
beszélgetések, elmaradnak a programok. 

Gaál Piroska 
Klubtag 

 

************** 

JJeellzzőőrreennddsszzeerreess  hháázzii  sseeggíttssééggnnyyúújjttááss! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakóhelyükön 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényel-
hetnek a saját otthonukban élő 

➢  65 éven felüli időskorúak, 

➢  pszichiátriai betegek, 

➢  fogyatékkal élő személyek részére. 
 

A szolgáltatás lényege, hogy felmerülő 
krízishelyzetek elhárítása céljából, az érintett 
lakásán elhelyezett speciális riasztó készülék 
használatával az ügyeletes gondozó 30 percen 
belül megjelenik a helyszínen, és segít elhárítani a 
kialakult veszélyhelyzetet. 

 
A rendszer működését egy lakáson felszerelt 

speciális készülék teszi lehetővé, és a központban 
érzékelik a riasztást. 

 
A szolgáltatásért 2018. 04. 01-től fizetendő 

intézményi térítési díj: 30 Ft/ellátási nap, melyből 
indokolt esetben normatív kedvezményt 
biztosítunk. 

Guzsvinecz Roland szakmai vezető 

Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055 

e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu 

CIVIL - Őszidő Nyugdíjas Klub 
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Miserend változás 

A járvány gyorsuló terjedése, az áldozatok 
növekvő száma miatt újabb egyházi rendelkezések 
jelennek meg. 

Ami eddig is erősen ajánlott volt 
(távolságtartás, maszk, fertőtlenítés), mostantól a 
felebarát és az élet szeretete és tisztelete miatt 
kötelező! Aki önmagán akár csak gyanús tüneteket 
is észlel, vagy kontaktba került igazolt covid-
fertőzöttel, önmaga és mások védelmének 
érdekében ne menjen közösségbe, ne jöjjön 
szentmisére, vonuljon karanténba, vagy legalább 
konzultáljon telefonon a háziorvosával a szükséges 
teendőkről! 

Emiatt a hétköznapi szentmisék szünetelnek 
plébániánk templomaiban. A miserend így alakul: 

Balatonkeresztúron a Szent Kereszt 
Felmagasztalása plébániatemplomban 11 órakor, 

Balatonmáriafürdőn a Nagyboldogasszony 
templomban 17 órakor kezdődnek a szentmisék. 

Aktuális információk a plébánia honlapján 
megtalálhatóak. 

https://balatonkeresztur.plebania.hu/ 

Zsolt atya 

 

 

Az iskolában a koronavírus jelenléte ellenére 
szeptembertől folyamatos, hagyományos módon 
zajlik az oktatás. 

Abban az osztályban rendeli el a minisztérium 
az online tanulást, ahol a tanulók közt a vírus felüti 
a fejét. Digitális oktatásra kényszerülhet egy iskola 
akkor is, ha a pedagógusok közt olyan nagy 
arányban terjed el a vírus, hogy nem tudják ellátni a 
helyettesítést. 

Bízunk benne, hogy nem kerül sor a fentiekre, 
mert a tavaszi tapasztalatok azt mutatták, hogy a 
tantermen kívüli munkarend nagyon megterhelő 
volt mind a pedagógusok, mind a diákok számára. 
Nem beszélve azokról a szülőkről, akik alsó 
tagozatos gyermekükkel kényszerültek otthon-

maradásra, és a mindennapos iskolai feladatok 
elvégzésére. 

A járványügyi intézkedéseket betartva és 
betartatva igyekszünk elodázni a vírus beérkezését 
iskolánkba. 

A tanév programjait az eddigi évekhez 
hasonlóan augusztus végén megterveztük. 

Sajnos az óvodával közös eseményeket már a 
tanév elején fel kellett függesztenünk. 

Az iskolai közösségi programok közül a 
„Festetics-napok” lerövidültek. A gyerekek 
osztályonként járták be a települést, és keresték fel 
a nevezetességeket. A megtekintett műemlékekkel 
kapcsolatban az osztályok korosztályuknak 
megfelelő feladatlapot töltöttek ki. A feladatlapok 
értékelése után a csapatok jutalomban részesültek. 

A nemzeti ünnepen hagyományteremtő módon 
közösen emlékeztünk a Mindszenty téren a 
települési önkormányzattal. A műsorban tehetséges 
7. osztályosaink szerepeltek. 

