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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

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

termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, 
belterületi utak felújítása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta. A képviselő-testület a közbeszerzési 
eljárásban alkalmazandó, a vonatkozó jogszabályi és 
szakmai előírások szerint összeállított ajánlattételi 
felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat 
a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. 
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült 
értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot, a 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt eljárás a Kbt. 
115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) bekezdése szerint 
lefolytatandó eljárásban az alább megnevezett 
vállalkozások ajánlattételre történő felhívásáról 
intézkedjen: Balaton-Út Kft., Mélyépítő Kft., Kővágó-
Ép Kft., ÖKOBAU Kft., Roadtechnik Kft. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy a közbe-
szerzési 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. június 12-én 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 a 2013-2018. évekre vonatkozó 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően áttekintette és változatlan formában 
elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete partnertelepülési kapcsolatot 
létesített a szlovákiai Hetény (Chotin) településsel. A 
képviselő-testület a partnertelepülési kapcsolat 
tartalmát az alábbiakban határozta meg: 

- meglévő együttműködések kölcsönös 
fejlesztése, 

- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb 
gyakorlatok átadása, 

- a magyar történelemhez kapcsolódó 
események és a nemzeti ünnepeinkhez 
kapcsolódó közösen megvalósítandó 
programok megvalósítása, 

- a településeken működő oktatási és nevelési 
intézmények együttműködésének támogatása, 
a kulturális örökség ápolása, kulturális, 
ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek 
megvalósítása. 

-  Segítjük egymást a kölcsönös gazdasági 
lehetőségek kihasználásában 

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a testvér-települési kapcsolat 
okiratát elkészítse, azt Hetény település 
polgármesterének megküldje. 

A képviselő-testület a partnertelepülési 
kapcsolat hivatalos bejelentését és okiratának 
aláírását a 2017. július 28-30-án megrendezésre 
kerülő Máriai Napok keretében ejti meg, mellyel 
kapcsolatos szervezési feladatokkal a polgármestert 
megbízta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Magyar 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága által a 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP-2.1.3-15-
SO1-2016-00009 azonosítószámú, „Belvízvédelmi 
rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” 
című pályázat tárgyában hozott támogatási döntést. 
A projekt 312.064.991,- Ft összegű kiadási és 
bevételi tételeit, mint előirányzatot a 2017. évi 
önkormányzati költségvetési rendeletében 
biztosította. 

B 

Hírek a Hivatalból 



 

A képviselő-testület megismerte a Magyar 
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága által az 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
c. felhívására benyújtott, TOP-4.1.1-15-SO1-2016-
00008, „Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat 
fejlesztése” című pályázattárgyában hozott 
támogatási döntést. A projekt 59.890.650,- Ft 
összegű kiadási és bevételi tételeit, mint 
előirányzatot a 2017. évi önkormányzati 
költségvetési rendeletében biztosította. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az 56-os 
Emlékbizottság által a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítványhoz benyújtott, KKETTKK-56P-02-
0658 azonosítószámú, „Büszkeségpont létesítése 
Balatonmáriafürdőn” című pályázat tárgyában 
hozott támogatási döntést. A projekt keretében 
100%-os finanszírozással megvalósul Balatonmária-
fürdő. Rákóczi u. 62. sz. alatti kápolna kertben 
Mindszenty József bíboros bronz mellszobrának 
felállítása, térkő burkolatos szoborkörnyezet 
kialakítása pihenőpadokkal, virágtartókkal. A 
projekt 4.996.834,- Ft összegű kiadási és bevételi 
tételeit, mint előirányzatot a 2017. évi 
önkormányzati költségvetési rendeletében 
biztosította. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a „Strandi vízbejáró 
stégek bővítése” tárgyú előterjesztést és támogatta a 
további 8 db stégelem beszerzését a korábbi 
beszerzés során alkalmazott műszaki tartalommal. A 
képviselő-testület 2017.évi költségvetési rendeleté-
ben a beszerzéshez szükséges nettó 1.972.000,- Ft + 
Áfa (27%)=bruttó 2.504.440,- Ft összegű forrást 
biztosította. 

