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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. július 17-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott 
a Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati 
kiírása alapján, a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét 
benyújtja 62 erdei m3 kemény lombos fafajta 
mennyiségre. A képviselő-testület 2019. évi 
költségvetésében a benyújtott igényéhez 1000 
Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. A képviselő-
testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint 
vállalta, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 

A képviselő-testület támogatta 1 db klíma-
berendezés beszerzését és felszerelését a Balaton-
keresztúri Rendőrőrs (8648 Balatonkeresztúr, 
Iskola u. 1.) épületébe, valamint 2 db klíma-
berendezés beszerzését és felszerelését az Andrássy 
Mária Közösségi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, 
Bajcsy Zs. u. 257-258.) épületébe összesen 450.000 
Ft+Áfa összegben, a 2019. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület soron következő ülése 
2019. augusztus 12-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 

 

Kedves Betegek! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. augusztus 19-
30. között a rendelés szünetel. 

Következő rendelés: 2019. szeptember 2. 

Helyettes orvos: Dr. Virág Sándor 
Balatonkeresztúr, Új Élet utca 21. szám alatti 
rendelőben. Tel: 85/376-230 

Rendelési idő: 

Hétfő:  08-12 

Kedd:  13-16 

Szerda:  13-16 

Csütörtök: 08-12 

Péntek: 08-11 

Kérem szíves megértésüket. 

Dr. Kónya Gábor sk. 
háziorvos 

 
 
 
 
 
 
 
Fogorvosi rendelés - Marcali 
 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a rendelési 
idő 2019. augusztus hónapban 
az alábbiak szerint módosul: 
 
Hétfő: 15:30-20.00 
Kedd: 15:30-20.00 

Szerda, Csütörtök 8:00-12:00 helyben helyettesít 
Dr. Makai Attila (csak sürgősségi ellátás) 
 
Péntek: 15:30-18:30 
 

Dr. Pentz Nóra sk. 
Fogorvos 

 

B 

Hírek a Hivatalból Betegellátás 
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Balatonkeresztúri Helyi Választási Iroda 

 
Tisztelt BALATONMÁRIAFÜRDŐI 

Választópolgárok! 

A köztársasági elnök a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek általános 

választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. 
 

A szavazás helye: Balatonmáriafürdő 
Községháza (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
Imre tér 9.) 

A szavazás ideje: 2019. október 13. vasárnap 
6.00 – 19.00 óra között. 

Fontos határidők: A választópolgárt, aki 2019. 
augusztus 7-én a névjegyzékben szerepel, a 
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről 2019. 
augusztus 23-ig. 

Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a 
szavazóköri névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda 
értesítő megküldésével tájékoztatja a felvételről. 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. 

Átjelentkezési kérelmek: 2019. október 9-
én 16.00 óráig. (az nyújthatja be, aki 2019. június 
26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelem 
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és annak érvényessége legalább 2019. 
október 13-ig tart.) 

Mozgóurna iránti kérelem: 

 2019. október 9-én 16.00 óráig (levélben 
vagy elektronikus azonosítás nélkül, 
elektronikus úton 

 2019. október 11-én 16.00 óráig 
(személyesen vagy elektronikus 
azonosítással, elektronikus úton) 

 2019. október 11-én 16.00 órát követően 
(elektronikus azonosítással, elektronikus 
úton vagy személyesen 2019. október 13-
án 12.00 óráig, a szavazatszámláló 
bizottsághoz 

 

 

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. 
augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként 
indulni szándékozó választópolgár részére az 
ajánlóívet. 

Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda 
vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. 
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a 
település választópolgárainak legalább 1%-a 
jelöltnek ajánlott. 

A jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-
én 16.00 óráig kell bejelenteni. 

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 
24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. 

Balatonmáriafürdő községben 1 fő 
polgármester és 4 fő képviselő kerül 
megválasztásra. 

Polgármesterjelölt az lehet, akit a 
választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. 

Képviselőjelölt az lehet, akit a 
választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 

2019. október 13-án választási gyűlés nem 
tartható, és politikai reklámot nem lehet 
közzétenni. 

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek 
érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 
16.00 óráig köteles eltávolítani. 

 

Balatonkeresztúr, 2019. július 31. 

Mestyán Valéria 
HVI vezető 
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Július utolsó hétvége a legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó nyári rendezvények 
időpontja Balatonmáriafürdőn. 

A MÁRIA NAPOK rendezvénysorozat idén szép 
kiállítás megnyitókkal kezdődött. 

Végre elkészült a Községháza emeletén a 
kiállítóhelyek felújítása. A termeket szigetelték, új 
ablakok kerültek beépítésre, padlózattal látták el, 
és korszerű világítást kapott a terem. Igazán ízléses 
és szép lett, méltó helyszíne Bakó Béláné Szepesi 
Anna rajztanár „Életem pillanatai… minden, ami 
szép” című kiállításának. 

 

A megnyitót nagy érdeklődés kísérte, az életmű 
válogatás teljes betekintést adott a művész kedvenc 
témáiból: természet, állatok, a környező világ, 
emlékek. A megnyitón a marcali zeneiskola 
tehetséges növendékei muzsikáltak. A kiállítást 
azóta sok helyi megtekintette. 