A nemzeti emléknapokat iskolai szinten tartjuk 
meg. Hasznos eszköznek bizonyul ezek 
lebonyolítására az iskolarádió. Október 6-án így a 4. 
osztály műsorát hallhattuk. 

A Márton-napi lámpáskészítés csak 
osztályszinten valósult meg. 

A továbbtanulási tájékoztatók, nyíltnapok, 
felvételi előkészítők is elmaradnak, mely sokban 
nehezíti a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok 
döntését. Lehetőség szerint bocsájtunk 
rendelkezésükre online tájékoztatókat, 
prospektusokat, illetve középiskolák küldenek 
részükre ismertetőket. 

Egyéb gyülekezéshez kötött rendezvényeink is 
a vírushelyzet fennállása idején, illetve 
engedélyezésig elmaradnak. 

A kedves szülők az iskoláról és gyermekükről a 
Kréta e-Naplón és az intézmény honlapján 
informálódhatnak. 

 

Monostoriné Fekete Otília 
intézményvezető 

Iskolai hírek - 2020 november 
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Sikeres Hungarikum pályázataink 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
2020 júniusában pályázatot nyújtott be az 
Agrárminisztérium Hungarikum főosztályához 
(HUNG-2020/6818 számmal), amely pályázat idén 
ősszel támogatásban részesült. 

A „Helyi értékeink nyomában Balaton-
máriafürdőn” című projekt célja, hogy a 
Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság által 
már nyilvántartásba vett helyi értékeit kibővítse, 
bemutassa és népszerűsítse. 

A bizottság fontosnak tartotta, hogy Balaton-
máriafürdőn a helyi identitástudatot tovább 
erősítse, és a település történetével a különböző 
korosztályokat megismertesse. A projekt célja 
során az értéktár bizottság egy könyvet, egy kis 
filmet és egy időszaki kiállítást hoz létre, valamint a 
helyi értékeit a megyei értéktárba delegálja. 

A Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság 
tervei szerint többek között 2021 tavaszán időszaki 
értéktár kiállítás létrehozásával, valamint 2021 
augusztusában pedig egy reprezentatív könyv 
megjelentetésével szeretnénk a pályázatban 
megfogalmazott célokat teljesíteni. 

Balatonmáriafürdőn 2015 májusában alakult 
meg a Helyi Értéktár Bizottság, de már azt 
megelőzően is komoly kutatómunka és 
értékfeltárás folyt, amely ezzel új lendületet kapott. 
2009-ben a Helytörténeti Gyűjtemény Balaton-
Mária-Fürdő (1896-1945) című állandó 
településtörténeti-kiállítása jött létre. Az elmúlt 
években egy előadássorozat zajlott „Fejezetek a 
településünk múltjából” címmel az Andrássy Mária 
Közösségi Házban. Ennek keretében például Bárdos 
Lajos zeneszerzőre, karnagyra és zenetudósra, 
valamint Bernáth Aurél festőművészre koncerttel, 
kiállítással és előadásokkal emlékeztünk. 
Közreműködésünkkel gróf Széchényi Imrének, a 
falu alapítójának a tiszteletére teret nevezett el és 
mellszobrot állított a település. Több alkalommal 
rendeztünk helyismereti és helytörténeti 
vetélkedőket. Részt vettünk a település 
névadójának gróf Széchényi Imréné Andrássy 
Mária földi hamvainak somogyvári újratemetésé-

ben. Együttműködtünk a Marcali Múzeummal egy 
több nyelven megszerkesztett „Üdvözlet 
Balatonmáriafürdőről! - Képeslap válogatás egy 
délnyugat-balatoni település múltjáról” című 
helytörténeti könyv elkészítésében. A Közösségi 
Ház udvarán pedig a szőlőművelő elődeink 
emlékére helyi emlékhely került felavatásra. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
a gesztorságával, a Balatonmáriafürdői Helyi 
Értéktár Bizottság koordinálásával idén ősszel 
veszi kezdetét Hollád község helyi értéktárának a 
létrehozása. Ennek az alapját a „Közös értékeink a 
Balaton dél-nyugati szegletében - Helyi Értéktár 
Bizottság létrehozása Hollád községben” című 
(HUND-2020/6419 számú) benyújtott, majd 
támogatásban részesült pályázata képezi. 