A képviselő-testület megismerte a Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzések szabályozásáról szóló 
Beszerzési Szabályzatot. A képviselő-testület a 
Beszerzési Szabályzat módosítását elfogadta és 
felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében az 
ajánlatok bekérésére, az értékelő bizottság által tett 
javaslat alapján a döntés meghozatalára, az 
eredmény kihirdetésére, valamint a szerződés 
megkötésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balaton-
keresztúr- Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó 
Egyesületének támogatási kérelmét és 1.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő anyagi támogatást biztosít 
részükre a STEYR 590 típusú gépjármű 
megvásárlására a 2017. évi költségvetés tartalék 
terhére. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és az összeg 
kifizetésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az Adanima 
Consulting (képviseli: Lovász Sándor Áron 
médiatervező) ajánlatát és úgy döntött, hogy 
megkeresésüket továbbítja a 3B Turisztikai 
Egyesület részére. 

A képviselő–testület júliusban ülésszünetet tart, 
a soron következő ülés 2017. augusztus 21-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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TÁJÉKOZTATÓ A FOGORVOSI ELLÁTÁSRÓL 

 
Tájékoztatom Balatonmáriafürdő 

Tisztelt lakosságát, hogy a IV. sz. 
fogászati vegyes körzet működ-
tetését a SANITASDENT Kft. látja el. 

Személyesen közreműködő fogorvosok: 
dr. Udvarácz Lilla fogorvos  (kedd, szerda) 
dr. Almassi Amirhossein  (hétfő, péntek) 

A fogorvosi rendelés helye: 
8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10. (korábbi rendelő) 
Elérhetőség: 06/70-565-5056 

Közszolgáltatás keretében történő rendelés ideje: 
Hétfő:  13.00- 19.00 
Kedd:  14.00- 20.00 
Szerda:    8.00- 14.00 
Péntek:   9.00- 15.00 (iskolafogászat) 

Balatonmáriafürdő településen a fogászati 
ellátás pár hónapon belül rendelkezésre fog állni az 
Arkánum Medhotel Egészségügyi Központban 
(Balatonmáriafürdő, Vilma u. 38.), heti 1 
alkalommal, addig is szíves türelmüket kérjük. 

FONTOS SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMOK  

Mentők      104 

Tűzoltóság 105 

Rendőrség 107 

Általános Segélyhívó 112 

Balatonkeresztúri 
Rendőrőrs: 85/376-423 
Ügyeletes rendőr: 06 20/285 7024 

 

Marcali Rendőrkapitányság, 
8700 Marcali, Rákóczi u. 55. 
Telefon: 85/515-150, Fax: 85/502-700 

 

PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3. 
 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
Hétfő: 7.30 – 12.00/13.00 – 20.00 
Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek: 7.30 – 12.00 

 13.00 – 16.00 
Postacím: 8693 Lengyeltóti, PF. 37 
Telefon, fax: 06-85/530-076, 06-85/530-077 
Telefon: 06-85/530-118; 06-85/530-119 
E-mail: info@pelsokom.hu 
 

 

Széchenyi emlékek nyomában Európában – 
címmel volt látható egy kiállítás a Községháza 
Galériában júniusban. Márián ápoljuk jeles eleink 
emlékezetét, a Széchenyiek történeti nagyságát 

idézte Dr Messik 
Miklós előadásában 
is, a megnyitón. 

Jelenleg a Szín - Folt 
Galéria (Kaposvár) 
nyári válogatás 
tárlata látogatható 
naponta 17-19 óra 
között. Szabó Károly 
Attila úr, tulajdonos, 
elmondta a 

megnyitón, hogy a galéria Bálint Endre kiállításával 
éppen 25 éve nyitott. Máriára egy gazdag, színes, 
igazán nívós képválogatást hozott. Láthatunk a falon 
Leitner Sándor, Horváth Milán, Szabados János 
képeket is július végéig. A következő kiállítás július 
30-án nyílik a „Balatonmáriafürdő Képekben” - című 
fotópályázat anyagából. 

Az Andrássy Mária Közösségi Házban Stamler 
Lajos gazdag színvilágú, izgalmas, kissé szürreális 
festményei láthatóak a nyár folyamán. A kiállítást a 
Kanizsai Kulturális Est alkalmával nagy érdeklődés 
mellett nyitottuk meg. 

Impresszum 
MáriaInfo; Havonta 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.: 30-933-9329, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 

Kultúra - képzőművészet 

 

Közérdekű 
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Nemzeti Regatta 2017 

Június 10-én, Siófokon a Balatoni időjárás 
minden arcát megmutatta a 2. Nemzeti Regatta 
résztvevőinek! Volt tűző napsütés, zivatar és erős 
szél is – kivéve a vitorlás verseny délutáni futama 
idején �. Harmincnyolc csapat négy futamban 
versenyzett egymással a Nemzeti Regatta első 
napján. A hajókat és a kormányosokat a Balatoni 
Hajózási Zrt. és a Magyar Vitorlás szövetség adta, a 
héttagú legénységet a települések állították ki. 

