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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

 

 
 

December 3-án a Várudvarban járt a Mikulás a helyi és környékbeli gyerekek nagy örömére, 
akik szép számmal eljöttek köszönteni a Télapót. Ezúton köszönjük Vári Zsuzsának, Wagner 
Istvánnak és a Várkapu ABC csapatának, valamint a 3 B Turisztikai Egyesületnek a szervezésben 
nyújtott nagy segítséget. 

 

Balatonmáriafürdő Önkormányzat képviselő-testülete nevében 
Kellemes Karácsonyi Ünnepet és boldog újévet kívánunk! 

2022. XVI. évfolyam 5. szám. november-december 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. szeptember 12-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyalótermében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az iskolák felvételi körzete 
tekintetében a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 
Általános Iskola kijelölését a 2023/24. tanév 
vonatkozásában is fenntartja, nem kíván más 
javaslatot tenni. Balatonmáriafürdő Község 
Képviselő-testülete a Balatoni Szociális Társulás 
Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti 
módosításokkal jóváhagyta. 

 

A képviselő-testület megismerte Búzás János 
egyéni vállalkozó (Székhely:8700 Marcali, Hársfa u. 
5., Adószám: 60541431-1-34, Nyilvántartási szám: 
21379317) ajánlatát a www.balatonmariafurdo.hu 
honlap üzemeltetésének díjemelésére vonatkozóan 
és a 40.000 Ft/hó megbízási díjat 2022. 09. 01-től 
hatályosan elfogadja. A szerződés egyéb 
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
megbízási szerződés módosítására. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a település településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozó előterjesz-
tést, valamint az ARKER Településtervező Bt. 
részéről érkezett tervezési ajánlatot és szakmai 
anyagot megismerte, megvitatta és az alábbiak 
szerint döntött: 

1. A képviselő-testület Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat 5/2012.(III. 21.) számú 
rendelettel elfogadott településrendezési eszközeit 
(Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) az 
előterjesztésben és annak mellékletében meghatá-
rozottak szerint módosítani kívánja. 

2. ARKER Településtervező Bt. 50-2222/2022. 
jelzőszámú 2022. szeptember 27-én kelt bruttó 
1.790.000 Ft-os összegű tervezési árajánlatát 
elfogadta. 

3. A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a megbízási szerződést az ARKER 
Településtervező Bt. (7400 Kaposvár, Dózsa 
Gy.u.21.) társasággal kösse meg. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. október 10-én nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló-
termében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a település parti sávjában 
található építési tilalommal terhelt ingatlanok 
tilalmának megszűntetésére vonatkozó előterjesz-
tési anyagot megismerte, megvitatta és az alábbiak 
szerint döntött: 

A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő, Parti 
utca, Szabadság utca és Őrház utca közötti 
szakaszán a 931/6, 933/9, 933/10, 934/6, 942/1, 
944/6, 946/6, 949/2 és 950/1 hrsz. alatti 
ingatlanok esetében, illetve a Hullám utca mögötti 
parti sávban, az Őrház utca – Hullám utca 
szabadstrand közötti szakaszon az 1082/4, 
1085/5,1094/1, 1100/3, 1107/4, 1107/5, 1129/3, 
1135/3, 1171/1 és 1171/2 hrsz. alatti ingatlanok 
esetében az ingatlanokra bejegyzett építési tilalmat 
nem kívánja a továbbiakban fenntartani. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a tilalom törléseket a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Marcali 
Földhivatali Osztálynál kezdeményezze. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a helyi adórendelet felülvizs-
gálatára vonatkozó szakmai anyagot megismerte és 
a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint a 
következőkkel fogadta el: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a helyi adórendeletét akképpen 
módosítja, hogy a telekadó tekintetében a 
vállalkozói tevékenységet nem folytató 
magánszemélyek tulajdonában álló nem beépíthető 
telkek esetében 40 Ft/m2/év adókedvezményt 
állapít meg. Mentes az adó alól a magánút 
megjelölésű ingatlan. 

