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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő 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 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és 
a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított 
veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja. 

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

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 
határozatok: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere – informális egyeztetést figyelembe 
véve – megismerte a támogatási kérelmeket és a 
Rákóczi Szövetség részére (1027 Budapest, Szász 
Károly u. 1. IV/1.) 50.000 Ft anyagi támogatást 
biztosított a 2021. évi Magyar Iskolaválasztási 
Program sikeres megvalósításhoz. A polgármester a 
Marcali Mentők Közalapítvány részére (8700 
Marcali, Kossuth u. 41.) 100.000 Ft anyagi 
támogatást nyújtott a mentőállomás korszerű 
eszközbeszerzésre és a 120 éves jubileumi 
megemlékezés megszervezésére. 

Balatonmáriafürdő polgármestere a 
Balatonmáriafürdő 209/15 hrsz. ingatlanon levő és 
a 3B Turisztikai Egyesület által a DDOP-2.1.3/C-12 
„Helyi és térségi turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek 
létrehozása és fejlesztése” című pályázati 
támogatással megvalósult strandi információs 
központ és parkoló térítésmentes vagyonátruházási 
szerződésről szóló megállapodást jóváhagyta. A 
strandi információs központ tekintetében nettó 
7.249.818,- Ft, a parkoló tekintetében nettó 
1.448.317,- Ft értékben. 

A polgármester a Balatonmáriafürdő 209/15 
hrsz. ingatlanon levő és a Balaton M & K Amatőr 
Művészeti Egyesület 8647 Balatonmáriafürdő Gróf 

Széchényi Imre tér 9.) által a  122/2009. (IX.17.) 
FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 
nyújtandó támogatás keretében a 1015892 
azonosítószámú, „Civil szervezetek eszköz-
beszerzése és vagy ingatlanfejlesztése” célterületre 
2009. 11. 16. napján benyújtott projekt keretében 
megvalósult 202,55 m2 alapterületű közösségi célú 
helyiségeinek (közösségi terem, próbaterem, 
vizesblokk, iroda, raktár) építészeti felújításának 
vagyonelemeit 2021. január 1. napi hatállyal nettó 
7.072.495,- Ft értékben, térítésmentes vagyon-
átruházási megállapodást jóváhagyta. 

Balatonmáriafürdő polgármestere a MÁV Zrt.-
vel kötött együttműködési megállapodásban foglalt 
évi minimum 5 alkalom kaszálást évi minimum 6 
alkalomra emelte, mely feladat ellátásáért a MÁV 
Zrt. 750.000,- Ft+ÁFA/hó összeget, azaz 
hétszázötvenezer forint+ÁFA/hó összeget fizet meg 
az önkormányzat részére. 

A polgármester – informális egyeztetésre 
tekintettel – az önkormányzat 2021. évi 
költségvetés I. forduló anyagát elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere – az informális egyeztetésre 
tekintettel – a Balatonkeresztúri Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 134.777,- 
e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta. 

Balatonmáriafürdő polgármestere megismerte 
a Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 9. (hrsz. 
500/11) alatt lévő kivett „strandfürdő és üzlet és 
egyéb épület” üzemeltetésére vonatkozó 3 db 
pályázati dokumentációt és informális egyeztetésre 
tekintettel, Zombori Balázs (7400 Kaposvár, 
Kölcsey u. 51.), illetve az általa megajánlott 
4.150.000,- Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díjat 
elfogadta és a szerződést megkötötte. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – a képvise-
lőkkel történt informális egyeztetés alapján – a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének 
c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

B 

Hírek a Hivatalból 



 

 3 

Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezte a Magyar 
Állam tulajdonában lévő 
- Balatonmáriafürdő 277 helyrajzi számon 
felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 464 
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
- Balatonmáriafürdő 1599 helyrajzi számon 
felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 271 
m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
- Balatonmáriafürdő 500/12 helyrajzi 
számon felvett, kivett közút megnevezésű, 1445 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
a) Az ingatlanokat az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1-2. 
pontjaiban meghatározott: településfejlesztés, 
településrendezés; és településüzemeltetés helyi 
közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és azokat a Nyugati Övcsatorna 
keleti és nyugati oldalán a településfejlesztési célok 
megvalósítása, fejlesztési területek megközelítése, a 
szolgáltatásokhoz eljutás érdekében közút, parkoló, 
egyéb közterület célra kívánja használni. 
b) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
c) Az igényelt ingatlan nem áll 
(örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 
2000) védettség alatt. 
d) A polgármester jogosult arra, hogy a 
balatonmáriafürdői 277 hrsz.-ú, 1599 hrsz.-ú és 
500/12 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegye, és az 
önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
e) A polgármester e határozat végrehajtása 
érdekében jogosult igazságügyi ingatlanforgalmi 
szakértői véleményt megrendelni és a kérelemhez 
benyújtani, melynek költségét az önkormányzat 
2021. évi költségvetésében biztosítja. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter, az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett – a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. „A 
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási 
melléklet 3.”, „A helyi önkormányzatok 
felhalmozási célú kiegészítő támogatásai”, 3.5. 
„Belterületi utak, járdák, hidak, felújítása” jogcímen 
önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra pályázatot nyújtson be. 

