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Befejeződtek a munkálatok, lezárult a 2. ütem. Elkészült a csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése 
Balatonmáriafürdőn, amelyet ünnepélyes keretek között 2019. április 17-én adott át Kovács Tamás, a 
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója, Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke és 
Galácz György polgármester. 

Az önkormányzat a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosító számú, „Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” című projekt megvalósításához bruttó 312 millió forint Európai 
Uniós támogatást kapott. 
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alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. április15-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 

tárgyaló termében. 

A képviselő-testület megismerte és elfogadta a 
Balatonkeresztúri Rendőrőrs „Beszámoló Balaton-
máriafürdő település közrend, közbiztonsági, 
közlekedésrendészeti helyzetéről 2018.” című 
előterjesztését. Az önkormányzat megköszönte a 
Balatonkeresztúri Rendőrőrs munkáját a község 
közrendjének, közbiztonságának biztosításában. 

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 felkéri a jegyzőt, hogy az SzMSz 
mellékletét képező kormányzati funkciók módosí-
tását a törzskönyvi nyilvántartásban vezettesse át. 

A képviselő-testület a 3B Turisztikai 
Egyesületnek a 2019. évi nyári szezonra történő 
felkészülésről szóló beszámolóját megtárgyalta és 
elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a társadalmi 
szervezetek 2018. évi támogatásáról adott 
pénzügyi és szakmai elszámolásokat. A képviselő-
testület felkérte a jegyzőt, hogy keresse fel a 
Fergeteges Forgatag Táncbarát Kört és szólítsa fel a 
2018. évben nyújtott támogatásról szóló beszámoló 
mihamarabbi benyújtására. 

A képviselő-testület Bencs Bence és Bencs 
Bettina 2/36-od és 2/36-od arányú tulajdonát 
képező Balatonmáriafürdő, Vilma utca 98. sz. 
157/2 hrsz. ingatlan megvásárlási szándékára 
irányuló kezdeményezést megismerte. A képviselő-
testület az 1. pontban körülírt ingatlanrész 
megvásárlását támogatta. A vételárat – a vagyon 
kataszterben szereplő értékben – 808.000 Ft-ban 
elfogadta. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a társtulajdonosokkal a 
tárgyalást kezdje meg. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a T-Alfasystem 

Kft. kérelmét és bérbe adta 2019. május 1-től 2019. 
december 31-ig határozott időre, 25.000 Ft/hó 
összegben, a Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
Imre tér 9. szám alatt lévő önkormányzati épület 
(Községháza) földszintjén található, külön 
bejárattal rendelkező irodahelyiséget. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
értesítse a kérelmezőt a testület döntéséről és a 
bérleti szerződést kösse meg a fenti feltételekkel. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a „Közterületi gép-
eszközbeszerzés” tárgyú előterjesztést és támo-
gatta a homlokrakodó szett és univerzális kanál 
beszerzését a megadott műszaki tartalommal. A 
képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendele-
tében a beszerzéshez szükséges nettó 2 200 000 Ft 
+ Áfa (27%) = bruttó 2 794 000 Ft összegű forrást 
biztosította. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében „A nemzeti és helyi identitás-
tudat erősítése” címmel kiírt módosított pályázati 
felhívásra benyújtandó támogatási igény szakmai 
és műszaki tartalmát. A képviselő-testület 
támogatta az Andrássy Mária Közösségi Ház (8647 
Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. E. u. 257-258., 133/2 
hrsz.) ingatlanon az alábbi célterületek 
fejlesztésére irányuló pályázat benyújtását: 

 a meglévő közösségi és kulturális 
építmények külső és belső tereinek felújítása, 
bővítése, korszerűsítése 

 a közösségi célú helyiségekben megvalósuló 
kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzés és működési 
költségek támogatása 

 közösségszervező alkalmazásának bértámo-
gatása 

Felkérte a polgármestert a projekt kidolgozására, a 
támogatási igény benyújtására. A projekt kedvező 
elbírálása esetén felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződés 
aláírására, a projekt teljes körű megvalósítására. 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 