A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő 
községben az adott év január 1-én és a kifizetés 
időpontjában állandó lakóhellyel rendelkező, a 
tárgyév december 31. napjáig 63. életévüket betöltő 

B 

Hírek a Hivatalból 



 

 3 

és 63 évesnél idősebb időskorú személyeket a 
2022. évben egy alkalommal 5.000 Ft/fő pénzbeli 
támogatásban részesíti. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy a jogosultakat 
legkésőbb 2022. november 20-ig értesítse a 
támogatás összegéről és a bankszámlára történő 
utalás érdekében írásban nyilatkoztassa az 
érintetteket. A támogatás legkésőbb a 2022. 
december 20. napjáig kerül átutalásra a jogosult 
lakossági bankszámlájára. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. A képviselő-testület a 2022. évben 
„Idősek karácsonya” rendezvényt nem szervez. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a Vantage Towers (Vodafone) 
bázisállomás - mint nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás, valamint a település 
szolgáltatási lehetőségeinek biztosítását szolgáló 
fejlesztés – telepítését az ½ tulajdoni arányú 
Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. szám alatti 
épület tetőzetének 1.000.000 Ft + áfa – infláció 
követő bérleti díj elfogadásával engedélyezi. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. november 9-én nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló-
termében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzatának Energia-
megtakarítási intézkedési tervéről szóló 
előterjesztést és a karácsonyi díszkivilágításra 
vonatkozó szabályok kivételével elfogadta az 
előterjesztés mellékletét képező Energiameg-
takarítási intézkedési tervet. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
település központjának csökkentett díszkivilá-
gításának megoldásáról és a végrehajtásról a soron 
következő ülésen számoljon be. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy az 
Intézményvezetőket tájékoztassa az energia-
megtakarítási szabályok bevezetéséről és 
gondoskodjon azok betartásáról. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításá-
ról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, 
valamint a Megállapodás 1. és 3. számú 2023. 
január 1.-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadta. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás 
elnökét írásban tájékoztassa. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő, Parti utca 
48-58. sz. alatti ingatlanok előtti utcaszakasz ivóvíz 
vezeték és szennyvízcsatorna gerinc, valamint házi 
bekötővezeték kiépítésével kapcsolatos vízi közmű 
tervezési munkákkal kapcsolatban az alábbiak 
szerint döntött: 

1. A képviselő-testület a vízi közmű tervezés-
sel és az engedélyezési eljárással kapcsolatos 
ingatlantulajdonosokra eső hozzájárulás összegét 
(84.991.-Ft/ingatlan) a 944/6 hrsz. ingatlan 
esetében nem vállalja át. 

2. A képviselő-testület a fenti ingatlanra a 
közműtervezést nem kívánja elkészíttetni. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a tervezési megbízási szerződést a 10 
db ingatlanra vonatkozóan a tervezővel kösse meg. 

1.1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonmária-
fürdő 500/11 hrsz.-ú szabadstrand bővítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
Balatonmáriafürdő 500/11 hrsz.-ú szabadstrand 
bővítését támogatja, melyhez kapcsolódóan az 
500/13 hrs.z-ú ingatlan északi részét zöldterületbe 
sorolja, az 500/13 hrsz.-ú ingatlan nyugati 
telekhatára mentén közutat szabályoz ki az 
útkapcsolat biztosításához, az 500/12 hrsz.-ú 
közutat kiszélesíti, valamint az 500/13 hrsz.-ú 
ingatlan visszamaradó telekrészét település-
központ vegyes területbe sorolja, és beépítési 
előírásait módosítja a minimálisan kialakítható 
telekméret és a beépíthetőség vonatkozásában. A 
fenti módosításokhoz szükséges településrendezési 
eszközök módosítási eljárását lefolytatja. 

1.2) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonmária-
fürdő Parti utca építésjogi szempontból 
útkapcsolattal nem rendelkező telkeiről szóló 
előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 
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Balatonmáriafürdő, Parti utca 928/6, 929/8, 
930/6, 931/6, 932/10, 933/9, 933/10, 934/6 hrsz.-
ú ingatlanok előtti útkapcsolat kiszabályozására 
vonatkozó igényt elfogadja, az útkapcsolat 
biztosításához szükséges településrendezési 
eszközök módosítását a 893/5 és az 1595/2 hrsz.-ú 
ingatlanokon támogatja, a településrendezési 
eszközök módosítási eljárását lefolytatja. 

