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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

2022. XVI. évfolyam 4. szám. július-augusztus 

A tartalomból: Iskolakezdési támogatások 

Mária Napok 2022- Szeretettel köszöntjük az idén született ifjú polgárokat. 

A Bárdos Lajos zeneszerző, zenetudós családjának száz éve 
Balatonmáriafürdőn. 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. július 27-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Balatoni 
Szövetség támogatási kérelmét és Török Tünde 
(8646 Balatonfenyves, Kossuth L. u. 12., adószám: 
79231635-1-34) főszerkesztő részére 50.000 Ft 
anyagi támogatást biztosított a HírBalaton portál 
működtetéséhez. A szükséges forrást az 
önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalék 
terhére biztosította. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy gondoskodjon 
az összeg kifizetéséről. 
 

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

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. augusztus 15-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, mint a balatonkeresztúri 534 
hrsz.-ú terület ½ tulajdonosa támogatta a Z-BOX 
csomagautomata elhelyezését 1,8 m2 területre, havi 
5000 Ft+áfa díjjal, inflációkövetéssel határozatlan 
időre. A szerződés megkötésére felhatalmazta 
Balatonkeresztúr polgármesterét azzal, hogy a 
bérleti díj 50 %-át évente egy alkalommal átutalja 
Balatonmáriafürdő részére. 

 
A képviselő-testület megismerte Balaton-

keresztúr Község Önkormányzat polgármesterének 
kérelmét és támogatta a közétkeztetés évek óta 

változatlan térítési normából adódó – 
településenkénti arányos, gyermekek által igénybe 
vett szolgáltatásra eső – költségvetési hiány, 
Balatonmáriafürdő esetében 596.531 Ft 
átvállalását a szolgáltatás zavartalanságának 
megőrzése érdekében. A képviselő-testület a 
hozzájárulás összegét a 2022. évi költségvetés 
tartalék terhére biztosította és felkérte a 
polgármestert, hogy Balatonkeresztúr Község 
Önkormányzata részére az összeg kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő község 
Parti utca 48-58. sz. alatti ingatlanok előtti 
utcaszakasz ivóvíz vezeték és szennyvízcsatorna 
gerinc, valamint házi bekötővezeték kiépítésével 
kapcsolatos vízi közmű tervezési munkák 
elvégzésére érkezett 3 db árajánlatot megismerte, 
megvitatta és az alábbiak szerint döntött: 
 

1. A képviselő-testület a vízi közmű 
tervezéssel és az engedélyezési eljárással 
kapcsolatos feladatok elvégzésére Zimbru Andrea, 
7400 Kaposvár, Pipacs u. 33. II/8. sz. alatti egyéni 
vállalkozó tervező által benyújtott 1.622.000 Ft + 
ÁFA összegű árajánlatot fogadta el. 

2. A képviselő-testület a tervezési és 
engedélyezési költség 50 %-át abban az esetben 
vállalja, ha az ingatlantulajdonosok a másik 50 %-át 
vállalják. 

3. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy az érintett ingatlan-
tulajdonosokat a megkezdett eljárásról, illetve 
várható költségekről tájékoztassa és 
megnyilatkoztassa. 

4. Amennyiben a tulajdonosok a költségek 50 
%-ának vállalásáról nyilatkoznak, abban az esetben 
a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megbízási szerződést a tervezővel kösse 
meg. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. augusztus 24-én 
rendkívüli, zárt testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete – az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata, illetőleg a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
Kbt. Második Rész szerinti uniós értékhatárt elérő 
értékű nyílt közbeszerzési eljárásban közreműködő 
bírálóbizottság szakmai javaslata alapján – a 
„Balatonmáriafürdő közvilágítás korszerűsítés - II.” 
tárgyú közbeszerzési eljárás esetében az alábbi 
döntést hozta: 
 

 A PROJECT LIGHT HUNGARY Kft. (székhely: 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 20-22.) 
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítom, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
megfelelően igazolta, hogy nem tartozik az 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
megfelel az Ajánlatkérő által előírt 
alkalmassági minimumfeltételnek, továbbá 
valamennyi szükséges nyilatkozatot megtette, 
okiratot becsatolta, így az ajánlat megfelel a 
közbeszerzési dokumentumokban és a 
jogszabályokban előírt feltételeknek; 
 

