2022. XVI. évfolyam 3. szám. május - június

M ÁRIA I NFÓ
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa

Helyi értékeink nyomában
Balatonmáriafürdőn projektzáró könyvbemutató
A Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár
Bizottság szervezésében 2022. június 23-án
projektzáró rendezvényre került sor a
Községházán, a Helytörténeti Gyűjtemény és
Galéria közösségi termében. A HUNG2020/6418HF/590/2020 jelű hungarikum
pályázati program keretében elkészült a
Huszár Mihály – Benczik Ildikó: Helyi
értékeink nyomában című könyv. A
rendezvényen Galácz György polgármester
köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Az
eseményen megjelent Zahorán-Széchényi
Ákos, gróf Széchényi Imre dédunokája is. A
kötet két szerzője ismertette az elmúlt év
pályázati munkáját, és az előadásaikban
betekintést nyújtottak a balatonmáriai helyi
értékek feltárásába és publikálásába.
Az elkészült kiadványt dr. Lukács Gábor
egyetemi
docens,
általános
campus
főigazgató-helyettes
(MATE
Georgion
Campusának) méltatta.
A 120 oldalas, keménytáblás, színes
könyv a helyi érték egybegyűjtés folyamatát,
a helyi identitás megerősítését szolgáló 30
éves munkát mutatja be. A kötet grafikai
munkáit és tördelését Vass Lívia végezte.
A kiadvány a keszthelyi Ziegler Nyomdában
készült 500 példányban.

Fotók: Osvald Gábor

(Szöveg folytatása a 6. oldalon)
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Hírek a Hivatalból
Beszámoló a képviselő–testület munkájáról

B

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. április 11-én
nyilvános testületi ülést tartott a
Községháza tárgyalótermében. A képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés
között történt fontosabb intézkedésekről szóló
szóbeli tájékoztatót elfogadta.
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete
a bérbe adható önkormányzati tulajdonú strandi
szabadterületek használatba adására vonatkozóan
területbérleti pályázat kiírásáról döntött. A
helyszínek és az egyes tevékenységek tekintetében a kiinduló licit összegét és a bérlet időtartamát meghatározta. A képviselő-testület felkérte az
alpolgármestert a pályázati eljárás lefolytatására,
a hirdetmény honlapokon történő közzétételére.
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete
megismerte a Vasmacska Kincses Kikötő
(Képviseli: Kónyáné Gera Ilona Mónika) társaság
kérelmét és bérbe adta a Balatonmáriafürdő
belterület 500/11 hrsz. alatt felvett, természetben
Hajóállomási szabad strand megnevezésű
ingatlanból 30 m² térmértékű területet játszóház
üzemeltetése céljából 2022. április 29-től 2022.
május 31-ig, határozott időre. A képviselő-testület
2.000 Ft/nyitvatartási nap bérleti díjat állapított
meg, mely tartalmazza az áramvételezés díját is. A
képviselő-testület felkérte az alpolgármestert,
hogy tájékoztassa az ajánlattevőt a strandi
szabadterületek beáradására vonatkozó pályázati
eljárásról.
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete
megismerte a Somogy Megyei Közgyűlés által
alapított és javasolható kitüntető díjakat, azonban
javaslattételi jogával nem kívánt élni.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte a Dono Te Libro
Kiadó (4150 Püspökladány, Szent István u. 50.)
ajánlatát a „Somogyország Szíve-Java” elnevezésű
kiadványban történő megjelenítésére vonatkozóan,
azonban az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel a lehetőséggel nem kívánt élni.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. május 9-én nyilvános
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testületi ülést tartott a Községháza tárgyalótermében.
A képviselő-testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint
a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről
szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta.
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete
megismerte és elfogadta a 2021. évben végzett
belső ellenőrzési jelentést, a 2021. évről szóló
összefoglaló belső ellenőrzési jelentést.
Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete
megismerte a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály Somogy Megyei Költségvetési Ellenőrzési
Osztálya által az Áht. 68/B. §-a szerint végrehajtott
ÖPSZEF/426-5/2022. számú szabályszerűségi
pénzügyi ellenőrzési jelentést. Felkérte a
polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a
jelentés alapján az intézkedési terv elkészítéséről
gondoskodjon.
A képviselő-testület megismerte a 2022. évre
meghirdetett strandi szabadterületek bérbeadására
vonatkozó pályázati kiírásra beérkezett ajánlatokat
és a liciteljárásban a pályázat nyerteseit jóváhagyta.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert a
bérleti szerződések megkötésére.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület (Nyilvántartási szám:
14-02-0004166; székhelye: 8647 Balatonmáriafürdő, Köztársaság u. 2., Képviseli: Dr. Tósokyné
Cserép Andrea elnök) kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
A képviselő-testület a Balatonmáriafürdői
Vízisport Egyesület részére a Balatonmáriafürdő,
Bárdos sétány 14. sz. (1602/3 hrsz.) ingatlanon
található vizesblokk épületből mért áram vételezési
lehetőségét biztosítja 1 fázisú (max. 230 V, 16 A)
rendszeren keresztül, melynek kiépítési költségei
az Egyesületet terhelik. A fogyasztás alapján a
közüzemi díjat az Egyesület egy összegben, minden
év szeptember 30-ig fizeti meg az Önkormányzat
javára. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a kivitelezés felügyeletére és felhatalmazta
a 3. számú módosító okirat aláírására.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Balatonkeresztúri Rendőrős Parancsnokának a
település közrend, közbiztonsági, közlekedésrendészeti helyzetéről, továbbá a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. A
képviselő-testület
megköszönte
a
Balatonkeresztúri
Rendőrőrs
Parancsnokának
és
állományának a településen élők, tartózkodók
biztonsága érdekében végzett munkáját.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megerősítette a 49/2021.
(VII.6.) számú határozatában hozott döntését és
támogatta a 8648 Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2.
szám alatti háziorvosi rendelőbe klímaberendezés
telepítését. A képviselő-testület Takács Tamás e. v.
klímaberendezés telepítésére vonatkozó 416.814
Ft összegű ajánlatát elfogadta és felkérte a
polgármestert a kivitelezés megrendelésére. A
képviselő-testület a szükséges forrást a 2022. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület megtárgyalta Hidasi
Andrea egyéni vállalkozó kérelmét és masszázs,
egyéb kozmetikai kezelés céljára bérbe adta az
Önkormányzat tulajdonában álló 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatti
Központi strand - masszázsszoba megnevezésű helyiséget 2022. június 1-től, 35.000 Ft/hó
összegben, határozatlan időre. A helyiség fűtési
lehetőséggel nem rendelkezik, a vizesblokk külön
helyiségben vehető igénybe. A közüzemi díjakat
(víz- és áramhasználat, szemétszállítási díj) a
bérleti
díj
tartalmazza.
A
strandpénztár
nyitvatartási ideje alatt (8:00 – 18:00 között) a
helyiségben
működő
szolgáltatások
a
strandvendégek
számára
elérhetők.
Külső
vendégeknek csak érvényes strandbelépővel
vehetik igénybe. A szerződés határozatlan
időtartama
alatt
30
napos
felmondással
felmondható. A szerződés felmondása esetén a
bérlő elhelyezési igénnyel nem élhet. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert az
előterjesztést mellékletét képező szerződés
aláírására.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy

2021. évi tevékenységéről adott beszámolót
megismerte, megtárgyalta és azt elfogadta. A
képviselő-testület megköszönte az Alapszolgáltatási Központ munkatársainak a pandémia
időszakában végzett szakmai munkáját.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, a Családés Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Csillagvirág
Művészeti Modellóvoda beszámolóit megtárgyalta,
azokat jó minősítéssel elfogadta.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
által közzétett OC-MUV/4-2022 kódszámú, A 2023as EKF programév Kulturális-Művészeti Programok
Támogatása című pályázati felhívás I. fordulójára az
alábbi programmal kíván projektötletet benyújtani:
Pályázó szervezet neve: Balatonmáriafürdő
Község Önkormányzata
Pályázat címe: Mária Napok’2023 –
Nemzetközi
Fúvószenekari
Találkozó
Balatonmáriafürdő
Projektidőszak: 2023. 06. 01.-2023 .07. 31.
Megjelölt tématerület: zene
Tárgy: A hagyományosan megrendezésre
kerülő MÁRIA NAPOK rendezvénysorozatra
építve, annak népszerűségét alapul véve, az
EKF szellemiségét elsajátítva kívánja a
fúvószene ismeretét és szeretetét tovább
növelni, a közönség igényét és a szakma
minőségi elvárásait kiszolgálni.
A
képviselő-testület
felhatalmazta
a
polgármestert, hogy a VEB2023 EKF programhoz a
fentiekkel összhangban projektötletet nyújtson be.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 100.000 Ft anyagi támogatást
nyújtott a Nyugat-Balatoni Kalendárium 2023. évi
kötet kiadásához. A támogatást megállapodás
alapján, a megjelenést követő 30 napon belül az
önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében
szereplő tartalék terhére biztosítja.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. május 30-án rendkívüli,
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza
tárgyalótermében.
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az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és
bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet,
valamint az közterületek használatáról szóló
önkormányzati
rendeletben
foglalt
díjak
felülvizsgálatát a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
rendelkezéseinek
lejártát
követően
–
az
önkormányzati
költségvetésének
egyensúlya,
bevételeinek tervezéséhez döntésre készítse elő.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta Kónya Andrea
kérelmét és bérbe adta az önkormányzat
tulajdonában álló Balatonkeresztúr, Keszeg u. 7.
szám alatti Védőnői Szolgálat épületének „Babamama szoba” megnevezésű helyiséget heti 2 óra
időtartamra, 3.500 Ft/óra összegben, játékos
foglakoztatás tartásának céljára. A Bérlő a bérleti
díjat a tárgyhónapot követően utólag, a
használatnak megfelelően, az önkormányzat által
kiállított számla alapján, 8 napon belül köteles
megfizetni. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert, hogy értesítse a kérelmezőt a
testület döntéséről és a bérleti szerződést a fenti
feltételekkel kösse meg.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2022. évi üdülőhelyi fórum
időpontjáról későbbi ülésén dönt. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy az
üdülőhelyi fórum elmaradásáról szóló hirdetményt
a honlapon tegye közzé.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő- testülete 2022. május 30-án a nyilvános
testületi ülést követően zárt ülést tartott a
Községháza tárgyalótermében.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő közvilágítás korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A
képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban
alkalmazandó, a vonatkozó jogszabályi és szakmai
előírások szerint összeállított ajánlattételi felhívást,
valamint közbeszerzési dokumentumokat a
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta.
A képviselő-testület felhatalmazta a közbeszerzési
eljárás lefolytatásával megbízott Deák Ügyvédi
Irodát (7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2.), hogy
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a Közbeszerzési Hatóság előzetes ellenőrzése
eredményeként
az
esetleges
hiánypótlási
felhívásban megfogalmazottaknak tegyen eleget,
szükség esetén szakmai szempontok alapján
módosítsa a dokumentációt és indítsa meg az
eljárást. A képviselő-testület felkérte Galácz György
polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásnak, az
előírások szerint történő lefolytatását követően, az
eljáró bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevőre
vonatkozó szakmai javaslatát a megfelelő időben
terjessze a képviselő-testület elé.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2022. június 21-én rendikül,
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza
tárgyalótermében.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2021. évi
könyvtári szolgáltatásról adott beszámolóját.
A képviselő–testület soron következő ülése 2022.
augusztus 8-án 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.