 

1.3) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonmária-
fürdő, 157/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 
előterjesztést, megismerte az előterjesztés 
mellékletét képező döntés előkészítő örökség-
védelmi hatástanulmányt és az alábbi döntést 
hozza: 

Balatonmáriafürdő, 157/2 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan nyugati 
telekhatára mentén 6 méter széles gyalogutat 
szabályoz ki az ingatlan területéből és az ingatlanon 
álló helyi védett épület védettségi státuszát 
megszünteti. A helyi védettség törléséhez 
előzetesen Balatonmáriafürdő Településképi 
Rendeletét módosítja. A Településképi Rendelet és 
a településrendezési eszközök módosításához 
szükséges eljárásokat lefolytatja. 

 

1.4) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a központi 
fizetőstrand előtti zöldterületen parkolók 
elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

Balatonmáriafürdő, 97 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú zöldterület egy részének közlekedési 
közúti területbe történő átsorolását támogatja 
parkolók létesítése céljából. A zöldterület 
jogszabályban előírt visszapótlását – új zöldterület 
kijelölését – az 500/13 hrsz.-ú állami tulajdonban 
lévő ingatlanon biztosítja. A módosításhoz 
szükséges településrendezési eszközök módosítási 
eljárását lefolytatja. 

 

2) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete e határozat 1.1) - 1.4) pontok 
szerinti településrendezési eszközök módosítását 
általános egyeztetési eljárás keretében folytatja le, 
melynek során a partnerségi egyeztetést annak 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint lefolytatja és lezárja, eseti 

partnernek a módosítással érintett ingatlanok 
tulajdonosait határozza meg. 

 

3) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete e határozat 1.1) - 1.4) pontok 
szerinti településrendezési eszközök módosítása 
során a Településfejlesztési Koncepcióját 
változatlan tartalommal hatályban tartja. 

 

4) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként 
csatolt önkormányzati főépítészi feljegyzést 
megismerte, azt a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. 
rendelet 7.§ (8) bekezdése alapján elfogadja és 
jóváhagyja. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyta a 
2023. évi belső ellenőrzési ütemtervét. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
2023-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programját elfogadta, ezzel egyidejűleg a 
166/2018.(XI. 13.) sz. határozatával elfogadott, 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2018-
2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját hatályon kívül helyezte. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy az elfogadott 
HEP dokumentumot, valamint a hiteles határozatot 
a települési önkormányzat a helyben szokásos 
módon tegye közzé és küldje meg a TEF részére. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. november 9-én 
Balatonberény és Balatonkeresztúr Községek 
Önkormányzatival együttes, nyilvános testületi 
ülést tartott a Balatonmáriafürdő Községháza 
tárgyalótermében. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról adott 
beszámolót elfogadta. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosította: Az alapító okirat 7. pontja a 
következővel egészül ki: 

„A hivatal által ellátandó és a kormányzati 
funkció szerint besorolt alaptevékenységek: 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai 
szolgáltatások 
A képviselő–testület az idei évben tervezett ülést 
már nem tart. 
 

A 2023. évi ülés- és munkaterv december 
hónapban kerül feltöltésre a 
www.balatonmariafurdo.hu honlapra. 
 

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 

 

2022 évzáró összegzés 

Visszatekintve az idei esztendőre elmond-
hatjuk, hogy a nehézségek ellenére pénzügyileg 
stabil önkormányzatunk helyzete, amely mintát ad 
számunkra a 2023. év költségvetési koncepciójának 
kialakításához. Nagyon körültekintő tervezésre lesz 
szükség továbbra is a zavartalan működés és a 
fejlődés biztosításáért. 