A pályázat tárgya: Balatonmáriafürdő Keszeg 
utcának (495 hrsz.) a Vasút tér és Keszeg utca vége 
közötti szakaszán megvalósuló útfelújítása. A 
felújítás várható költsége (kivitelezés, műszaki 
ellenőrzés) bruttó 33.737.246,- Ft, melyhez az 
igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft. A 
projekt megvalósításához szükséges 13.737.246,- 
Ft saját erőt a képviselő-testület az önkormányzat 
2022. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. §. alapján a saját bevételek, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek három évre várható 
összegét meghatározta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere – az informális egyeztetésre tekin-
tettel – Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatá-
nak, a településkép védelmi rendelete kapcsán 
lefolytatott véleményezési eljárást, az erről készült 
összefoglaló elfogadásával lezárta. 

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 
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Szélessávú Internet 
 

Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! 

Sok lakossági megkeresés érkezett hozzánk a 
szupergyors (NGA) internet hálózat kiépítésével 
kapcsolatban. Ezúton szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy a GINOP pályázaton nyertes 
Vidékháló Kft.-vel a támogató 2020 decemberében 
szerződést bontott. Az új pályázat kiírásra került, 
bízunk benne, hogy hamarosan folytatódik a 
hálózat kiépítése, és a közeljövőben elérhetővé 
válik településünkön is a szupergyors (NGA) 
internet-szolgáltatás. Az átmeneti időszakban 
ajánlom figyelmükbe az országos lefedettséget 
biztosító távközlési szolgáltatók valamelyikét. 

Amint további információ áll rendelkezésre, 
tájékoztatom Önöket. 

Galácz György 
polgármester 

 

 

Körzeti megbízott rendőrök 
fogadóórája 

 
Balatonmáriafürdő községben: 

Gregász Péter r. főtörzsőrmester 

Elérhetőség: 06-20/285-7024 

Fogadóóra: 
 Minden hónap első csütörtöki napján 
 10-11 óra között 

Balatonkeresztúr Rendőrőrs: 
 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1. 

Elfoglaltság esetén a körzeti megbízottat 
helyettesítik. 

Új elérhetőségek a rendőrőrsön: 
E-mail: 
GregaszP@somogy.police.hu 

HIRDETMÉNY 
Általános iskolai beíratás 2021/2022. tanév 

A nemzeti köznevelési törvény alapján az 
iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra 
a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által 
meghatározott időszakban kell beíratni. Marcali 
Járásban, az általános iskolákban az első 
évfolyamra, a 2021/2022-es tanévben tanköteles 
korba lépő gyermekek beiratkozására a Siófoki 
Tankerületi Központ illetékességi területén, 
Balatonkeresztúron is elektronikus úton április 15. 
(csütörtök) és április 16. (péntek) nyílik lehetőség 
a Kréta rendszer felületén. Érdeklődni a 
balatonkersuli@gmail.com e-mail címen lehet. 

 
Monostoriné Fekete Otília 

intézményvezető 
 

Közmeghallgatás – elmarad! 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a 
2021. február 6. (szombat) 13.00 órára 
tervezett közmeghallgatás egy későbbi 
időpontban kerül megtartásra. 

A korlátozások feloldása után fogunk új 
időpontot hirdetni. 

Tisztelettel: 
Galácz György 

polgármester 
 

LOMTALANÍTÁS 

Balatonmáriafürdő településen 

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő 
területén lomtalanítást szervez. 

Lomhulladék kihelyezésének időpontja: 
2021. október 3. 

Közérdekű tájékoztatók 
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Tájékoztató a 2020. évi hulladékszállítási 
díjjal kapcsolatos szociális támogatásról 

Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község 
nyugdíjas lakosságát, hogy a 2020. évre befizetett 
hulladékszállítási díj után 1 db 60 literes 
gyűjtőedényzet éves közszolgáltatási díja 50%-
ának megfelelő összegű szociális támogatás 
igényelhető az önkormányzattól. 
 