Holládon a helyi értékek gyűjtésének már 
vannak előzményei. Az 1990-2000-es években 
helyi önkéntesek bevonásával gyűjtöttek, azonban 
az eredmények nem lettek publikálva és széles 
körben megismertetve. (Ilyen különleges érték 
többek között a Bari-hegy szőlő-és 
gyümölcstermesztési kultúrája vagy a 
bábtáncoltató betlehem hagyománya.) Az 
önkormányzat részéről megtörtént az épített 
örökség felmérése. A civil szféra részéről az Örök 
Fiatalok Holládért Egyesület és a Bari-hegyi Gazdák 
Baráti Társasága végzett és ma is végez 
értékfeltáró, megőrző és népszerűsítő 
tevékenységet tematikus programok, séták, 
előadások megszervezésével. A tudományosság 
oldaláról elsősorban a szőlőhegyi táji és építészeti 
értékeket dolgozták fel és publikálták. 

Mindez megfelelő alapot képezhet a helyi 
értéktár kialakításához és működtetéséhez. A 
tervek szerint 2021 nyarára, a Holládhoz tartozó 
Bari-hegy kápolnájának a búcsújára sikerül az 
értéktárral kapcsolatos vállalásokat teljesíteni. 

 

Huszár Mihály történész 
Helyi Értéktár Bizottság elnöke 

Helyi Értéktár Bizottság 
Balatonmáriafürdő 
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Gróf Széchenyi Imrére emlékezünk 
(1858. 03. 31. - 1905. 11. 25.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HÉB Balatonmáriafürdő az értéktár pályázati 
projekt első nyilvános eseményeként kívánt 
megemlékezni Gróf Széchenyi Imre halálának 115. 
évfordulójáról. 

Helytörténeti előadássorozatot terveztünk, 
valamint koszorúzni szerettünk volna Somogy-
váron a családi sírboltnál. Sajnos a korlátozások 
késleltetik a programot, de amint lehet, 
megrendezzük. 

Széchenyi Imre gróf, 
a jeles agrárpolitikus 
1881-es amerikai útja 
után feleségével, 
Andrássy Máriával 
somogyvári birtokán 
telepedett le és alapított 
családot. 

A gróf az 1890-es 
évektől az agrármoz-
galom egyik irányítója 
Somogy megyében. 

A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére 
1892-ben elkészítette Somogy megye 
monográfiáját. A filoxéra pusztítása után 
homokszőlő-telepítési kormánybiztosnak nevezték 
ki. Múlhatatlan érdemeket szerzett a Balaton 
környékének felvirágoztatásában. Többek között 
Balatonmáriafürdő településsé válásában is, hiszen 
a vincellér családok kezdeményezésére született 
önálló település. 

Személyes birtokán, Balatonföldváron 1894-re 
készült el saját költségén a gyógyüdülésre szánt, 70 
holdas parkkal körülvett fürdőtelep, ezzel megala-
pozta a polgári fürdő-nyaraló élet kialakulását a 
déli parton is. 

 
Gyászhír 

Szomorúan értesültünk a család leszármazot-
taitól hogy nemrég elhunyt Széchenyi Imre fiának, a 
fiatalon elhunyt Imrének leánya, Széchenyi Ilona, 
aki 1923-ban született. Történelmi fordulatokban 
bővelkedő, hosszú életének két kivételes 
momentumával emlékezzünk meg róla. 

 
1944. ápolónői igazolvány - Széchényi Ilona 

grófnő önkéntes vöröskeresztes ápolónőként 
csatlakozott a Sziklakórház munkatársaihoz 
Emlékirataiban részletesen leírja a kórházban ez 
idő tájt uralkodó körülményeket, a víz- és 
élelmiszerhiányt, valamint a túlzsúfoltságot. Ő és 
társai hatalmas lelkierővel kitartottak a végsőkig, 
sebesült emberek százait megmentve a haláltól. A 
háborúban ismerte meg férjét, Zahorán Ákost, 
akivel 1949-ben a kommunista rendszer elől 
Argentínába költöztek. Először tíz év elteltével 
tudott Magyarországra jönni, de szívében mindig 
magyar maradt. (Forrás: Sziklakórház) 

 
2008. 