 A szerződés megkötéséhez szükséges többlet 
pénzügyi fedezetet biztosította a legkedvezőbb 
ajánlatot benyújtó PROJECT LIGHT HUNGARY 
Kft. (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor 
út 20-22.) ajánlattevő ajánlati árának 
mértékéig, így a közbeszerzési eljárás 
eredményes; 
 

 Tekintettel arra, hogy a PROJECT LIGHT 
HUNGARY Kft. (székhely: 1125 Budapest, 
Szarvas Gábor út 20-22.) ajánlattevő a Kbt. 76. 
§ (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési 
szempontot figyelembe véve a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlatot tette, őt az eljárás 
nyertesévé nyilvánította; 
 

 A Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem 
bírált ajánlatok: 
- VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Kft. 
(székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.) 
- Vilkor Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 8840 Csurgó, József Attila utca 2/A.) 

 

A kivitelezés költsége: 79.645.555,- Ft nettó 
összeg + 21.504.300,- Ft áfa (27%), azaz 
101.149.855,- Ft bruttó összeg. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a vonatkozó törvényi előírások értelmében a 
nyertesként megjelölt szervezettel az eljárásban 
meghatározott időpontban a szerződés 
megkötéséről intézkedjen. 
 
A képviselő-testület soron következő ülései: 

2022. szeptember 12., 13:00 óra 
2022. október 10.,  13:00 óra 

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. 
 

 
 

Tájékoztató a felsőfokú tanulmányokat 
folytató fiatalok támogatásáról 

 
Az önkormányzat kérelemre egyszeri pénzbeli 

támogatásban részesíti azokat a 25. életévüket be 
nem töltött, balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalokat, akik az ország bármelyik 
felsőoktatási intézményének nappali tagozatán – 
alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés vagy 
felsőoktatási szakképzés keretében – folytatnak 
tanulmányokat és a kérelemben nyilatkoznak arról, 
hogy családjukban az egy főre számított havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét 
(285.000 Ft-ot). 

 
A támogatás iránti kérelem október 31. napjáig 

nyújtható be. A határnap elmulasztása jogvesztő. 
 

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. 
számú irodájában, vagy elérhető az önkormányzat 
honlapján a 
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http://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-
dokumentumok/ menüpont alatt. 
 
A támogatás megállapításának feltételei: 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
bemutatása,  
- a nappali tagozatos hallgatói jogviszony 
fennállásáról kiállított igazolás becsatolása és  
- a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat (a 
kérelemhez jövedelemigazolást mellékelni nem 
kell). 

A támogatás összege: legalább 20.000 Ft, legfeljebb 
50.000 Ft/fő. 
 

A támogatás konkrét mértékét – mely azonos 
összegű minden hallgató esetében - a benyújtott 
kérelmek száma és az éves keretösszeg alapján a 
polgármester állapítja meg. 

Galácz György 
polgármester 

Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról 

Az önkormányzat, a tanévkezdés 
megkönnyítése érdekében, a Balatonmáriafürdőn 
állandó lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, 
középiskola nappali rendszerű oktatásában 
résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő 
kérelme alapján egy alkalommal iskolakezdési 
támogatásban részesíti, ha 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). 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a 
kérelem szeptember 1. napjától szeptember 30. 
napjáig nyújtható be a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz (8648 Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52.). 

 
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. azaz 

2022. szeptember 30. napját követően 
iskolakezdési támogatás iránti kérelem már nem 
nyújtható be a hivatalhoz! 

 

A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 1. 
számú irodájában, vagy elérhető az önkormányzat 
honlapján a 
http://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-
dokumentumok/ menüpont alatt. 
 

A támogatás összege: 20 000 Ft. 
A kifizetés a kérelem benyújtását követő 

harminc napon belül történik az önkormányzat 
házipénztárából, vagy átutalás útján. 

A támogatás megállapításának feltételei: 
- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási 

igazolás benyújtása, 
- a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

bemutatása és 
- a jövedelemre vonatkozó nyilatkozat (a 

kérelemhez jövedelemigazolást mellékelni 
nem kell) 

 
Galácz György 

polgármester 

 

 

ÉRTESÍTJÜK BALATONMÁRIAFÜRDŐ 

község lakosságát, hogy az  
EBEK VESZETTSÉG ELLENI 

VÉDŐTOLTÁSÁRA, VALAMINT 
FÉREGTELENÍTÉSÉRE 

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor: 
 

Helye Dátuma Időpontja 
Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 
Önkormányzat 
épülete mögött  

2022. 
szeptember 7. 

