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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

   
Gyermekprogram az Andrássy Mária Közösségi Házban 

„Húsvéti Kézműves Készülődés” címmel, kisgyermekeknek rendezett 
foglalkozást a Balatonmáriafürdő Önkormányzata április 2-án. Móri 
Erika, Herk Diána, és Kollár Balogh Klára vezetésével szebbnél szebb 
kézügyes remekek készültek a kis kezek által papírcsík technikával és 
meséket hallgattak a legkisebbek. 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

2022. XVI. évfolyam 2. szám. március-április 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. február 5-én 
nyilvános ülést, közmeghallgatást tartott az 
Andrássy Mária Közösségi Házban. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar 
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatal-
mazta a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal 
kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 
A képviselő-testület a Balatoni Szociális 

Társulás Társulási megállapodásának módosításá-
ról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Társulási 
Megállapodás módosítását 2022. január 1-ei 
hatálybalépéssel az előterjesztéshez mellékelt 
formában elfogadta. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot 
5 napon belül küldje meg a Társulás elnökének. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. február 10-én együttes, 
nyilvános ülést tartott a Bél Mátyás Látogatóközpont 
konferenciatermében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
2021. évi munkájáról adott beszámolót, valamint a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
2022. évi költségvetését 147.504 e Ft bevételi és 
kiadási főösszeggel elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. február 14-én nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 
A képviselő-testület 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 saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét megállapította. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megállapította, hogy a 
képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségüknek 2022. január 31. napjáig eleget 
tettek. A nyilvántartási szám szerinti zárt 
borítékban elhelyezett iratokat a jegyző részére 
megőrzésre átadták. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szerződés 
médiaszolgáltatás nyújtására” tárgyú előterjesztést 
és elfogadta a TAVI Kft. (8700 Marcali, Széchenyi u. 
39., adószám: 23988365-2-14, cégjegyzékszám: 14 
09 312771) társaság 250.000 Ft+Áfa összegű 
médiaszolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatát. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező átdolgozott 
médiaszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervét elfogadta: 

Az elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A 
terv, az elfogadását követően – figyelemmel arra, 
hogy az nyilvános dokumentumnak minősül – az 
Önkormányzat hivatalos honlapján közzéteendő. Az 
Önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési 
tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A 
közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is 
lefolytatható, azonban a módosítási igény 
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. Jelen közbeszerzési tervet 
legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni, 
illetve a település honlapján a következő évi 
közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
Andrássy Mária Közösségi Ház –közösségi színtér- 
(8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257.) 2022. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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évre vonatkozó munkatervét, 2022. évre vonatkozó 
szolgáltatási tervét, továbbá a 2022. évre 
vonatkozó programnaptárát. 

 
Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzatokért felelős miniszter 
pályázati kiírása alapján a 2022. évi szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati 
igényét benyújtjotta 56 erdei m3 kemény lombos 
fafajta mennyiségre. A képviselő-testület 2022. 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. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. február 23-án rendkívüli, 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 1/1 tulajdoni arányú, 
balatonmáriafürdői 213 hrsz-u 76 m2 beépítetlen 
területű ingatlanát egyösszegű fizetés mellett 
elidegeníti Hamberger Ildikó, Balatonmáriafürdő, 
Balaton utca 38. szám alatti lakos részére 500.000 
Ft, azaz ötszázezer forint vételárért, a szerződés 
aláírásakor történő megfizetéssel. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Helyi és térségi 
turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) felhívás-
sal kapcsolatos elképzeléseket és az alábbi döntést 
hozta:  

 
a.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata „Helyi és térségi turizmus-
fejlesztés” című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú 
felhívásra pályázatot nyújtson be. 

 
b.) Balatonmáriafürdő Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a projektet a Somogy Megyei Önkor-
mányzattal kötendő konzorciumi megállapodás 

keretében valósítja meg, melynek vezetője 
Balatonmáriafürdő Község Önkor-mányzata. 

