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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

2019. XIII. évfolyam 2. szám. február 

 

Eötvös Károly 

„A Balaton ábránd és költészet, 
történelem és hagyomány, édes-
bús mesék gyűjteménye, különös 
magyar emberek ősi fészke, 
büszkeség a múltból s ragyogó 
reménység a jövőre.” 

Fotó: Kovácsné Csonkás Erika Veronika 
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alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. december 10-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. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2019. évi ülés- és munkater-
vet elfogadta, azzal, hogy az ülések kezdő 
időpontját 13:00 órában határozza meg. 

A közmeghallgatás időpontját 2019. február 9-
ben határozza meg, melynek helyszíne: Andrássy 
Mária Közösségi Ház 

Az üdülőhelyi fórum időpontját 2019. június 
22-ben határozza meg, melynek helyszíne: 
Andrássy Mária Közösségi Ház 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Balatonmária-
fürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. sz. (Hrsz. 209/15) 
alatt lévő vendéglátó ipari egység és a működéshez 
szükséges közterületi WC üzemeltetésére vonat-
kozó 1 db pályázati dokumentációt. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy Varga Tibor István 
pályázatát, illetve az általa megajánlott 2.500.000 
Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díjat elfogadta és 
felkérte a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdőn 2013. 
július 3. napján kelt védőnői szolgálat feladat-
ellátási megállapodását a következők szerint 
módosította: 

A megállapodás 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„5. A védőnői szolgálat működési helye 2019. 
január 1. napjától: Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat tulajdonában levő balatonkeresztúri 
550 hrsz-ú, természetben Balatonkeresztúr Keszeg 
u. 7. szám alatt lévő épület.” 

A megállapodás 8. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„8. A feladatellátó önkormányzat a védőnői 
szolgálat költségvetési tervezetét legkésőbb 
minden tárgyév január 15-ig írásban megküldi 
Balatonkeresztúr, Balatonújlak Községi Önkor-
mányzatok részére. Megbízó önkormányzatok 
legkésőbb tárgyév február 16-ig jelzik 
megállapításaikat, véleményüket a többletkiadások 
tekintetében.” 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a feladatellátási megállapodás 
módosítását aláírja. 

 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 

hogy keresse fel Balatonkeresztúr Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületét, és tegyen javaslatot 
arra vonatkozóan, hogy vezesse be az égetési 
tilalmat Balatonkeresztúr településen egész évre. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
Andrássy Mária Közösségi Ház 2018. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és támogatta a 
MÁV Magyar Államvasútak Zrt. (1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) együttműködési 
megállapodás megkötését a MÁV Zrt. – Balaton-
máriafürdő vasútállomás – területét megfigyelő, a 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat üzemel-
tetésében lévő térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 
karbantartására. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megállapította, hogy a 
Balatonmáriafürdő Rákóczi u. áram és gázközmű 
kiváltása esetében a hatóság által engedélyezett 
műszaki dokumentáció és a tervezői költségbecslés 
nagyságrendje alapján közbeszerzési eljárás lefoly-
tatása szükséges. Felkérte Galácz György polgár-
mestert, hogy a közbeszerzési szakértői tevékeny-
ség elvégzésére kössön szerződést a Deák Ügyvédi 
Irodával (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2.). A 

B 
Hírek a Hivatalból 
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szerződéses összeg 500.000,- Ft +Áfa fedezetét az 
önkormányzat költségvetésében, a tartalék terhére 
biztosította. 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a 
Balatonmáriafürdő Rákóczi u. áramközmű kiváltása 
(0,4kV-os hálózat átépítése) tárgyú beruházás 
kivitelezése a meglévő engedélyek és műszaki 
dokumentációk birtokában, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megkezdődhet. Felkérte 
Galácz György polgármestert, hogy a „Balaton-
máriafürdő, Rákóczi u. 0,4 kV-os hálózat átépítése” 
tárgyú beruházás műszaki ellenőri tevékenységére 
vonatkozóan kössön megbízási szerződést Balog 
Mátyás egyéni vállalkozóval. A szerződéses összeg 
bruttó 900.000,- Ft (Áfa mentes) fedezetét az 
önkormányzat költségvetésében, a tartalék terhére 
biztosította. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a T-Alfasystem Kft 
(4029 Debrecen, Eötvös u. 29.) együttműködési 
szándékát a Smart Falu Programra vonatkozóan és 
az alábbi döntést hozta: 

A Smart Falu programba regisztrált vállalkozók 
listáját az önkormányzat díjmentesen közzéteszi a 
település honlapján.  

