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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 

2019. XIII. évfolyam 9. szám. szeptember 

Helyhatósági választás 2019 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13. 
A szavazás helye: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 

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

A jelöltek bemutatkozása a 6 – 11. oldalon. 

Szeptember   
a strandon 
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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. augusztus 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. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 25.§ (2) bekezdése alapján 
– a Helyi Választási Iroda vezetőjének 
előterjesztése alapján – a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak megválasztotta: Horváth Edina Rita, 
Bárdióné Berkes Judit, Jóóné Devecseri Ildikó 
Ágnes, Lőcziné Gaál Gyöngyi, Molnárné Márkó 
Melinda balatonmáriafürdői lakosokat. 
Póttagjainak megválasztotta: Cséplőné Käsz Ágnes, 
Vidák Bernadett balatonmáriafürdői lakosokat. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balatoni 
Szövetség által alapított Balaton Díj adományozá-
sáról szóló felhívást, azonban javaslattételi jogával 
nem kívánt élni. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatása” címmel 
kiírt pályázati felhívást. A képviselő-testület 
támogatta a Magyar Falu Program keretén belül 
pályázat benyújtását a Rákóczi utcai járda építés 
anyagköltségének támogatására. A támogatás 
összege 4 millió Ft. Felkérte a polgármestert a 
pályázat elkészítésére, benyújtására, kedvező 
támogatói döntés esetén felhatalmazást ad a 
szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződés 
aláírására, a projekt teljes körű megvalósítására. 

A képviselő–testület soron következő ülése 
2019. szeptember 12-én, 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 

 
 

 
Kovács Ernő 87 évet élt. 

Kovács Ernő 1982-ben 
költözött családjával 
Balatonmáriafürdőre. Az 
első szabadon választott 
képviselő-testület tagja volt 
(1990-1994). Mi, akkori 
fiatal képviselők, csak Ernő 
bátyámnak szólítottuk. 
A világháború okozta 
bizonytalan évek, Jugoszláviából a kitelepítés, 
határozott személyiséggé formálta. Mindig 
érdeklődéssel figyeltük, mikor igazi magyar 
emberként felidézte a múlt emlékeit. Képviselőként 
együtt töltött évek alatt értékes javaslataival, 
jóindulatú kritikáival kivívta mindannyiunk 
tiszteletét. A délszláv háború idején külpolitikai 
szakértőnk is volt. Szerette Balatonmáriafürdőt, 
mindig érdeklődéssel figyelte a környezetében zajló 
eseményeket. Ha az utcán találkoztunk, soha nem 
maradtak el kérdései, javaslatai a munkánkkal 
kapcsolatban. Utolsó találkozásunkkor is kifejezte 
örömét, hogy szépen fejlődik a település. Amikor 
elköszöntünk, csak ennyit mondott: „Csak így 
tovább!” 

Ernő Bátyám! 

Nyugodj békében! 

 

Galácz György 
polgármester 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Tájékoztatás Iskolakezdési támogatásról 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül, a 
tanévkezdés megkönnyítése érdekében, a 
balatonmáriafürdői lakóhellyel rendelkező, nappali 
rendszerű oktatásban résztvevő általános iskolai és 
középiskolai tanulókat iskolakezdési támogatásban 
részesíti. 

Az iskolakezdési támogatás összege: 
- általános iskolai tanulók esetében 8 000 Ft, 
- középiskolai tanulók esetében 15 000 Ft. 
A támogatás kifizetésének feltétele a tanulói 

jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás 
benyújtása. 

A támogatás a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal 11. számú irodájában, az 
önkormányzat házipénztárából vehető fel október 
31. napjáig. 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. 

Galácz György 
polgármester 

 
BALATONMÁRIAFÜRDŐ 

POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE 

Tisztelettel tájékoztatom a balatonmáriafürdői 
ingatlantulajdonosokat, hogy 2019. augusztus 26-
tól a Rákóczi utcában, a körforgalom és a Nyugati-
övcsatorna közötti szakaszon folytatódik a 
közművek felújítása. A kivitelezési munkák az 
elektromos és gázhálózat esetében a szerződések 
szerint, 2020. április 12-ig tartanak. 