Balatonmáriafürdő másodszor vett részt az 
eseményen. A csapat szép bemutatkozó standdal 
készült, még „Máriát” is elvittük a helytörténeti 
kiállításról kirándulni, korhű fürdődresszbe 
öltöztetve. A csapat sajnos a regattán nem túl 
eredményesen szerepelt, az idei versenyt Alsóörs 
nyerte. 

A Sárkányhajó versenyben azonban remekül 
helytálltak a fiúk. Baja és Balatonföldvár csapata 
ugyan megelőzte őket, de ott komoly hagyománya 
van a sárkányhajózásnak. Az ellenfelek sem akarták 
elhinni, hogy a mieink most ültek először evezők 
mellé. Emberesen odatették magukat. Az irányító 
csapatkapitány, Dr. Kónya Gábor néhány hozzáértő 
instrukciója sokat segített. Hangos drukker sereg 
bíztatta őket a parton, ők pedig méltán lehettek 
büszkék. 

 

Azonnal felmerült egy hasonló evezős verseny 
szervezése, esetlegesen nyár végén, az 
övcsatornán… meglátjuk, lenne-e érdeklődés iránta. 
A nap folyamán a helyben főzött, saját fogással 
készült halászlénket jó étvággyal fogyasztottuk el, és 
nézelődtünk, barátkoztunk a többi résztvevő 
városok, települések standjai között. Sok ötleteses 
megjelenést láttunk „celebekkel”, szép installá-
ciókkal, és érdekességekkel. Volt, aki a Lengyel 

testvér-településsel közösen érkezett és főzött. A 
színpadon közben zajlott a műsor, és hatalmas 
kivetítőn lehetett követni a versenyeket is. Az 
esemény moderátora és kedves, közvetlen 
háziasszonya Ördög Nóra volt. Délután alkalmunk 
volt részt venni és „csápolni” a fiatalok kedvence 
Margaret Island zenekar, kora este pedig a 
Honeybeast koncertjén. 

Mátrai Eszter 

Senior Ironman – Az út maga a cél! 

 

Hozzám hasonlóan, bizonyára van, aki eddig 
nem tudta, hogy él közöttünk egy „vasember” is! Így 
nevezik azokat a sportolókat, akik a legnehezebb 
megmérettetéseket is erőn felül teljesítik a sportban. 
Lelko Attila úr (Szül.: 1962) vállalkozó, aki „civilben” 
vendéglátással foglalkozik, szabadidejében pedig 

kemény saját edzőtervvel 
készülve, egyéni triatlonista 
versenyző. 

Három alkalommal (2013, 
2014, 2015) is részt vett a 
Nagyatádon megrendezett 
hosszú távú Magyar Triatlon 
Bajnokságon és korosztályában 

kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg. 2014. évben 
a Triatlon Szövetség rangos, az „Év Sportolója” 
elismerését nyerte el. Ebben a kategóriában a távok 
külön-külön is embert-próbálóak, hiszen úszásban 
3.8km; kerékpározásban 180 km, és futásban a 
maratoni 42 km távot kell megtenni. Lelko úr ezt 
11:18 óra alatt teljesíti! Idén a ranglista tiszteletre 
méltó 2. helyén szerepelt. A következő nagy 
megmérettetése, amire nagyon készül: rajthoz állhat 
a július 13-30. között megrendezésre kerülő FINA 
Budapest 2017 bajnokságon, azaz a Vizes VB-n! 

Szurkolunk, és sok sikert kívánunk! 
BI 

Sportos sikerek 
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Hazai siker a BMVI Kupán 