 

A 2022-es évben is számos fejlesztést sikerült 
megvalósítanunk településünkön, nagyrészt 
különböző pályázati források segítségével, de 
vannak teljes mértékben önerőből finanszírozott 
projektjeink is. 

 

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő 
Nonprofit Zrt. csaknem százmillió forintos 
támogatásának köszönhetően három strandunk 
újult meg, s nyújt a korábbinál jóval szélesebb 
szolgáltatást a látogatóknak. A Széchenyi 2020 
program keretében száz százalékos vissza nem 
térítendő támogatásban részesültek. A strandokon 
elvégzett munkálatoknak köszönhetően családi és 
akadálymentesített öltözők létesültek, valamint 
tapintható strandtérkép, illetve Braille feliratú 
táblák segítik a vakok és gyengén látók 

tájékozódását. A fejlesztés eredményeképpen 
megtörtént a térvilágítás kiépítése, utcabútorokat 
helyeztünk ki, étkezőszigeteket, kerékpártárolókat 
alakítottunk ki, valamint a fenntarthatóság és 
környezettudatosság jegyében fákat és évelő 
cserjéket ültettünk. A központi strandon sor került 
a jegypénztár épületének korszerűsítésére, illetve 
bővítésére, a szabadtéri színpad elé pedig közel 200 
négyzetméter terület árnyékolására alkalmas 
napvitorla rendszert telepítettünk. 

 

Természetesen nem csak a strandok 
fejlesztésére pályázott településünk, a Magyar Falu 
Program segítségével sikerült megvalósítanunk 
óvodánk épületének energetikai korszerűsítését, 
illetve az óvoda udvarán található játszótér 
felújítását. Valamint szintén a Magyarország 
Kormánya által meghirdetett program keretében 
sikerrel pályáztunk belterületi útjaink felújítására, 
ennek köszönhetően megtörtént a Keszeg utca újra 
aszfaltozása. 

 

Nagyszabású önerős beruházásunk, hogy 
végrehajtjuk településünk közvilágításának teljes 
energetikai korszerűsítését. Közbeszerzési eljárás 
keretében került kiválasztásra a nyertes vállalkozás 
és meg is kezdődtek a munkálatok, amelyek 
reményeink szerint 2023 januárjában fejeződnek 
be. Úgy gondoljuk, hogy a lehető legjobb 
időpontban hajtjuk végre ezt a fejlesztést, hiszen az 
egyre dráguló energia árak miatt minden 
lehetséges módon törekedni kell a takarékosságra 
és a hatékony, ésszerű energiafelhasználásra. Ezt 
szem előtt tartva energiahatékonysági intézkedési 
tervet dolgoztunk ki az önkormányzat által 
üzemeltett intézményekben, melynek betartását 
mind dolgozóinktól, mind pedig partnereinktől 
elvárunk a jövőre nézve. 

 

A kultúra és rendezvények területén is 
sikeresen pályázott önkormányzatunk az idei 
évben is. A Balatonmáriafürdői Helyi Értéktár 
Bizottság a Holládi Települési Értéktár Bizottság 
létrejöttének gesztoraként 2022 januárjában zárta 
le a közös pályázatot. A saját pályázatunk 2022 
júliusában fejeződött be. A pályázat során 
megvalósult a Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria 
eszközfejlesztése, ami kiállítási sínrendszer, 
kiállítási akasztórendszer, TV, szőnyeg, raktári 
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polcrendszer, múzeumpedagógiai bútor 
beszerzését jelentette. Elkészült a Huszár Mihály - 
Benczik Ildikó: Helyi értékeink nyomában című 
értékeinket bemutató könyvünk 500 példányban, 
amely beszerezhető a Községházán és a Marcali 
Múzeumban. 

Az idei évben újra szabadabban dolgozhattunk 
a nyári programjaink összeállításában. 2 év 
kihagyás után ismét megtarthattuk fő 
rendezvényünket a 3 napos Mária Napokat, 
amelynek megszervezésére sikeresen pályáztunk a 
Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális 
Fővárosa Program keretein belül. Úgy gondoljuk, 
hogy sikerült színes, minden érdeklődő számára 
hasznos és érdekes programot összeállítanunk, ezt 
igazolják a fesztiválra látogató vendégeinktől 
kapott visszajelzések is. Mindezeken felül számos 
nyár esti koncertet szerveztünk és újra 
megünnepelhettük augusztus 20-án nemzetünk 
születésnapját. 

