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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2017. október 24-én 
nyilvános testületi ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés 
között történt fontosabb intézkedésekről szóló 
szóbeli tájékoztatót elfogadta. 

 

A képviselő-testület megismerte és támogatja a 

Balatonmáriafürdő községben bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező rászoruló 

személyek, illetve családok részére az önkormányzat 

tulajdonában lévő faanyag kiosztását és elfogadja az 
5/2017. számú polgármesteri intézkedését az 

önkormányzati tulajdonú faanyag felhasználásáról. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
2017. november 6-ig beérkezett kérelmek alapján 

gondoskodjon azok elbírálásáról és a faanyag 

kiszállításáról. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az iskolák felvételi körzete 

tekintetében a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 
Általános Iskola kijelölését a 2018/19. év 

vonatkozásában fenntartotta, nem kívánt más 

javaslatot tenni. 

A képviselő-testület a civil szervezetek 
támogatási rendjéről szóló rendelet elfogadása 
napirendet levette a tárgyalandók közül, és nem 
alkotott önkormányzati rendeletet a tárgyban. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte egy balatonmária-

fürdői vállalkozó kérelmét, mely a Balatonmária-
fürdő, Bernáth Aurél sétány 5. szám alatti 

közterületi üzleti előkert igénybevételének 2017. 

évre vonatkozó díj mérséklésére irányul, és a 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének, a közterületek használatáról 

szóló 7/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 9§ 
(2) bekezdése alapján a 2017. évi közterület 

használati díjat 400.000 Ft összegben állapította 

meg, tekintettel arra, hogy 30 m2-nél nagyobb 
közterületet bérel. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte egy balatonmária-
fürdői vállalkozó kérelmét a Balatonmáriafürdő, 

Bernáth Aurél sétány 5. szám előtti 500/2 hrsz-ú 

közterület 10 évre vonatkozó bérbevételi kérelmét 
és a 2017. decemberi nyilvános ülés keretében fog 

dönteni a bérbeadásról, mert a hosszú távú bérleti 

díj jogszabályi háttere jelenleg nem biztosított. 
 

A képviselő-testület felkérte a címzetes főjegyző 

asszonyt, hogy a vagyongazdálkodásról szóló 
6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet erre 

vonatkozó rendelkezés részletes kidolgozását 

terjessze a testület elé a 2017. decemberi nyilvános 
ülésre. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Magyar Károly balatonmária-
fürdői lakos javaslatát megismerte az avar és 

nyesedék égetése kapcsán. A képviselő-testület 

önkormányzati rendeletét nem kívánja módosítani. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Magyar Károly balatonmária-
fürdői lakos javaslatát megismerte az üdülőhelyi 

fórum helyszínére vonatkozóan és úgy határozott, 

hogy továbbra is fenntartja azt a jogát, hogy az éves 
ülés- és munkatervében, valamint a fórum 

szervezése alatt állapítja meg az ülések, fórumok 

helyszínét. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-

mestert, hogy Ifj. Lőrincz Ferenc okl. építészmérnök, 

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21. szám alatti egyéni 
vállalkozóval a Balatonmáriafürdő Község település-

rendezési eszközeinek 10. és 11. számú módosítása 

során ellátandó települési főépítészi feladatokra 
kösse meg a megbízási szerződést bruttó 100.000 Ft 

összegben. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkérte polgármestert, hogy a 

Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy állomások 
között végzett pályafelújítások során kiépítésre 

kerülő gyalogos vasúti átkelőhelyek alábbi 

elhelyezési javaslatait tegye meg a ZVF Kft. (1184 
Budapest, Széchenyi I. u. 128/B.) felé: 

B 

Hírek a Hivatalból 
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A Hóvirág utcai átkelőhely nyugati irányában 

lévő Bükkfa utcához kerüljön kiépítésre további egy 
átjáró, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Hóvirág 

utcai átjárót az Őz utcához helyezzék át, figyelemmel 

arra, hogy az átkelőhelyek egymás közti távolsága 
körülbelül azonos hosszúságot mutasson. 

 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-

mestert, hogy egy maximum 80.000 Ft értékű 
kombinált hűtőszekrény beszerzéséről gondoskod-

jon és azt a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 

Általános Iskola (képviseli: Monostoriné Fekte Otília 
igazgató) részére használatra adja át. A képviselő-

testület felkérte a polgármestert, hogy a 

használatról szóló szerződést kösse meg. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. október 24-én nyilvános 

testületi ülést követően zárt ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő védőnői 

szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-SO1-2016-
00008 kivitelezési szerződés keretében” tárgyú 

közbeszer-zési 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 felkérte 

Galácz György, polgár-mestert, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 115.§ (1) bekezdés alapján nyílt eljárás a Kbt. 