Július első hétvégéjén elstartolt az MVSz által 
szervezett RS Feva és Laser Pico versenysorozat, 
melynek első fordulójának a balatonmáriafürdői 
Hullám Vitorlás Sportegyesület adott „otthont” A 
BMVI Kupán nyolc Laser Pico és három RS Feva 
típusú hajó vett részt. Az verseny első napján, 
pénteken a próbaverseny elmaradt az időjárás miatt, 
hiszen másodfokú viharjelzést adtak ki. A másnap 
annál nagyobb izgalmakat rejtett, a versenyzők 
szombat reggel 8.00-kor találkoztak a kikötőben, 
ahol konstatálták, hogy az előző napi szélhez képest, 
erre a napra vajmi kevés jutott. Két futam zajlott le 
aznap sikerrel, az első futamban szerencsére 
megérkezett a kellően várt szél, ám a második 
futamra elfogyott, de a versenyvezetők és a 
gyerekek nagyon kitartóak voltak. A vasárnapi 
futam relatíve „hektikusan” telt, hiszen a szél újfent 
megtréfálta a versenyvezetőket és a versenyzőket 
egyaránt. Három futam indult el a verseny utolsó 
napján, ahol az első futamot a vezetők lefújták, mert 
útközben elfogyott a szél. Ezt követően a második 
futam a délután korai óráiban sikerrel zárult, 
folyamatos kis széllel, s végül a harmadik futamot 
törölni kényszerültek a versenyvezetők a viharossá 
vált időjárás miatt. 

A nap végén következett az eredményhirdetés és 
díjátadó. Galácz György Balatonmáriafürdő polgár-
mestere is részt vett a háromnapos versenyt záró 
eseményen, s személyesen adta át a versenyzőknek 
a jól megérdemelt díjakat. A dobogó mindhárom 
fokát a helyi HVSE versenyzői foglalták el, ezzel 
visszaszerezve az összesített egyesületi versenyért 
járó BMVI Kupát a Vitorlázó Gyermekekért 
Egyesület csapatától 
 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik támogatták az idei versenyt: 
Magyar Vitorlás Szövetség, 3B Turisztikai Egyesület, 

Balatonmáriafürdő Önkormányzata, PortA/B 
étterem, Hullám Villa, Garai Szikvíz, Túravitorlás 
Egyesület, Novofer. 

Gáti Gergely 

Spirit of Balaton 

A kerékpáros Balaton-kerülő 
kalandtúra résztvevőit is 
megtréfálta a meteorológia, a 
vártnál kevesebb indulóval, kb 
450-en rajtoltak július 1-én és a 
beharangozott zápor helyett kánikulában tekerték le 
a 220 km –es távot. Balatonmáriafürdő rajt-cél 
állomást idén önkéntes segítők működtették 4-4 
órás váltásokban 24 órán át, akiknek ezúton 
köszönjük a munkáját. Diákok, helyi civilek:Poják 
Fruzsina, Sztankó Lili, Ujságh Andrea, Nagypál Ilona, 
Barabás Enikő, Gergely Eszter, Miókovics Eszter. 
Kertész Rita, Balogh Mátyás, Móri Erika, Werner 
János és Marsai Gábor. 

 

Néhány érdekesség a nap eseményeiből: Takács 
Gábor (Halásztelek) felajánlása- a reggeli induláskor 
egy helyi kisfiút, Kozma Rolandot megajándékozta 
egy speciálisan felszerelt kerékpárral! 
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Sanyovszky Péter gördeszkával tette meg a napi 
kört. Kintli Lajos (Zalaegerszeg) úr fordult meg 
először 16.50-kor, és fél óra pihenés után elindult 
újra. Hajnali 3:45 körül megérkezett,… aztán 
újraindult harmadszor!!! 

 

A 2. befutó Lukács Gábor, Körmend (1989) 
17:15, a 3. Kovács Gábor Budakalász (1965) 19:40. 

A nap legfiatalabb indulója a szüleivel együtt 
Sánta Aba Solt 7 és fél éves kisfiú Marosvásárhelyről 
érkezett, a legidősebb pedig egy 71éves úr egyedül 
tekert végig. Az idén hölgyek feltűnően kisebb 
számban álltak rajthoz. Elsőnek Vékony Emese tette 
meg a teljes kört Balatonmáriáig, igaz nem várt a 
rajtra, jó korán elindult. Az indulók között voltak 
Szlovákiából és Németországból érkezett 
kerékpárosok is. 

 

A Fetter György által szervezett program idén is 
remek hangulatban és baleset, incidens nélkül 
zajlott. A versenyzők főleg önmagukat kívánták 
legyőzni. A 24 pecsételő-állomást kerékpáros-
szervizek, Tourinform irodák, vendéglők és 
önkormányzatok működtették. Sütivel, szerény 
ajándékokkal várták az érkezőket, amelyeket a 
szervezők biztosítottak. Máriafürdő egyetlen helyi 
induló-bajnoka Giricz Kálmán volt, ismét szép 
időeredménnyel. 