Kérelemre szociális támogatásban részesül: 
 az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve 
folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkező, 
 és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas, 
aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján 
egyedül él, 
 és befizetési csekken bizonyítja, hogy az adott 
éves díjat megfizette, 
 és hátraléka nincs, 
 és az ingatlanra magánszálláshely idegenfor-
galmi célú hasznosítására vonatkozó engedély 
nincs, 
 és a kérelem benyújtását megelőző évben a 
havi jövedelme a mindenkori minimálbér összegét 
(jelenleg 167.400,- Ft) nem éri el. 
 A szociális támogatásra a fenti feltételek 
teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, 
amennyiben a kérelem benyújtását megelőző 
évben a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme 
a mindenkori minimálbér 80%-át (jelenleg 
133.920 Ft) nem éri el. 
 

Az önkormányzat rendelete szerint nyugdíjas 
háztartás: ahol a népesség-nyilvántartás adatai 
alapján a lakóingatlanban maximum két nyugdíjas 
él. 

 
Amennyiben a kérelmező/kérelmezők egy főre 

jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét (28.500 Ft-ot) nem 
éri el, a közszolgáltatási díj 100%-ának megfelelő 
összegű szociális támogatást kell megállapítani a 
jogosult nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás 
részére. 
 

A kérelem a negyedik negyedévi hulladék-
szállítási díj befizetését vagy átutalását követő 

harminc napon belül – a tárgyévre vonatkozó 
befizetések igazolásával és jövedelemigazolás 
csatolásával – nyújtható be. 
 

A határidő elmulasztása jogvesztő! 
 

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatalban (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), vagy 
letölthető Balatonmáriafürdő község honlapjáról. A 
támogatás a kérelem benyújtását követő tizenöt 
napon belül kerül folyósításra az önkormányzat 
házipénztár-ából történő kifizetés útján. 
 

MestyánValéria 
címzetes főjegyző 

 

Marcali oltópontról 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
Marcali Kórházban működő oltópontok bővültek: 

1. oltópont: a diagnosztika 2. emeletén 
található 

2. oltópont: a kastély épület földszintjén 
található. 

Kérjük Önöket, hogy a zsúfoltság elkerülése 
érdekében csak a megadott időpont előtt húsz 
perccel érkezzenek az oltópontra. 

Mestyán Valéria sk. 
címzetes főjegyző 

 

 
Tájékoztatás a népszámlálás 

elhalasztásáról 
 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jelenlegi 
járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a 
számlálóbiztosok egészségének védelme érdekében 
a kormány a népszámlálás későbbi időpontban 
történő végrehajtásáról döntött. 

A népszámlálást a 45/2021.(II.5.) Kormány-
rendelet szerint 2022. október 1-jén 0 órakor 
fennálló állapot szerint kell végrehajtani. 
 

Mestyán Valéria sk. 
címzetes főjegyző 
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Hivatali ügyintézés 

 
Változik a Balatonkeresztúri Közös Önkor-

mányzati Hivatal és Kirendeltségei Ügyfélfogadási 
rendje: 

2021. március 8-tól, a koronavírus járvány 
terjedésének megfékezése érdekében, a személyes 
ügyfélfogadás szünetel. 

Az intézkedés visszavonásig érvényes. Az 
ügyintézési rendet érintő korlátozás feloldásáról a 
honlapokon, hirdetőtáblákon fogunk tájékoztatást 
adni. 

Az ügyfélfogadási rend szigorítását a lakosság 
és az önkormányzatok munkatársai egészségének 
védelme érdekében vezetjük be. Önkormány-
zataink elsődleges célja, hogy a pandémiás 
helyzetben is a végsőkig biztosítsa a lakosság 
részére a közszolgáltatások elérhetőségét. Ez csak a 
tömeges megbetegedések, fertőzések megelőzé-
sével, elkerülésével lehetséges. 

A fentiekre tekintettel 2021. március 8-tól 
az alábbi intézkedések lépnek érvénybe: 
kizárólag az elektronikus, telefonos ügyintézés 
vehető igénybe! 

Központi telefonszámok: 
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő: 
06-85/575-811 
Balatonberény: 06-85/377-482 

Kérjük minden kedves ügyfelünket, hogy 
éljenek az alábbi ügyintézési lehetőségekkel: 

Előre is köszönjük megértésüket és türelmüket! 

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk 
egymásra. 

 

Mestyán Valéria sk. 
címzetes főjegyző 

 
 

 

 

Megkérdeztem a háziorvost 
 

 
 

- Egy éve tart a járványidőszak, mindenkinek 
nagyon nehéz. Védettebbek vagyunk azzal, hogy 
ilyen szétszórtan lakunk és alig érintkezünk? 