(szerda) 
8:00 – 9:00 

Ági’s Steak Haus 
étterem előtt 
(Balatonkeresztúr, 
Akácfa u. 163.) 

2022. 
szeptember 7. 

(szerda) 
9:10 – 09:30 

 
 
 
 
 
 

A pótoltás helye 
Helye 

Dátuma Időpontja 

Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 

Önkormányzat 
épülete mögött 

2022. 
szeptember 
14. (szerda) 

8:00 – 9:00 

Hírek a Hivatalból 

Közérdekű információk 
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Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés 
helyén: 6.000 Ft/eb. 

 
Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 

Ft/eb. 
 
Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza 

magával. 
Dr. Szilvássy Györk 

 

 

 
Tájékoztató települési ügysegéd  

ügyfélfogadási rendjéről 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
települési ügysegéd ügyfélfogadási ideje 2022. 
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosul. 

 

Ügyintéző: Csonka Brigitta, tel.:0670/698-8936 

Balatonmáriafürdőn, minden hónap első 
csütörtökön, 8.00- 10.30- ig  

 

A családsegítő fogadóórája 
szeptember 1- től: 

Balatonmáriafürdőiek részére 
 

Juhász Péter, tel.: 30-820-0930 

Hétfőnként 10.00 - 12.00 ig az ASZ központban, 
Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. 

Kérjük, előzetesen egyeztessen telefonon 
időpontot! 

Pungor Horváth Barbara 
intézményvezető 

L O M T A L A N Í T Á S  
Balatonmáriafürdő településen 

 
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  ! !  
 

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 ingatlantulajdonosok, ügyelve arra, hogy az a 
gyalogos és a gépjárműforgalmat ne akadályozza. 
 
 

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

 

 

 

Impresszum 
Mária Infó; Kéthavonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 20-969-1087, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 
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Július végén Balatonmárián a zeneszeretők 
biztosan élményekben gazdag hétvégére 
számíthatnak. 

A Fúvószenekari Találkozó résztvevői az egész 
települést bejárják és jókedvet, remek hangulatot 
teremtenek. 

A vízizene sem maradt ki a sekély, meleg vízben 
a strandolók nagy örömére, és vasárnap volt 
menetzene is. A barcsi majorettek közreműködése 
üde színfolt volt. 

 
 

Fiatalos stílusban, friss repertoárral, tele 
humorral zajlott a műsor. Az Elnök Emberei, a 
Nagykanizsai Fúvósok és a Balaton M&K hatalmas 
sikert arattak. 

A hagyományokhoz híven idén is köszöntötték 
a település újszülötteit. 

Balatonmáriafürdő Ifjú Polgárai 2022 évben: 
Balla Emma, Zentai Mátyás Lajos és Gadácsi Lili. 

A szülőknek és a kisbabáiknak gratulálunk. 
Kívánjuk, hogy szeretetben, egészségben boldog 
gyermeket neveljenek! 

 
 

Túravitorlás Egyesület 
Augusztus 13-án került megrendezésre a 11. 

Mária Kupa. A verseny a West Open Trophy 
versenyprogramjában a harmadik megálló volt. 
Valószínű, ennek is köszönhetően rekord számú, 39 
hajó nevezett. A verseny 6 vitorlásegyesületből 112 
sporttársat mozgatott meg. 

A program már 12-én délután elkezdődött, ahol 
Varga Gyuri készítette a marhalábszár pörköltet, 
dicséretképpen csak annyi, hogy olyan ízletes volt, 
hogy egy kis falat sem maradt belőle. 

Az étel mellett természetesen a baráti 
beszélgetéseké volt a főszerep. 23 órakor aztán 
lezártuk a bulit és mindenki hazament aludni pár 
órát. 