A vállalkozók regisztrációs díjának 5.000 Ft + 
Áfa/vállalkozás költség megfizetéséről a vállalkozó 
kérelme alapján dönt. A végleges döntést a teljes 
összeg ismeretében hozza meg. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az erre vonatkozó együttműködési megállapo-
dást kösse meg. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. december 18-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1-4. sz. melléklete szerint, 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 247/2010. (XII.15.) Kt. 
határozatával jóváhagyott és többször módosított 
Balatonmáriafürdő Község Településszerkezeti 
Tervét az alábbiak szerint módosította: 

1. A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlap 
változással érintett területei módosulnak az 1. 
melléklet szerinti tartalommal. 
2. A változások leírását e határozat 2. 

melléklete tartalmazza.  
3. A település területi mérlegét e határozat 3. 

melléklete tartalmazza. 
4. Balatonmáriafürdő Község Település-

szerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint 
kiegészül a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolásával. 

 
A képviselő- testület soron következő ülése 

2019. január 14-én, (hétfő) 13:00 órakor lesz, 
helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9. 

 
A képviselő- testületi ülések – a zárt ülések 

kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 
A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek 

megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a: 
www.balatonmariafurdo.hu honlapon. 
 

Galácz György 
polgármester 

 

FELHÍVÁS BALATONMÁRIAFÜRDŐI 
EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

EBÖSSZEÍRÁS 

Az ebrendészeti feladatok 
ellátása keretében, valamint 
járványvédelmi okokból a hivatal 
2019. évben ebösszeírást tart. 

Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölteni. 

Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezett-
ségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvány-
nyal tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik 
az önkormányzat honlapjáról 
(www.balatonmariafurdo.hu/önkormányzat/letölt-
hető dokumentumok/Ebtartás be- illetve kijelentése 
dokumentum), vagy személyesen beszerezhetik a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal-
ban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.), vagy 
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Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonmáriafürdő Kirendeltségén (Községháza, 
8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 
9.). 

A kitöltött ívet postai úton küldhetik vissza a 
gazdák, vagy leadhatják személyesen a fenti címek 
egyikén 2019. május 31-ig. 

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, azt az 
állatvédelmi bírságról szóló rendelet bírsággal 
büntethető. 

A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok 
figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. 
január 1-jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak 
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet 
tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem 
végezteti el, bírsággal büntethető. 

Balatonmáriafürdő, 2019.január 24. 

Tisztelt Horgásztársunk! 
Az egyesület vezetősége a 2018. 
évet értékelő közgyűlését, 2019. 

február 16-án (szombaton) 09 óra 30 percre 
összehívja, melyre önt tisztelettel meghívja. 
Közgyűlés helye: Bél Mátyás Látogatóközpont 

  Balatonkeresztúr Ady E. u. 26. 

Napirendek: 

1. A vezetőség beszámolója a 2018. évi tevékeny-
ségéről.

2. Gazdasági felelős beszámolója a bevételekről és
kiadásokról.

3. Felügyelő biztos beszámolója.

4. Az egyesület 2019. évi költségvetésének
elfogadása.

5. Tisztségviselők választása.

6. Egyéb felmerülő kérdések megvitatása.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett  idő-
pontban nem határozatképes, úgy az alapszabály 
értelmében a vezetőség azt elhalasztja, és 2019. 02. 
16-án 10 órára újra összehívja. Az alapszabály 
rendelkezései alapján az újra összehívott közgyűlés 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni 
szíveskedjen! 