115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) bekezdése szerinti - mivel 
az építési beruházás becsült értéke nem éri el a 

nettó 300 millió forintot - eljárásban az alább 

megnevezett vállalkozások ajánlattételre történő 
felhívásáról intézkedjen: 

1. DOMINÓ Kft. 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 2. 

2. MARCALI-ÉPÍTŐ Kft. 8700 Marcali, 
    Templom utca 53. 
3. HÁZ-SZÁM Kft. 8698 Pamuk, Ady Endre utca 5. 

4. BAU Kft. 8640 Fonyód, Kupa vezér utca 54. 

5. D.B.H.É. Kft. 8630 Balatonboglár, 
    Március 15-e tér 4. 
6. Balázs Laci 2004 Kft. 8648 Balatonkeresztúr, 
    Iskola utca 21. 
7. VS LIGET Kft. 8646 Balatonfenyves, 
    Úttörő utca 143. 

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 2017. október 30-án rendkívüli, 

zárt ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatoni Hajózási 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 
történő tőkejuttatás elhalasztásáról szóló 

1746/2017. (X. 18.) Kormányhatározat értelmében 

az „Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás 
módosítása” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság részére történő tőkejuttatás 

elhalasztásáról szóló 1746/2017. (X. 18.) 
Kormányhatározat értelmében a Magyar Állam 

képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal az 
Ingyenes Részvény Átruházási Megállapodás 2. sz. 

módosítását írja alá. 

 
A képviselő-testület soron következő ülése 2017. 

november 13-án 13:00 órakor lesz. Helyszín: 

Andrássy Mária Közösségi Ház (Balatonmáriafürdő, 
Bajcsy- Zs. u. 257-258.), melyen a 2017. évi ülés- és 

munkaterv alapján az alábbi tervezett napirendek 

kerülnek megtárgyalásra (a képviselő-testület 
eltérhet a tervezett napirendi pontok tárgyalásától): 

• Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti 
eseményekről. 
Előadó: Galácz György polgármester 

• Turisztikai Egyesület beszámolója a 2017. évi 
szezonról. 
Előadó: egyesület elnöke 

• Településüzemeltetési iroda beszámolója a 
2017. évben végzett munkáról (strandok, 
közterületek munkáira kötött szerződések 
végrehajtása, a szezon értékelése). 
Előadó: Galácz György polgármester, 

Településüzemeltetési iroda vezetője 
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• Közösségi Ház beszámolója a 2017. év 
tapasztalatairól. 
Előadó: IKSzT Ház vezetője 

• Védőnői Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységről. 
Előadó: Varga Zsanett Mária védőnő 

• Háziorvosi Szolgálat beszámolója a 2017. évi 
tevékenységről. 
Előadó: Dr. Kónya Gábor háziorvos 

• Kegyeleti közszolgáltatás 2017. évi 
beszámolója a végzett tevékenységről. 
Előadó: Rezi Bt. szolgáltató 

• Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatai. 
Előadó: címzetes főjegyző 

• Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása. 
Előadó: címzetes főjegyző 

 

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 

 
 
 
 
 
 
Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése 
Balatonmáriafürdőn 
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 2017. 
június 7. napi hatállyal Támogatási Szerződést kötött 
a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával 
a település csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének 
megvalósulása érdekében. A beruházás teljes összege 
bruttó 312.064.991 Ft, melynek 100%-a vissza nem 
térítendő támogatási összeg. 

 
Balatonmáriafürdő csapadékvíz projektje két 

ütemre, ezen belül hat különböző tervezési 

szakaszra osztódik. Jelen ütem keretében két rész 
kivitelezése valósul meg. Az érvényes vízjogi 

engedéllyel rendelkező Rákóczi utca és környéke, a 

Vilma utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Gróf 
Széchényi Imre téri zárt csapadékcsatorna kiváltása 

és a Dózsa György utcán padkafolyókák kiépítése. A 

kiviteli tervek elkészítését az Ipanema Mérnöki 

Tanácsadó Kft. végezte, az I. ütem kivitelezői 

közbeszerzésének nyertes ajánlattevője pedig a 
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. A kivitelezői 

szerződés nettó összege 86.217.503 Ft. A kivitelezői 

közbeszerzés lezárulta után 2017. október 25-én 
ünnepélyesen átadásra került a munkaterület. Az 

építés keretében közel 1045 fm csapadékvíz 
csatorna és 237 fm folyóka csatorna kerül 

kiépítésre. A kivitelezési munka teljesítési határideje 

– szerződés szerint – 2018. március 31. 
 