BI 

 

Pünkösdkor 
szezonkezdő 

zenés – táncos 
hétvégi prog-
ramokat szer-
vezett az önkor-

mányzat. 
Szombaton a 
helyi művészeti 
csoportok, civil 

egyesületek léptek fel a Központi Strand színpadán. 
Vasárnap este- bár a szélvihar kissé megzavarta, 
mulatós zenés est volt az Andrássy Mária Közösségi 
Ház udvarán. 

 
Táncoltunk… 

Talán emlékeznek a kedves nézők a két évvel 
ezelőtti palotás táncra a szezonnyitó falunapon… 
Nos, az amatőr táncosok újra összeálltak - néhány 
személycserét követően - és új táncprodukciót tanul-
tunk az idei falunapra. Szorgalmasan gyakoroltunk 
hétvégenként, több héten keresztül. Elsőként a 
standard táncokhoz tartozó angolkeringőt mutattuk 
be. Készültünk egy meglepetés tánccal is. Egy rövid 
technikai szünet után visszatértünk a színpadra és a 
latin táncok csoportjába tartozó cha-cha-cha táncból 
adtunk ízelítőt a közönségnek. 

A koreográfiát kitalálta és betanította: Lekszikov 
Csaba a nagykanizsai Eraklin táncklub vezetője. 

A csoport tagjai: Balog Mátyás és felesége, Móri 
Erika, Cséplő Tibor és felesége, Cséplőné Käsz Ágnes, 
Greffer József és felsége Greffer Józsefné, Kati, 
Horváth László és felesége Horváth Edina, Joó Tamás 
és felesége Joóné Devecseri Ildikó, Mojzes József és 
felesége Krajncz Katalin, Móri Péter és felesége 
Móriné Pernecz Judit, Poják Csaba és felesége Poják 
Csabáné Judit. 

Civil 
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A tánccsoport köszöni Balatonmáriafürdő 
Önkormányzatának támogatását. 

Köszönjük továbbá a Regens Wagner Otthonnak, 
hogy helyet biztosítottak a produkció gyakorlásához. 
Aki lemaradt,… augusztus 20-án megnézheti újra 
mindkét táncot! Várjuk Önöket! 

Greffer Józsefné 
 

Balaton Old Boys hírek 

Június 3-án este a BOB zenekar, a Balatonboglár 
Város Napja rendezvényen adott koncertet. A 
gyönyörű Platán téren felállított sátorban profi 
hangosítás, és fénytechnika különös hangulatot 
varázsolt a közönségnek. A zenekar nagyon készült. 
A legnépszerűbb slágerekkel és közismert dalokkal 
varázsolta el a kedves közönséget. A jókedv, 
vidámság, táncos lábak mind együtt voltak. A 
legszebb élményeink között tartjuk számon ezt az 
estét. 

Június 4-én este Balatonmáriafürdő-alsón az 
Andrássy Mária Közösségi Ház szabadtéri színpadán 
 zenélt a BOB zenekar a Pünkösdi vigasságok 
rendezvényen. Szépen összejött az ismerős 
közönség. A hangulat is nagyon jó volt, de sajnos az 
időjárás megint közbeszólt. A koncert felénél a 
rendkívül gyorsan közelgő esőfelhő miatt meg 
kellett szakítani a műsort, amit nagyon sajnáltunk, 
mert még sok szép zenét terveztünk az estére. 

A zenekar készül a nyári fellépéseire, mozgalmas 
nyarunk lesz. Reméljük, többször találkozunk a 
kedves újság olvasókkal. Szép és kellemesen meleg 
nyarat kívánok. 

 

 

Nemes János 

 

Ősz Idő klub- Szezonzáró partizás 

Mint minden évben, Varga Imre és felesége 
meghívására a klub délutánunkat a szőlőhegyen 
tartottuk. Klubvezetőnk üdvözölte a tagságot, a 
meghívott vendégeket és megköszönte a háziaknak 
a meghívást! Gyönyörű környezetben, kellemes 
helyen, az arany fakanál díjas pincepörkölt készítése 
közben már a hangulat tetőfokon volt! A sok 
finomság elfogyasztása közben mindenki jól 
szórakozott, halk zene mellett beszélgettünk, 
viccelődtünk. Késő délután élményekben gazdagon 
tértünk haza. Június 27-én, kedden közös névnapot 
tartottunk. A hölgyek szép virágot, az urak egy-egy 
üveg bort kaptak. Nagyon finom ebédet 
fogyasztottunk el, amit kivételesen nem mi 
készítettünk, ezzel is az ünnep hangulatát fokoztuk. 
Közben szólt a talpalávaló és nagyon sokat 
táncoltunk, most nem fájt a derék, nem ropogott a 
térd, újra fiatalnak éreztük magunkat. Ezzel 
elköszöntünk egymástól, mert kezdetét vette a nyári 
szünet. Legközelebb szeptember elején 
találkozunk!

