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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. 
rendelet 1. § felhatalmazása alapján 2021. június 15-
étől ismét lehetőség van a képviselő-testületi ülések 
megtartására. 

 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. július 6-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galácz György polgármester 
2021. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta. 

 

A képviselő-testület a jóléti célú lakossági 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetet megtárgyalta és a következő módosítá-
sokkal fogadta el: az évente fizetendő támogatás 
összeget tárgyév október hónapban állapítja meg a 
képviselő-testület. A támogatás folyósítása elsődle-
gesen bankszámlára utalással történik. A polgár-
mester legkésőbb november 20-ig értesíti a 
támogatásra jogosult személyeket a támogatás 
összegéről, és a bankszámlára történő utalás 
érdekében írásban nyilatkoztatja az érintetteket. A 
támogatás legkésőbb a tárgyév december 20. 
napjáig kerül átutalásra a jogosult lakossági 
bankszámlájára, vagy vehető fel az önkormányzat 
házipénztárából. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete a 
„Balatonmáriafürdő, Szív utca forgalomtechnikai 
terve” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és minden 
év június 1. – szeptember 14. közötti időszakban 
egyirányú, szeptember 15. – május 31. közötti 
időszakban kétirányú forgalmi rend szerinti 
kialakítása mellett döntött, a Ládonyi Mérnöki Kft. 
forgalomtechnikai szabályozási tervei alapján. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
tervnek megfelelő kivitelezésről, az egyirányú 
forgalmi rend bevezetéséről gondoskodjon. A 
forgalomtechnikai rendek kialakításához szükséges 
forrást képviselő-testület évente költségvetési 
rendeletében biztosítja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Magyar Falu Program 
keretein belül állami tulajdonú ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adása” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta: 

a) A Magyar Állam 1/1 hányad tulajdonú 
Balatonmáriafürdő 878/27 hrsz. „kivett, 
beépítetlen terület” megjelölésű ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására igényt tart. 

b) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé kérelmet nyújt be, hogy a 
Magyar Állam tulajdonában lévő balatonmária-
fürdői 02/34 hrsz. alatti 5040 m2 területű ingatlan, 
a 02/35 hrsz. alatti ingatlanból 4800 m2 terület-
rész, a 90 hrsz. alatti ingatlanból 1640 m2 terület-
rész, az 1595/17 hrsz. alatti 331 m2 területű 
ingatlan, az 1598 hrsz. alatti  2885 m2 területű 
ingatlan, az 1599 hrsz. alatti 271 m2 területű 
ingatlan, a 277 hrsz. alatti, 464 m2 területű ingatlan, 
az 1599 hrsz. alatti 271 m2 területű ingatlan, az 
500/12 hrsz. alatti  1445 m2 területű ingatlan, 
valamint az 500/13 hrsz. alatti ingatlanból 2000 m2 
területrész tulajdonjogát (kezelői jogát) 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére 
térítésmentesen átadja. 

 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az önkormányzat kérését kinyilvánító 
határozattal a Zrt-t megkeresse és a területek 
átadásával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megállapította, hogy a 
képviselő-testület tagjai eleget tettek vagyon-
nyilatkozat tételi kötelezettségüknek: 2021. január 
31. napjáig – a veszélyhelyzetre tekintettel - a 
jegyzőnél megőrzésre átadták, és a Jogi Bizottság 
2021. július 6-ai ülésén azokat átvette. 

 

A képviselő-testület megismerte Móriné 
Váraljai Mária képviselő indítványát és támogatta a 
8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. szám alatti 
háziorvosi rendelőben klímaberendezés telepítését. 
A képviselő-testület a szükséges forrást a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosítja és felkérte a 
polgármestert, hogy a felmerülő költségekről az 
október havi ülésen számoljon el. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Somogy Megyei Viharkárosul-
tak megsegítése érdekében egyszeri, 100 000 Ft 
összegű anyagi támogatást nyújt a Somogy Megyei 
Önkormányzat számlájára történő átutalással, a 
2021. évi költségvetés terhére. A képviselő-
testülete felkérte a polgármestert, hogy a Somogy 
Megyei Közgyűlés elnökét tájékoztassa a döntésről 
és gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 
Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete a Somogy 
Megyei Önkormányzat 2021-2027 közötti 
időszakra vonatkozó Somogy Megye Terület-
fejlesztési Programját megismerte. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. július 20-án rendkívüli, 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

az önkormányzatokért felelős miniszter pályázati 
kiírása alapján a 2021. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati 
igényét benyújtja 52 erdei m3 kemény lombos 
fafajta mennyiségre. A képviselő-testület 2021. évi 
költségvetésében a benyújtott igényéhez 1000 
Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosít. A képviselő-
testület a pályázati kiírásban foglaltak szerint 
vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban 
részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér. 