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE
A 2022. június 25-ére tervezett ÜDÜLŐFÓRUM
a nyári hónapokban elmarad, ezért tájékoztatom a
Tisztelt Balatonmáriafürdői Ingatlan tulajdonosokat, hogy minden kedden 9-12 óra között
fogadóórát
tartok
a
Balatonmáriafürdői
Községházán. (8647 Balatonmáriafürdő, Gróf
Széchényi Imre tér 9.)
A települést érintő kérdésekkel kapcsolatban
előzetes időpont egyeztetést követően állok
rendelkezésükre. Tel.: 36 (85) 375-266-os
telefonszámon vagy e-mailben:
onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu
e-mail
címen.
Galácz György polgármester

Közérdekű információk
Lakossági tájékoztató Balatonmáriafürdő,
Keszeg utca ivóvízvezeték-felújítási
munkálatairól

A GINOP-3.4.1-20-2021-00011 kódszámú pályázati
felhívást a „TARR” Építő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. nyerte el. A kivitelezést a
Kanizsatel Kft. alvállalkozóként végzi. A beruházás
összköltsége 572,68 millió forint, amelynek 90%-át
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, illetve a
magyar állam biztosítja vissza nem térítendő
támogatás formájában. A projekthez szükséges
10%-os önerőt, azaz 57,27 millió forintot a nyertes
pályázó saját forrásból biztosítja.
A „TARR” kft. megbízható és magas színvonalú
szolgáltatást nyújt. Jelenleg 8 megyében, több, mint
350 településén érhetőek el a társaság által nyújtott
vezetékes szolgáltatások, digitális tévé csatornát
kínáló kábeltévé szolgáltatás, internet, illetve a
vezetékes- és mobiltelefon szolgáltatás.

Tájékoztatjuk, hogy a DRV Zrt. 2022. június 13tól várhatóan augusztus végéig két ütemben
ivóvízvezeték-kiváltási munkákat végez Balatonmáriafürdőn, a Keszeg utca, Balaton utca és
Csatornapart utca közti szakaszán.
A munkálatok ideje alatt az érintett
útszakaszon az áthaladó forgalom részére a
közlekedés nem lesz lehetséges, oda csak az ott
lakók hajthatnak be.
A munkavégzés ideje: 2022. június 13. – 2022.
július vége között.
A munkálatok ideje alatt az ingatlanoknál
folyamatosan biztosítjuk majd a gépjármű- és
gyalogosforgalmat. A vízmérőaknában történő
munkavégzés időpontját munkatársaink előre
egyeztetik majd az ingatlantulajdonossal.