 

A gazdasági nehézségek ellenére 
Önkormányzatunk bizakodva tekint a 2023-as évre. 

 

Kívánom, hogy ezzel a bizalommal élje meg 
mindenki a karácsonyt békességben, szeretetben, 
az új esztendő teljen jó egészségben, sikeresen, 
boldogan a munkában, a magánéletben. 

 

Galácz György polgármester 
 

Lengyelországba látogatott a 
balatonmáriafürdői képviselő-testület! 

Krotoszyn város meghívására 2022. 
szeptember 22-26 közötti időszakban Marcali 
Város Önkormányzat delegációja és a Calypso 
Kórus Lengyelországba látogatott. Kozmin város 
polgármestere Maciej Krzysztof Bratborski úr 
meghívására a látogatáson Balatonmáriafürdő 
Önkormányzat delegációja is részt vett. A csapatot 
a lengyel vendéglátók részéről Stanislaw Szczotka 
járási vezető, Marzena Wisniewska önkormányzati 
tisztviselő és más lengyel települési elöljárók, 
valamint régi ismerősünk Elvira kalauzolta végig az 
ott-tartózkodásunkat, melyet ezúttal is köszönünk.  

A program során ellátogattunk a Milicz 
tavakhoz, mely Európa legnagyobb halastó 
rendszere. A tavakat kerékpárral, gyalogosan és 
csónakkal is be lehet járni. 

 
Ezt követően Krotoszynhoz közel, Krosnice 

településen az Anna pincészetben és szőlészetben 
tettünk látogatást. A szőlősgazdával együtt 
körbejártuk a szőlő- és almaültetvényeket, amely 
3,5 hektár. Többfajta remek borokat kóstoltunk. Ezt 
követően a Calypso Kórus két rögtönzött gyönyörű 
bordallal köszönte meg a szíves vendéglátást. Milicz 
városban a Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny 
múzeumot tekintettük meg. A múzeumban 
csodálatos karácsonyi díszeket láttunk. 

A következő nap Krotoszynba látogattunk, az 
Európai Unió támogatásával megvalósult Sport és 
Szabadidő Centrumba. A város főtere szintén az 
Európai Unió támogatásával újult meg. 

Délután Kozmin város Művelődési Házában a 
Marcali Calypso Kórus adott koncertet, és nagy 
sikert aratott. 

 
Másnap Sulmierzyce városban megtekintettük 

a város legrégebbi fa épületét, melyben régen 
tűzoltóság és börtön működött, ma múzeum. 
Délután a lengyel Cecylia Kórus által szervezett 
kórustalálkozón vettünk részt, amely a helyi 
templomban került megrendezésre. A találkozón 9 
kórus szerepelt, köztük a Marcali Calypso Kórus is, 
mely fergeteges sikert aratott. A koncert végén a 
vendéglátó kórussal közös koncertet adtak. 
A programokért és a vendéglátásért köszönetet 
mondunk Kozmin és Krotoszyn város vezetésének! 

Horváth Tiborné képviselő 
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TÁJÉKOZTATÓ IDŐSKORÚAK 
  EGYSZERI TÁMOGATÁSÁRÓL 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az idei évben is 5.000 Ft 
egyszeri támogatásban részesíti a Balaton-
máriafürdőn állandó lakóhellyel rendelkező, 2022. 
év december 31. napjáig 63. életévüket betöltő és 
63 évesnél idősebb időskorú személyeket. 