 
A képviselő–testület soron következő ülése 2021. 

augusztus 9-én (hétfőn) 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 

 

 
E g é s z s é g ü g y  

 
F o g á s z a t :  A III. sz. fogászati körzet rendelési 
ideje az alábbiak szerint zajlik: 
Rendelő: 8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. 
Telefon: 06 70 565 50 56 (rendelési időben) 
Orvos: dr.Horváth Marcell 
Helyettes: dr. Kovács Béla 
Rendelési idő: 
hétfő, kedd, szerda: 11.00 – 18.00 
csütörtök, péntek: 13.00 – 18.00 
Iskolafogászati ellátás: szerda: 08.00 - 11.00 
Sürgősségi ügyeleti ellátás: Gloria Dental 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 7-9. 
Telefonszáma: 06 30 957 85 77 
Ügyeleti idő: szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 
9.00-13.00 (13.00 óra után a megadott telefon-
számon az ügyelet elérhető sürgős esetben.) 
A balatonkeresztúri, balatonmáriai lakosoknak 
ingyenes lakcím és Taj kártyával. 

 

Háziorvos szabadsága 

Dr. Kónya Gábor, Balatonmáriafürdő háziorvosa 
2021. július 19-25. és 2021. augusztus 2-15. 
között szabadságon lesz. 
Helyettesítő: Dr. Virág Sándor Balatonkeresztúr 
háziorvosa, 8648 Balatonkeresztúr, Új Élet u. 21. 
Telefon: 06/85-376-230, Mobil:06 20/319-5727 
Rendelési idő: 
Hétfő: 08:00-12:00, Kedd, Szerda: 13:00-16:00, 
Csütörtök: 08:00-12:00, Péntek: 08:00-11:00. 
 

Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról 
 

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyí-
tése érdekében a Balatonmáriafürdőn állandó lakó-
hellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola 
nappali rendszerű oktatásában résztvevő - 
tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme 
alapján egy alkalommal iskolakezdési támogatás-
ban részesíti, amennyiben a kérelmező nyilatkozata 
szerint a családban az egy főre számított havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot). 

A támogatás iránti kérelem szeptember 1. 
napjától október 31. napjáig nyújtható be a 

Közérdekű hírek információk 



 

 4 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal-
hoz (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.). 
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. 
Az iskolakezdési támogatás összege: 20 000 Ft. 
A támogatás a kérelem benyújtását követő harminc 
napon belül, az önkormányzat házipénztárából, 
vagy átutalással kerül kifizetésre. 
A támogatás kifizetésének feltétele: 
- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási 

igazolás benyújtása, 
- a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

bemutatása és 
- a kérelemben tett nyilatkozat az egy főre 

számított havi jövedelemmel kapcsolatban. 
Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges kérelem 
nyomtatvány elérhető az önkormányzat honlapján 
a http://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-
dokumentumok/ menüpont alatt, vagy beszerez-
hető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatal 1. számú irodájában. 

Galácz György 
polgármester 

 
BALATONKERESZTÚRI 

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 

: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. : 06-85/376-296 

Intézményünk a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, a járványügyi előírások szigorú 
betartásával továbbra is gördülékenyen működik, 
minden szakfeladatot el tudunk látni. A dolgozókkal 
való személyes kapcsolattartás előzetes telefonos 
időpont egyeztetés után lehetséges. Telep-
helyeinken, illetve székhelyünkön az ügyfélfoga-
dások alkalmával a szájmaszk használata és a 
kézfertőtlenítés kötelező. Szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatással 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06-85/376-296-os 
központi telefonszámot. Család- és gyerekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási ideje: 
Petri Ágnes, telefonszáma: 06 30 820 09 33 
Hétfő: 10:00 – 12:00 óráig, Kedd: 13:00 – 15:00 
óráig 
 

Pungor-Horváth Barbara 
Intézményvezető 
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Ügysegéd elérhetősége: 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Marcali Járási Hivatal települési ügysegédje 2021. 
július 19. napi hatállyal ismételten megkezdte az 
ügyfélfogadást, csütörtökönként 8:00 – 10:30-ig. 