B 
Hírek a Hivatalból 
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2013. évi XXXVI. törvény 24.§(1) bekezdése alapján 
Balatonmáriafürdő településen Helyi Választási 
Bizottság póttagjainak Cséplőné Käsz Ágnes és 
Jóóné Devecseri Ildikó Ágnes balatonmáriafürdői 
lakosokat megválasztotta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Daka Miklós kérelmére a 
Balatonmáriafürdő település településrendezési 
eszközeinek a Balatonmáriafürdő, Vasút utca 20. sz. 
462/3 hrsz. ingatlan utcai szabályozási vonalának 
módosítására tett kezdeményezéséről szóló 
38/2019.(II.18.) számú képviselő-testületi 
határozatát nem kívánta módosítani. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy a kérelmezőt 
a döntésről tájékoztassa. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
Allfordent Kft. ajánlatát, és szombati, vasárnapi 
napokon (szabad-valamint pihenőnapon) továbbá 
ünnepnapokon biztosította a település fogászati 
ügyeleti ellátását 9:00-17:00 óra közötti 
időtartamban 2019. május 1-től havonta 6 Ft/fő 
összegű díjazásért. 
A rendelés helye: Keszthely, Kossuth u. 7-9. 
A rendelést végző orvos: Dr. Siroki Péter fogorvos 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
az erre vonatkozó szerződést kösse meg. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány által 2019. évben kiírásra 
kerülő pályázati felhívását és nem kívánt pályázni 
Ovi-Sport Pálya megvalósítására. 

A képviselő-testülete megismerte Tóth Tamás 
kérelmét és nem támogatta a Balatonmáriafürdő, 
Központi Fizető strandon Mojito Lemon mobilpult 
üzemeltetését a 2019. évi nyári szezonban. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
kérelmezőt értesítse a döntésről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormány-
zat - kitüntető címekre javaslat napirend 
tárgyalására zárt ülést rendelt el. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. április 15-én zárt 

testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a „Balaton-
máriafürdő belterületi utak felújítása 2019” tárgyú 
előterjesztést. A képviselő-testület egyetért a 
beszerzés szerinti műszaki tartalom megvalósí-
tásával, ezért a lefolytatott beszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőként a Balaton-Út Kft. 
vállalkozást hirdette ki. Ellenszolgáltatás összege: 
4.680.000,- Ft. A képviselő-testület felkérte továbbá 
a polgármestert, hogy a nyertesként megjelölt 
szervezettel az eljárásban meghatározott idő-
pontban a szerződés megkötéséről intézkedjen. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Hajas Béla képviselőt 
személyes érintettsége miatt kizárta Somogy 
Megyei Önkormányzat - kitüntető címekre javaslat 
napirend döntéshozatalából. 

A képviselő-testülete megismerte a Somogy 
Megyei Közgyűlés által alapított és javasolható 
kitüntető díjakat. A szóbeli előterjesztés alapján, 
Pro Comitatu Somogy Díjra javasolta Hajas Béla 
balatonmáriafürdői lakost, a Marcali Hidas Frigyes 
Zeneiskola igazgatóját. Hajas Béla zenei pályáját 
1980-ban kezdte, trombita tanárként. Munkája 
mellett, civil szervezet szakmai vezetőjeként, több 
évtizeden keresztül oktatta a fiatalokat a fúvószene 
szeretetére. Fúvószenekari találkozók, fesztiválok 
szervezésével, országos és nemzetközi kapcsolato-
kat épített. Tevékenységével, egész életművével 
országos, illetve nemzetközi hírű szakmai elisme-
rést vívott ki. Életművével hozzájárult Somogy 
megye fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. 