 
A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert a támogatási kérelem benyúj-
tásához szükséges konzorciumi együttműkö-
dési megállapodás aláírására. 

 
c.) Balatonmáriafürdő Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a pályázat 
nyertessége esetén a pályázattal kapcsolatosan 
valamennyi szükséges jognyilatkozatot 
megtegye a testület utólagos tájékoztatása 
mellett. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. március 22-én nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község 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 elfogadta a társadalmi 
szervezetek 2021. évi támogatásáról adott 
pénzügyi és szakmai elszámolásokat. A képviselő-
testület a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő 
Községek Tűzoltó Egyesülete, valamint a Bárdos 
Lajos Nőikar esetében a fel nem használt 
támogatások visszafizetésétől eltekint, a 2021. évi 
maradványösszeget a 2022. évi működési céljaik 
megvalósítására használhatják fel, melyről 2023. év 
február 15-ig kötelesek elszámolni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

megismerte Zombori Balázs ev., mint az 
önkormányzat tulajdonában álló 
Balatonmáriafürdő belterület 500/11 helyrajzi 
számon felvett „különleges terület” megjelölésű 
ingatlanon található „Kivett strandfürdő és üzlet és 
egyéb épület” (Hajóállomási strandi büfé) 
bérlőjének kérelmét és a bérleti szerződésben 
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foglalt bérleti díj éves infláció mértékének 
összegének, azaz 211.650 Ft megfizetése alól a 
2022. évre vonatkozóan mentesíti. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Strandfejlesztés 
2021 (STR-2021) pályázati felhívásra benyújtott 
projektekről szóló beszámolót. A pályázatok 
gördülékeny lebonyolítása, a műszaki tartalom 
teljes körű magvalósítása érdekében a támogatási 
összeget igény szerint kiegészíti saját forrással az 
önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében 
szereplő tartalék terhére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte Dombi Ádám János, 
Balatonmáriafürdő, Vilma u. 10. szám alatti lakos 
kérelmét és az alábbi döntést hozza: 

a.) A képviselő-testület a 196/4. hrsz-ú, 
forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó 
önkormányzati tulajdonú ingatlanból történő 
területrész értékesítését az Nvtv. 6. § (1) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel nem 
támogatta. 

b.) A Képviselő-testület a 196/4 hrsz-ú 
ingatlanból történő területrész bérbeadását a 
terület jellegére tekintettel nem támogatta. 

A képviselő-testület felkérte az alpolgármestert, 
hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. 

 
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 

megismerte Eperjeske Község Önkormányzata 
(Képviseli: Pásztor Gábor polgármester) anyagi 
támogatási kérelmét és az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet tartalék terhére, egyszeri 
100.000 Ft anyagi támogatás kifizetését megerősíti. 
A támogatás az ukrán menekültek megsegítésére 
fordul. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2022. évi fizetési kötelezett-
ségek figyelembevételével engedélyezi az 
önkormányzat szabad pénzeszközeinek folyamatos 
és rövidtávú lekötését 2022 évben a Takarékbank 
Zrt-nél. A kamatból származó bevételek a 

működési- és céltartalékot növelik. A képviselő-
testület felhatalmazta az alpolgármestert a 
szerződéskötések, pénzügyi műveletek 
lebonyolítására. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2022. március 22-én - nyilvános 
testületi ülést követően - zárt ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2022. évben Díszpolgári címet 
és Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet nem 
adományoz. 

 
A képviselő–testület soron következő ülése 2022. 

április 11-én lesz, (Helyszín: Községháza, 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.), 
melyre a meghívót az ülés előtt a honlapon 
közzétesszük. 

 
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. 

 
Poják Csaba 

alpolgármester 
 
 

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍ 
 

Állás az oviban 
 

A Balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti és 
Modell Óvoda 

 
Konyhás-takarító 

munkakörbe keres új 
kollégát. 