Darvas Éva ügysegéd elérhetősége: 
06-70/698-8933 

Mestyán Valéria sk. 
címzetes főjegyző 

 

Kincses Somogy termelői piac 
 

Immár 5. éve működik Balatonmáriafürdő 
központjában a családias hangulatú Kincses 
Somogy Termelői Piac és Levendulás ház. A piacon 
somogyi és zalai őstermelők, családi gazdaságok 
árulják friss, minőségi, helyi termékeiket, köztük 
olyan különlegességekkel, mint a levendulás-
meggyes házi rétes, a tökmagos ordakrém vagy a 
sült teák. 
 

A friss zöldségek-gyümölcsök mellett a 
nagypiaci napokon (szombatonként) kőkemencé-
ben sült kovászolt házi kenyerek, füstölt mangalica-
termékek, méz, házi tejtermékek, berkenyetermé-
kek is kaphatók. 
 

A piaci hirdetőtáblán minden árus elérhetősége 
szerepel, így előrendelni is lehetséges. Az idei 
szezonban újdonság, hogy aki min. 5 kg gyümölcsöt 
vásárol a piacon, 
profi szörpkészítő és 
befőző automatát 
kölcsönözhet. 
A piacot működtető 
nonprofit cég 
számos szolgáltatással segíti a termelőket (pl. 
címkenyomtatási, vákuumfóliázási lehetőséggel) és 
természetesen az idei évben is készülünk 
vetélkedővel (részletekért jöjjön el a piacra!). A 
vírushelyzet enyhülésével a gyerekeket újra 
gyerekpiaccal várjuk. 
 

Nyitvatartás főszezonban: kedd, szerda, péntek, 
szombat, vasárnap délelőtt, utószezonban csak 
szombat délelőtt. 

Minden kedves érdeklődőt várunk szeretettel! 
Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 4. 

 
 
 

UJSÁGH ANDREA ANNA 
részére „Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Cím 

adományozása 
 

 
1979 szeptember óta óvodapedagógus, 1991. 

augusztus 1. óta pedig a Csillagvirág Művészeti 
Óvoda vezetője. 

 
42 éves szakmai pályafutása során több 

kitüntetésben is részesült. Munkájában kiemelt 
figyelmet fordít az óvodáskorú gyermekek 
művészeti nevelésére, a művészeti értékeket 
követő, néphagyományokat őrző, sajátos óvodakép 
kialakítására, melyben a népi kismesterségek és a 
kézművesség tanítása kiemelt helyet foglal el. 

 
Andrea munkásságának alapvető jellemzői a 

hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a 
szakmai megújulás és a közösségért érzett 
felelősség. Magas szintű szakmai tudásával 
folyamatosan segítette, támogatta az óvoda 
munkatársi közösségét és a hozzá forduló 
családokat, szülőket is. 

 
Óvodapedagógusi munkája mellett, kiváló 

szervezőkészségével 1997-től napjainkig a 
musicaleket feldolgozó „Fergeteges Forgatag 
Táncbarát Kör” amatőr művészeti csoport 
vezetőjeként, a község és az óvoda külföldi 
kapcsolatainak építője, mellyel számos elismerést 
szerzett településünknek. 

Kitüntetések a Falunap 
alkalmából 2021 
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Az elmúlt 42 év során végzett kimagasló 
szakmai tudásáért, kulturális-, művészeti- és 
köznevelési tevékenységért, és a gyermekek iránti 
odaadó hozzáállása miatt – kiérdemelte 
Balatonmáriafürdő település közösségének 
elismerését. 
 

GREFFER JÓZSEF 
részére „Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Cím 

adományozása 

Greffer József összesen 34 évig szolgált 
Marcaliban tűzoltóként. 2020-ban dr. Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést adományozott Greffer 
József tűzoltó ezredesnek, a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének. 

Szakmai munkáját 1987. májusában kezdte meg 
a Marcali Tűzoltó-parancsnokságon. 1992-től 
osztályvezetői beosztásba került, majd 1994-től 
parancsnokhelyettesi feladatok ellátására, 
századosnak léptették elő. 2002- 2012 között volt a 
Marcali Városi Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka, majd egy átszervezést követően 2012 
és 2021 között tűzoltó ezredesként volt a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. 2021 
májusában nyugdíjba vonult. 

