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MMMMÁRIA ÁRIA ÁRIA ÁRIA IIIINFÓNFÓNFÓNFÓ    
Balatonmáriafürd ő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

A strandok nyitvatartása: a Központi Fizető Strand: május 15. – május 31., valamint szeptember 1. – 
szeptember 15. között 8:00 – 20:00 óráig szabad strandként üzemel. Június 1. – augusztus 31. között 8:00 – 18:00 
óráig van pénztár. A Központi Fizető Strand csak belépőjegy megváltása, vagy érvényes bérlet ellenében vehető 
igénybe. Fürdésre alkalmatlan időben a pénztár zárva tart. A Hajóállomási Szabad Strand és Hullám utcai Szabad 
Strand május 15. – szeptember 15.-ig 9:00 – 18:00 óra között, a Zagytéri, Polgár utcai, Szabadság utcai, Őrház utcai 
és Őz utcai vízre jutási hely május 15. – szeptember 15.-ig 9:00 – 18:00 óra között tart nyitva. 

A nyitvatartási idő után a fizető, és szabad strandokat, valamint a vízre jutási helyeket a vendégek csak saját 
felelősségükre vehetik igénybe. 

(Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 10/2017/V.17 Sz. rendelet) 

2017. XI. évfolyam 6. szám. június 

Kitört a nyár!Kitört a nyár!Kitört a nyár!Kitört a nyár!    
Megkezdődött a standszezon Balatonmáriafürdőn is.Megkezdődött a standszezon Balatonmáriafürdőn is.Megkezdődött a standszezon Balatonmáriafürdőn is.Megkezdődött a standszezon Balatonmáriafürdőn is.    
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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. május 16-án 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 

tárgyaló termében. 
 

A képviselő-testület a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint 
a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
Balatonkeresztúri Rendőrőrs „Beszámoló Balaton-
máriafürdő település közrend, közbiztonsági, 
közlekedésrendészeti helyzetéről 2016.” című 
előterjesztését. Az önkormányzat megköszöni a 
Balatonkeresztúri Rendőrőrs munkáját a község 
közrendjének, közbiztonságának biztosításában. 

 
A képviselő-testület megismerte a „Beszámoló a 

Településüzemeltetési Iroda 2017. évi idegen-
forgalmi szezonra való felkészülésről” tárgyú 
előterjesztését. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a bűnmegelőzési - közbiztonsági 
koncepció értékelését megtárgyalta és a következő 
célokat tűzte ki: 

a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok 
bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása. 

b.) Az anyagi lehetőségek bővítése 
érdekében pályázatokon való részvétel 
(Polgárőrség). 

c.) Az Önkormányzat költségvetési 
lehetőségei függvényében támogatja a Polgárőr 
Egyesület és a Rendőrség működését, 
tevékenységét. 

d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat 
szoros együttműködésével bűnmegelőzési 
tájékoztató anyag elkészítése és terjesztése a 
nyári idegenforgalmi szezonban, a strandok 
környékén és a frekventált helyeken. 

e.) A pedagógusok bevonásával az 
általános iskolában bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
– szakemberek általi – előadások szervezése 

f.) A rendőrség és az egészségügyi és 
szociális alapellátó rendszer munkatársainak 
(orvosok, védőnők, Gyermekjóléti Szolgálat) 
bevonásával a drogok, alkohol károsító 
hatásainak ismertetése az érintett 
korosztályoknak. 

g.) A rendőrség és a szociális alapellátás 
munkatársai révén, – elsősorban az idős 
korosztály, az egyedül élő idős személyek – 
tájékoztatása a bűnmegelőzésről az áldozattá 
válás elleni védekezés lehetőségeiről. 

h.) Térfigyelő kamerarendszer üzemel-
tetése. 

i.) A képviselő-testület koncepciójának 
megvalósítását kétévente értékelni. 