A képviselő-testület soron következő ülése 
2019. május 13-án (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 
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A szolgáltatás folyamatos, 24 órás készenléti 

rendszerben működik. Segítségével fenntarthatók a 
biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben 
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő 
személynél történő gyors megjelenésre és 
segítségnyújtásra. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe 
veheti: 

A) az egyedül élő, 65 év feletti személy, 
B) az egyedül élő, súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, vagy 
C) a kétszemélyes háztartásban élő, 65 év feletti 
időskorú, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 
 

Érdeklődni: Marcali Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ, Marcali, Dózsa Gy. u. 9., vagy 
személyesen Guzsvinecz Roland szakmai vezetőnél. 
 
Tel: 85/310-055; 06-30/349-62-13 
 

 
 
 

 
 
Komoly büntetés jár az illegális vízvételezésért! 

 
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a DRV 

Zrt. szolgáltatási területén az ideiglenesen – 
mezőgazdasági, építési vagy egyéb munkák 
kapcsán – felmerülő többlet-vízvételezési igény 
minden esetben bejelentés köteles. 
A vízvételezéshez szükséges ügyintézési 
folyamatot az alábbiakban ismertetjük: 
 
 
 
 
 

BEJELENTÉS 
Többlet-vízigény felmerülésekor vegye fel a 

kapcsolatot. 
Üzemvezetőségeink elérhetőségei a 

www.drv.hu/uzemvezetosegeink weboldalon, a 
Vízvételezéshez kapcsolódó elérhetőségek linkre 
kattintva megtalálhatók. 

A kérelmet a vételezés tervezett időpontjánál 
legalább 2 héttel korábban, írásban kell benyújtania 
a szolgáltató felé. 
ADATEGYEZTETÉS 

Az egyeztetés során tájékoztassa az üzemveze-
tőség ügyintézőjét a vízvételezés céljáról, várható 
időtartamáról, a napi vételezési igény mértékéről. 
SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Amennyiben felmerült vízvételezési igénye 
biztosítható, a Társaság azt elsősorban az érintett 
üzemvezetőség telephelyén kialakított vízvételezési 
ponton keresztül, vagy a településen kijelölt tűzcsap 
igénybevételével teszi lehetővé. (A tűzcsap 
mérősítésének költsége a megrendelőt terheli.) A 
vízvételezési szerződés másolatának minden esetben 
a helyszínen rendelkezésre kell állnia. 

A DRV Zrt. a víz tűzcsapról történő szolgáltatását 
az alábbi esetekben tagadhatja meg: 
 Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében. 
 A felhasználó a felhasználási helyen 
rendelkezik vízbekötéssel, amelyről a vízigény 
biztosítható, vagy nincs a településen az igény 
kielégítésére alkalmas tűzcsap. 
 Ha az igénybejelentő szerződéses 
folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott 
számlatartozást tart nyilván Társaságunk, illetve 
a kérelmező szervezet ellen felszámolási vagy 
csődeljárás folyik. 

JOGI KÖVETKEZMÉNYEK 
A DRV Zrt. feljelentés megtételére jogosult a 

szabálytalan közműhasználóval szemben. A 
szabálytalanság esetén pedig a 259/2011. (XII.7.) 
kormányrendelet 1. számú mellékletében leírtak 
alapján 30 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő 
bírságot szabhatnak ki. 

Tisztelettel: 
DRV Zrt. 