Másnap korán reggel indult a nap, hiszen 7:30-
tól folytatódott a nevezés. 9-kor megtartottuk a 
kormányosi értekezletet, aztán mindenki indult a 
hajóra, hogy mihamarabb kifusson a 10 órás rajtra. 
Sajnos a vízállás miatt több hajónak is gondja akadt 
a kiállással, de végül is mindenki időben 
megérkezett. A szél NY-ÉNY-i volt és egyre 
erősödött, és volt néhány csepp eső is. A hajók ¾ 
szélben rajtoltak el a Fenyves felé lerakott bója 
irányába. 

 

Civilek 
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Az éllovasok a célnál utolérték a hátsó hajókat. 
A mezőny ekkor már széthúzódott, így egy 
gyönyörű vitorlás háromszöget alkottak a 
medencében. Volt aki reffelve oldotta meg ezt az 
erős szelet, volt aki lobogtatással, de mindenki 
gyönyörűen vitorlázott ebben a kihívást jelentő 
szélben 

A nagy szél és a küzdelem azért megszedte az 
„áldozatait”, végül 28 hajó futott be szerencsésen a 
célba. A legelső hajó 2 óra és 24 perc alatt, míg az 
utolsó hajó is alig több, mint 4 óra alatt tette meg a 
kb. 16 mérföldes távot. 

A délutáni díjkiosztón Bíró Károly, a Klub 
elnöke és dr. Bárczi Tamás, a sportfelelős mondott 
köszöntőt és osztották ki a díjakat. Az következő 
eredmények születtek: 

 

Abszolút befutó: ViNo-Bá Xyston – Fazekas János 
Pajzán – Kiss Zsolt István,  

Blue Label - Varga Barnabás 

Yardstick I.: ViNo-Bá Xyston – Fazekas János, 
Pajzán – Kiss Zsolt István, 
Blue Label – Varga Barnabás 

Yardstick II.: Lindesness - Vámosi András, 
Joy – Papp Tibor 
Endurance – Isztor József 

Yardstick III.- Hét – Hajós Ödön 
Kincsem – Ádám András, 
Kiwi – Bíró Károly. 

Gratulálunk minden résztvevőnek, és 
köszönjük, hogy eljöttetek. 

Igazi vitorlás ünnepet csináltunk együtt! 
 

Kivonat Bíró Károly beszámolójából 

 

További részletek és fotók: 
http://www.balatonmariafurdo.hu/project/turavit
orlas-egyesulet/ 

 

Őszidő hírek 
 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub nyári programjai 
június 7-én, a Balatonboglárhoz tartozó Tégla 
Múzeum, más néven Bugaszegi tanya látogatásával 
indultak. Számomra ez a látogatás és látvány az 
emberi szorgalomról és kitartásról szólt. Csere 
Jánosnak egy életen át tartó munkáját láttuk ezen a 
helyen. A különleges épületeket ritka, különböző 
gyártású régi téglákból építette a tulajdonos, aki 
feleségével együtt, - a lehetőség szerint kizárva a 
külvilágot, - él ezen a tanyán. 
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Június 21-én, mint minden évben, a helyi 
óvodásokat palacsintával vendégeltük meg. Ők 
táncos, zenés műsorral leptek meg minket, a végén 
pedig minket is táncra hívtak. 

 

Június 28-án újra útra keltünk és látogatást 
tettünk Krisna-völgybe. Számunkra izgalmas 
embereket, életmódot és környezetet ismerhettünk 
meg. Ez egy vallási közösség öko életmóddal, ahol 
családok élnek. A 2009-ben államilag elfogadott 
iskolában a Krisna-völgy tanárai oktatják 
gyermekeiket, ahol többek között védikus 
tudományokat, organikus kertészkedést, 
önfenntartást és művészeteket is tanítanak. Annak 
ellenére, hogy zárt közösség, - anélkül, hogy 
életmódjukat és szemléletüket a világról 
megváltoztatnák,- nyitottak a világra, a turistákat 
szívesen fogadják. 

 

A Krisna-völgyi látogatás után Somogyvár felé 
vettük az irányt, ahol körbe jártuk a Szent László 
Emlékhelyet. Szent László király a Kupavár hegyen 
1091-ben alapította a bencés monostort, ahova 
francia szerzeteseket hívott. A monostorból mára 
csak romok maradtak. A régészeti leletek és a 
faragott kőtöredékek alapján megpróbálták 
rekonstruálni az eredeti épületeket. Erről, és Szent 
László életéről egy interaktív kiállítás során is 
tájékozódhatunk. 