Jelenleg zajlanak az egyeztetések és helyszíni
pontosítások, ezután indulhat meg az engedélyezési
eljárás, majd a kivitelezés. Az optikai kábelt a
település nagy részén villanyoszlopokra építik (a
meglévő hálózati kábeleket meghagyva), tehát
légvezetékes lesz. Néhány helyen – műszaki
okokból – földkábeles szakaszok is kiépítésre
kerülnek. A rendszer legalább 30 Mbps sávszélességet biztosít. A tervek szerint az elkészült hálózati
részeket folyamatosan, 2022. negyedik negyedévi
befejezéssel adják át.

Napi munkavégzés ideje: reggel 7 órától
délután 16 óráig.
Felelős műszaki vezető: Zicsi-Liess Tamás,
tel.: 06-84/506-191, e-mail: zicsi.tamas@drv.hu
Felelős építésvezető: Márkus Miklós, tel.:
06-84/501-301, e-mail: markus.miklos@drv.hu
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízvezetékkiváltási munkák során ideiglenes vízhiány,
nyomáscsökkenés és zavarosabb víz jelenléte
előfordulhat. Ha ilyesmit tapasztalnak, kérjük, hogy
az üzemeltető DRV Zrt.-t a 06 80/240-240-es
telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. Az ivóvíz
a kivitelezési munkák alatt végig fogyasztható
minőségű lesz.

Az átadást követően a „TARR” Kft. fogja
üzemeltetni a rendszert.
A csatlakozási lehetőségről a kivitelező felhívást
fog közzétenni a lakosság számára, melyről
tájékoztatni fogjuk Önöket.
Galácz György polgármester

Megértésüket és együttműködésüket előre is
köszönjük.

FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálás
lebonyolításban közreműködő
számlálóbiztosok jelentkezésére (kivonat)

Tisztelettel:
DRV Zrt. Építésszervezési és -irányítási Osztály

Tájékoztató szélessávú hálózat
kiépítéséről

A 2022. évi népszámlálást október 1. és
november 20. között tartják hazánkban, a
pótösszeírás 2022. november 21. és november 28.
között történik. A vonatkozó jogszabályok alapján
az összeírás előkészítéséről és végrehajtásáról a

Folytatódik a korábban Széchenyi 2020
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív
Program keretében indult optikai hálózat kiépítése.
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A munkakör betölthetőségének időpontja: a
munkakör legkorábban 2022. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.
július 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges
információ: próbaidő: 4 hónap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető nyújt, a 06 85/376-296-os telefonszámon.

települési önkormányzatok jegyzője gondoskodik, a
Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása
mellett. A jegyző feladata a számlálóbiztosi hálózat
létrehozása az adatfelvétel végrehajtására.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ
a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől,
kommunikációjától.
A számlálóbiztos feladata:
 körzet bejárása, a körzethez tartozó címek
felkeresése,
 az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási
kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem
töltötték ki a kérdőívet interneten).
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. –
november 28.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
 nagykorú, cselekvőképes személy,
 saját eszköz megléte, internetelérés a
felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
 e-mail-cím, telefonszám.
A számlálóbiztosok megbízási díjban részesülnek.
A jelentkezéseket 2022. július 22. napjáig várjuk
(8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.), postai
úton, vagy e-mailben a
fojegyzo@balatonkeresztur.hu vagy az
onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu
e-mail címen.

FELHÍVÁS!
SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK…
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
ingyenes adománybörzét szervez az ellátási
területén élő rászorulók számára:
2022. augusztus 30-án (kedden),8:00 – 10 óra
között
Balatonberény, Kossuth u. 12. szám alatti
telephelyén.
Munkatársaink 2022. augusztus 22 – 2022.
augusztus 29. napja között, délelőttönként (9 órától
– 12 óráig) köszönettel fogadják adományaikat.
Főleg: tiszta, jó állapotú gyermek- és felnőtt
ruhanemű, ágynemű, lábbeli, háztartási eszköz,
tartós élelmiszer adományokat várunk.