 

 

Személyes biztonság otthonában! 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Impresszum 
Mária Infó; Havonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 
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MÁJUS 1. A hajózási idény kezdete a Balatonon.  
Ez a nap hagyományosan a kerékpáros hajózási 

egyezmény aláírásának a napja, amelyre minden 
évben másik településen kerül sor. Immár hetedik 
éve a szezon meghosszabbítása érdekében a 
BAHART - Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, 
Szigliget, Badacsonytomaj között megkötött 
megállapodás a kerékpárosok közlekedését 
könnyíti meg a hajójáratokon a szerződő 
települések között. Az elő- és utószezon 
meghosszabbítása a célja a programnak, melyhez a 
szerződő önkormányzatok anyagiakkal járulnak 
hozzá. A BAHART képviselője elmondta, hogy évről 
évre népszerűbb a járat, tavaly a két hónap alatt 
mintegy 1800 kerékpáros vette igénybe a 
kedvezményt. A házigazda, szívélyes vendéglátó 
idén Szigliget volt. A protokoll eseményre a 
faluházban került sor, nagyon vidám légkörben. 

 
Balatongyörökről kerékpárral érkezett a 

küldöttség. Márián megijedtünk a hűvös széltől és 
mindannyian hajóval utaztunk. 

 
A programba egy kis séta is belefért, a finom 

ebéd után megtekintettük az alkotóházat és a szép 
parkot. 

Jövőre Balatonmáriafürdő lesz az esemény 
házigazdája. 

Tánc világnapja - Nagykanizsa 

A Balatonmáriai Táncklub, 2019 
április 28-án részt vett 
Nagykanizsán, a Tánc világnapja 
alkalmából rendezett fesztiválon. A város 
különböző pontjain felállított színpadokon 
táncoltunk, vagy csak simán az úttest aszfaltján. 
Településünk neve többször is elhangzott 
mikrofonban kisebb-nagyobb közönség előtt. Részt 
vettünk a felvonuláson is. Egy utánfutót 
díszítettünk fel a vízparti nyaraláshoz szükséges 
kellékekkel. Balatont népszerűsítő zenék „kísértek” 
minket egészen a főtérig. 

 
Este felléptünk a gálaműsorban is, ahol a bécsi 

keringő formációnkat táncoltuk el. Jó hangulatú, 
vidám nap volt – igazi kikapcsolódás mindenkinek. 
Következő fellépésünk a siófoki regatta lesz. A 
csapat nevében köszönöm szépen a testület anyagi 
támogatását, hiszen Kanizsán már az új ruháinkban 
villogtunk; és csak zárójelben jegyzem, meg, hogy 
nagyon sok elismerést, dicséretet gyűjtöttünk be. 

 
Greffer Józsefné 

Térségi összefogás a turizmus 
érdekében  

Hirdetés 

Július- augusztus hónapra éjszakai recepcióst 
felveszek. Hotel Napsugár 
Kálsecz Károly, Tel: 30/411-2567; 30/445-1801 

Keresztúri gazdabolt tavaszi ajánlata: 
permetezőszerek, locsolás-technika, vetőmagok, 
virágföldek, műtrágyák, kerti szerszámok, nagy 
választékban! Várom volt és leendő vásárlóimat: 
Iskola u. 4. 
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Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn 

 
Örömmel tájékoztatjuk a település lakosságát, és az üdülőtulajdonosokat, hogy elkészült a csapadékvíz-
elvezető hálózat fejlesztése Balatonmáriafürdőn, amelyet ünnepélyes keretek között 2019. április 17-én 
adott át Kovács Tamás, a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója, Bíró Norbert, a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnöke és Galácz György polgármester. 

 

Az önkormányzat aTOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009azonosítószámú, „Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” című projekt megvalósításához bruttó 312 millió forint Európai Uniós 
támogatást kapott. 

A projekt céljai: a környezet biztonságának növelése, állapotának javítása, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti 
káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett 
és kártétel nélküli elvezetése, a vizek helyben tartása, a vízgyűjtő területről lefolyó vizek belterületen történő 
összegyűjtése.  

Mindezt az önkormányzat a hiányzó csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével, és a meglévő hálózat 
rendbetételével kívánta elérni, ezáltal biztosítva a Balaton ökológiai állapotának javítását is. 