 

Augusztus 23-án finom étellel és süteménnyel 
vártuk a Bodrogkeresztúrról érkező nyugdíjas klub 
tagjait. 

 

A fogadás során ismerkedtünk a vendégekkel, 
majd azt követően 2 napon át, a közös kiránduláson 
össze is barátkoztunk velük. Első napon Keszthely 
látnivalóit, nevezetességeit mutattuk meg, majd 
Csisztapusztán fürödtünk. Második napon 
áthajóztunk Szigligetre, ahol ki-ki ereje és szándéka 
szerint hegyet mászott a várba, vagy lent maradt a 
víz közelben. 

 

Reméljük a velük való barátság tovább 
folytatódik és még sok közös élményben lesz 
részünk. 
 

Gál Piroska 
klubtag 

Ifjú vitorlázók 
 

A Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület az 
idei évben 20 igazolt aktív versenyzővel vett részt a 
nyári versenyeken. Tavasszal edzésekkel indult a 
szezon, majd jöttek a versenyek szépen sorban. A 
hazai versenyek mellett az O’pen Skiffes 
kisebbekből álló csapat Franciaországba utazott, 
ahol világbajnokságon vett részt. A nagyobbakból 
álló, kétszemélyes hajóval vitorlázó RS Feva csapat 
pedig Csehországban, Európa-bajnokságon 
próbálgatta szárnyait. A versenyek között a hazai 
vizeken készültünk fel és tettük látványossá a 
balatonmáriafürdői vízterületet. 

 

 
 

Az a hazai sportdiplomáciai siker ért minket, 
hogy az idei évben mindkét általunk vitorlázott 
hajóosztály Országos Bajnokságát egyesületünk 
rendezte. Az augusztusi O’pen Skiff bajnokságon 
Szalay Zsolt versenyzőnk megvédte a bajnoki címét, 
többi versenyzőnk is nagyon szép eredményeket 
ért el. Szeptember 8-11. között pedig az RS Feva 
hajóosztály hajói fogják ellepni a zagyteret. A 
rendezés nagy logisztikát igényel, szerencsére az 
önkormányzat minden segítséget megad, hogy 
minden hozzánk érkező csapat elismerését 
kivívjuk. 

 

Ez egy nagy lehetőség a klub számára, hogy 
megmutassuk magunkat és a települést a magyar 
vitorlázásnak. 2021-ben országosan 6. 
legeredményesebb utánpótlás klubja lettünk, az 
idei eredményeinkkel igyekszünk ezt megtartani! 
 

Gáthy Gergely 
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Megújuló épületek – Házak sorsa 
 

A helyieknek bizonyára feltűnt, hogy a 
vasútállomás mögött az évek óta elhagyott 
emeletes irodaépület teljesen új külsőt öltött. 

 

Az eredeti villa vitéz Schnetzer-Sólyomvári 
Kálmán nyugalmazott tábornok és családja 
tulajdonában volt. 

 
(Képeslap részlet: Sándor Csaba gyűjteményéből) 

A családra meg jól emlékeznek a helyi idősek. 
Az úrhölgy Lili mamára, és a két híresen szép 
leányuk Zsuzsanna, és Lívia még iskolába is járt 
Balatonkeresztúron. A háború alatt a beköltöző 
oroszok méltatlan módon okoztak károkat. Az 
államosítással elvették a nyaralójukat, de a család 
később sem szakadt el a településtől. A 
leszármazottak máig a faluközpont egy csendes 
utcájában töltik a nyarakat. 

 

1960-ban a helyi tanácstól megvásárolta az 
ÁFÉSZ, iroda céljára. Lassan lekoptak a díszei. 

 

Mint Bakos Ernő, a szövetkezet nyugalmazott 
elnöke elmondta, 1976-ban új szárnnyal 
egészítették ki. Itt már 30 - 40 munkatárs dolgozott, 
ahogy a szervezet növekedett. Az ÁFÉSZ 
meghatározója volt településünknek és a 
környéknek. Működési területe egyre bővült, 
egyesült több partnerrel, kikerülhetetlen 
kereskedelmi tényező volt. Sok- sok családnak 
megélhetést nyújtott, évtizedeken át sikeresen 
szolgálta a nyaralók ellátását élelmiszerboltjaival, 
és a nevezetes beton gyártó üzemről se 
feledkezzünk meg. 