A jelentkezés során a„Számlálóbiztos jelentkezési
lap” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni.
Lehet érdeklődni: + 36 30 541 7865,
+ 36 85 375 266

Pungor-Horváth Barbara
intézményvezető

Petri Ágnes
családsegítő

Mestyán Valéria

(Címlap szöveg folytatása - könyvbemutató)

címzetes főjegyző

A 2022 júniusában elkészült helytörténeti
munka fontos állomás a helyi közösség
történetében, egy hosszú folyamat lezárását jelenti.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának a
rendszerváltás óta fontos volt, hogy megemlékezzen jeles lakosairól, nyaralópolgárairól és ápolja a
múltjának emlékeit. Az elmúlt közel 30 évben
emlékezetes programok, rendezvények valósultak
meg, az elkötelezett személyek pedig kiemelten
kezelték az ismeretterjesztést. A könyv bejárja ezt
az utat, leírja ezt a folyamatot, az értékfeltárás
lépcsőfokait sorra számba veszi. A kiadvány a
település történetének leírását új adalékokkal
gazdagítja és összefoglalja. A helyi értékek leírását

Állás! Munkalehetőség!
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648
Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.
6

tovább árnyalja és részletezi, további fotókkal
gazdagítja és leírja. A könyvben külön fejezetben
emlékeztek meg Bándi Margitról, akinek
tevékenysége nagy hatással volt a térségünk
közéletére, kulturális életére, valamint arról
hogyan ösztönözte a helytörténeti kutatómunkát. A
kötet mellékletében megjelenik néhány írás, esszé a
településtörténet témakörében is. A szerzők külön
fejezetben gyűjtötték össze a település érdekében
végzett munkájukért kitüntetett személyek és
közösségek névsorát is. A könyvet sok fotó
illusztrálja, amelyek legtöbbje az Andrássy Mária
Közösségi Ház archívumából származik.

A könyvbemutatót jó hangulatú kötetlen
beszélgetés zárta. A könyvet a Községházán lehet
majd beszerezni.

A könyvbemutató során elhangzott, hogy a
2020-ban elnyert pályázat megvalósítási határideje
a járvány időszak miatt többször módosult. A
programok ugyan halasztást szenvedtek, de
hiánytalanul megvalósultak. A projekt keretében
vállaltak alapján elkészült egy ismeretterjesztő
rövidfilm a helyi értékeinkről, amelyet az állandó
kiállítás részeként lehet megtekinteni.

A Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár Bizottság
természetesen folytatja a munkáját, az elkövetkező
években is várhatóak ismeretterjesztő előadások és
időszaki kiállítások, valamint folytatódik az újabb
helyi értékek gyűjtése, a Helyi Értéktár kibővítése
is.
Huszár Mihály
Történész

2021. augusztus 10-én időszaki értéktár
kiállítás nyílt meg a Helytörténeti Gyűjtemény
galériájában, amelyben tablók segítségével lehet
megismerni a közös kincseinket.

Festetics Iskola
Elbúcsúztattuk a 2021/2022. tanévet.

Az értéktár bizottság tagjai 2021. szeptemberében a helyi gyűjteményben és az időszaki
kiállításban a helyi idősek klubja tagjainak
tárlatvezetéssel egybekötött előadást tartottak.
Akadtak az idősek között olyanok, akik a családi
emlékezet alapján még ki tudták egészíteni a
látottakat, és felidézhették a gyerekkorukat. Egy
következő klubnap alkalmából pedig helyismereti
vetélkedőt szerveztek a klub tagjaival közösen a
megszerzett ismeretek felhasználásával. Egy másik
alkalommal a balatonkeresztúri Festetics Kristóf
Általános Iskolával együttműködve a helyi
iskolásokat is meghívták múzeumlátogatásra,
amely során megismerhették Balatonmáriafürdő
történetét és a helyi értékeket. Később a községi és
iskolai könyvtárban az értéktár bizottság tagjai
helytörténeti vetélkedőt szerveztek számukra. A
vetélkedő alkalmával Meretei Jánosné pedagógus,
könyvtáros volt a segítségünkre.

Amikor egyesével a kezembe véve aláírtam az
iskolánkba
járó
tanulók
bizonyítványát,
szembesültem a számokkal, melyek magukért
beszélnek, 25 kitűnő, 37 jeles, 145 osztályfőnöki
dicséret, 3 igazgatói dicséret és 27 nevelőtestületi
dicséret. Nagyon nagy büszkeséggel írtam le
csaknem 163-szor a nevemet.
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országos döntőbe, ahol nagyon szép eredménnyel
végzett.

2021. szeptember elsején félelmekkel vágtunk
a tanévnek, hisz kettő megelőzőt darabjaira tépett
szét korunk szörnye. A koronavírus miatt ebben a
tanévben is iskolánk falai közé kényszerült sok
rendezvényünk.

Virág Boglárka Csenge, 4. osztályos tanuló
Kyokushin
Karate
sportágban
országos
megmérettetésen 5. helyezett lett.

A helyzet 2022. február második felében
kezdett konszolidálódni, alig győztünk eleget
tenni a feladatoknak. Jó eredménnyel vettek részt
harmadikosaink levelezős matematikaversenyen.
A felsősök szépen szerepeltek levelezős
történelemversenyen. Felkészítő tanáruk elismerő
oklevélben is részesült.