Elsősorban helyből. 
Az önéletrajzát (Europass) 

az óvodában várjuk. 
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Strandfejlesztések 2021-22 
Balatonmáriafürdő 

 

Balatonmáriafürdő Önkormányzata tovább 
folyatatja a strandfejlesztési programját. 

 
A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő 

Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton 
Balatonmáriafürdő mindhárom beadott pályázatát 
elfogadták, és 100 %-os finanszírozással, egyenként 
30 millió Ft támogatást nyert. A támogatás a 
GINPOP „Természetes fürdőhelyek komplex és 
élményközpontú fejlesztése” tárgyú felhívás 
alapján megkötött szerződés biztosítja. 

 
Szoros ütemtervvel, fél éves kivitelezési 

határidőkkel, május végére, az elvárt időkereten 
belül meg is valósulnak a beruházások. 

 
A beadott terveknek megfelelően fontos 

szempont volt, hogy családbarát, az esélyegyenlő-
ség elvét messzemenően érvényesítő, és az 
akadálymentesítést segítő projekt elemek 
kerüljenek beépítésre. 

 
Hol és mivel bővülnek a strandi szolgáltatások? 
Milyen konkrét fejlesztések valósulnak meg? 
 

A teljesség igénye nélkül: 
A Bárdos Strandon, az Őrház utcai strandon, és 

a Központi strandon valósulnak meg. 
 
További növényeket, fákat telepítünk. 
 
Mindhárom strandra kerül vaktérkép, Brille 

írásos info tábla, hulladékgyűjtők, további padok és 
egyéb utcabútorok. 

 
A Bárdos strandon családi- és mozgáskorlá-

tozott öltöző lesz, új világítás, és kerékpártároló 
épül. 

 
Az Őrház utcai strand fejlesztésével a bejárat 

térkövezése, akadálymentesítése készül el. Ott is 
épül kerékpártároló, és megújul a világítás. További 
padok és évelő növények, fák kerülnek ki. Ha ez 

elkészül, ezzel a projekttel, az elmúlt két évben 60. 
millió Ft értékű fejlesztés történik az Őrház 
utcában. 

 
A Balatonmáriafürdő, Központi Strand 

fejlesztése keretében akadálymentes, vízre jutást 
segítő mobil rámpa kerül kihelyezésre, valamint 
kerékpáros szervizoszlop, akadálymentes 
gyermekjátékok, játszóvár épül. 

 
Régóta dédelgetett terv, ami most végre 

megvalósulhat - lesz napvitorla árnyékoló – rend-
szer a szabadtéri színpad előtti nézőtérnél. 

 
Az időnkénti torlódás helyzet megoldására 

bővül a beléptető rendszer, a jegypénztár 
korszerűsítésével és átépítésével két 
munkaállomásosra bővül a kapu. 

 
Bízunk benne, hogy a szolgáltatások fejlesztése 

elnyeri a lakosság és a strandoló közönség 
megelégedését. 

 
forrás: Önkormányzat 

 
 

Március 15. 
Az ünnep alkalmával - a korábbi évek hagyomá-

nyát követve - közösen koszorúzott a két település 
önkormányzata. Balatonmáriafürdő koszorúját 
Poják Csaba alpolgármester és Horváth Tiborné 
képviselő helyezték el tisztelgő főhajtás mellett. 
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ÁLLÁS AJÁNLAT 
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

2 fő családsegítő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 
8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. április 25. 

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 
06 85 376 296 -os telefonszámon. 

 
 
 
 

A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 

Balatonmáriafürdő területén lomtalanítást 
szervez. 

 
A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által 

kihelyezett, jogszabályban meghatározott 
nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítja el a 
szolgáltató. A gazdálkodó szervezetek és a 
szolgáltatást szüneteltető ingatlanhasználók a 
szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak. 
 