 

Munkásságát a tűzoltósághoz, a mentéshez, a 
bajtársakhoz való szoros kötődés és az elhivatott-
ság jellemezte. Vezetése alatt megépült az ország 
egyik legkorszerűbb tűzoltólaktanyája, megújult a 
rendelkezésre álló eszközállomány, modern 
technikai eszközök kerültek beszerzésre. Munkájá-
nak köszönhetően a Marcali Tűzoltóság széles 
körben szakmailag is elismertté vált. 

Munkatársai, beosztottjai tisztelik embersége 
és kiváló szakmai tudása miatt. Elhivatottsága és 
önzetlen szolgálata, szakmai tudása példaértékű 
Balatonmáriafürdő településen élők számára is. 
 

VARGA IMRE 
részére „Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Cím 

adományozása 

 

Varga Imre több, mint 30 éven át dolgozott a 
településért. 1985 és 90 között tanácstagként, majd 
ezt követően 6 cikluson át; 1994-től 2019-ig, mint 
önkormányzati képviselő. Tisztsége alatt 1994-től 
2010-ig volt a Szociális Bizottság elnöke. 
Embersége a rászorulók iránt és elhivatottsága a 
helyi közösség érdekeiért tette őt a testület és a 
közösség értékes tagjává. Segítőkészsége miatt a 
helyiek bátran fordultak hozzá problémáikkal, 
hozzáállásával kivívta az emberek tiszteletét és 
szeretetét. 

Varga Imre önkormányzati képviselői 
megbízatása mellet a civil szféra aktív szereplője. A 
helyi Polgárőr Egyesület tagjaként jelentősen 
hozzájárul Balatonmáriafürdő közbiztonságának 
fenntartásához. 

Közösségformáló tevékenysége az Őszidő 
Nyugdíjas Klub életében is meghatározó. 

A település megbecsülése és tisztelete 
kifejezéseként – a több évtizedes önkormányzati 
képviselői, hosszútávú közéleti tevékenysége 
elismeréseként – Balatonmáriafürdőért Kitüntető 
Címet adományozunk részére. 

 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a 
kitüntetetteknek! 
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2021. évben Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata a szokásokhoz képest jóval 
szerényebb keretek között rendezte meg a Mária 
Napok eseményeit. 

„Végül is ketten maradnak, Isten és a Bor” 
Pénteken délután Hamvas Béla életművét bemutató 
vándorkiállítás megnyitójára került sor. A tárlatot 
Dr. Thiel Katalin filozófus professzor emerita 
előadása nyitotta meg a rendező Art &Vita 
alapítvány képviseletében. Az alkalomhoz a Rubin 
borászat kínálta stílusosan a bort. 

 

A Hajas Béla Karnagy által szervezett XXXVII. 
Fúvószenekari 

találkozón a 
házigazda, 

Balaton M.&K. 
Zenekar mellett 
több együttes is 

szórakoztatta 
két napon át a 
falu közterein 
és a szabadtéri 
színpadon a 
közönséget. Az 
„Az elnök 
emberei”, tagjai 
10 éve itt 

vannak, örömből, szabadidejüket erre áldozva, ki 
nem hagynák a programot. Idén sem maradt el a 
„vizi zene” a Balatonban, ami igazán kuriózum, 
nagy siker, és a strandközönség lelkesen fogadja. A 
megkapó látványról két csoport, a Pánics Judit 

vezette Barcsi Vénusz Mazsorett csoport, és a 
szintén rutinos fesztiválszereplő Nyúli Mazsorettek 
gondoskodtak. Az esemény színvonalát a Dél–
Dunántúli Regionális Fúvószenekar fellépése 
emelte szombat este – a közös koncert után – Tóth 
Bence vezetésével. 

Ez alkalomból került sor a település 
kitüntetéseinek átadására: „Balatonmáriafürdőért” 
kitüntető címet vehetett át Újságh Andrea óvónő, 
nyugdíjba vonulása alkalmából, Varga Imre volt 
képviselő, és Greffer József nem régóta nyugdíjas 
tűzoltó parancsnok. 

Ünnepi pillanatok - Ifjú polgárok avatása 
következett. Ez alkalommal 5 idén született helyi 
kisbabát köszönthetett Galácz György polgár-
mester.