 
A képviselő-testület a Marcali Kistérségi 

Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozatokat hozta: 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladat ellátását átruházza a Marcali 
Kistérségi Többcélú Társulásra. A módosított 
társulási megállapodást – minősített többséggel 
hozott határozatával – jóváhagyta. A képviselő- 
testület felhatalmazta a polgármestert a módosított 
társulási megállapodás aláírására. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
üzemeltetett közintézményi épületekre elkészíttetett 
Energia-megtakarítási intézkedési terveket 
elfogadta. 

 
A képviselő-testület megismerte a Vajdasági 

Magyar Diákszövetség támogatási kérelmét és 
20.000 Ft anyagi támogatást biztosít részükre az „1 
Biztos” Általános Műveltségi Vetélkedő programjuk 
megszervezésére. Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg 
kifizetéséről. 

 
 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 2017. évre meghirdetett 
területbérleti ajánlatokat megismerte és elfogadta. A 
képviselő-testület 1 fő területbérleti igényét nem 
támogatta, mert nem ő adta a legkedvezőbb 
árajánlatot a tevékenységre. 

 
A képviselő-testület a 18/2017. (I.16.) számú 

képviselő-testületi határozatban megállapított 
anyagi támogatási összegen felül további 40.000 
Ft-al támogatja a helyi, balatonmáriafürdői 
lakosokból álló tánccsoportot. A támogatási 
összeget a 2017. évi költségvetésben a 
rendezvénytervre elkülönített összeg keretében 
biztosítja. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a tánccsoport kapcsolattartójával vegye fel a 
kapcsolatot, és tájékoztassa a testület döntéséről, 
valamint a támogatási szerződés kösse meg. 

 
A képviselő-testület tudomásul vette a 

Csillagvirág Művészeti Modellóvoda igényét egy ipari 
mosogatógép beszerzésére. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy kérjen további 
árajánlatokat erre vonatkozóan és egy optimális 
költségszintű megoldást dolgozzon ki, amit a 
következő testületi ülésre terjesszen elő. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Magyar 
Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31.) 
támogatási kérelmét. A képviselő-testület a Magyar 
Vöröskereszt részére 100.000 Ft egyszeri anyagi 
támogatást biztosított a 2017. évi Balatoni 
Elsősegélynyújtó Szolgálat működtetéséhez. A 
képviselő-testület 2017. június 30 – augusztus 20. 
közötti időszakban a központi fizető és a 
hajóállomási szabad strandon a Magyar 
Vöröskereszt Ifjúsági Elsősegélynyújtó szolgálata 
által biztosított 2 fő elsősegélynyújtó napi egyszeri 
étkezését biztosítja. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert az elsősegélynyújtásra 
vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 
 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány Fonyód Mentőállomása 
2017. évi támogatási kérelmét és 50.000 Ft anyagi 
támogatást biztosított a fonyódi Mentőállomás 
részére az új, korszerző mentéstechnikai eszközökre 
2017. évi költségvetési tartalék terhére. Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 
A képviselő-testület megismerte Szabó Sándor 

javaslatát a hős pilóták emlékművének felállítására. 
A képviselő-testület nem támogatta az emlékmű 
felállítását Balatonmáriafürdőn. Javasolja, hogy 
Szabó Sándor kérelmező ilyen irányú igényét 
megfogalmazva kérje a Balatoni Szövetség 
támogatását. 

A Képviselő-testület soron következő ülése 2017. 
június 12-én 13:00 órakor lesz, (Helyszín: 
Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre 
tér 9.). 

 
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 
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(kivonat a hirdetményből) 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot 
hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési 
Osztályainak állományába járőrtárs beosztás 
betöltésére. 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú 
moduláris képzésben vesznek részt, amelyet 
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-
szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A 
résztvevők a képzés első két hónapjában 
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a 
Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 
hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. 

A beosztásban ellátandó feladatok: 

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel 
rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a 
Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak 
ellátásában vesznek részt. 