! V Á L T O Z Á S !  
B e j e l e n t é s i  k ö t e l e z e t t s é g  

 
A lomtalanítási igényt a gyűjtési napot 

megelőző 5. munkanapig a PELSO-KOM Nonprofit 
Kft.-nél történő regisztrációval lehet jelezni. 
Regisztrálni a 85/530-076 vagy 85/ 530-118 
telefonszámok 3-as mellékén az NHKV Zrt. által 
kibocsátott számla 1. oldalán található Felhasználó 

azonosító szám megadásával, vagy a 
www.pelsokom.hu honlapon biztosított 
regisztrációs felületen lehet. 
 

A lomhulladékot a lenti időpontban helyezhetik 
ki az ingatlan tulajdonosok, ügyelve arra, hogy az a 
gyalogos és a gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
 
 

Lomhulladék kihelyezésének időpontja: 
2022. október 2. (vasárnap) 

 
Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért 
NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA: 
 veszélyes hulladék (pl. festék, festékes doboz, 

vegyszeres dobozok, hígító, pala 
akkumulátor, gumiabroncs, stb.) 

 építési, bontási hulladék (pl. törmelék, 
bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot, stb.) 

 elektronikai hulladék (pl. hűtő, tv és egyéb 
elektronikai háztartási eszközök) 

 zöldhulladék (pl.: faág, nyesedék, falevél stb.) 
 szelektív hulladék (pl.: újságpapír, könyv, 

öblösüveg, stb.) 
 kommunális hulladék (gyűjtőedényben 

elhelyezhető vegyes kommunális hulladék) 
 zsákban kihelyezett, nem nagydarabos 

hulladék (pl. ruha, egyéb kisméretű tárgyak) 
 gazdálkodó szervezetek által kihelyezett 

hulladék 
 

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTANAK: 
 

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási 
felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a 
rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés 
alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el 
a gyűjtő edényzetben. 
 

Köszönjük együttműködésüket! 
 

Tisztelettel: 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 

Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
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Évet értékelt 

a Tűzoltó 
Egyesület 

 
2022. március 
5-én tartotta 
évzáró köz-
gyűlését a 

tűzoltó egyesület. A közgyűlésen jelen volt a 
szakmai vezetés részéről Kóbor Csaba tüó. alez., a 
Marcali KVK. Vezetője, valamint a fenntartó 
önkormányzatok részéről Kovács József, 
Balatonkeresztúr község polgármestere. Juhász 
László elnök köszöntötte a résztvevőket, majd a 
napirendi pontok szerint ismertette a vezetőség 
2021. évről szóló beszámolóját a végzett munkáról 
és az elért eredményekről. A 2021. évi pénzügyi 
beszámolót követően a 2022. évi feladatok, 
valamint a költségvetési tervezet került 
meghatározásra, illetve elfogadásra. Mindhárom 
dokumentumot egyhangúan fogadta el a tagság. 
 

Napirendi pontokon kívüli hozzászólásában 
Kóbor Csaba tüó. alez. Kiemelte, komoly és 
felkészült egyesületként jellemzi egyesületünket, 
melyre minden tag büszke lehet. Gratulált a tavalyi 
év tevékenységeihez és eredményeihez. 

 

Kovács József polgármester úr megköszönte az 
egyesület támogatását az ukrajnai menekültek 
részére szervezett helyi gyűjtéshez, valamint az 
egyesület együttműködését az önkormányzattal. 

 

Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy idén 
két találkozóra megy 
küldöttség a balaton-
keresztúri önkormány-
zatból: az egyik 
találkozó Hohenberg-

ben, a másik találkozó Székelykeresztúron lenne. 
Mindkét találkozóra várja az egyesületi tagok 
jelentkezését. 

 

Az egyesület vezetősége nevében köszönöm 
mindazoknak a munkáját, akik valamilyen módon 
tettek az egyesületért. A fenntartó 
önkormányzatoknak és a felettünk álló szakmai 

vezetésnek a támogatást, ezáltal a ránk háruló 
feladatokat hatékonyan el tudtuk végezni. 