A pályázat II. üteme 2018 tavaszán indulhat, 
miután lezárultak a vízjogi létesítési engedélyek 

megszerzései, módosításai, illetve elkészültek a 

kiviteli tervek, valamint lefolytatásra került az erre 
vonatkozó kivitelezői közbeszerzési eljárás. Ez a 

szakasz többek között a Keszeg, Akácfa, Őrház és 

Faluház utcák csapadékcsatorna építését és a Gróf 
Széchényi Imre tér csapadékvíz átemelő építését 

valósítja meg. 
 

Balatonmáriafürdő település a Balaton 
vízgyűjtőjében található. A területről elfolyó vizek 

már meglévő árkok és csatornák közvetítésével 

jutnak a befogadókba, majd a Balatonba. A csapadék 
éves mennyisége megközelíti a 800 mm-t. Az 

időjárás változását mutatja, hogy az éves átlag 

csapadék mennyiség kevesebb esetszámú, de 
nagyobb intenzitású esővel teljesül. Heves esők 

előfordulnak késő őszi és tél eleji időszakban is. 

A település a csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett 
területein megoldást kell nyerjen a befogadóig 

történő vízlevezetés és ez által megszűnjenek az 

előző évekhez hasonló katasztrófa helyzetek. 
Kiemelt cél, hogy a teljes településen a belvíz által 

okozott károk megelőzésre kerüljenek. A korábban 

kiépített gyűjtőhálózat a környező területekről 
érkező és a belterületre hullott csapadékot össze-

gyűjti, azonban a továbbvezetés a projektben 

szereplő szakaszokon nem biztosított. Szakmai 
szempontból indokolt e szakaszok vízrendezése, 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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hiszen azok a koncentráltan érkező vizeket kár-

okozás nélkül nem tudják elvezetni. A mértékadó 
vízhozamra való kiépítéssel a feliszapolódás 

mértéke, a kiöntés veszélye csökkenthető, a mellék-

árkok csatlakozása biztosítható, így a mellékárkok 
feliszapolódása, ezzel egyben a fenntartási költsége 

is csökkenthető. Balatonmáriafürdő fekvéséből 

adódik, hogy a mélyebben fekvő területeken magas a 
talajvíz szintje. 
 

A Balatoni üzemi vízszintjének 110 cm-en 

történő tartása idegenforgalmi érdekek szem előtt 

tartásával került megállapításra, azonban ennek 
velejárója a magasabb talajvízszint, mely a 

csapadékosabb években problémát okoz. 

Emiatt nagy hangsúlyt kell fektetni a felszíni 
vízelvezetés megoldására. Rendszeresen tisztítani 

kell az utcai vízelvezető árkokat. A belterületek 

csapadékvíz-elvezetése akkor megoldott, ha a 
települést körülvevő területek vízrendezése is 

megfelelő, hiszen a csapadékos időszakokban a 
magasabban fekvő területekről befolyó víz okoz 

jelentős problémát. Ezért indokolt az elöntésekkel 

veszélyeztetett területek vízelvezető rendszerének 
felülvizsgálata és megfelelő kiépítése. A felszíni 

vízelvezetéssel nem rendelkező utcákban ki kell 

építeni a vízelvezető árokrendszert. A hirtelen 
lezúduló, nagy mennyiségű és el nem vezetett 

csapadék okoz elöntéseket és ezen keresztül károkat 

a település egyes részein. Ha a csapadékot annak 
intenzitásának megfelelően el tudjuk vezetni, akkor 

nem keletkezik elöntés, így kár sem. 

A csapadékvizek okozta károk részben 
elöntések, részben a talajadottságokból fakadó 

létesítmény tönkremenetelek formájában jelennek 

meg. Az árkokat a talaj állékonyság miatt 
javarészben burkolni kell. A megépülő burkolt 

árkok, a csapadékosabb időjárás esetén a 

záporokból keletkező vizeket tűrhető idő alatt 
levezeti, a szikkasztó árkok pedig a kisebb 

csapadékokat, alacsonyabb talajvízszint esetén 

elszivárogtatja. A kijelölt beavatkozások (a 
koncepcióterv hidraulikai és hidrológiai 

számításaival igazolhatóan) a fentiek alapján 

hozzájárulnak a helyzetértékelés által feltárt 
problémák megoldásához, kezeléséhez. 
 