Egyúttal megnézhettük a felfrissített 
helytörténeti kiállítást is. A Balaton-Mária-Fürdő 
(1896-1945) című állandó kiállítás újrarendezését 
a Marcali Múzeum és Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzatának munkatársai végezték. Huszár 
Mihály történész kalauzolta körbe az érdeklődőket. 

 

Máriafürdő ünnepére megérkeztek a partner 
települések képviselői is. Lengyelországból Maciej 
Bratborski úr, Koźmin város polgármestere, 
németországból Karl-Ludwig Wéber úr, Auleben 
település polgármestere, valamint Harald 
Walkmann úr és kedves felesége, Jana asszony, a 
szlovákiai Hetény település polgármestere Magyari 
Ferenc úr. Továbbá Sors Róbert úr, Horgos 
polgármestere és Putnik Lázár úr, Újszentiván 
polgármestere, Tomas Koch úr, a Hamburgi 
Nemzetek Fesztiválja igazgatója. 

A Mária Napok keretében zajlott a XXVI 
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó. 
A szervező karnagy szerint sok zenekar küzd 
gondokkal az utánpótlás nevelés, létszám ügyében. 
Zenekarban muzsikálni nagyon sok munkát, időt, 
gyakorlást és koncentrált zenei tanulmányokat 
igényel. A mai fiatalok a könnyebben elérhető 
tevékenységet választanak. Hajas Béla, a házigazda 
Balaton M&K Fúvószenekar karnagya mégis kiváló 
együtteseket hívott az idei találkozóra. 
Kiemelkedően színvonalas zenét hallgathatott a 
három nap alatt több koncerten a zeneszerető 
közönség. Résztvevők voltak idén: Koźmini 
Fúvószenekar (PL) Robert Kacsolowszky 
irányításával, Barcsi Városi Fúvószenekar Szehágel 
Balázs karnagy vezetésével, Nagykanizsai 
Fúvószenekar Tatár Csaba karnaggyal – mert 
nélkülük nem lehet …  

Továbbá a Békési Ifjúsági Fúvószenekar Bagoly 
László vezényletével, a Csurgói Fehérvári József 
Fúvószenekar, valamint a Győri Rába 
Fúvószenekar. 
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Az Elnök Emberi Fúvószenekar Budapestről, 
Lukács István és Dominkó Péter irányításával 
közösen zenélt a Balaton M.&K. Fúvószenekar Hajas 
Béla karnaggyal együtt, a közönség tapsától kísérve. 

A mazsorettek a menetzene alkalmával és a 
színpadon is zajos sikert arattak idén is. 

 

Minden évben köszöntjük falunk újszülöttjeit, 
mert örülünk, ha a településen élő fiatalok itt 
tervezik a jövőjüket, családot vállalnak és 
gyarapítják közösségünket. 

„Balatonmária Ifjú Polgárává” fogadom – Galácz 
György polgármester nagy örömmel üdvözölte a 
kisbabákat: Kézsmárki Zsombor, és Nagy 
Zsuzsanna Anna – kívánjuk, nőjenek fel 
egészségben, szerezzenek sok örömet a szüleiknek! 

 

 

A péntek estét a Blue Cold Jalapenos zenekar 
zárta Red Hot Chilli Peppers zenékkel. 

Kiss Péter zenekarvezető Balatonkeresztúrról 
indította zenei pályáját, ma több formációban is 
játszik.

 

Sajnos a várva várt Fehérvári Alfred, FREDDIE 
fellépése a heves vihar, égszakadás szerű eső miatt 
elmaradt. Vasárnap a marcali LA-NO Live 
együttessel bulizhatott a közönség. 
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Ősz Idő Klub - Palacsinta parti 
az ovisokkal! 

 

 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub július 2-ára hívta meg 
a Csillagvirág óvoda nebulóit a szokásos „palacsinta 
napra”. Arnold János köszöntötte az óvónénikkel 
megjelent apróságokat. Énekkel, tánccal felkészülve 
szórakoztatták a klubtagokat. Viszonzásul 3 féle 
ízesítésű palacsintával, málnaszörppel vendégeltük 
meg őket. A közös csoportkép után a gyerekek kis 
időt a felújított strandon, a játszótéren töltöttek. 

Tagjaink annyi palacsintát sütöttek, hogy az el 
nem fogyasztottakat elvittük az óvodába. 

 
Fotók: Papp János 

A klubtagok, mint gyakorlott nagyszülők, 
örömmel töltötték a délutánt az ovisokkal! 

Ress Mária 
klubtag 

Andrássy Mária Közösségi Ház - 
Augusztus 

Augusztus hónapban Horváth József helyi 
művész festményeit tekinthetik meg. A kiállítás 
címe: EEmmlléékkeekk  lláánnggjjáábbaann...... 

 

Ízelítő - a kép címe: Deja vu. 

 

 

CIVILEK 
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22.30 
Tűzijáték 

 

 

 

Augusztus 17-én: 
Gyenes Néptánc Együttes  

AAuugguusszzttuuss  2200--áánn  eessttee  
aa  KKöözzppoonnttii  ssttrraannddoonn  

Ünnepi műsor után... rockkoncert Táncklub 
Balatonmáriafürdő  

Sári Évi és Egyházi Géza 