Az elektromos hálózat átépítését a Kábel 
Műhely Kft. (8360 Keszthely, Tomaji sor 42.) végzi. 
A gázhálózat átépítését Verein Építőipari 
Szolgáltató és Vendéglátó Kft. (8960 Lenti, Béke u. 
42.) végzi. 

Ezen időszak alatt a vízhálózat felújítása is 
megtörténik. A munkát a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt. végzi. 

A kivitelező cégekkel egyeztetve, a munkák 
idejére az átmenő forgalmat megtiltjuk. A 
zavartalan munkavégzés érdekében a forgalmat 
úgy szervezzük, hogy az ingatlanok tulajdonosainak 
a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk. 

A Ládonyi Mérnöki Kft. tervező által készített, 
Balatonmáriafürdő Rákóczi utca felújítása tárgyú 
tervek alapján a Rákóczi utca további felújításának 
építési engedélyezési eljárása befejeződött. Jogerős 
építési engedéllyel rendelkezünk. A felszíni 
munkákat 2020 őszén tervezzük elkezdeni. További 
információk, valamint a részletes kiviteli 
dokumentációk mindenki számára elérhetők a 
Községházán, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
Imre tér 9. szám alatt, minden hét szerdai napján 
9:00 – 12:00 közötti időpontban. 

Balatonmáriafürdő, 2019. augusztus 15. 
 

Galácz György 
polgármester 

 
Tisztelt Felhasználók! 
 

A DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási 
Osztálya végzi a Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 9.- 
87. ingatlanok közti szakaszán az NA 100 mm 
átmérőjű ellátó ivóvízvezeték és az NA 300 mm 
átmérőjű regionális ivóvízvezeték kiváltási 
munkáit. 

A munkák elvégzésére az ivóvíz ellátás 
üzembiztonságának növelése és a Rákóczi u. 
tervezett útburkolat felújítása érdekében kell 
elvégezni, melyet az üzemeltető a DRV Zrt. saját 
beruházásában valósít meg. 
 

 
 

A munkákat társaságunk 3 ütemben valósítja 
meg, melyek várhatóan a következőek lesznek: 

1. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. – Ady 
E. u. – Nyárfa u. közti szakasz, 2019. 09. 09.- 
10. 13. között. 

2. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. – 
Nyárfa u. – Rákóczi u. – Bárdos Lajos u. 
közti szakasz, 2019. 10. 15.-11. 30. között. 

Közérdekű közlemények 
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3. ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. – 
Bárdos Lajos u. – Rákóczi u. – Bernáth Aurél 
u. közti szakasz, 2019. 12. 02..-2020. 01. 31. 
között. 

A munkák zavartalan elvégzéséhez ütemenként 
ideiglenes forgalmi rendváltoztatás szükséges, 
amely minden egyes szakaszon, a munkák idejére 
teljes útzár kiépítését jelenti a gyalogos forgalom 
biztosítása mellett. 

Kérjük Önöket, hogy a munkák ideje alatt a 
gépjárműveikkel az érintett ingatlanokra való 
behajtását mellőzzék. 

Az 1. ütemnél a forgalomszabályozás az alábbi 
vázrajzon feltüntetett módón lesz kiépítve. 

1.ütem: Balatonmáriafürdő, Rákóczi u., – Ady E. 
u. – Nyárfa u. közti szakasz, 2019. 09. 09.- 10. 13. 
között. 

Kérjük, a munkálatok ideje alatt körültekintően 
közlekedjenek a munkaterületen illetve annak 
térségében is, az ingatlanokra történő gyalogos 
forgalmat a munkák alatt folyamatosan biztosítjuk. 

A vízvezeték kiváltási munkák során ideiglenes 
vízhiány, nyomáscsökkenés, zavarosabb víz 
jelenléte előfordulhat, ebben az esetben kérjük az 
üzemeltetőt DRV Zrt.-t a 06-80/240-240 
telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. 

A hosszabb ideig tartó vízhiányról, amikor a 
régi és az új vezeték összekötése történik, Önöket 
előtte a helyi hirdetőújságban értesíteni fogjuk. 

Az ivóvíz a kivitelezési munkák alatt végig 
fogyasztható minőségű lesz. 

Napi munkavégzés: reggel 7 órától délután 
16 óráig. 

Felelős műszaki vezető: Zicsi-Liess Tamás, 
telefon 06-84/506-191, e-mail: zicsi.tamas@drv.hu. 