A projekt tervezett befejezési határideje: 2019. 
április 30. 
 

 
 
 

Október 5-től 8-ig az O’pen BIC Eurochallenge 

versenysorozat második állomásán vettünk részt. A 

verseny Riminiben zajlott, azonban a rendező 
szervezet a San Marinoi szövetség volt. A Hullám 

Vitorlás Sportegyesület három versenyzője (Tósoky 

Zsófia, Gondos Ádám, Csikós Péter) vett részt a 
versenyen. Első alkalommal vitorlázott a csapat a 

tengeren, ami versenykörülmények között még nagy 

falatnak bizonyult számunkra. Az utolsó napra 
kezdtük csak felvenni a ritmust, amit a 44 hajós 

mezőny diktált. Azonban ehhez nagyon nagy kitar-

tásra és bátorságra volt szükség a csapat részéről. 
Hatalmas munkát tettek bele a gyerekek a négy 

napba. Szombaton a Club Nautico Rimini vezeté-

sével, San Marino város régenskapitánya (köztársa-
sági elnök és miniszterelnök egy személyben) 

fogadott minket a parlamentben, majd látta 

vendégül a versenyzőbrigádot egy kis városnézéssel 
egybekötve. A versenyen nagyon sok hasznos 

tapasztalatot szereztünk ebben a hajóosztályban. 

Továbbá építettük a nemzetközi kapcsolatainkat és 
a genovai csapatot meghívtunk egy közös edzőtábo-

rozásra a jövő évre. Büszkén képviseltük Magyar-

országot, a Balatont és elsősorban Balatonmária-
fürdőt!                                                         /Gáthy Gergely/ 
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(Fotók: címoldalon) 
 

Balatonmáriafürdő Képviselő-testületének tagjai 

Galácz György polgármester vezetésével, néhány 
családtag és dolgozó részvételével Maciej Bratborski 

úr, partnertelepülésünk, Kozmin város polgár-

mesterének meghívására Lengyelországba utazott. 
Ezzel a meghívással viszonozták a nyáron nálunk 

megtartott 10 éves partneri megállapodás 

alkalmával történt látogatást. 

 

A rövid ott-tartózkodás alatt igyekeztek megmu-
tatni az eltelt 10 évben lezajlott fejlesztéseket, a 

változó megújuló faluképet és erősödő üzleti életet, 

vállalkozó-barát közéletet. 

Elvittek minket két manufaktúra jellegű kéz-

műves kisüzembe. Az egyikben művészi üvegfúvás-

sal készült, festett karácsonyfadíszek készülnek, 
amelyeket a világban sokfelé exportálnak a kiváló 

minősége és szépsége miatt. A dolgozók igazi meste-

rei a szakmájuknak, könnyed kézzel, ecsettel, arany 
és ezüst díszítéssel készülnek szépséges minták. 

A másik hasonló üzem kézműves díszgyertyákat 

készít ezer színben és formában, a hagyományos és 
modern design jegyében, a legkülönfélébb méretek-

ben, bármilyen alkalomra. 

Meglátogattunk egy sérülteket foglalkoztató 

intézményt is. Itt a dolgozók nyomdai, és egyéb 
reklámszolgáltatásokat végeznek külső megrende-

lésre, de helyben van terápiás blokk is, ahol 

regeneráló kezelésekre van mód és egyéb rekreációs 
szolgáltatások is rendelkezésükre állnak. 

Megnéztük a nemrég átadott felújított könyv-

tárat, amelyet a régi oviból alakítottak ki. A felnőtt 
részleg mellett gyermek foglalkoztatóval, több 

tízezer kötettel. 

Továbbá részt vettünk a helyi körzeti nyugdíjas 
klub 25 éves jubileumi összejövetelén. 

A képviselő-testület a 10 éves partnerség 

alkalmából összehívott ünnepi közgyűlésén 

kitüntetést vehetett át Galácz György polgármester 

és megköszönték a két pedagógusnak Meretei 
Jánosnénak és Galácz Györgynének a két település 

fiataljainak csere- táboroztatása alkalmából végzett 

munkáját. 