Széchenyi 
Ilona átveszi a 
díszpolgári 
kitüntetést 
Somogyváron 
Móring József 
Attila polgár-
mestertől. 

A kép előterében fia, Zahorán Ákos úr. 
 

Helyi Értéktár Bizottság Balatonmáriafürdő 
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Tisztelt olvasók! 
 

Szép és tartalmas 10 évünk volt! 
A Közösségi Házban töltött évtized eseménydús 
és örömteli volt. Szeretettel köszönök el és 
remélem nyugdíjasként még szép pillanatokat 
élhetünk meg, közösen. 

Benczik Ildikó 
 

Egy évtizedes munka Balatonmáriafürdő 
kulturális életéért 

 

Balatonmáriafürdőn 10 éve kapott önálló 
intézményesített kereteket a közművelődés, akkor 
létesült a ma Andrássy Mária Közösségi Ház néven 
ismert épület. 

E jubileummal egyidős az a tartalmi munka, 
amit Benczik Ildikó kezdett el, aki a kerek 
évfordulóval idén nyugdíjba vonult. Nevéhez 
fűződik a falak közt indított, s azon túlra is 
kiterjesztett helyi kulturális közélet, hatással a 
lakosságra, a turizmus vonzerejének programokkal 
való erősítésére. 

- Itt élek 50 éve, öröm és kihívás volt élni ezzel 
a lehetőséggel, s birkózni a feladattal, hogy a ház 
betöltse az igényeknek megfelelő funkciót – 
pillantott vissza. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
(IKSZT) volt a hivatalos elnevezés, erre felépült egy 
módszertani program. Településünkön az IKSZT 
országosan elsők között jött létre a tematikus 
kötöttségekkel. Meg volt határozva, hogy milyen 
típusú elvárásoknak kell megfelelni: a 
rendezvények gyakoriságát is előírás szerint kellett 
teljesíteni, a konkrét témák választásában viszont 
érvényesült a szabadság. 

2010 őszén hamar berendezkedtünk az ízlések, 
a lehetőségek szerint az önkormányzat és a helyi 
emberek segítségével, ami nem csak bútorozást, 
hanem a sok jó ötlet megvalósítását is jelentette. 
Mindezek közt hoztuk létre a könyvtárat, otthonra 
talált itt a nyugdíjas klub, az évek során 3 közösség 
is alakult: az idős zenebarátok létrehozták a 
Balaton Old Boys rock együttest, németajkú vidám 
nyugdíjas helybeliek alakították meg a Lustige 
Senioren kórust, fiataljaink művészetteremtő 
készségét jegyzi a Balatonmáriafürdő Táncklub. 

E közösségek működésével, mellettük a 
művészélet ismert jeles alakjainak vendégeskedé-
sével nagyon sok emblematikus rendezvény 
kötődik a ház életéhez, sok műfajú kulturális 

kisugárzással. A környezetben élő művészetet 
teremtő - Az IKSZT pályázati program 5 évre 
határozta meg a működési kereteket, a kialakult 
tematika fenntartási kötelezettsége további 3 évre 
szólt. Újdonságok honosodtak meg, kapcsolatok 
jöttek létre és váltak tartóssá, kialakult egy arculat, 
mindez által úgy érzem, hogy járt út áll a további 
működés előtt. Fémjelként kiemelt ünnepünk a 
magyar kultúra napja, ehhez kötődik az anno első 
nagyobb rendezvényünk, majd 2016-ban a névadó, 
amikortól a ház Andrássy Mária, a települést alapító 
gróf Széchenyi Imre feleségének nevét viseli. 

A ház frissnyugdíjas asszonya újságot vesz 
kézbe, a község kéthavonta megjelenő kiadványát:  

- Mária Infó - mutatja a lapot, melynek felelős 
szerkesztője. 

 - Ezt továbbra is csinálom, s igyekszem majd 
ott lenni azokban a körökben, ahonnan az eddigi 
munkámhoz a segítséget kaptam. 

Hálás vagyok, hogy az elképzeléseim 
támogatásra találtak a faluvezetésben és lehetővé 
tették a programjaink megvalósulását. Köszönöm a 
helyieknek, hogy együttműködésükkel eleven 
kulturális élet alakulhatott ki a településünkön. 