Dr. Kónya Gábor: 

- Mindenképpen védettebbek. Jobb vidéken 
lakni ilyenkor, mivel eleve nagyobbak a távolságok, 
nagyobb a biztonság, mint egy sűrűn lakott helyen. 
Ezért is költöznek egyre többen ide. 

Más az életformánk, most másképp élünk 
közösségi életet, ismerjük egymást. Vigyázunk és 
odafigyelünk egymásra. 

- A beköltözők hogyan befolyásolhatják a 
járványhelyzet alakulását? 

- Akkor befolyásolhatják, ha betegen érkeznek, 
ami nem jellemző, vagy a népsűrűség kritikusan 
megnövekedik, ami messze nem áll fenn. 

- Hogy látja – hogyan viselik az emberek a 
bezártságot? 

 

- Társas lények vagyunk, rosszul kezeljük. 
Látom, hogy egyre több a szorongó, depressziós. A 
stresszel összefüggésbe hozható alapbetegség 
kockázata is növekszik: elhízás, cukorbetegség, 
magas vérnyomás, alvászavar, szív- érrendszeri 
szövődmények kockázata megnő. Ezek hosszú távú 
hatásait még nem láthatjuk, de várhatóak. 

 

Helyi aktuális 
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- Előfordult-e haláleset? 
 

- Ebben a kis közösségben szorosan a 
koronavírushoz köthető haláleset szerencsére nem 
fordult elő. Reméljük most már nem is lesz! 

 

- Más járvány? Hogy áll az influenza helyzet az 
idén télen? 

 

- Idén nagyon háttérbe szorult. Volt pár 
esetünk, amikor a nem egyértelmű tünetek alapján 
koronavírus tesztet kértünk, de a negatív eredmény 
inkább influenzára utalt. Ez csekély esetszám volt. 

 

- Milyen nálunk a védőoltásokhoz való 
hozzáállás? 

 

- Még mindig nagyon kevés a regisztráltak 
száma. A kb. 1600 fős praxisban 350 fő a 
regisztráltak száma. Ez ugyan nagyjából 
megegyezik az országos átlaggal, de nagyon kevés. 
Fontos a regisztrálás, mert jelenleg csak őket 
tudjuk beoltani. Ha átesett a fertőzésen néhány 
hónapig védett, az oltás után a gyártól legkevesebb 
egy év védettséget garantálnak. 

Gondolja át és fontolja meg, mert aki megkapta 
az oltást, hónapokra védettséget szerez, ezzel 
tudjuk megállítni, ha fölvennék az oltást elég sokan. 

 

- Egy kicsit vidámabb kérdés: lesznek-e 
„Karanténbabák”? 

 

- Igen, várhatóak! 
 

- Mi a véleménye a közeli nyitásról? 
 

- Egyes ágazatok és a turizmusban érintettek 
érthetően türelmetlenek. 

Üdülőfaluban lakunk, ebből élnek itt a 
legtöbben, érthető, hiszen a nyitás a megélhetéssel 
egyenlő. A nyitás fontos lenne. 

Amennyiben az Egészségügyi Minisztérium úgy 
látja, hogy az átoltottsági helyzet, és a betegség 
utáni védettség ezt indokolja, és lehetővé teszi, meg 
kell nyitni az emberek ellőtt az üdülőhelyeket, de 
csak fokozatosan és óvatosan. Ha ez nem történhet 
meg, akkor egy egészen más társadalmi - gazdasági 
válsághelyzet áll elő, amit mi itt az üdülőfaluban 
közvetlenül megtapasztalhatunk. 
 

- Kedves Doktor úr! Köszönöm a válaszait.    
B. I. 

Hulladékgyűjtés 
 
Mert bántja a szemét a szemét! 
 

Herk Károly hivatásos vadász, mint 
természetjáró-védő helybéli, és horgász, évek óta 
szervez tavasszal szemétgyűjtést a Nyugati - 
övcsatornán. 

Horgász- vadász barátaival helyi és környékbeli 
önkéntesekkel járja a partot és takarítja az 
idelátogató horgászok által otthagyott mocskot a 
csatorna keleti felén a 7-es út és a pálmajori híd 
közötti, mintegy 7 km-es szakaszon. 

Márciusban a zöld még nem fedi el a hulladékot, 
jó látszik. Idén 12-én járták végig a vállalt szakaszt. 

Mint Herk úr elmesélte, 8 éve kezdték, mert 
már nem bírta elnézni a kialakult természet-
károsítást. Első évben több mint 120 zsák telt meg 
(!!), ennyihez segítséget kaptak és egy kukás autó 
kellett hozzá. A következő években aztán 60 zsák 
körül jött össze, de idén sem volt kevesebb 30 
zsáknál. A társak, évek során kb 15 fő horgász, 
vadász, barát, ismerős, helyi és környékbeli 
önkéntes, ki hogyan ér rá, saját eszközzel. 