Balatonmáriafürdő csapadékvíz projektje két ütemben valósult meg. Az első ütemben a Rákóczi utca és 
környéke, a Vilma utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Gróf Széchényi Imre térre csatlakozó Ady utcai 
zárt csapadékcsatorna kiváltása és a Dózsa György utcán padkafolyókák kiépítése valósult meg. Közel 1045 
fm csapadékvíz csatorna és 237 fm folyóka határidőre megépült. 
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A projekt második ütemét 2018. május elején kezdte meg a nyertes kivitelező Szabadics Közmű- és 
Mélyépítő Zrt, aki egyébként az I. ütemet is építette. Ez a szakasz többek között a Bárdos Lajos, Keszeg, 
Akácfa, Őrház, Temető utca és Vasúti sétány csapadékcsatorna építését és a Gróf Széchényi Imre téri zárt 
szakasz tisztítását jelentette több, mint 3 870 fm-en. A beruházás a tervezett határidőre sikeresen 
befejeződött annak ellenére, hogy tekintettel kellett lenni a turisztikai szezonra, vagyis az önkormányzat nem 
engedélyezte a munkavégzést a június 1. és szeptember 30. közötti időszakban. 

A vizek helyben tartása fontos környezetünk védelme érdekében, mint például a csapadékvíz, mely 
jelentős vízkészlet. Nem ivóvíz minőséget igénylő, helyi felhasználása ma már egyre inkább elterjedt, és 
remélhetőleg a jövőben jelentősége csak növekedni fog. 

A település hatékony vízgazdálkodásának megvalósításához a lakosság a következő gyakorlati 
megoldások bevezetésével, alkalmazásával járulhat hozzá: 

- A szennyvíz- és csapadékvíz-gazdálkodás fenntartható gyakorlatának elérése érdekében célszerű a 
különböző minőségű vizeknek a keletkezés helyén történő szétválasztása. Ez nem csupán javítja a 
tisztítás hatásfokát, de hatékonyabb újrahasznosítást is lehetővé tesz. 

- A csapadékvíz, mely ellentétben a felszín alatti vízzel, nem köztulajdon, alkalmas különböző 
háztartási és ház körüli vízigény kielégítésére, és mivel kezelése nem igényel különleges képzettséget, 
alternatív vízkészletet jelenthet az ingatlan tulajdonosa számára. A házi ciszternákban tárolt 
csapadékvíz kertöntözési és háztartási vízként hasznosítható. 

- A létrehozott és létrehozandó csapadék elvezetési infrastruktúra fenntartásánál fontos a 
magántulajdonú ingatlanok előtt az árkok tisztítása. 

Tisztelettel: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Húsvéti locsolkodás! 

Az Őszidő Nyugdíjasklub a hagyományokhoz és 
szokásához híven locsoló partit tartott április 23-án. 
A húsvéti készülődés fáradalmait ki nem pihenve 
vidáman, szép számban érkeztek a tagok. A férfiak 
locsoló versekkel kedveskedtek a hölgyeknek és 
illatos kölnivel meglocsolták őket. Viszonzásul apró 
ajándékot, édességet kaptak. A jó hangulatot 
megszakítva Arnold János klubelnök az 
elkövetkezendő feladatokra, programokra hívta fel a 
tagság figyelmét. Az ünnepek alatt elfogyasztott 
ételek után jól esett a zsíros kenyér lila hagymával. A 
vidám hangulatot fokozta a zeneszolgáltatás is. 
Nagyon kellemes délutánt töltöttünk ismét együtt! 

Ress Mária 
klubtag 

 

Festetics Iskola 2019. április 

Húsvét előtt a hatodik és hetedik osztályosok a 
Szakmák Éjszakája című rendezvényen vettek részt 
Fonyódon, melyre a meghívást a Siófoki Szakképzési 
Centrum Bacsák György Szakgimnáziumától és 
Szakközépiskolájától kaptuk. Itt lehetőség nyílt az 
iskola által kínált szakmák megismerésére, valamint 
tájékoztatást kaptak tanulóink a következő tanévben 
bevezetésre kerülő hajózási technikus képzés 
feltételeiről. 