Császár András, 5. osztályos tanuló sakk
diákolimpián megyei 3. helyet szerzett.
Testvére Császár Anett, 7. osztályos tanuló
megyei 1. lett, így bejutott a Szolnokon tartott
országos fordulóba, ahol 3. helyezett lett.

Megrendeztük
hagyományos
körzeti
matematikaversenyünket, mely a környező
iskolák 3. és 4. osztályosainak szólt, két résztvevő
tanulónk közül a negyedikes első lett.

Tisztelettel és szeretettel búcsúztunk Meretei
Jánosnétól, aki negyven év pedagógus szolgálat
után vált meg a katedrától. Pedagógus Szolgálati
Emlékérem - minisztérium által adományozott
szakmai elismerésben részesült, a Siófoki
Tankerületi Központ elismerését az oktatásban
folytatott kiemelkedő és áldozatos munkájáért
kapta, a Balatonkeresztúri Iskoláért Emlékérmet.
Kívánok neki szép, egészségben gazdag hosszú
nyugdíjas éveket.
Fekete Otília

Iskolai szavalóversenyünk is jól sikerült.
Nagyon szép eredményt értek el tanulóink a XXV.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
versenyen. Felkészítő tanáruk, Lukácsné Tuli
Ildikó
a
Siófoki
Tankerületi
Központ
elismerésében részesült.
A diákolimpia több számában is jeleskedtünk.
A Kis Iskolák Sportversenye Leány Kézilabda
megyei döntőben, melyet itt Balatonkeresztúron,
itt a Bene Ferenc Sportcsarnokban rendeztek,
lányaink elsők lettek, így bekerültek az országos
döntőbe, ahol 4. helyezést értek el.

intézményvezető

Csillagvirág Óvoda
Tavasszal, Szent György napjához kapcsolódóan
van óvodánk legnagyobb ünnepe, a Csillagvirág
nap. Ilyenkor az újonnan érkező gyermekeket,
kiscsoportosokat avatjuk és fogadjuk Csillagvirágos
óvodássá. Ünnepélyesen átadjuk az óvoda
címerével ellátott kitűzőket. Ezen jeles nap
alkalmából a nagycsoportosok műsorral készültek
társaiknak majd az ünneplést közös tánccal zártuk.

Kik is ők? Pitvarosi Raluca 5. osztály, Horváth
Nóra, Kovács Laura, Kovács Zsanett, Réthy Nóra,
Scanlan Vivien 6. osztály, Madarász Eszter,
Megyeri Blanka, Pitvarosi Viorika 7. osztály és
Kőhalmi Eszter 8. osztály. Felkészülésükhöz
együttes munkával járul hozzá Somogyi Zsolt
tanár úr, Horváth Zoltán edző és a Balatonboglári
Sportklub.

Május végén tartottuk óvodánkban az Óvodai
Köszöntő jeles napi ünnepségünket ahol a
nagycsoportos óvodások búcsúztak az óvodától.
Minden korcsoport készült egy rövid műsorral,
mellyel szüleiket megörvendeztették.

Nem a mi érdemünk, de nagyon büszkék
vagyunk azokra a tanulókra, akik egyéni
szorgalommal, iskolán kívül vállalt edzéssel,
komoly munkával készültek fel, és vettek részt
diákolimpiai számokban.

Gyereknaphoz kapcsolódóan június első
hetében rendeztük a szokásos gyermek hetünket.
Minden nap, különböző programokkal készültek az
óvónők a gyermekeknek.

Taylor Michael Eathen, 3. osztályos tanuló
torna versenyszámban megyei 1. lett. Bekerült az
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Pünkösdkor a fiúk közül pünkösdi királyt
választottunk. A lelkes jelentkezőknek négy
erőpróbát kellet kiállniuk, végül a király mellé
királynő is dukál, így választott maga mellé egy
szép kislányt pünkösdi királynénak. A jeles napot
közös tánccal zártuk.

A városnézés során meglátogattuk az Erkel
Ferenc Emlékházat. Erkel Ferenc a magyar opera
úttörője. Gyulán született 1810. november 7-én.
Édesapja Gyulán volt tanító. A zenész család
Pozsonyból származott.
Neki köszönhetjük Magyarország Himnuszát,
amelyet Kölcsey Ferenc Himnuszából zenésített
meg.
Említést érdemel még a 100 éves cukrászda,
amely 1840-ben épült empire stílusban, eredeti
biedermeier bútorokkal berendezve. A Gyulavári
kastélyt is meglátogattuk. Eredetileg kúria volt,
jelenleg népművészeti tárgyakat bemutató kiállítást
láthattunk benne.