Felvételi követelmények: 

Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, magyar 
állampolgárság, állandó belföldi lakóhely, érettségi 
bizonyítvány, büntetlen előélet, fizikai alkalmasság, 
pszichológiai alkalmasság, egészségügyi 
alkalmasság, pályaalkalmassági elbeszélgetés 
eredményes minősítése, kifogástalan életvitel, illetve 
hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése 
előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti 
ellenőrzéséhez. 

További részletes információk: 

http://www.police.hu/hirek-
esinformaciok/hatarvadasz-kepzes 

     MEGHÍVÓ 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

értesíti a Tisztelt Üdülőingatlan tulajdonosokat, 
hogy 

2017. június 17-én (szombaton), 13.00 órakor 

 

ÜDÜLŐFÓRUMOT  

tart. 

Helye: Andrássy Mária Közösségi Ház 

8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. 

NAPIREND: 

1. Beszámoló a község 2016. évi 
gazdálkodásáról, a 2017. évi tervek, 
közérdekű információk 

Előadó: Galácz György polgármester 
2. A 2017. évi költségvetés ismertetése 

Előadó: Galácz György polgármester 
3. Lakossági észrevételek, hozzászólások, 

javaslatok 

Előadó: Galácz György polgármester 
 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! 

Galácz György sk. 
polgármester 

 

Határvadász-képzés 

Impresszum 
MáriaInfo; Havonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-575-810; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: ujsagmaria@freemail.hu, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 



 

5 

1. SIKERES PÁLYÁZAT A VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSÉRE 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
részéről az Egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP-
4.1.1-15-SO1-2016-00008 azonosítószámmal nyil-
vántartott támogatási kérelmét a Magyar 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság vezetője 
59. 890. 650 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte. A projekt keretében 100%-os finanszírozással 
megvalósul a 8648 Balatonkeresztúr, Keszeg u. 7. sz. 
alatti volt orvosi szolgálati lakás átalakítása. Az itt 
kialakításra kerülő védőnői tanácsadó megújult 
környezetben, korszerű eszközökkel tesz eleget a 
területi ellátási kötelezettségnek. 

A projekt kiemelt célja a jó minőségű 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. 

2. PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL VALÓSUL MEG 
BALATONMÁRIAFÜRDŐN A BELVÍZ 
ELVEZETÉSI RENDSZEREK KORSZERŰSÍ-
TÉSE 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
részéről a Települési környezetvédelmi infra-
struktúra-fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP-
2.1.3-15-SO1-2016-00009 azonosítószámmal nyil-
vántartott támogatási kérelmét a Magyar 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság vezetője 
312. 064.991 Ft összegű támogatásra érdemesnek 
ítélte. 

A projekt keretében 100%-os finanszírozással 
megvalósul a belvíz elvezetési rendszer korszerű-
sítése, kiépítése az alábbi helyszíneken: Alkotás utca, 
Alkotás utcai parkoló, Vilma utca, Rákóczi utca, 
Dózsa György utca, Keszeg utca, Akácfa utca, Őrház 
utca és Faluház utca. 

A projekt célja, hogy a település csapadékvíz 
elöntéssel veszélyeztetett területein megoldást 
nyerjen a befogadóig történő vízlevezetés, és ez által 
megszűnjenek az előző évekhez hasonló katasztrófa 
helyzetek, illetve a teljes településen a belvíz által 
okozott károk megelőzésre kerüljenek. 

3. BÜSZKESÉGPONT LÉTESÜL BALATON- 
  MÁRIÁN 
 

Az 56-os Emlékbizottság 
a Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata által benyúj-
tott „Büszkeségpont létesíté-
se Balatonmáriafürdőn” című 

pályázatot KKETTKK-56P-02-0658 azonosítószámon 
regisztrálta és a megvalósításhoz 4.996.834 Ft 
összegű támogatást ítélt meg. 

A projekt kere-
tében 8647 Balaton-
máriafürdő, Rákóczi 
u. 62. sz. alatti 
Kápolnakertben 
kerül elhelyezésre 
egy térkőburkolattal 
ellátott kis téren 
Mindszenty József 
bíboros szobra. A mártír pap arcán ott az aggodalom, 
mely visszatükrözi az 1956-os forradalom alatt 
hazánkat ért támadások súlyát, következményeit. 