Leszek Kulka úr, a járás vezetője és Stanisław 

Szczotka úr, a járási tanács elnöke is méltatta a 

kapcsolat jelentőségét. A protokoll ünnepség után 
komolyzenei koncert következett, majd kéve-

sütemény uzsonnán vettünk részt a település önkor-

mányzat munkatársai és családjaik részvételével, 
amelyre egy, a címerekkel ellátott hatalmas (és 

nagyon finom!) tortát hoztak vendéglátóink. 

A szoros programba egy fél napos Ponznani 

városnézés fért bele. Megcsodáltuk a történelmi 

belváros nevezetes épületeit, sétáltunk a szépséges 
főtéren. Az út során megtapasztaltuk vendéglátóink 

szívélyességét, finom ételeit, a baráti vendéglátást. 

 

Köszönjük! 

Lengyelországban jártunk 
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Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balaton-

máriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete elfogadta a szociális célú tűzifa juttatásról 
szóló 13/2017.(X.26.) rendeletét, melyben meghatá-

rozta a tűzifa igénylésére vonatkozó jogosultsági 

feltételeket. 

A rendelet a www.balatonmariafurdo.hu honlapon a 

rendeletek menüpont alatt, és a nemzeti jogszabály-

tárban (www.njt.hu) érhető el. 
Szociális célú tűzifára jogosult, 

a) akinek a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft-ot), 
egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedel-
me az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 325%-át (92.625 Ft-ot) nem haladja 
meg, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 
rendelkezik, és erről nyilatkozik, és 

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 
hatálybalépését követően, de legkésőbb 2017. 
november 20. napjáig benyújtja. 

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a 
kérelem elbírálása során előnyt élvez: 

a) az aktív korúak ellátására, 

b) az időskorúak járadékára, 
c) a települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakásfenntartási 

költségekhez nyújtott települési támogatásra) 
jogosult személy, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család. 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 
képviselő-testület a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat 

szociális célú tűzifajuttatást. 
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül 

– függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 

háztartások számától – csak egy kérelmező részére 
állapítható meg támogatás. 

Az egy személynek vagy családnak adható 

támogatás 1-5 m3 lehet. A jogosult részére 
megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az 

önkormányzat a Településüzemeltetési Iroda útján 

gondoskodik legkésőbb 2018. február 15. napjáig. 

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez 

szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonmária-
fürdői Községháza épületében a Balatonmáriafürdő, 

Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatt. 

 Mestyán Valéria Galácz György 
 főjegyző polgármester 
 
 
 

Egyesületünk, a Balatonkeresztúr-Balatonmária-

fürdő Községek Tűzoltó Egyesülete tulajdonában 

lévő MB 608 LP tipusú gépjármű cseréje szüksé-
gessé vált. Balatonparti település lévén, indokolt volt 

a jelenlegi helyett egy korszerűbb fecskendő beszer-

zése. Előzetes egyeztetés és szemrevételezés után, a 
Szőkedencsi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

tulajdonában lévő STEYR 590 típusú gépjármű-

fecskendő bizonyult méretei és adottságai alapján a 
leginkább megfelelőnek egyesületünk számára. A 

fecskendő rendelkezik beépített 2000 l-es víztar-

tállyal, és minden, az oltáshoz és műszaki mentéshez 
szükséges eszközzel fel van szerelve. Szivattyúja 

teljes felújításon esett át, keveset üzemelt. A jármű 

riasztáskor 7 fő tűzoltó szállítását biztosítja. 
A régi gépjárművet értékesítettük, a vételár 

különbözetét a fenntartó önkormányzatok támoga-

tási szerződés keretén belül biztosították részünkre. 
2017. október 10-én a Balatonkeresztúr –Balaton-

máriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete egy 

korszerűbb gépjárműfecskendővel gazdagodott, 
amely növeli az itt élők biztonságát. A hivatalos 

átadásra 2017. október 21-én került sor Szőke-

dencsen, azon az ünnepségen, amit a település 
rendezett a tűzoltó egyesület megalakulásának 125 

évfordulója alkalmából. Bízom abban, hogy a telepü-
lések területén minél kevesebb alkalommal kell 

majd bevetni ezt a technikát. 

Juhász László Elnök 

Bevetésre készen a korszerűbb 
gépjárműfecskendő 

Szociális célú tűzifa igényelhető! 
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Elmúlt a nyár, ismét őszi arcát mutatja az 

évszak! Mi, „Őszidősök, a megszokott helyen, – 
szeptember elején – a Faluházban találkoztunk! 