A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az 
adott év január 1-én és a kifizetés időpontjában 
az időskorú személy állandó lakóhellyel 
rendelkezzen Balatonmáriafürdőn. 
A támogatás regisztrációhoz kötött! 
(A nyilatkozat megtalálható a honlapon, 
letölthető formában is.) 
A támogatást a kitöltött űrlap visszaküldésével, 
2022. december 20-ig lehet kérni, 
bankszámlaszám megadásával. 
A határidő JOGVESZTŐ, ami azt jelenti, hogy ezt 
követően semmilyen indokkal, semmilyen 
formában a támogatást nem fizetjük ki, nem 
adjuk át, nem utaljuk. 
Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét az 
űrlap pontos kitöltésére, a határidő pontos 
betartására! 
 

Az űrlap leadható: 
 e-mailben, scannelt formátumban  
onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu, 
 postai úton Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő Gróf 
Széchényi Imre tér 9., 
 a Közös Önkormányzati Hivatal 
postaládájában (8648 Balatonkeresztúr, Ady 
Endre u. 52. előtt van kihelyezve). 

 

Mindenkinek jó egészséget, derűs, boldog, 
nyugalmas éveket és kellemes ünnepeket kívánok! 

 

Galácz György polgármester 
 
 
 

 

2022. november 16-tól a postai szolgáltatások 
új helyszínen, a Várkapu ABC-ben az alábbi címen 
és nyitvatartási időben vehető igénybe: 

Cím: 8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg utca 12. 
Nyitvatartási idő: hétfő - péntek: 08:00 – 16:00 

szombat, vasárnap: zárva 
 
 

MISEREND 
 
Balatonkeresztúr Szent Kereszt Felmagasztalása-
Templom 

Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 1. 
szentmise:vasárnap 930 
kedd: okt. 1-máj. 31.: 17 óra 
péntek: okt. 1-máj. 31.: 17 óra 
templom nyitva: minden nap 1000 – 1600 

 

Balatonmáriafürdő Nagyboldogasszony-kápolna 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi Ferenc utca 62. 
szentmise: 
vasárnap: okt. 1-máj. 31.: 17 óra 
csütörtök: okt. 1-máj. 31.: 17 óra 
 

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási 
Központ közleménye: 

 
Tisztelt Ellátottak! 
A szociális étkeztetés alapszolgáltatást igénybe 

vevők számára: „MEGÁLLAPODÁS Étkeztetés – 
szociális konyha szolgáltatás igénybevételéről” 4. 
pont szerint az ebédért fizetendő személyi térítési 
díj kiegyenlítése havonta utólag, a tárgyhónapot 
követő hónap 10. napjáig, készpénzben, számla 
ellenében történik. 

Személyesen befizethető a Balatonkeresztúri 
Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr, Iskola 
u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 
Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 86. szám alatti 
telephelyen vagy a Balatonberény, Kossuth L. u.12. 
szám alatti telephelyen, kizárólag hétfőtől-
csütörtökig: 10-12 óra között. 

 
A térítési díj befizetése előzetes értesítést 

követően az ebédkiszállítást végző munkatársaknál 
is teljesíthető. 

Együttműködésüket köszönöm. 
 
 

Pungor-Horváth Barbara 
intézményvezető 

Közérdekű hírek, információk 
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Mint minden évben most is izgatottan vártuk az 

idei óvodai nevelési év kezdetét. Szeptemberben 
nem csak az új óvodásokat köszöntjük szeretettel, 
hanem egy jeles népszokást elevenítünk fel, Szent 
Mihály napi vásárt tartunk. Őszi terményeket, a 
természet kincseit gyűjtött az óvoda apraja-nagyja, 
hogy vásárfiát készítsenek belőle és gyümölcsért, 
zöldségért árulják a családtagoknak, barátoknak és 
a meghívott vendégeinknek. 

 
Az idei Mihály nap különleges volt az óvoda 

életében, mert az óvoda idén 60 éves lett. A 
Balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti Óvoda 
1962. október 2-án nyitotta meg kapuját, a 
település gyermekei előtt. Az itt élő családok 
bizalma és szeretete az óvoda iránt, azóta is 
töretlen. A vendégeket a tagóvoda vezető Virágné 
Molnár Anna Gabriella köszöntötte majd beszédet 
mondott Galácz György, Balatonmáriafürdő 
polgármestere, Kovács József, Balatonkeresztúr 
polgármestere. Jelenlétével és megható 
gondolataival megtisztelte óvodánkat Huszti Gábor, 
a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke. 