 

Mindenkinek nagyon kellemes nyaralást jó 
pihenést unokákkal való foglalkozást kívánunk! 

Rachel Mária 
klubtag 

 

Andrássy Mária Közösségi Ház Könyvtár 
nyitvatartása a nyár folyamán: 
Hétfőtől - szombatig 12-18 óráig.      Kedd: szünnap! 

Egyéb rendezvény idején, vagy amennyiben 
külső helyszínen községi rendezvény van, a 
könyvtár zárva tart. 
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MÁRIA NAPOK 2017. Július 28-30. 

Július 28. (Péntek) 

10:00 Gyermekprogram – Hangerdő Társulat mese előadása a Központi Strand területén 

16:00 Vízi zene a Balaton vízében – Balatonmáriafürdő szabad strandjain 

18.00 Polgármesteri Köszöntő  
XXXIV. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó fúvós gálaestje a Szabadtéri színpadon a Balaton M & K Fúvós 
zenekar és a MARCATO Ütőegyüttes, valamint vendégeik közreműködésével 

20:00 Néptánc Est, Fellépők: Baglas Néptáncegyüttes, Marcali és a szlovákiai Hetény tánccsoportja 

21:00 Balaton Old Boys Együttes fellépése 

Július 29. (Szombat) 

9-12 Gyermekprogram - Játszóház a Központi Strand területén 

10:00 Menetzene - Fúvószenekari Találkozó résztvevőinek felvonulása a Hajókikötőtől a Központi Strandig 

11:00 Fúvós térzene kavalkád Balatonmáriafürdő különböző helyszínein 

11: 00 Ünnepi képviselő-testületi ülés 
10 éves Lengyel partnertelepülési kapcsolat méltatása - kitüntetések átadása 
Partnertelepülési megállapodás aláírása a felvidéki Hetény településsel 
Helye: Regens Wagner Otthon tanácsterme 

16:00 Vízi zene a Balaton vízében, Helye: Központi Strand 

17:00 Kiállítás megnyitó a Helytörténeti Múzeumban 
Fotókiállítás - „Balatonmáriafürdő képekben” címmel 

17:30 XXXIV. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó résztvevőinek közös műsora a Központi Strand színpadon 

19:30 Rácz Gergő fellépése 

20:30 Gesarol együttes, rock-koncert megalakulásának 50. évfordulója alkalmából 

Július 30. (Vasárnap) 

10:00 Fúvós térzene kavalkád Balatonmáriafürdő különböző helyszínein 

16:30 Menetzene, a XXXIV. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó résztvevőinek felvonulása a 
Hajóállomási Strandtól a Központi Strandig 

17:30 Fúvószenekari Találkozó résztvevőinek közös hangversenye a Központi Strand színpadon 

19:00 Balatonmáriafürdői Ifjú Polgárok köszöntése, avatása 

21:00 Meglepetés - Popkoncert 

Kísérő rendezvények: Vasárnap 9-19 óráig kézműves kirakodó vásár. Egészségügyi szűrősátor, zöld életmód tanácsadás 

Rossz idő esetén a programok a helyszínen felállított rendezvénysátorban! 

                                                                               



 

4 csillagot kapott Balatonmáriafürdő 
Központi Fizető Strandja 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az 
idei évben is sikerrel nevezte Központi Fizető 
strandját a Kék Hullám zászló strandminősítő 
rendszerben. 2017.évtől a strandok minősítése 
egytől ötig terjedő skálán történik. Az ötfokozatú 
skálán Balatonmáriafürdő Központi Strandja 4 
csillagot kapott. 

2017. évben pályázati forrásnak köszönhetően 
folytatódik a strand infrastrukturális fejlesztése, 
szolgáltatási színvonalának bővítése, a tervezett 
fejlesztések több ütemben valósulnak meg. 

Július – augusztus hónapban színes, 
szórakoztató animációs programokkal várjuk a 
strandvendégeket! 

Mátrai Eszter 

 

 

 

 
 
 

 