Nagycsoportosaink a Festetics Kristóf Általános
Iskola meghívására az iskolai gyermeknapon
vehettek rész. Lelkesen teljesítették a rájuk váró
feladatokat, ezzel is újabb élménnyel gazdagodtak.
Köszönjük az élményekkel teli programot, mellyel
mosolyt csaltak gyermekeink arcára
Móri Erika
óvónő

A harmadik napon békéscsabai városnézés
következett.

Helyi civilek

A legnagyobb élményt számunkra a Munkácsy
Mihály Múzeum nyújtotta, hiszen festményeinek
egy részét láthattuk. Munkácsy 1844-ben született
Munkácson Lieb Leó Mihály néven. Később vette fel
a Munkácsy Mihály nevet és ezen a néven vált
híressé. 1900-ban halt meg és Budapesten a Fiumei
utcai Temetőben helyezték örök nyugalomra.

Ősz Idő Klub, tavaszi hírek
A március 29-i közgyűlésünk után már keddi
napokon rendszeresen találkozhattunk a klubban.
Részt vettünk május 1-jén Balatonkeresztúron
a főzőversenyen. Klubunk szakácsai Arnold János,
Anfer Lajos, Márkó Zoltánné több segítővel
rendkívül ízletes pincepörköltet főztek. Bár díjat
nem szereztek, számunkra ők voltak a győztesek.
Éves nagy kirándulásunk a Viharsarokba. Május
17-én korán reggel kelet felé vettük az irányt, hogy
meghódítsuk Békés megyét. A látottak alapján azt
gondolom, minket hódított meg ez az országrész.
Szarvason bejárhattuk az arborétumot és a
területén kellemes környezetben, nagy pontossággal kiépített Mini Magyarországot.
Délután Békéscsabára érkeztünk, ahol a Fiume
Hotelben elfoglaltuk szobáinkat. Szállodánk a
belvárosban, századfordulót idéző hangulattal,
kifogástalan tisztasággal fogadott bennünket.

A gazdag 3 napos program után elindultunk
hazafelé, út közben még megálltunk Szabadszálláson,
hogy
megvacsorázzunk.
Aztán
élményekkel és tele gyomorral feltöltődve alig
vártuk, hogy hazaérjünk, mert otthon a legjobb.

Másnap idegenvezetőnkkel Gyulára utaztunk. A
város legnagyobb vonzereje a gyógyvize. Strandját
évtizedek óta rengetegen látogatják.
A Kolbász Múzeumot is meglátogattuk és
megismerhettük küzdelmes történetét.

Gaál Piroska
klubtag
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Az első három helyezettet piaci ajándékcsomaggal jutalmazzuk 2022. augusztus 6. szombat
10 órakor, a piacon.

Az Ősz Idő Klub tagjai nem otthonülő társaság!
Nagyon sokat csavarognak, túráznak. És milyen jól
teszik! Sok közös élményben van részük. A környék
látnivalóit is bejárják.

Gyermeknapon a Tűzoltó
Egyesülettel

A klubtagok a tavasz folyamán jártak a fonyódi
Tégla Múzeumban, a Somogyvár melletti Krisna
Völgyben és vendégül látták a szokásos éves
Palacsinta partin az óvodásokat.
A
Balatonmáriafürdő
Központi
strand
fejlesztése projekt keretén belül a helyi
önkormányzat felkérésére vett részt Tűzoltó
Egyesületünk a 2022. 05. 29-én megrendezett
gyermeknapi rendezvényen. Kicsik és nagyok is
felpróbálhatták védőfelszereléseinket. A gyermekhét keretén belül látogattunk el a balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti és Modell Óvodába, a
legkisebbek
nagy
örömére,
ahol
szintén
kipróbálhatták felszereléseink egy részét. Mindkét
helyszínen lehetőség volt az újonnan elkészített
tűzoltós fotófalnál képek készítésére. Köszönjük a
meghívást!
Juhász László

Rajzpályázat óvodásoknak
A Kincses Somogy Nonprofit Kft - a
balatonmáriafürdői termelői piac üzemeltetője rajzpályázatot hirdet középső és nagycsoportos
óvodások részére „Zöldség, gyümölcs az én
barátom!” címmel.

egyesület elnöke

EBÖSSZEÍRÁS

Pályázni lehet A/4-es rajzlapra készített
bármilyen technikával. Az elkészített rajzokat
ebben az időszakban kérjük eljuttatni szombati
piaci
napokon
a
levendulás
házba
(Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 4).

Tisztelt Ebtartók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az
ebbejelentő lapok visszaküldési határideje
2022. május 31-én lejárt. Kérjük, hogy az az
Ebtartó,
aki
ezen
adatszolgáltatási
kötelezettségének
még
nem
tett
eleget,
haladéktalanul
gondoskodjon
a
kitöltött
bejelentőlap leadásáról.