Felelős építésvezető: Márkus Miklós, telefon: 
06-84/502 625, e-mail: markus.miklos@drv.hu. 

 
Türelmüket és együttműködésüket előre is 

köszönjük! 
 
Tisztelettel: DRV Zrt. Építésszervezési és 

Irányítási Osztály. 
 
 
 

BALATONÁRIAFÜRDŐ, NYÁR 2019 

Az idei nyári programsorozatunk mottója és 
szerkesztési elve a pályázati programunkhoz 
igazodott. 

 
Ezt a gondolatot követve terveztük meg az idei 

rendezvényeinket, és igyekeztünk minden 
korosztályt megszólítani. 

Programjaink helyszíne szokásosan a Központi 
strand szabadtéri színpad és az Andrássy Mária 
Közösség Ház, valamint elkészült a Községháza 
feletti Galéria és Helytörténeti Kiállító terem 
felújítása, amit örömmel vettünk igénybe ismét. 

Június 8-án Pünkösdi játékos, sportos családi 
nappal kezdtük a szezont: Igazán minden korosz-
tály válogathatott a programokból: volt a kicsiknek 
és mamáknak zenés kerekítő foglalkozás; kamasz- 
játszó moderátorra, sokféle sport-eszközzel, a 
hölgyeknek torna. Megjelentek a helyi önkéntes 
tűzoltók és meg lehetett mászni a szerkocsit, ki 
lehetett próbálni az öltözékeket. A Marcali 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai egészség-
védelmi szűrővizsgálatokat végeztek, jó tanácsokat 
adtak a helyes életmódot illetően. A férfiak birtokba 
vették az új Teqball játékot. 

Az este utcabállal ért véget. 

A nyári programok megszólították a gyereke-
ket, remek szórakozást nyújtottak: Jós Tamás 
verses zenés délelőttön énekeltette meg őket. 
Meghallgattuk a Zabszalma Zenekar koncertjét és 
agyagoztunk, korongoztunk Pappné, Erős Judittal. 

Költő vendégünk, Lackfi János délelőtt a 
gyerekeket várta, este a felnőtt olvasókat 
szórakoztatta. 

A zenei paletta sok műfajjal: nosztalgikus rock 
zenét a Balaton Old Boys zenekarral, és a La-No 
Live együttessel. Ifjú tehetséget fedeztünk fel 
Kertész Iván személyében a True Smile Band 
koncertjén, és igényes swing zene szólt a 
Fourtissimo Zenekar energikus előadásában. 
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A klasszikus kemény rock zenét idén a Blue 
Cold Jalapenos zenekar (Red Hot Chilli Peppers 
tribute) szolgáltatta, de legnagyobb sikere a 
PokolgéP zenekarnak volt, minden „öreg rocker” 
szíve velük dübörgött. 

A hagyományosabb műfaj kedvelői örömmel 
tapsoltak augusztus 20-án a népszerű Sári Évi és 
Egyházi Géza, kitűnő művészek, operett - nóta 
összeállításának. 

A Mária Napok: a Fúvószenekari találkozó a 
hagyományok jegyében zajlott, hazai zenekarok és 
lengyel vendégek részvételével. Idén két Ifjú 
Polgárt köszönthettünk, két kisbaba született a 
településünkön. Nem maradt el a szokásos „vízi-
zene” a Balatonban, bár a nagy szél kissé megzavar-
ta a fúvósokat. A mazsorettes lányok műsora 
természetesen üde színfolt volt. Sajnos a sztár-
vendég Freddie nagykoncertjét elmosta a vihar, de 
visszavárjuk hamarosan. 

Kulturális eseményeink sorában fontos a képző-
művészetek támogatása. Kiemelkedő esemény volt 
a Galéria nyitó baba-kiállítás és Bakó Béláné 
Szepesi Anna rajztanár „Életem pillanatai…minden 
ami szép” című gyűjteményes kiállításának a 
megnyitója. 

A Közösségi Ház adott otthont a fiatal nagykani-
zsai művész, Macsekné Sípos Anita képeinek és 
Máté Ferencné, Bebics Zsuzsanna szépséges 
természetfotóinak. 

Horváth József személyében máriai lakosként 
üdvözölhettünk még egy festőművészt. Tájképei 
szeptember végéig láthatóak a KözHáz falán. 