 
Balatonmáriafürdő Ifjú polgárai: Zsoldos-

Klenovics Anna Zita, Patócs Fanni, Kun Ervin, 
Farkas Veronika. Valamint Skerlec Tamara – 
Tiszteletbeli Ifjú polgár, önkormányzati dolgozóink 
kisbabája. Kívánjuk, hogy nőjenek fel egészségben, 
szeretetben, szerezzenek sok örömet szüleiknek! 
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Vasárnap is szólt a zene szerte a faluban, a 
nyaralók nagy örömére, aztán délutánra színpad 
épült a megújult Rákóczi utca elejére. Ugyan, már 
örömmel használjuk az utcát, de a hivatalos átadóra 
most került sor. Galácz György polgármester 
megelégedéssel adta át a megújult faluközpontot. 

 
A polgármester elmondta, hogy a közel 350 

milliós beruházást a település nagyrészt önerőből 
valósította meg. Az utca teljes közműfelújítása 
elkészült, komplex burkolattal és korszerű 
utcabútor elemekkel. Utolsó fázisként a Vilma utca 
eleje is megújult és új burkolatot kapott. Ezzel 
befejeződött a faluközpont évek óta tervezett 
rekonstrukciója. 

Sokáig vártunk rá, hogy elkészüljön, a falu 
díszére válik. A sikerhez gratulált a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Huszti Gábor is. A jelképes 
szalagot a beruházó, kivitelező, tervező és a 
polgármester közösen vágta át. A programot retro 
utcabál követte a retro diszkó előtt Wágner 
Istvánnal, majd a marcali La-No Live Együttes 
szórakoztatta a közönséget. 

 
Fotók: Marcali Portál 

 
Holládi és balatonmáriafürdői 

értékek nyomában 1. 
 

2021. július 20-án, a Balatonmáriafürdői Helyi 
Értéktár Bizottság a Hollád községbeli partnerét 
látta vendégül. A HUNG-2020/6419 HF/748/2020 
„Közös értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében 
- Helyi Értéktár Bizottság létrehozása Hollád 
községben” - című pályázati projekt megvalósítása 
a járvány miatti korlátozások következtében több 
hónapot tolódott. A nyár folyamán új lendületet 
vettek az események, a rendezvények szervezése is 
lehetővé vált. A háttérben zajló előkészületek után 
Holládon is megalakult az Értéktár Bizottság. 

 
A július 20-ai program részeként a holládi 
küldöttség tagjai megismerkedtek Balatonmária-
fürdő múltjával és értékőrző munkájával. Nagy 
örömünkre Holládról sokan érkeztek, Kabai 
Gergely polgármester és Üst Gyula, a bizottság 
elnökének a vezetésével. A megjelenteket Galácz 
György polgármester és Huszár Mihály, az értéktár 
bizottság elnöke fogadta a Községháza épületében, 
a Helytörténeti Gyűjtemény galériájában. A 
polgármester urak a köszöntőjükben kiemelték, 
hogy múltunk megismerése az identitásunk 
megőrzésének fontos eszköze; a jövőt csak a 
múltból tanulva lehet építeni. Benczik Ildikó 
bizottsági tag előadásában a Hungarikum törvény 
jelentőségéről és tartalmáról beszélt. Később 
részletesen ismertette Balatonmáriafürdő 
Önkormányzatának, a helyi értékek feltárása és 
megismertetése terén végzett több, mint két 
évtizedes tevékenységét. 

Helyi értéktár 
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Gazdag múltról lehet a témában beszámolni, 
melynek eredményei a következők: többek között 
Bándi Margit múlhatatlan érdemeként, 1996-ban 
létrejött a „100 éves Balatonmáriafürdő” című 
kiállítás, 2016-ban pedig az „Üdvözlet 
Balatonmáriafürdőről!” címmel képeslapos könyv 
jelent meg. Az eltelt időszakban tevékenyen ápolták 
gróf Széchényi Imre emlékét, melynek részeként a 
település névadójának, Andrássy Máriának az újra-
temetésére is sor került. Huszár Mihály történész 
kutatómunkája nyomán pedig a település múltjá-
nak érdekes történeteivel is megismerkedhettek az 
érdeklődők. Az Andrássy Mária Közösségi Házban 
az elmúlt évek során megrendezett „Fejezetek a 
településünk múltjából” című előadássorozat erre 
kiváló lehetőséget nyújtott. 