 

 
 

Az óvodai jeles nap családias légkörben, vidám 
hangulatban telt, mely a nagycsoportosok 
játékfűzésével kezdődött, majd a kisbíró 
megnyitotta a vásárt, és vidám kikiáltók 
kíséretében minden vásári portéka gazdára talált. 
Vásári játékával az Üstökös Családi Kompánia 
szórakoztatta a jelenlévőket, majd a vidám műsor 
után pásztor lakomával és a várva várt tortával 

folytatódott az este. Hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen formában segítette a 
jeles napunk megvalósítását és hozzájárult ahhoz, 
hogy mosolyt tudjunk csalni az óvodás 
gyermekeink arcára! 

 
Az Állatok Világnapja alkalmából Somogyi Lajos 

bácsi, a Kósa család, a Nagy család és a Steinmetz 
család jóvoltából élőhelyükön figyelhették meg a 
gyerekek a háziállatokat, ismerkedhettek 
gondozásukkal. A nagycsoportosok a szüreti 
munkálatokba is belekóstolhattak a Rubin Borászat 
jóvoltából. 

 
Az idei óvodás bál a megszokott módon október 

8-án került megrendezésre a Bél Mátyás 
Látogatóközpontban. A jó hangulatról Komlai Ádám 
esküvői diszkós gondoskodott. A táncparkettet a 
Balatonmáriafürdő Táncklub lelkes tagjai nyitották 
meg. 

 
A Csillagvirág Művészeti Modellóvoda apraja és 

nagyja nevében hálásan köszönjük a támogatást, 
felajánlást az óvodás szülőknek, helyi- és 
környékbeli vállalkozóknak. A támogatásokat és a 
tombola bevételét, élményekkel gazdag 
programokra fordítja a Szülői Munkaközösség. 

 
Móri Erika 

óvónő 

 

 

Tűzoltó egyesület 

2022. szeptember 17-én nyolcadik alkalommal 
került megrendezésre Balatonföldváron a NARO 
kempingben a MTSZ szervezésében zajló Tűzoltó 
szakmai nap. A 31 kiállító standját és szakmai 
bemutatóit nagy érdeklődés kísérte. Egyesületünk 
3 fővel vett részt a rendezvényen. 
 

Összesen százhúsz, személygépjárművel 
vontatható utánfutót vehettek át október 
negyedikén és hatodikán a járási és települési 
mentőszervezetek a katasztrófavédelem Ferihegyi 
úti raktárbázisán. 

60 ÉVES AZ ÓVODA! 

Civil Hírek 
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A beszerzés az „Önkéntes mentőszervezetek 
fejlesztése és felkészítése” című projekt keretében 
valósult meg. Somogy megyében öt utánfutót 
vehettek át a mentőszervezetek képviselői. A 
projekt keretében Balatonkeresztúr-
Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete, 
mint a Marcali Járás Berzsenyi Önkéntes 
Mentőszervezet tagszervezete egy TEN2 típusú 
utánfutóval gazdagodott. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületek részére kiírt pályázaton egyesületünk 
kárhely megvilágító lámpákhoz, teleszkópos 
létrához valamint működési költség támogatására 
nyert pályázatot. 

 
Juhász László 

egyesület elnöke 

 
Őszidő hírek 
 

Szeptember 13-án megtartottuk a szokásos évi 
„mindenki névnapját”, ahol a finom ebéd után élő 
zenére roptuk a táncot. A zenét és éneket Isti 
szolgáltatta. 

Szeptember 16-án a Lengyelországból érkezett 
Cecylia Kórus előadását néztük és hallgattuk meg a 
Regens Wagner Otthonban. 

Szeptember 23-án a Bene Ferenc 
Sportcsarnokban az Idősek napja alkalmából 
rendezett estén meghívott vendégek voltunk. A 
klub tagjai is verssel és jelenettel színesítették a 
műsort. 

Köszönet a balatonkeresztúri Önkormányzat-
nak a vendéglátásért! 
Október 4-én 1 napos kirándulásra indultunk. 