4. GINOP-6.1.2-15 - DIGITÁLIS SZAKADÉK 
CSÖKKENTÉSE 

Digitális kompetenciafejlesztés témában 
alapképzés zajlott településünkön. A programban 15 
fő, az önkormányzat munkatársai és a helyben 
dolgozó közfoglalkoztatottak vettek részt. A képzés 
hozzájárul a kormányzati Partnerségi program 
céljaihoz, az egész életen át tartó tanulás 
ösztönzéséhez a felnőttek körében. 

 
5. PARTI SÉTÁNY ÉPÜL 

A Balaton Fejlesztési Tanács által a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium támogatásával 2016. évben 
kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása” 
pályázat keretében Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata 12.210.172,- Ft támogatási összeg-
ben részesül a „Balatonmáriafürdő Zagytéri parti 
sétány építése”című projekt megvalósítása során. 

 

Aktuális pályázati hírek 
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A Vízpart rehabilitációs terv keretében kijelölt 

parti sétány nyomvonala az 1602 és 1611 hrsz. 
ingatlanokon húzódik, a sétány itt épül meg. 

A kivitelezés 2017. őszén veszi kezdetét, 
kalkulált összköltsége 30.574.107,- Ft. 

A projekt hatására a Zagytéri strand 
megközelíthetősége kényelmesebbé, a strand 
környezete komfortosabbá válik. A projektet a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Balaton 
Fejlesztési Tanács támogatta. 
 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a segélyhívó számok 
használatáról 

Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 
112-es segélyhívószám, amely ingyenesen hívható 
vezetékes illetve mobil telefonról. 

Magyarországon a nemzeti segélyhívószámok: 
104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és 107 
általános rendőriség – a kezdeményezett hívásokat 
országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívás-
fogadó Központ 112-es hívásfogadó operátorai 
(operátor) kezelik. Csak és kizárólag emberi életet, 
anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós 
veszélyhelyzetben lehet hívni a segélyhívó számot, 
ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem 
/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozását. A 
segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után 
röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy 
mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a 
nyugalmát és elmondja a nevét, címét, visszahívható 
telefonszámát. 

Bővebben: 
www.balatonmariafurdo.hu/hirdetmények 

 

 

Önkéntes Tűzoltóverseny Öreglakon 

Hét település önkéntes tűzoltó csapatai álltak 
rajthoz Öreglakon, a Marcali Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség körzeti versenyén.  Egyesületünk egy 
férfi rajjal készült és nevezett a megmérettetésre. 
Sajnos a 800 l/p kismotorfecskendőnk szivattyú 
része meghibásodott a felkészülés során ezért 
kölcsönkért szivattyúval kellett teljesítenünk a 
versenyt. 

Az osztott sugárszerelés és a 800 liter/perces 
kismotorfecskendő szerelés mellett a versenyzőknek 
váltófutásban is meg kellett mutatni tudásukat, s az 
így kapott időeredményekből alakult ki a 
végeredmény. 

„C” kategóriájú (felnőtt) férfiak körében a 
sorrend:      I. Szőkedencs; II. Kéthely; III. Fonyód; 
IV. Öreglak; V. Balatonkeresztúr. 

Juhász László elnök 

Balaton Old Boys hírek 

Május elsején Balatonkeresztúron, a majálison 
játszott a zenekar. Sokat táncolt a közönség. 

 
Május 19-én Nagykanizsán, a Honvéd Kaszinó 
tükörtermében bálozott a zenekar. A Honvéd 
Egyesület vezetői nagyon meg voltak velünk 
elégedve. Nosztalgikus zenét, fiatalkorunk slágereit 
játszottunk. 

Május 20-án Nemesné, Vali kerek évfordulós 
születésnapján kedvenc slágereivel kényeztettük az 
ünnepeltet. Persze egy szám erejéig ő is beállt 
énekelni. 