 

Juhász László 
egyesület elnöke 

 

Őszidő hírek 
 

 
 

A pandémia miatt nem sűrűn találkoztunk a 
télen, mindössze egyszer, február 9-én, a Központi 
Fizető Strandon. Enyhe idő volt, ragyogó napsütés, 
alkalmas arra, hogy szalonnát süthessünk. 
Szabadnak, vidámnak érezhettük magunkat, 
örülhettünk a már régóta hiányzó 
beszélgetéseknek. 

 

Legközelebb március 29-én gyűltünk össze az 
Andrássy Mária Közösségi Házban, ahol 
megtartottuk éves közgyűlésünket. Ügyes 
asszonyaink, mint mindig, finom étellel fogadták a 
tagságot, és még egy szelet torta is jutott 
mindenkinek. A közgyűlés után férfi klubtársaink a 
nőnap alkalmából bon-bonnal kedveskedtek a 
hölgyeknek. A zene és tánc sem maradhatott ki a 
programból, mert ha ritkán is találkozhatunk, 
megadjuk a módját. 
 

 
 

Gaál Piroska 
klubtag 

Civilek 
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TÁJÉKOZTATÁS 
a települési ügysegéd elérhetőségéről 

 
Települési ügysegéd: 
Csonka Brigitta kormánytisztviselő 
 
Minden páros hét csütörtök: 
Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő: 8.00 - 10.30 
 
Csillagvirág Óvoda 

A tavasz közeledtével két napos farsangi 
mulatsággal búcsúztattuk a telet. Az óvoda apraja 
nagyja vidám jelmezt öltött magára. Az első nap 
játékos vetélkedőkkel múlattuk az időt, a második 
napon az óvónői meseelőadást követően, az óvoda 
környékét jártuk különböző zajkeltő eszközökkel, 
hogy elűzzük a telet. 

 
Március kezdetével az egyik legnagyobb 

nemzeti ünnepünkre, március 15-re hangolódva 
készültek a nemzeti színű zászlók és lobogók. A 
jeles nap alkalmából a nagycsoportosok 
huszárjátékkal örvendeztették meg társaikat. A 
megemlékezést a Kossuth kopjafánál zártuk közös 
énekléssel és a készített lobogók elhelyezésével. A 
gyermekek büszkén viselték az ünnep jelképét a 
nemzeti színű kokárdát, erősödött szabadság- és 
hazaszeretetük. 

A víz világnapja alkalmából sok program 
színesítette az óvoda mindennapjait. 

 
 
 

Sok időt töltöttünk a Balaton parton, a 
gyermekek ismerkedtek a tanúhegyekkel, 
összehasonlították a balatoni vizét a csapvízzel, a 
nagycsoportosok horgásztak a Nyugati-
övcsatornában. A projektet vizes, játékos 
kísérletekkel zártuk. 

 
A nagycsoportosoknak, leendő első-

osztályosoknak végre lehetőségük volt ellátogatni a 
Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános 
Iskolába, ahol az igazgató asszony, a tanító nénik és 
a gyerekek barátságosan fogadták őket és örömmel 
mutatták meg az iskolát, majd játékos fejtörőkkel 
lepték meg a gyerekeket, melyet örömmel oldottak 
meg. Ezúton is köszönjük az élményekkel teli 
délutánt. 

Óvodánk köszöni a szülők támogatását 
programjaink megvalósításához! 

Külön köszönjük Steinmetz Ádámnak és 
családjának a kokárdákat, melyet óvodánk minden 
gyermekének ajándékoztak! 

Programjaink megvalósításában támogassa 
óvodánkat! Az eddigi támogatásokat megköszönve, 
kérjük, ajánlja fel az SZJA 1%-át részünkre. 
Kedvezményezett neve: „Óvodáért” Alapítvány 
Kedvezményezett címe: 8647 Balatonmáriafürdő, 
Keszeg u. 16. 
Kedvezményezett adószáma: 19198145-1-14 
Kedvezményezett számlaszáma: 11743095-
22122005 

Móri Erika óvónő 
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