Az elmúlt években a fiatalok körében az 
önkormányzat és az iskola is nagy erőfeszítéseket 
tett ismertetők, vetélkedők, formájában. 

Egyetértettünk abban, hogy az oktatás 
ismereteket tud adni, de a követendő példa, a minta 
- mindig a család! 

 

 
 

Kérdés – javul-e a helyzet? 
Talán a jövő generáció körében a hulladék-

mentesség lesz a menő! 
 
Ebben reménykedjünk… 
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Őszidő hírek 
 

A koronavírus járvány teljesen megváltoztatta 
az emberek életét, köztük az Őszidő Nyugdíjas 
Klubét is. Az idősebb embereknek is igényük van 
egy kis kikapcsolódásra, beszélgetésre, kirándulás-
ra. Terveink vannak, de megvalósításuk a járvány 
függvénye. 

Február 9-én, szabadtéren tartott klubnapun-
kon a klub vezetője megosztotta terveit a tagsággal. 
Ebben az évben elsőként egy kirándulás lenne 
május 4-5-én, Kalocsa-Kecskemét-Bugac útvonal-
lal. (Reméljük megvalósulhat.) 

A márciusban szokásos nőnappal összekötött 
közgyűlést is el kellett halasztanunk, de a nőnapi 
köszöntésről nem feledkezett meg a klub vezetője, 
azt üdvözlőlapon kézbesítette a férfi tagjaink 
nevében. Köszönet érte! 

Március 15-e alkalmából a hagyományos közös 
megemlékezés is elmaradt, de klubunk nevében a 
Mindszenty téren levő Kossuth Emlékoszlopnál 
Anfer Lajos elhelyezte a megemlékezés koszorúját, 
tisztelegve ezzel 1948-49-es forradalom és 
szabadságharc hősei előtt. 

Sajnos a harmadik hullámban a klub tagjai 
közül is többen megbetegedtek. Nekik mielőbbi 
gyógyulást kívánok! Amíg a járvány diktál, nem 
lehetünk biztonságban. Éppen ezért biztatom 
társaimat, akik még nem kapták el a vírust, oltassák 
be magukat minél előbb! Számunkra ez az egyetlen 
megoldás. 

Gaál Piroska 
klubtag 

 
Balaton Old Boys 

 
Nemes János kérdéseimre válaszolva elmondta: 

A tagok között nem volt beteg, megúszták a 
járványt. Fellépés persze nincsen, nem is 
találkoztak az elmúlt hónapokban. Nagyon hiányzik 
a zenélés. Terveik? Volt pár megkeresésük a nyárra, 
de még minden bizonytalan, nem lehet tervezni. 

A Balaton old Boys Kulturális egyesület 2021 
január hónaptól meg is szűnt. Ezután csak 
jókedvükben, baráti társaságként fognak zenélni, 
ha lesz egészségük hozzá, hiszen elszállt felettük az 
idő. 
Sok szép pillanatot éltek meg közösen, ami nagy 
élmény volt mindenkinek. 
 

Polgárőr Egyesület 
 

Bende Ottót kérdezem a mostani helyzetükről. 
Válaszaiban elmondta: Az egyesület sajnos nem 

úszta meg betegség nélkül, de szerencsére nagyon 
súlyos szövődményekkel nem küzdött senki, 
kórházi kezelésre, lélegeztető gépre sem volt 
szükség. 

Ők is ritkán találkoznak. Az éves tavaszi 
közgyűlést egyelőre nem tartják meg. A munka 
azonban nem áll meg, ha ritkábban is, ahogy eddig 
is, a járőrözési tevékenységet folytatják. (a 
polgárőrökre kijárási korlátozások nem 
vonatkoznak.) A korlátozások miatti hatósági 
ellenőrző intézkedések azonban nem feladataik. 
 

 
 

Tisztelt egyesületi tagok! 
A vírushelyzetre tekintettel, a 2021. április 10-

re meghirdetett egyesületi közgyűlés elmarad, 
mivel azt a tagok személyes jelenlétével megtartani 
nem lehet. 

Az egyesület 2020. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolókat, valamint a 
2021. évi költségvetési tervet elektronikus úton 
küldöm meg az elnökségnek véleményezésre és 
elfogadásra. 
Balatonkeresztúr 2021. április 1. 

Bende Ottó sk 
egyesület elnöke 

Civil körkép pandémia idején 
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