Kellemesen meleg nyarat kívánok mindenkinek! 

Nemes János 

CIVILEK 

Közérdekű tájékoztató 
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Ősz Idő Klub – Kirándultunk! 

Irány Magyarország egyik gyöngyszeme az 
Őrség! Május 26-án kora reggel a megszokott 
autóbusz vezetőnk begyűjtötte a csapatot és 
elindultunk! 

Első állomásunk Őriszentpéter – az Őrség 
fővárosa – volt, Vas megyében. Ott, ahol találkoztunk 
az idegenvezetőnkkel, aki ismertette a térség 
kialakulását, a látnivalókat, melyek szétszórva 
találhatóak a környéken! A veleméri templom 
megtekintése után végig sétáltunk a tanösvényen. 
Ezután a Magyarszombatfai Fazekas Házba is 
eljutottunk. Nagy élmény volt a vadászház 
kiállításának megtekintése Gömbös Mátyás Úr 
vezetésével. Szlovéniába is átsétáltunk, majd az 
Őrség építészeti jellegzetességeit figyelhettük meg 
Kercaszomoron. Ezt követően a bajánsenyei Tó 
panzióban elfoglaltuk a szállásunkat, majd 
meglátogattuk a helytörténeti kiállítást a 
polgármester közreműködésével. A megérdemelt 
finom vacsora után még egy kis bulizásra is volt 
erőnk! 

Másnap aztán friss erővel, a lápok élővilágát 
ismertük meg Pankaszon. Ezen a napon a legöregebb 
haranglábat is megtekintettük. A kirándulás 
csúcspontja a kézműves foglalkozás volt. 
(Tökmagütés, fonott perec készítés.) A pityerszeri 
skanzen után szalafői jellegzetes vacsorával zártuk a 
programot. Ezután élményekkel gazdagon 
elindultunk hazafelé. 

Rachel Mária 
klubtag 
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SPORT – Karatés sikerek 

A 2017. május 20-án, Fonyódon harmadik 
alkalommal megrendezett Balaton Budo Kupán a 
Somogyi Péter sensei vezetésével hat településen – 
köztük Balatonkeresztúron – működő karate-
csapatok, és további hét vendégtelepülés karatésai 
mérték össze tudásukat. A keresztúri és máriai 
iskolásokból és óvodásokból álló helyi csapat 
valamennyi ifjú harcosa felállhatott a dobogóra, 
közös teljesítményükkel pedig elnyerték a Balaton 
Budo legeredményesebb csapatának járó serleget. 
Szívből gratulálunk! 

 
 

Balog Benjámin, Berei Roxána, Godár Botond, 
Göndöcs Georgina, Göndöcs Gábor, Gulyás Nóra, 
Imre Panna, Kollár Attila, Koncz Viktória, Kőhalmi 
Eszter, Madarász Eszter, Nagy Zsóka, Németh Skoda 
Dusán, Pitvarosi Viorika, Rozner Sára, Szabó Anna, 
Szabó Kamilla, Szilágyi Bendegúz, Verb Viola. 

Szöveg: Kardos Krisztina; 
Fotó: Fall Olívia 

 

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG 
Júniusi kulturális programok 

 
Június 3-4.: Pünkösdi zenés- táncos esték 

Június 6.: Palacsintás gyereknap (Ősz Idő Klub) 

Június 17. 13 óra: Üdülő fórum 
(helye: Andrássy Mária Közösségi Ház) 

Június 17. 17 óra: AM KÖZÖSSÉGI HÁZ-ban 

NAGYKANIZSAI KULTURÁLIS EST 

• Kiállítás megnyitó 

• Stamler Lajos festményei 

• Kotnyek István filmjei 

Az est moderátora: Balogh László 

Június 23. 14 órától: Kézügyes délután 

Július 1- én, 24 órás kerékpáros Balaton-kerülő 
élmény- és teljesítménytúra! 

 

 

 

 