Tájékoztató 

Értesítjük, hogy egyesületünk gazdasági 
felelőse 8648  Balatonkeresztúr Ady  E.  u. 56  szám  
alatti FiCeK Horgászcentrumban 2019. január 25-
től megkezdte a 2019. évi tagmegújítást, állami 
horgászjegyek és balatoni területi engedélyek 
árusítását. 

Csak annak tudunk állami horgászjegyet kiadni, 
aki horgászkártya regisztrációt elvégezte. A 
jegykiadásnak nem akadálya, ha nem érkezett még 
meg a kártya, csak a regisztráció megléte a fontos. A 
regisztrációban segıt́séget nyújt gazdasági 
felelősünk.

Az üzlet nyitva tartása: február 1-től március 1-
ig, hétfő, péntek, szombat 09-13 óra között, március 
1-től október 30-ig hétfőtől, szombatig 09-17 óra 
között. A gazdasági felelős telefonszáma: 
06-30/328-7331.

Egyesületi tagdíj: 18 év fölött 2000,- Ft, 14 és 18 
év között 1000,- Ft, 14 év alatt ingyenes. 

Állami horgászjegy: 2000,- Ft, 14 év alatt és 70 
év felett ingyenes. 

Fogási napló 200,- Ft. 
MOHOSZ tagdíj: 2000,- Ft (70 éven felülieknek, 
igazoltan fogyatékkal élőknek ingyenes). 

A balatoni területi jegyárak nem változtak. Az új 
balatoni horgászrend megtekinthető a 
www.balatonihalgazdalkodas.hu honlapon. 

Az egyesületi tagdíjat fizetők részére 
személyenként egy darab, egyszeri kedvezményes 
vásárlásra jogosító vásárlási utalványt adunk át, 
amely a FiCeK Horgászcentrumban váltható be. Az 
utalvány tulajdonosa –15% kedvezményben 
részesül, kivételt képeznek a már akciós termékek 
illetve a tagdíjak, állami jegy és területi engedélyek. 

Civilek – január 
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A 2018. évi fogási naplókat az erre 
rendszeresített oldalon vízterületenként összesítve 
2019. február 28-ig kell leadni gazdasági 
felelősünknél személyesen, vagy levélben. Aki a 
fogási naplót határidőre nem adja le, illetve azt nem 
összesíti, annak emelt díjas 4000.-Ft-os állami 
jegyet kell váltania. 

 
2019. évben kettő egyesületi horgászversenyt 

tervezünk. A versenyek időpontjairól, a részvétel 
feltételeiről gazdasági felelősünknél, Balaton-
keresztúron, a Nyugati-övcsatorna partján a 7-es 
főútvonali híd mellett található egyesületi 
hirdetőtáblán, Balatonkeresztúr és Balatonmária-
fürdő községek havonta megjelenő újságaiban, a 
települések honlapjain www.balatonkeresztur.hu, 
www.balatonmariafurdo.hu), valamint az egyesület 
facebook oldalán kaphat részletesebb információt. 
 

Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-val 
támogatták egyesületünket. Továbbiakban is 
számítunk támogatásukra. 

Az egyesület adószáma: 18760431-1-14 
 

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr 
és Környéke Horgász Egyesület 

vezetősége 
 
Az Őszidősök szilvesztere 
 
Az elmúlt év december 31- én 

kezdetét vette az évbúcsúztató a Közösségi házban. 
A szép számmal megjelent tagságot és a meghívott 
vendégeket üdvözölte Arnold János klubvezető. 
 

 

A kis közösségünk svédasztalról fogyasztotta a 
finom vacsorát, amit az ügyes kezű asszonyaink 
készítettek. Az éjfélkor elhangzott magyar és 
székely himnuszt követően mindenki meghatódva, 
meleg szívvel kívánt Boldog Új Évet egymásnak, 
majd Bartha Sándor vendégünk nagyon szép 
tűzijátékkal lepte meg tagjainkat. A mulatságtól 
kellemesen elfáradva, hajnali órákban tértünk haza! 
(Mindezt megismételtük január 12-én azok 
kedvéért, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak 
részt venni Szilveszterkor!) 