A rendezvény további részében Huszár 
Mihály tárlatvezetésével a vendégek megtekintet-
ték a „Balaton-Mária-Fürdő (1896-1945)” című 
megújított állandó helytörténeti kiállítást. A 
tárlatban nyomon követhetőek a falunk 
alapításának eseményei, a szőlőtelepítés, a polgári 
fürdőélet kialakulása. Egyes jeles személyek, lakók 
és nyaralók kordokumentumai, akik fontos 
szerepet töltöttek be a település sorsának 
alakulásában. A tárgyi emlékek között a vendéglő, a 
borbélyműhely és a szatócsbolt berendezése igazi 
kuriózumnak számít. 

Egy szerény uzsonna után a küldöttség a 

faluközpontban, a megújult Rákóczi utcában tett 
sétát. Megálltunk Széchényi Imre szobránál, a 
Régens Wagner Otthon épületénél, Bárdos Lajos 
zeneszerző, valamint Bernáth Aurél festőművész 
családjának nyaralójánál. Végül a kápolna kertjében 
található látnivalók ismertetése után köszöntünk el 

a vendégektől, akiket természetesen a kikötő, a 
Nyugati-övcsatorna sorakozó vitorlásainak 
látványa ugyanúgy elvarázsolt, mint minden 
idelátogatót. 

 
Holládi és balatonmáriafürdői értékek 

nyomában 2. 
 

Ismeretterjesztő előadás Holládon 
 

A HUNG-2020/6419 HF/748/2020 „Közös 
értékeink a Balaton dél-nyugati szegletében - Helyi 
Értéktár Bizottság létrehozása Hollád községben” - 
című pályázati projektkeretében került sor 2021. 
július 28-án délután a Somogy megyei értékeket és 
az érték feltárás módszertanát bemutató előadásra. 
A rendezvény vendég előadója dr. Szajcz Adrián, a 
Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, a Somogy 
Megyei Értéktár Bizottság elnöke volt. A 
megjelenteket Kabai Gergely polgármester 
köszöntötte, és a helyi értékmegőrzés fontosságá-
ról, jelentőségéről beszélt. Üst Gyula alpolgár-
mester, a Holládi Értéktár Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy a bizottság milyen helyi 
értékeket szándékozik felvenni a helyi értéktárba. 
Huszár Mihály történész, a Balatonmáriafürdői 
Helyi Értéktár Bizottság elnöke a közös pályázati 
projekt eddigi állomásairól és a további tervekről 
beszélt. 

Dr. Szajcz Adrián előadásában a Hungarikum 
törvényről, az értéktár piramis felépítéséről 
beszélt. Somogy Megyei Értéktár Bizottság 
tevékenységéről szólva bemutatta a bizottság 
tagjait, a felvétel módját, és tanácsokat adott arra 
vonatkozóan, hogy milyen szempontokat célszerű 
követni a az előterjesztés benyújtásakor. 
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Somogy megyében jelenleg 157 megyei értéket 
tartanak nyílván. A legtöbb ebből a kulturális 
örökség besorolású. A legutóbb egy hagyományos 
evezős versenyt vettek fel, jelenleg ez az egyetlen 
sport témájú. Az épített környezet kategória 35 
elemet tartalmaz. A megye kistelepülései sokkal 
aktívabbak a témában, jellemzően Siófok csak 
tavaly hozta létre az értéktárát. Az ismertetető után 
sok kérdés és felvetés hangzott el a témában. Az 
elnök úr üdvözölte Hollád és Balatonmáriafürdő 
együttműködését, és örömét fejezte ki, hogy 
létrejött ismét egy értékes tervekkel rendelkező, 
aktív értéktár Holládon. A holládi értéktár projekt 
hamarosan egy szép fotókiállítással folytatódik. 

A továbbiakban augusztus 7-én Tőkés 
László Sándor: „Élet a Bari hegyen”című fotó-
kiállítása nyílik, amely a másnapi, hagyományos 
Bari- hegyi, Szent Donát-kápolnai búcsút és 
szentmisét előzi meg. Itt szintén Tőkés László 
Sándor kápolnával kapcsolatos archív képeiből 
nyílik egy kamaratárlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tűzoltó Egyesületi segítség Kadarkúton. 

Több, mint háromszáz lakóházat rongált meg a 
2021. 06. 25-i esti vihar a Somogy megyei 
Kadarkúton. A legnagyobb károkat a jégverés 
okozta, számos pala- és cserépfedésű lakóépület 
tetőszerkezete sérült meg. 