 
Útvonal: Királyszálláson a Trianoni Múzeumot 

látogattuk meg, ahol tárlatvezetéssel az I. 
világháború utáni trianoni diktátum történetét és 
következményeit hallgattuk és néztük meg. 

Ezután Tésre utaztunk, ahol a még lábon álló 
szélmalmot vettük szemügyre. 

Várpalotán a Thury-várban a „várkapitány” 
tartott érdekes előadást. 

Nádasdladányban a részben felújított Nádasdy-
kastélyban tettünk látogatást. Az idegenvezető a 
Nádasdy család életéről tartott előadást és végig 
vezetett minket a gyönyörű kastélyban. 

 
Október 22-én a Csiky Gergely Színházban 

megnéztük a Meseautó című musical vígjátékot. 
 

 
 
Október 30-án ünnepélyes keretek között 

megtartottuk klubunk 30 éves évfordulóját. Az 
ünnepség megnyitását követően 1 pohár pezsgővel 
köszöntöttük egymást, emlékezve a volt 
klubtagokra is. 

Anfer Lajos a klub elnöke ünnepi köszöntője 
után, átadta a szót Kötél Józsefnének, aki alapító 
tagja volt a klubnak és pénztárosként 
tevékenykedett. Zsuzsa visszaidézte és megosztotta 
velünk emlékeit. 
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Käsz József, aki Göttli Józsefné elnöki posztját 
vette át, szintén elmesélte, hogyan teremtettek 
kapcsolatot más települések közösségeivel, például 
az „Életet az éveknek” Országos Szövetségével, 
amelynek keretében szervezett vetélkedőkön 
díjakat hoztak el. 

Arnold János is megemlékezett a vezetése alatt 
szervezett kirándulásokról, a rendezvényekről, a 
közös főzésekről a keresztúri hegyen, a színház-
látogatásokról, amelyeken részt vettünk. Megannyi 
sok-sok emlék, ahol feltöltődhettünk. 

A megemlékezések után többen Elismerő 
Oklevelet kaptak az Őszidő Nyugdíjas Klubban 
végzett kiemelkedő tevékenységükért. Az 
okleveleket Anfer Lajos, Galácz György 
polgármester és Kovács József polgármester 
jelenlétében adta át. 

A megemlékezéseket ünnepi vacsora, torta és 
sütemények, majd zene és tánc követte. Jól éreztük 
magunkat, és ez a legfontosabb. 

 
Köszönet elődeinknek a felismerésért, hogy 

mennyire fontos volt a klub megalapítása és 
létrehozása! Köszönet Balatonkeresztúr és 
Balatonmáriafürdő Önkormányzatának, hogy 
anyagi támogatásával és a hely biztosításával 
hozzájárul klubunk működéséhez! 

 

Napjainkban a személyes kapcsolatok 
elsilányultak. A rohanó élet diktálta ezt. 

 
Az embernek fontos, hogy a családon kívül is 

tartozzon valahová, ne érezze magát feleslegesnek, 
ha már nyugdíjba vonult. A klub megfelelő 
intézmény erre. A klub segít a szellemi és fizikai 
frissesség fenntartásában, hozzájárul a jó 
közérzethez. Gyógyító hatásúak az élménydús 
kirándulások, az együtt látott színházi előadások, a 
megrendezett vetélkedők, az érdekes előadások, 
rendezvények, a táncos esték, a beszélgetések. A 
klubban töltött idő alatt elfelejtjük a napi 
problémákat, a betegségeket. Feltöltődünk. 
Reménykedünk abban, hogy működésünk a 
jövőben is fenntartható lesz! 

 
„Azért vannak a jó barátok 
Hogy a rég elvesztett álmot 
Visszahozzák néked majd egy szép napon 
Azért vannak a jó barátok 
Hogy az eltűnt boldogságot 
Visszaidézzék egy fázós alkonyon.” 

/Máté Péter/ 
 
 

szöveg: Gaál Piroska,   képek: Nemes János 
klubtagok 
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