Generációk találkozója - szeptember 28. – 
ezzel zárjuk a szezont! – és bizonyítjuk, hogy az 
idősebb generációktól van mit tanulni, és példát 
venni… 

Délután bemutatkoznak a helyiek, fiataltól 
idősekig. 

Az este fellépő vendégei: Freddie akusztikus 
koncert, Csengeri Attila musical énekes és kollégái, 
este a vacsora után Komár László emlékét idézzük 
fel, a táncoló lakkcipőkkel, és halványkék 
szemekkel… 

Szeretettel meghívjuk és várjuk rendezvényünkre. 
Találkozzunk Balatonmáriafürdőn! Jó szórakozást! 

Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda 
meghívója 

 

 

Ősz Idő Klub 

 

Véget ért a nyári szünet. 

 

A klubtagok visszatértek és ismét hetente 
találkoznak.    :) 
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„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen lesz a 
világ holnap.” 

Marié von Ebner-Eschenbach 

 
1990-től veszek részt a helyi közügyek 

alakításában. 2006-ban már polgármester jelölt-
ként egy lakossági fórumon azt mondtam: „azon 
fogok dolgozni, hogy az önkormányzati törvényben 
meghatározott kötelező feladatellátás mellett az 
önként vállalt feladatainkat is jó színvonalon lássuk 
el. Az a célom, hogy egy egységes, előre meghatáro-
zott célrendszer szerint működjön, fejlődjön a 
település, egy folyamatosan megújuló, kellemes, 
élhető hely legyen Balatonmáriafürdő.” Munkám 
során ezek a gondolatok vezérelnek most is. 

 
Aki nyitott szemmel jár a faluban, az látja, hogy 

csak az elmúlt öt évben mennyi, a település életét 
meghatározó fejlesztés történt. Számos pályázati 
lehetőséget tudtunk kihasználni a cél érdekében. 
Közlekedési utak, járdák, közösségi terek épültek, 
strandok, csapadékvíz elvezető rendszerek újultak 
meg. A turisztikai, kulturális, egészségügyi, 
településüzemeltetési szolgáltatások színvonalát 
növelő építmények felújítását, eszközök beszer-
zését hosszasan lehetne sorolni. 

Jelenleg több munka van folyamatban, ilyen a 
településközponthoz kapcsolódó Rákóczi utca 
építése, a balatoni bringa körúthoz kapcsolódó 
Hullám, Dózsa Gy., Vilma utca útburkolatának 
felújítása, a Hullám utcai strand fejlesztésének 
befejező munkái. Remélhetőleg a vasútállomás 
épületének felújítása is hamarosan befejeződik. És 
még sorolhatnám a még előttünk álló feladatokat, 
lehetőségeket. Ezért fontos feladatomnak tartom az 
újabb pályázati lehetőségek kihasználását a korábbi 
években előkészített projektek megvalósításához. 

 

Az elkövetkező években fontos célomnak 
tartom az aktív turizmushoz köthető szolgáltatások 
fejlesztését, további strandok felújítását. A 
csónakkikötő bővítését, a horgászturizmus 
fejlesztését. 

 

Természetesen támogatok minden olyan 
szakmai elképzelést, ami az itt élő embereket 
szolgálja, életminőségüket javítja. 

 

Településüzemeltetési szolgáltatásokkal 
kapcsolatban a célkitűzésem továbbra is, hogy 
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen 
működjön. 

 

A kötelező és önként vállalt feladatellátás 
tekintetében is fontos szempont a térség 
településeivel, intézményeivel a megfelelő 
együttműködés. Meggyőződésem, hogy az 
Önkormányzati Törvény által biztosított társulási 
formák biztosítják számunkra a szolgáltatások 
többségének biztonságos, hatékony ellátását. 

 

Ma egy olyan világban élünk, hogy a sok 
lehetőség mellett szinte naponta kell a számunkra 
legkedvezőbb választ adni a kihívásokra. Amit ma a 
környezetünkben látunk, tapasztalunk az a kitartó, 
kemény munkának köszönhető, valamint több jó és 
kevés rossz döntés eredménye. 

 

Az elmúlt években megkezdett építő munkát 
szeretném tovább folytatni a következő 5 éves 
ciklusban is. Számítok a balatonmáriafürdőiek 
támogatására. 