Folyt a tere-fere mindenről. Nagyon jól éreztük 

magunkat, érződött az összetartozás. Őszi nagy 
programunk egy szép kirándulás volt. Szeptember 

23-án indultunk, az első látnivaló Kisbéren a csonka 

templom, majd a mini Magyarország megtekintése 
volt. Komáromba érkezve, a világörökségre jelölt 

Monostori Erődöt tekintettük meg, ami hatalmas 

élményben részesített bennünket. 25 hektár, ami a 
lőterekkel együtt 70 hektár, és 8 ezer fő katonát volt 

képes befogadni Az évszázados falak, a kazamaták 

hangulata izgalmassá tette az itt töltött időnket. A 
tájékoztatást köszönjük a jól felkészült 

idegenvezetésnek. A kiadós korai vacsorát követte, 

az országosan is híres Lovasszínház előadása. A 
gyönyörű lovak, kiváló előadók, nagyon jó 

hangulatot teremtettek. Kissé fáradtan, de nagyon jó 

érzéssel, élményekben gazdagon érkeztünk haza. 

 

Szeptember 29-én ünnepeltük a 25 évvel ezelőtt 

alakult nyugdíjas klub jubileumát, ennek kapcsán 
nagyon szép ünnepségben volt részünk! Mindkét 

polgármester jókívánságokkal, és nagyon szép 

tortával kívánt további jó munkát, és összetartozást 
a tagság életében! Arnold János elnök úr köszöntötte 

a megjelent vendégeket, Balatonmáriafürdő, és 

Balatonkeresztúr polgármestereit, és a szép 
számmal megjelent tagságot. Pillanatképekkel 

emlékeztünk az elmúlt 25 évre, amit Kasz József 

klubtársunk állított össze. Az alapító tagok és 
legrégibb társaink szép virágcsokrot, valamint egy 

üveg italt kaptak. A továbbiakban mindenki örömére 

volt mini koncert, versek, novellák, amit a nyugdíjas 
klub tagjai állítottak össze. A finom és kiadós ebédet 

követte a talpalávaló, megszokott zenészünk 

közvetítésével. 

Október 20-án az Őszidősök meghívást kaptak a 

sportcsarnokba, az idősek világnapja alkalmából 

rendezett ünnepi estére, amit a balatonkeresztúri 
szép korú polgárainak rendezett az önkormányzat. A 

község polgármestere, Kovács József úr köszöntötte 

az időseket, valamint a meghívott vendégeket. A 
színes műsort klubtagjaink: Peczeli Jánosné, Bodor 

Valéria, Podmanecky Péterné valamint jómagam 

szép versekkel kezdtük. Nemzeti ünnep alkalmából 
október 23-án a Bél Mátyás Látogató Központban, 

klubtagjaink részt vettek az ünnepségen, Arnold 

János klubvezető a rossz idő ellenére is mély 
tisztelettel, és főhajtással elhelyezte klubunk 

koszorúját a Mindszenty emlékoszlopnál. 

Ráchel Mária Judit 
 

BALATON OLD BOYS HÍREK 

Szeptember 30-án a Buzsáki Bornapokra volt 
hivatalos a BOB zenekar. Örültünk neki, hisz most 

először zenéltünk itt. A nagyon szép és rendezett 

Tájház és környéke megtelt közönséggel. A sokféle 
pörkölt illata vonzotta az éhes embereket. A 

sütemények meg egyszerűen csodálatosak voltak. 

Egész napos műsor, sok fellépő volt. A zenekar este 
igyekezett minden, bulizni kívánó ember kedvébe 

járni, a közönség kedvenc slágereit eljátszani. Ezen 

az estén a vendégénekesünk Máthé Zsolt volt a 
Marcali 3-tenorból. Nagy meglepetést sikerült 

szerezni a kedves közönségnek. Köszönjük Zsolti! 

Persze még mindig kell, hogy legyen még egy 
meglepetés. A Balaton Old Boys Nosztalgia Zenekar 

ezzel a koncerttel jubilált. Buzsákon volt a 100. 

fellépésünk. Elértük! Megértük! A zene, a színpad 
egy csoda, varázslat, ami odavonzza az embert és 

nem engedi el. 

Nemes János 

Közösségi Ház- Novemberi programjainkat 
keresse a 
https://www.facebook.com/balatonmariafurdo.
kozossegihaz-ioldalon, vagy a 
http://www.balatonmariafurdo.hu/ oldalon. 

Ősz Idő Klub Hírek 