 

 
 
A vacsora elfogyasztása után a tombola sorsolás 
sem maradhatott el, szinte mindenkinek sikerült 
valami szép ajándékokat begyűjtenie. A 
pótszilveszter fergeteges hangulatát állandó 
zenészünk, Tislér István biztosította. 
Mindenki megfeledkezve gondjairól nagyon jól 
érezte magát. 
 
Köszönjük a szervezést. Bizakodva, és megújult 
erővel vágunk bele a következő év feladataiba! 

 
Ráchel Mária Judit 

klubtag 
 
 
 

Nagy lendülettel kezdtük meg az új évet. Az 
iskolában a január mindig a tanév felének 
közeledtét jelenti. Még egy nagy hajrá állt ebben a 
hónapban a tanulók előtt. Sokan kitartó 
szorgalommal küzdöttek a jobb jegyért. 

A nyolcadik osztályosokat leginkább a 
továbbtanulás foglalkoztatta, többen közülük 
január 19-én központi felvételit írtak magyarból és 

Festetics Iskola 2019. január 
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matematikából. Életük első fontos döntése ez, 
amikor kiválasztanak egy útirányt, melyen haladva 
válnak felnőtté. Az elkövetkező sikerekkel és 
kudarcokkal való küzdelem által lesznek önállóak, 
és válnak le fokozatosan szüleikről. 

Több tanulmányi versenyre is beneveztük 
tanulóinkat, pedagógusaink folyamatosan és egyre 
intenzívebben készítik fel tanítványaikat a 
különböző megmérettetésekre. 

Január 22-én a negyedik és a második osztály 
közreműködésével megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról. Zenés, táncos bájos műsor 
kelthette fel magyarságtudatunkat, a 
hungarikumokról szóló rövidfilm ügyesen érintette 
meg a gyerekek érzelemvilágát. Felkészítő nevelők: 
Horváthné Harmath Andrea, Berkes Andrea, 
Szabóné Szécsi Judit. 

Iskolai farsangunkat január 26-án tartottuk, 
hagyományosan a sportcsarnokban. Nagy örömmel 
töltött el minket, hogy csaknem minden tanuló 
jelmezbe öltözött, és több osztály is csoportos 
jelenettel készült az eseményre. A gyerekek a szülői 
munkaközösség és az iskolai alapítvány jóvoltából 
sok szép nyereményben részesülhettek. Volt 
tombola és zsákbamacska, a diszkózenét Keresztúri 
Roland biztosította. A szülői munkaközösség büfét 
működtetett a helyszínen, melynek bevételét a 
gyerekrendezvények és kirándulások támogatására 
fordítják. 

Következő iskolai rendezvényünk az 
alapítványi bál lesz, melyre ezúton tisztelettel és 
szeretettel hívom Önöket, melyet 2019. február 09-
én, szombaton 19 órai kezdettel tartunk a 
sportcsarnokban. Belépőjegy: 3.500 Ft. Támogatói 
jegy: 1000 Ft. Érdeklődni lehet az iskolában, a 
Kiscsillag ABC- ben, és a Matyi Papírboltban. 

Örömmel fogadjuk tombola felajánlásaikat. 
Adójuk 1%-át szívesen várjuk a következő 

adószámra: 
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 
18764284-1-14 

Monostoriné Fekete Otília 
igazgató 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a megváltozott törvényi 
előirányzatoknak megfelelően átalakítja a 
közművelődés helyi stratégiáját és az Andrássy 
Mária Közösségi Ház – Közösségi színtér – 
működésére vonatkozó elvárásait. Ezzel 
párhuzamosan módosulni fog a Helyi 
Közművelődési Rendelet is. 

A 2019. év január hónapja a tervezés, 
felkészülés jegyében telt, mostanra kialakult az év 
programja, melyet az érintett közreműködőkkel 
kívánunk egyeztetni. 

 

 

MEGHÍVÓ 
Március 1- én, péntek délután 14 órára 

tisztelttel meghívjuk az érintetteket: – 
egyesületek, civilek, kulturális csoportok vezetőit, 
tagjait, önkénteseket, és mindazokat, akik bármi 
módon közreműködői a programjainknak – 

 
tájékoztató, egyeztető összejövetelre. 