 
Tisztelettel: Galácz György 

független polgármester jelölt.
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Kedves Máriafürdői Polgárok! 
Mottóm: „Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább azt, 
hogy te mit tudsz tenni a hazádért.” John Fitzgerald Kennedy 

Biróné Tóth Valéria vagyok, képzettségem szerint 
kétdiplomás tanár, német nyelvtanár, újságíró, emellett a 
rendszerváltás óta folyamatosan gazdasági társaság tagja, 
működtetője, jelenleg is vezető beosztásban dolgozom a Bél 
Mátyás Látogatóközpontban, Balatonkeresztúron. 

Miután kora gyermekkoromtól a két, egymással 
összenőtt településen élek, szemtanúja voltam és vagyok a 
helyi változásoknak, eseményeknek. Így látom, honnan 
indultunk és hova jutottunk. Jó ismerem a települést 
nemcsak fizikai valóságában, hanem annak belső 
összetevőit, mozgatórugóit is. Mindezeket figyelembe véve 
látom, merre volna érdemes tovább menni. 

Anélkül, hogy a részletekbe merülnék (ennek később 
jön el az ideje), az általam képviselt irányvonalról szólnék. 
Számomra az emberi méltóság tisztelete, a tisztességesen 
végzett munka, az egyenes beszéd, a közösség szempontjait 
előtérbe helyező döntésmechanizmus, a rend és tisztaság 
alapvető fontosságú. Ezeket szeretném képviselni, felépíteni 
községünk életében is. Konkrétabban ez jelenti a helyi 
közösségi élet fejlesztését, a helybéliek életfeltételeinek 
javítását, a minőségi turizmus feltételeinek megalapozását 
és fejlesztését, minél nagyobb mértékű pályázati forrás 
bevonását a szükséges beruházások biztonságos 
megvalósításához. 

Végül, de nem utolsó sorban elengedhetetlenül 
fontosnak tartom a Balatonkeresztúrral történő, új alapokra 
helyezendő kapcsolatfelvételt, az együttműködés 
szorosabbra vonását, jó partneri, baráti, építő jellegű 
kapcsolat kialakítását és ápolását. Enélkül 
Balatonmáriafürdő fejlődése, jövője megreked, amit 
nyilvánvalóan nem szeretnénk. Épp ellenkezőleg: ez az 
otthonunk, melyet szeretnénk felvirágoztatni, széppé tenni, 
lendületbe hozni. 

Ehhez kérem az Önök támogatását! 
 

Köszönettel: Biróné Tóth Valéria 
független jelölt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Választók! 
 

Köztisztviselőként vonultam nyugdíjba.       46 évet 
dolgoztam a közigazgatásban és ezt az időt itt helyben, a 
Polgármesteri Hivatalban töltöttem el. Munkakörömből 
adódóan, a lakossággal közvetlenül kapcsolatban voltam. 
Bizalommal fordultak hozzám az emberek, de nem csak 
problémáikat, gondjaikat, hanem örömeiket is megosztották 
velem. 

Anyakönyvvezetőként sok-sok jegyespárt összeadtam. 
Folyamatosan részt vettem a közösségi életben. Végeztem 
az önkormányzati ünnepségek, rendezvények szervezését, 
lebonyolítását. A közigazgatásban eltöltött éveket nem 
csupán a munkámnak, hanem hivatásomnak is tekintettem. 

2018-ban a képviselő-testület „Balatonmáriafürdőért” 
kitüntető címet adományozott részemre, amit ezúton is 
köszönök. 

Továbbra is részt veszek a közösségi életben. A 
Nyugdíjas Klub tagja vagyok. A klubon belül és azon kívül 
is segítséget nyújtok a hozzám forduló emberek ügyeinek 
intézésében. Balatonmáriafürdőn elindult egy látványos 
fejlődés és én szeretném ezt a fejlődést lendületben tartani, 
illetve gyarapítani, az Önök megvalósítható elképzeléseivel 
együtt. 

Tegyünk többet azért, hogy lakosaink elégedettek 
legyenek, nyaralóink szívesen térjenek vissza hozzánk. Van 
egy mondás, miszerint „múlt nélkül nincsen jövő”. Én úgy 
gondolom, hogy a múltban szerzett sok éves közigazgatási 
tapasztalatommal képes vagyok a lakosság és a közösség 
érdekeit képviselni, Balatonmáriafürdő jövőjét alakítani, 
formálni. 

Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat. 
 

Horváth Tiborné (Holl Ilona) 
független képviselőjelölt 
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Tisztelt Választók! 

1960-ban születtem, azóta Balatonmáriafürdőn élek 
családommal. Több, mint negyven évet dolgoztam a MÁV-
Zrt-nél. Tavaly áprilistól nyugdíjas vagyok. Korábbi 
években már munkám mellett dolgoztam önkormányzati 
képviselőként. Büszkeség tölt el, hogy a nagyanyám 
családját is az első telepesek között említik. 

 
Szüleimtől azt tanultam, hogy becsületesen, 

tisztességesen éljek. Jó érzés tölt el, hogy az elmúlt években 
részese lehettem annak a munkának, ami hosszú távra 
meghatározza a településünk életét. Sokat fejlődött a falu, 
szépült, és folyamatosan szépül környezetünk. Figyelünk az 
itt élőkre. Képviselő társaimmal közösen azon dolgoztunk, 
hogy Önök jól érezzék magukat. A hosszú távra tervezett 
projektek megvalósulása nagyobb esélyt ad az itt élőknek, 
növeli a turizmus vonzerejét. 

 
Szeretek itt élni, ismerem a helyiek örömeit és gondjait. 

Szeretnék képviselőként tovább dolgozni, képviselni az itt 
élő emberek érdekeit, részt venni a fejlesztések 
megvalósításában. 

Kérem Önöket, szavazataikkal támogassanak, hogy ez 
megvalósuljon.  

„Jó érzés másoknak segíteni, másoknak örömet 
szerezni.” 

Köszönettel: 

Móriné Váraljai Mária 

Független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Máriaiak! 

Évtizedes, turizmusban és közéletben szerzett 
tapasztalataimmal szeretnék Balatonmáriafürdőért tenni. 

Két főiskolán tanultam (szőlész-borász és turisztikai 
vállalkozások menedzsmentje). Jelenleg testvéremmel 
működtetjük a Pelso panziót és szüleimmel a Port étterem és 
panziót, utóbbinak üzletvezetője vagyok. Panziónkat 
többször választották a legjobb Balaton-parti szálláshelynek, 
éttermünk eredményesen szerepel versenyeken. Minőségi 
szolgáltatásainkkal Balatonmáriafürdő jó hírét is keltjük. 

Évek óta településünk turisztikai egyesületének elnöke 
vagyok, számos fejlesztést valósítottuk meg, pl.: turisztikai 
iroda építése, dixiland fesztivál, weblap fejlesztés, 
fénydekoráció, kiadványok készítése, túraútvonal 
kialakítása. 

Vállalkozásaink és a turisztikai egyesülettel 
megvalósított fejlesztések bizonyítják, hogy sikeres 
projekteket tudok végigvinni. Képviselőként is konkrét 
célokért dolgoznék: 

Szeretném elérni: az infrastruktúra, mindenekelőtt az 
úthálózat fejlesztését; Tisztább települést; A minőségi 
turizmus támogatását adókedvezményekkel, pályázatokkal; 
A strandok fejlesztését; Közvetlen kapcsolattartást az itt 
élőkkel; A Közösségi Ház munkájának segítését, a 
Nyugdíjas Klub támogatását; Fiatalok hazacsábítását a 
turizmus lehetőségeinek bővítésével. 

Kérem, szavazatukkal támogassanak! 

Balla György képviselőjelölt 
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Megszületésem óta kötődök Balatonmáriafürdőhöz, 

ahol már 8 éve életvitelszerűen élek. Már régebben is laktam 
itt két évig, amikor egy évet a volt beton üzemben 
dolgoztam technológusként, majd egy évig a GAMESZ 
műszaki vezető helyetteseként. 

Középiskolai tanulmányaim után az Ybl Miklós 
Építőipari Műszaki Főiskolára jártam. Ezek után az 
építőiparban dolgoztam, ahol a kivitelezésekben sok 
tapasztalatot szereztem, majd saját céget alapítottam (1996-
2013), ami árnyékolással foglalkozott. Közéleti 
tevékenységemet és tapasztalataimat egy 37 lakásos 
társasház számvizsgálói bizottság tagjaként szereztem, 
aminek már több mint 20 éve vagyok a tagja, ahol a 
megrendelésektől a szervezésig a szerződések megírása és 
azok lebonyolítása a feladatom a többi problémákkal együtt, 
amik egy közösségben adódnak. 