 

Egyesületünk 2021. 06. 27-én segítségnyújtás 
céljából 3 fővel vonult a településre, a viharkárok 
mielőbbi felszámolásának érdekében. A helyi 
operatív törzs irányításával indultunk a megadott 
címekre a Látrányi önkéntesekkel karöltve, ahol 

Egész évben kreatív konyhával, barátságos 
árakkal, hangulatos terasszal várja vendégeit a 

100 fős 

Pincekert Vendéglőben 
Cser Zoltán 

mesterszakács 
és csapata 

tel:06-85-950-384 

Szeptembertől kiszállítás is lesz! 
Balatonkeresztúr, Iskola utca 4. üzletközpont 

Civilek 
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megbontottuk a sérült tetőszerkezeteket, és 
ideiglenes fóliázással láttuk el a lakóházakat a 
beázás ellen. Köszönöm a munkálatokban 
résztvevő tagoknak - a hőség ellenére - a kitartó és 
fegyelmezett munkát, akik szabadidejüket nem 
sajnálva a baj óráiban segítettek a károsultaknak! 

 

Juhász László 
egyesület elnöke 

 
Őszidő hírek 

A Falunappal egyidőben, július 24-én az Ősz Idő 
Klub volt a házigazdája az „Életet az éveknek” 
mozgalom nagyszabású Regionális Dalos 
Találkozójának. 

 
Az idős táncosok, énekesek lelkesedése, 

időnként profi színtű előadásai nagy sikert arattak. 

 

Fellépők és házigazdák. 

Fotók: Nemes János 

 
A járványveszély miatt éves közgyűlésünk az év 

elején elmaradt, ezért azt június 15-én tartottuk 
meg. A napirendi pontok elfogadása után 
meghallgattuk a beszámolókat. Elsőként Anfer 
Lajos ismertette az elmúlt év történéseit, majd 
köszönetet mondott a balatonmáriafürdői és 
balatonkeresztúri önkormányzatoknak a támoga-
tásért. Az elnöki, pénzügyi, ellenőrzési beszámolók 
és a hozzászólások után finom ebéd következett, 
melyet ügyes kezű klubtagjaink főztek. A zene és 
tánc sem maradt el. 

Június 22-én a helyi óvodásokat palacsintával 
vártuk, ezért ők kedves énekes-táncos műsorral 
örvendeztettek meg bennünket. 

Július 8-án ismét útra keltünk. Első állomásunk 
Zalaszántón, a Béke Sztupa volt. A tömör betonból 
épült sztupa Buddha szellemét, bölcsességét, 
szeretetét jelképezi, a béke jelképe. 

Ezután Salföld Majorban tettünk látogatást, 
ahol magyar háziállatfajtákat, fotókiállítást, fűszer-
és gyógynövénykertet nézhettünk meg. Következő 
célpontunk Kékkút volt, ahol megkóstolhattuk a 
világhírűvé vált ásványvizet, amelyet Theodóra 
néven forgalmaznak, és amely többféle betegséget 
is gyógyít. 

 
Hazafelé Badacsonyban 3 órás szabad program 
volt. 

Gaál Piroska, klubtag 
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Kiállítás 
Balatonmáriafürdő 
Értéktár Bizottsága 
ezúton meghívja 
önöket 
Augusztus 19-én, 

18 órakor a Községháza 
kiállítótermében, a 

HUBG-2020/6418 HF-590-2020 

„Helyi értékeink nyomában 
Balatonmáriafürdőn” 

Pályázati programja keretében 
megrendezendő kiállítás megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja: Lovász Henriett, a 
Nemzeti Művelődési Intézet Somogy megyei 
igazgatója 

A programot és a kiállítást bemutatja: 

Huszár Mihály történész. 

 

AUGUSZTUS 20- án Balatonmáriafürdőn 

ÜNNEPI SZENTMISE 

időpontja: 18.00 óra 

a Balatonmáriafürdő Nagyboldogasszony-
kápolnában. 

(Rákóczi Ferenc utca 62.) 

Kenyérszentelés. 

 

 

 

                                      Lótusz Masszázs 

Keresztúr, Iskola utca 4. Üzletközpontban 

Relaxációs masszázs, gerincregeneráló masszázs 

Nyirokmasszázs, stressz űző masszázs  

            Telefon: 06-30 9697-250 

                                                Hidasi Andrea 
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