 
 

Az idők azonban változnak, az Aranyhíd ÁFÉSZ 
felszámolása 2010-ben történt, ezzel a ház sorsa is 
megpecsételődött. 

 

 
 

Mígnem, most ismét feltámadt az elhagyott 
épület. Megvásárolta a Sávoly Invest Kft. és 
idegenforgalmi hasznosításra ismét 
rekonstrukcióra került sor. 

 
Mint Béres György ügyvezetőtől megtudtam, a 

tervező, Arany Attila azt a feladatot kapta, hogy a 
szerkezet megtartása mellett a 21. századra 
hangolja az épületet. Természetesen a gépészetet 
fel kellett újítani, új nyílászárókat kapott, a ház. 

 
Belül pedig kényelmes apartmanokat 

alakítottak ki. A költséghatékonyságot figyelembe 
véve, a homlokzat esztétikáját az erkélyek, korlátok 
„fémcsipke” megoldásával egészen új tetszetős 
szintre emelték a külső megjelenését. 
 

A pusztuló épület helyett egy megújult díszíti a 
falu központját. 

Helyi értékeink 
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Családok sorsa - 100 év Balatonmáriafürdőn 

 

Jeles családi 
ünnep helyszíne 
volt a Rákóczi 
utca 
nemrégiben. 

 
Éppen 100 

éve vásárolta 
meg a Bárdos 
család a telket. 
1923-ra már állt 
az Áldás villa és 
később a 
Békesség. 

Bárdos Lajos ifjú, szépreményű zenetudós fiatal 
feleségével, Walizcky Irénnel minden nyarat itt 
töltött a hamar gyarapodó a családdal. 62 éven át 
dolgozott a kertben, muzsikált a kápolnában, innen 
utazott fellépni, vagy más ügyeit intézni nyaranta, 
itt látogatta sok-sok zenésztárs és művészbarát. Itt 
nőtt fel a 11 gyermek a kertben, növekedtek a sok 
unokatestvér mellett az édesanya gondos 
felügyeletével. A kisgyermekeit is tanította, közösen 
zenéltek és énekeltek. A nagy kert és a Balaton 
szabad, nagy játszótér volt. Bárdos Lajos népes 
családja a zenetudós halála után is hűséges nyári 
lakója a falunknak. 

 

A testvérek, leszármazottak, unokák és 
rokonok, vők máig itt vannak otthon, a telek 

befogadja továbbra is a népes és kivételesen 
összetartó családot, mindig gyerekzsivajtól hangos. 
Időnként népes rokoni találkozókra is sor kerül 
jeles alkalmakkor. 
 

A 100 éves jubileumra nagy készülődés folyt. A 
felnőtt unokák szervezkedtek, ötleteltek, 
egyeztettek heteken át. Programokat találtak ki, 
hogy minden korosztályt megszólítsanak, 
forgatókönyvet dolgoztak ki, műsorfüzet készült, 
megadták a módját. Még filmösszeállítás is készült a 
régi tekercsek digitalizálásával az emlékekről, 
találkozókról, a legkisebbek nagy örömére. Amíg 
főtt a bográcsban a nagy adag étel, közösen 
énekeltek. 102 családtaggal kirajzolták a 100-at a 
kertben. 

 
És persze volt sok beszélgetés, barátkozás, 

ennyi rokont nehéz számon tartani, ki kihez 
tartozik. A családnak maradandó élmény, 
példamutató, továbbörökíthető emlék. 

 

 
(Fotók: Bárdos család) 

 

Kiss Zsolt atya közreműködésével még hálaadó, 
emlékező szentmisét is tartottak az árnyas fák alatt. 

Benczik Ildikó 
 
/Bárdos Lajos életéről és munkásságáról olvashat: 
Dr Brückner Huba: Egyenes úton című könyvében. 
Bp, 2017. Kiadó: Bárdos Lajos Társaság. 
A helyi vonatkozásoknak utána nézhet: Huszár 
Mihály – Benczik Ildikó: Helyi értékeink nyomában 
Balatonmáriafürdőn című kiadványban. Kiadó: 
Balatonmáriafürdő Önkormányzata, 2022. 
Megvásárolható a Községházán./ 