A rajzok hátuljára kérjük a pályázó gyermek
nevét, címét, életkorát, óvodai csoportját, valamint
a szülő elérhetőségét (telefonszám, email-cím)
feltüntetni.
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A korábbi ebösszeíráskor bejelentett ebeket
ismételten be kell jelenteni!
A dokumentumot letölthetik az önkormányzat
honlapjáról
(www.balatonmariafurdo.hu
/Önkormányzat/Dokumentumok/Letölthető
dokumentumok/Általános
igazgatási
ügyek/Ebtartás
beilletve
kijelentése
dokumentum), vagy személyesen beszerezhetik a
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.)
Képeslap 1909 (Fortepan)

A kitöltött ívet visszaküldhetik postai úton,
elektronikusan
e-mailben:
(onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu),
e-papíron: (https://epapir.gov.hu)
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Vasútállomás és környéke

Most a beruházás saját MÁV hatáskörben
valósul meg, sokszereplős alvállalkozói kör
közreműködésével.
A területet május elején vették át. Még
látványos eredménynek nem örülhetünk, de már az
is biztató hogy valami elindult. A melléképület déli
oldalán a Volán megálló szélvédő tetejét és a
járdákat is közben be kell fejezni. A beruházás a
tervek szerint decemberre elkészül.
Nagyon várjuk.
Benczik

Andrássy Mária Közösségi Ház

Déli vasút – eredeti épület

Nagy örömmel látjuk, hogy a MÁV hosszú idő
után végre úgy döntött, hogy hozzáfog a
félbemaradt rekonstrukció befejezéshez. Az
Önkormányzattal közösen indult beruházás ráeső
feladatait a helyiek rendben megoldották, szép lett
a sétány, a térkialakítás, kerékpár tároló stb., ez
már évekkel ezelőtt elkészült. A MÁV részéről
elakadt a munka, hosszadalmas vitás ügyek,
elveszített pályázati pénzek miatt leálltak.

A Könyvtár nyári nyitvatartása:
Szerda:
14 - 17 óra
Csütörtök: 14 - 18 óra
Péntek:
9 - 12 óra
Keddenként Ősz Idő klubdélután
Kéthetente,
kóruspróba.

szerdánként
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Nyár 2022 Balatonmáriafürdő
A STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 2022. 07. 01-től
Belépő megnevezése
Napi jegy
napi többszöri belépésre
jogosít
Heti bérlet

Felnőtt
1 000 Ft

Gyermek
700 Ft

Családi
2 900 Ft

5 000 Ft

3 500 Ft

14 500 Ft

Havi bérlet

15 000 Ft

10 500 Ft

35 000 Ft

Szezon bérlet

30 000 Ft

21 000 Ft

63 000 Ft

Kölcsönzési díjak
Csomagmegőrző
Pótdíj jogosulatlan
belépés esetén
Hangosbemondó
Műfüves labdarúgó pálya
-világítás nélkül
-világítással
Multifunkciós sportpálya
-világítás nélkül
-világítással
Csónak használata

Kajak használata
SUP használata

Érvényesség
érvényes a megvásárlás
napján 8:00 – 18:00
óráig
érvényes a megvásárlás
napjától számított 7
napig
érvényes a megvásárlás
napjától számított 30
napig
érvényes a megvásárlás
napjától számított 90
napig

Nyári programok időpont
500 Ft/nap +
1000 Ft kaució
4 000 Ft
2000 Ft/perc
3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra
3 000 Ft/óra
3 500 Ft/óra
10 000 Ft/fél nap
20 000 Ft/nap
10 napos bérlet:
120 000 Ft
1 800 Ft/óra
15 000 Ft/nap
2 500 Ft/óra
7 500 Ft/4 óra

Bud Spencer Terence Hillemlékzenekar koncertje
MÁRIA NAPOK 2022
16 óra Vízizene,
19 óra Gálakoncert
21 óra Lantos Gábor
10 óra Menetzene,
gyermekprogram, térzenék
15 óra Vízizene,
20.30 Kuna Vali és
Zenekara koncert
Délelőtt térzene, menetzene,
17 óra Gálakoncert
19.30 órakor
Balatonmáriafürdői Ifjú
Polgárok avatása
21óra LA-NO-LIVE
zenekar
NEMZETI ÜNNEP
GEZAROL zenekar koncert
Tűzijáték

helyszín

2022. 07. 16

Központi
Strand

2022.07.
29-31.

Központi
Strand

péntek

Központi
Strand

szombat

Központi
Strand

vasárnap

Központi
Strand

2022. 08. 20.

Központi
Strand

Rendezvényeinkről további információkért figyelje a https://www.balatonmariafurdo.hu/ oldalt
és a közösségi oldalainkat. https://www.facebook.com/MariaInfo8647
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