Ugyanezen a napon tantestületünk színház-
látogatást tett Zalaegerszegen. 

Április 16-án délelőtt rendőrségi tájékoztatást 
hallhattak a hatodikosok az etikus internet-
használatról a Bél Mátyás Látogatóközpontban. 

Civilek – Őszidő Nyugdíjasklub 
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Még ezen a napon délután Pusztai Lili hetedik 
osztályos tanítványunk körzeti összetett atlétika 
versenyen egyéniben 2. helyezést ért el, mellyel 
bejutott a megyei fordulóba. 

 

Húsvét után iskolai papírgyűjtést szerveztünk, 
majd 29-én felső tagozatosaink részt vettek a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szervezett „Jobb, 
ha el se dobod” szemétszedési akcióban, melyet a 
„Föld Napja” elnevezésű országos szemétszedési 
akció keretében hirdettek. 

Fekete Ottilia 
igazgató 

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍ 
 
Fogászati ÜGYELETI ellátás Keszthelyen 
szombati, vasárnapi napokon, továbbá ünnep-
napokon 
2019. május 1-től a Glória Dentálban, 
8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9. 
+36/83-777-427; +36/30-9578-577 
Dr. Siroki Péter fogorvos 
 

                          
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

PÜNKÖSDI MEGHÍVÓ  
Ezúton meghívunk mindenkit a szezon első 

nagyrendezvényére! 
Fiatalokat és időseket, családokat, gyerekeket 

szeretnénk e napon egy kicsit megmozgatni, játékos 
együttlétre, szórakozásra bíztatni. 

Sokféle lehetőséget kínálunk, remélem, minden 
korosztály talál kedvére valót. 

Tartson velünk! 
Jó szórakozást! 

PÜNKÖSDI CSALÁDI SPORT ÉS 
EGÉSZSÉGNAP 

 
2019. június 8-án 
12 órától 
a Központi 
Strandon 
 
 
 
 
 
 
10.00-12.00 

Első Balatoni Sárkányhajó Átevezés 
Balatongyörökről – Balatonmáriafürdőre 
A hajók fogadása kb 12.00-kor 

 
13.00-17.00 

Közlekedésbiztonsági programok 
Kerékpárok regisztrációja 
14.30 Kerékpáros ügyességi verseny 
KRESZ - teszt 
14.00 BMVI vitorlás bemutató   

 
12.00-16.30 

Egészségfejlesztési programok 
Szűrősátor 
13.30 Újraélesztés bemutató 
14.00 Gyógytorna Senioroknak 
14.30 Kondicionáló torna hölgyeknek 
15.00-16.30 Kamasz játszó (ping-pong, 
tollaslabda, röplabda) 
15.30 KEREKÍTŐ baba- mama 
15.30 Kispapa góllövő játék 
16.10… egy kis mozgás mindenkinek kell! 

 
Egyéb programok 

12.00-17.00 Bazsa-rózsa népi játszótér 
16.30 Babakiállítás megnyitó a Galériában 
17.00 Meseszínház: A nagy Ho-ho-horgász 
18.30 Táncest (Eraklin Táncklub 
Nagykanizsa, Balatonmáriafürdői 
Táncklub) 
20.00 Utcabál a Bale-Seen zenekarral 

 

Hirdetés 
 

A Kincses Somogy termelői piacon 
Balatonmáriafürdő, Keszeg u 4. 
paprika, paradicsom, uborka, káposzta, karfiol, 
stb. palánta vásár szombatonként. 
2019. május 25-én szombat délelőtt gyereknap! 
 
 
Műanyag csónak elektromos motorral, 
akkumulátorral, evezővel + utánfutó eladó 
Balatonfenyvesen.                        Tel: 06/305781241 