Céljaim, a képviselő-testület munkáját, a hosszú évek 
alatt megszerzett tudásommal segíteni, mint a kivitelezések 
előkészítésében, lebonyolításában, szervezésében és a 
minőségi átvételében. A szerződések megírásánál 
tapasztalataimmal segíteni, hogy ne legyenek olyan pontok 
vagy pontok kihagyása, ami a község kárára válhatnának. A 
legfőbb célom a község modernizálása, figyelembe véve a 
jelenlegi értékek megtartásával, ami Balatonmáriafürdőt 
jelenleg is a turisztikailag vonzó községek közé emeli. 

Kérem Önöket, szavazataikkal támogassák közös 
céljaink megvalósítását. 

Köszönettel: Böröcz Géza független képviselőjelölt 

 

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonmáriafürdőiek! 

46 éves vagyok, épületgépész és közgazdász 
képzettséggel. Munkámat a MOL Nyrt-nél és egy saját 
kisvállalkozásban végzem; a településen állandó lakosként 
2005 óta élünk családommal. 

Idén október 13-án ismét lehetőséget kapunk, hogy 
községünk, szűkebb környezetünk életét alakító döntést 
hozzunk újabb öt évre szólóan. Az önkormányzati 
választások lehetőséget kínálnak többek közt, hogy az új 
képviselő-testület tagjain keresztül javaslataink, 
észrevételeink, felvetéseink megvalósulhassanak. 

Nekem önkormányzati képviselőnek lenni annyit jelent, 
mint a hétköznapjaink ügyeit vinni. Látjuk a következő 
ciklusban új feladatok, új kihívások várnak a településre, 
ehhez széles látókörű dinamikus, gondolkodó, de 
pragmatikus vállalkozó szellemű képviselőkre van szükség. 
Ehhez egymás szövetségeseinek kell lennünk még akkor is, 
ha sok mindenben mást gondolunk, de a széthúzás az 
ellenségeskedés még soha nem épített csak rombolt és 
árkokat ásott. Úgy gondolom a település fejlődése 
érdekében szükség van új impulzusokra, olyan friss 
szemléletre, tenni vágyásra és kitartó akaratra, mellyel újabb 
lendületet vehet a lelassult, megfáradt közéletünk. Nincs 
más út, nincs más esély, legitimitást, mandátumot kell 
szerezni ahhoz, hogy hangunk meghallgatásra, elgondolá-
saink megvalósításra kerülhessenek. Ennek a feladatnak az 
elvégzéséhez kérem a bizalmukat; tiszteljenek meg 
szavazatukkal, hogy az új testületben erős felhatalmazással, 
a megújulásban rejlő erővel kezdhessem meg a munkát! 

Gulyás Szabolcs képviselő jelölt 



 

 10 

 

Keszthelyen születtem, szinte a Balatonban nőttem fel. 
El sem tudnám képzelni az életemet máshol, mint a 
természet e csodája mellett. Iskoláink végeztével, a sors úgy 
akarta, Balatonmáriafürdőn telepedjünk le feleségemmel, 
Mártával. Épp 40 éve ennek. Itt alapítottunk családot, két 
gyermekünk Bálint és Aliz itt nőtt fel. Szép, és boldog életet 
élünk itt e nagyon is szerethető, igazi otthont nyújtó, békés, 
csendes, mások által is oly kedvelt üdülőfaluban. 

Zenetanár vagyok. 40 éve szervezem, vezetem a helyi 
fúvószenekart, tanítom, nevelem a gyermekeket a zene 
szeretetére, a magyar fúvóskultúrára. A zenetanulás egymást 
megértő, elfogadó, közös munkára nevel, s tudjuk, még 
mennyi másra. A korral, a tapasztalattal jár talán, hogy 
kilenc éve a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola igazgatója 
vagyok. Szeretem a munkámat, melyben napról napra meg 
kell újulni, új és új kihívások elé kell állni. 