Horányi Árpád 
Info Régió, 2020. november 

 

Biztonságunkért! 

Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. 
A fűtési szezon kezdete előtt fontos elvégeztetni 

a tüzelő-fűtő berendezések, így a kályhák, 
kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint a 
kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és jó 
minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, 
hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, 
minimalizálható a szén-monoxid-mérgezés 
veszélye, és mindemellett kevesebbet is kell fizetni 
a fűtésért. 

A szakemberek minden évben több hibát tárnak 
fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendsze-
rek átvizsgálásakor. A kémények rendszeres vizsgá-
lata elengedhetetlen, mert ezek hibái a használók 
előtt rejtve maradnak. Ma már a hazai háztartások 
jelentős részében van jelző berendezés, 
emberéleteket és anyagi javakat menthet meg. 
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási 
hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával 
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fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat 
bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, 
fokozzák a kéményben a kátrány és a korom 
lerakódását is. 

A katasztrófavédelem kéményseprői tizenhét 
megye 2675 településén látják el a kéményellenőr-
zési és tisztítási tevékenységet a lakosság körében. 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu 
 

Greffer József kitüntetése 

 
Nemzeti ünnepünk, az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából dr. 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a 
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta Greffer József tűzoltó ezredesnek, a 
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetőjének, a katasztrófavédelem állományában 
végzett több mint három évtizedes kimagasló 
szolgálati tevékenysége elismeréseként, melyet 
2020. október 22-én vehetett át Pintér Sándor 
belügyminisztertől, Budapesten. 

Greffer József tűzoltó ezredes 1987. május elsején 
kezdte meg tűzoltói szolgálatát. Járműmérnökként 

került a hivatásos állományba. Az elmúlt csaknem 
34 év alatt végigjárta a különböző beosztásokat. 
2002 óta a marcali tűzoltóság parancsnoka, majd a 
marcali katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője 
lett. Mindennapi munkája során kiválóan 
összehangolja az egyes szakterületek tevékenysé-
gét. Felelősségérzete és hivatástudata kiemelkedő. 
A rábízott feladatokat a lehető legnagyobb 
precizitással, látja el. Talán az imént felsorolt 
tulajdonságai miatt is büszkélkedhet már eddig is 
több rangos elismeréssel. 

A harminc év szolgálat alatt több generáció is 
felnőtt az irányítása alatt. 

Nagyon büszke arra, hogy az ő parancsnoksága 
alatt épült fel az ország legmodernebb tűzoltó 
laktanyája, aminek a tervezésében és kivitelezés-
ben is aktívan részt vett. 

Ambiciózusságát, precízségét, kalandvágyát a 
gyermekeinek is továbbadta; hiszen a fia az 
Egyesült Államokban hivatásos tűzoltó lett. Lánya a 
Budapesti Műszaki Egyetem Járműmérnök szakát 
végezte el és tagja a Marcali járásban működő 
Berzsenyi mentőcsoportnak is. Szabadidejében 
szívesen barkácsol, kézügyessége közismert a 
barátai körében. 

Ha pedig sportról van szó, akkor a biciklizés és 
a tánc van az élen. „Idén mind a négy nagy tavat 
körbebicikliztem 1-1 nap alatt. Először a Balatont, 
majd a Fertő- és a Tisza-tavat, végül pedig a 
Velencei tavat. A Balaton körüli távot idén 
kilencedszer teljesítette egy napon belül. 
Elmondása szerint már főiskolás kora óta szeret 
biciklizni. 

2017-ben alakult Balatonmárián a Táncklub, 
ahol standard és latin táncokat sajátítanak el és 
lépnek fel rendezvényeken. A tagok helyi 
házaspárok közül kerülnek ki. Ebben alapító 
tagként az ezredes is részt vesz a feleségével. 
Kirendeltség-vezetőként tudja, hogy „egy fecske 
nem csinál nyarat,” vagyis ahhoz, hogy egy vezető 
sikeres legyen, olyan kollégákra, beosztottakra van 
szükség, akikre mindig lehet számítani, és akik a 
maximumot hozzák ki magukból és egymásból is. 

 
Szívből gratulálunk, és 

jó egészséget kívánunk! 