Téma: 

- Balatonmáriafürdő Község közművelődési 
stratégiája 

- Közművelődés szakmai munkaterve 

- 2019. évi tervezett rendezvények 

Helyszín: Andrássy Mária Közösségi Ház, 
                        Bajcsy - Zs. u 257. (Faluház utca). 

Az összejövetelen bárkit szívesen látunk, ha 
érdekli a településünk kulturális élete, és szeretne a 
nyár eseményeiről előre tájékozódni. 

 
Galácz György                                             Benczik Ildikó 
polgármester                                          Közösségi Ház vezető 
 
Balatonmáriafürdő, 2019. 02. 08. 

A Közösségi Ház és Könyvtár továbbra is várja 
olvasóit. A KSZR (a megyei könyvtárellátó 
szolgáltatás) közreműködésével a könyv- 
állományunk gyakran megújul, mindenki találhat 
kedvére olvasni valót. 

A nyitva tartás 2019 évtől: 

Hétfő, kedd szünnap. 
Szerda: 12-16 óráig, Csütörtök: 15-19 óráig; 
Péntek:12-16 óráig; Szombat: 10-14 óráig. 

 
A civilek a szokott rendben használják és látogatják 
továbbra is a közösségi színteret. 
 
A hölgyek kondicionáló torna programja 
változatlanul hétfő és csütörtök 18 óra. 
 
A rendezvények és programok időpontja 
természetesen nem kötődik a nyitva tartáshoz. 
 

Előzetes 2019 

 

Gyógymasszőr 
 

Sok éves tapasztalattal rendelkező okleveles 
gyógymasszőr derékból a comb irányában 
kisugárzó fájadalmak, hát- nyak- váll terület 
fájdalmai, befagyott vállak, húzódások, 
izomfájdalom, fejfájás, stb hátfájás, karzsibbadás 
kezelését vállalja. 

Talpmasszáz, nyirokmasszázs. Stresszoldás! 
Batonmáriafürdőn a Rákóczi utcában. 

Telefon: 06/20-242-4276. 
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ADY 100 
Magyar Kultúra Napja 2019. 
 

Ady Endre halálának évfordulója alkalmából 
január 17-én találkoztak a Közösségi Házban a 
verseket kedvelő olvasók, könyvtárlátogatók. 

Az est témájának előadója, Horváth Péter tanár 
úr (Bacsák György Szakgimnázium, Fonyód) 
rendkívül felkészülten, értő előadásban Ady 
munkásságának megítéléséről beszélt. Az eltelt 100 
évben bizony nagyon sokat változott a kultúr-
politika és minden kor a maga ízlésére akarta 
formálni és beskatulyázni egy beskatulyázhatatlan 
költő életművét. „Az első pillanattól kezdve, amint 
feltűnt, egyszerre formát kapott az addig kaotikus 
irodalmi tudat: Ady neve két ellenséges táborra 
osztotta az embereket, egyszerre mindenki 
pontosan tudta a helyét.”(Szerb Antal) Mindig 
ellentmondásos személyiségnek számított, a maga 
teremtette „Ady kultusz” övezte, az irodalmi élet a 
költői nagyságát sosem tudta megkérdőjelezni. 
Gondolatai, publicisztikája máig hat, és minden 
kornak szolgál mondanivalóval. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ezt példázta a teljes életműből válogató 
irodalmi összeállítás is, melyet Kurucz Ádám 
Konrád kiváló Latinovits díjas fiatal versmondó 
előadásában hallhattunk. Maradandó élményben 
volt részünk. 

 

 

֍   ֍   ֍   ֍   ֍   ֍ 

Balatonfenyvesi mosodánkba 

női munkatársat keresünk: 

május 1-től október 30-ig 2 fő + 2 fő június 15-től 
augusztus 30-ig akár részmunkaidőben. 

Érdeklődni a 20/333-7214 vagy 20/954-1631-es 
telefonszámokon lehet. 
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