Fiatal korom óta késztetést érzek környezetem 
közösségeiben való ténykedésre. Küldetésnek érzem, hogy 
tehessek a köz-ért. Mióta Balatonmárián élek, itt is, mindig 
tennem kellett valamit. 2002-től már, mint képviselő 
dolgozhattam közösségünkért. Képviselői munkám során a 
kultúra, a civil szféra, környezetünk, közösségünk 
fejlesztése, védelme volt mindig szempont. 

Ez év novemberében elérem a nyugdíj korhatárt. 
Zeneiskolai munkámat azonban szeretném még tovább 
folytatni, így nem élek még a lehetőséggel. Szeretnék 
képviselőként is tovább dolgozni. Szeretném a meglévő 
terveket végig vinni, és még újakat és újakat alkotni 
valamennyiünkért. 

Hajas Béla képviselő jelölt 

 

Születésem óta élek családommal Balatonmáriafürdőn. 
A DRV Zrt-nél dolgozom diagnosztikai művezetőként. 2002 
óta vagyok tagja a képviselő-testületnek, a legutóbbi 
ciklusban, mint alpolgármester tevékenykedtem. Nincs 
semmiféle olyan gazdasági érdekeltségem, amiben 
önkormányzati munkám előnyt jelentene. 

Örülök neki hogy településünk meghatározó 
döntéseiben, fejlesztéseiben, részt vállalhattam. Ezek a 
fejlesztések teszik környezetünket élhetővé, az itt élőknek 
megélhetést adva, az idelátogatóknak élményt nyújtva. 
Számos pályázat segítségével megújult strandjaink egy 
része, közösségi tereink, a vízelvezetés elemei, útjainkból 
néhány, és sorolhatnám. Tudom, mindenki ennél jóval 
többet szeretne, higgyék el én is, és képviselőtársaim is. Ez 
sohasem szándék kérdése volt eddig sem, hanem pénz-
kérdés, és mint tudjuk, abból van a legkevesebb. 
Gazdaságilag megalapozott döntéseinkkel haladunk a 
település fejlesztésében, úgy hogy pénzügyi helyzetünk 
stabil, Balatonmáriafürdő vagyona évről évre gyarapszik. Ez 
nem megy egyik napról a másikra, de már vannak 
eredményei. 

Ehhez a folyamatossághoz kérem támogatásukat, hisz 
oly sok tennivaló van még, amit meg kell valósítani. 

A legfontosabb, kérem, hogy szavazatával erősítse a 
demokráciát, nyilvánítson véleményt október 13.-án. 

Köszönettel: Poják Csaba 

független képviselőjelölt 
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1968 óta élek Családommal Balatonmáriafürdőn. 
Nyugdíjasként Komló Város Önkormányzat Gyermek és 
Ifjúsági Táborának gondnoka vagyok, immár 28 éve. 

26 éve vagyok önkormányzati képviselő, eddig a 
választók megelégedésére. Korábban a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökeként szociális ügyekkel 
foglalkoztam. 

Az elmúlt ciklusban nagyarányú beruházásokat, 
fejlesztéseket valósítottunk meg, haladunk a kitűzött 
céljaink felé. Munkánk eredményeként megújultak a 
strandok, a középületeink, egyes utcák és más 
infrastrukturális fejlesztések történtek. A faluközpont 
további megújulása van soron, ez nem kis erőfeszítéssel jár, 
hátráltató körülményeket kellett leküzdeni a képviselő-
testületünknek. 

Képviselőként továbbra is arra kívánok törekedni, hogy 
a településünk az eddigi irányvonalat tartva tovább 
fejlődjön, ne veszítsen a lendületből. Célunk változatlanul, 
hogy a balatoni vendégfogadás biztonságos megélhetést 
nyújtson az itt élő embereknek, az idelátogatóknak vonzó úti 
cél legyen, kellemes pihentető körülményekkel. 

Ehhez egyetlen út vezet, meg kell valósítani azokat a 
fejlesztéseket, melyek már folyamatban, illetve előkészítés 
alatt vannak. 

Ha az eddigi képviselői munkámmal meg voltak 
elégedve, kérem, tiszteljenek meg ezután is bizalmukkal, 
támogassanak szavazataikkal. 

Köszönettel: Varga Imre független képviselő jelölt 

BMVI Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola 

Vitorlástábor 2019 

A Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület elnyerte 
az O'pen Skiff osztály 2020-as Európa-
bajnokságának rendezését! 
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