
 

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

 

 

2017. XI. évfolyam 9. szám. szeptember 

Mindszenty József bíboros szobrának avatása 

2017. augusztus 20-án. 



 

 

 

Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. augusztus 1-én 

rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati 
kiírása alapján pályázati igényét benyújtotta 114 
erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. A 
képviselő-testület 2017. évi költségvetésében a 114 
m3 szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott 
igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt biztosított. 
A képviselő-testület a pályázati felhívásban foglaltak 
szerint vállalta, hogy a szociális célú tűzifában 
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyilatkozott, hogy a TOP-5.3.1-16 
kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 
című felhívásra benyújtani kívánt pályázatban 
létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A 
képviselő-testület nyilatkozott továbbá, hogy a 
pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a 
pályázat támogatása esetén vállalja. Balaton-
máriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-
testülete felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a 
konzorcium vezetőjét a határozat megküldésével 
értesítse. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselőt-testülete megismerte a „Rákóczi u., 
Csatornapart u. és Vilma u. átalakítása – villamos 
hálózat átépítés, kiviteli terv készítés” tárgyú 
előterjesztést, a beérkezett ajánlatok közül Nagy 
Ferenc árajánlatát fogadta el nyertesként. Felkérte a 
polgármestert, hogy a vonatkozó törvényi előírások 
értelmében a nyertesként megjelölt ajánlatadóval az 
ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban a 
szerződés megkötéséről intézkedjen. Az önkor-
mányzat 2017. költségvetés rendeletében a 
szerződés fedezeteként 2.500.000 Ft-ot biztosít a 
tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2017. augusztus 10-én 

rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a TOP-2.1.3-15-SO1-

2016-00009 kódszámú, „Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” pályázat 
keretében a Magyar Államkincstárral, mint 
közreműködő szervezettel megkötött Támogatási 
Szerződés, valamint a Somogy Megyei 
Önkormányzattal megkötött konzorciumi 
együttműködési megállapodás módosításának 
igényét. Tudomásul vette, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésével kapcsolatos teendők 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
kötelezettsége lesz. Felhatalmazta a polgármestert a 
feladat végrehajtására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn – I. ütem” 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. A képviselő-testület felkérte 
Galácz György polgármestert, hogy a közbeszerzés-
ekről 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. Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. 8749 
Zalakaros, Jegenye sor 3. 

2. Első Dunántúli Útépítő Kft. 9552 Vásárosmiske, 
185/2 hrsz. 

3. Hydrocomp Mélyépítő Kft. 8900 Zalaegerszeg, 
Köztársaság út 1/A. 

4. Horváth-Ép Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1. 
5. BoroszlánZrt. 8500 Pápa, Aradi u. 1. 
6. Somogyi Építőipari Kft. 8825 Pat, 224 hrsz. 
7. Alisca Bau Építőipari Zrt. 7140 Bátaszék, 

Bonyhádi u. 30. 
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8. Penta Általános Építőipari Kft. 2100 Gödöllő, 
Kenyérgyári út 1/e. 

9. Bern Építő Zrt. 7800 Siklós, Külterület 015/19 
hrsz. 

10. Juhai és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 8858 Porrogszentpál, Fő út 31-33. 

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. augusztus 21-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. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Balatoni Szövetség 
felhívását javaslat megtételére a Balaton díj 
adományozására, azonban javaslattételi jogával nem 
kívánt élni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Bárdos Lajos 
Társaság, valamint dr. Brückner Huba szerző 
támogatási kérelmét és 300.000 Ft anyagi 
támogatást biztosított részükre az „Egyenes úton- 
Bárdos Lajos élete” könyv megjelentetésére a 2017. 
évi költségvetés tartalék terhére. Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
kösse meg és gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 
Balatonmáriafürdő, Hullám u. 147. számú, 1234 
hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható 
elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a GINOP-7.1.9-
17 kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek 

integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című 
felhívásra pályázatot benyújtani szándékozó 
konzorciumnak tagja kíván lenni. A képviselő-
testület nyilatkozott továbbá, hogy a pályázatban 
foglalt kötelezettségeket ismeri és a pályázat 
támogatása esetén vállalja. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges konzorciumi együtt-
működési megállapodás aláírására. Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat 
nyertessége esetén a pályázattal kapcsolatosan 
valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye a 
testület utólagos tájékoztatása mellett. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete – az Önkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzatának 53. pontja, illetőleg a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 77. § (4) bekezdése, továbbá az eljárásban 
közreműködő bírálóbizottság szakmai javaslata 
alapján – megállapította, hogy a „Balatonmáriafürdő 
belterületi utak felújítása” tárgyú, nemzeti eljárásban 
lefolytatott általános közbeszerzési eljárásban 
nyertes ajánlattevőként az Balaton-Út Kft. Ajánlat-
tevőt hirdette ki. Az ellenszolgáltatás összege: 
77 992 784,- Ft. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a Kbt. 79. § (2) bekezdésében 
meghatározott, az eljárás hivatalos eredményét és 
egyéb adatait tartalmazó írásbeli összegezés 

összeállítása és minden érintett ajánlattevő részére 
történő megküldése iránt, továbbá a Kbt. 37. § (1) 
bek. h) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató hirdetménynek a hivatalos lapban 
(Közbeszerzési Értesítő) történő közzététele iránt – 
a közbeszerzési szakértő igénybevételével – 
határidőben intézkedjen. A képviselő-testület 
felkérte továbbá a polgármestert, hogy a vonatkozó 
törvényi előírások értelmében a nyertesként 
megjelölt szervezettel az eljárásban meghatározott 
időpontban a szerződés megkötéséről intézkedjen. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi 
beszámolóját elfogadta. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Duna World város 
image kampányára vonatkozó ajánlatot és úgy 
döntött, hogy nem veszi igénybe a szolgáltatást. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Földművelésügyi 
Minisztérium FM-LSZF/2017-01. azonosítószámú, „A 
hazai hulladékgazdálkodással és szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 
szemléletformálásra fordítható támogatás” pályázati 
felhívását. Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata a fenti felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

A képviselő–testület soron következő ülése 
2017. szeptember 18-án 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 

 
 
 
      
 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 2016 
évben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulója alkalmából a Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt programra, az úgynevezett 
„Büszkeségpontok” létrehozására. Az elnyert 
támogatás közel 5 millió Ft, amelynek segítségével 
most ismét egy újabb köztéri szoborral szépíthetjük 
lakókörnyezetünket. 

Az alkotó, Juha Richárd jeles szobrászművész 
1971–ben született. Számos, történelmi nagyjainkat 

és a művészeti élet kiválóságait megörökítő köztéri 
alkotást készített. 

Többek között: Arany Jánost ábrázoló szobra 
Debrecent díszíti, Árpád vezér alakja Nyíradony 
főterén áll, vagy Csepelen, az emlékév kapcsán 1956 
fiatalajainak állítottak emléket a „Pesti srác” - című 
szobrával. 

Juha Richárd mellszobra mostanra készült el, és 
Augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk, hazánk 
keresztény hagyományaira való emlékezés alkalom 
volt arra, hogy Mindszenty József hercegprímás 
bíborosra is emlékezzünk, aki a keresztény értékeink 
védelmezésének szentelte életét. 

A kápolna kertjében kialakított, térkő burkolattal 
ellátott kis emlékhely keretet ad a szobornak. 

Az ünnepi misét megelőzően került sor a 
mellszobor felavatására. Ünnepi beszédet mondott 
Bíró Norbert úr, a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke. 
A szobrot megáldotta Vaslabán Csaba plébános úr. A 
szónokok Mindszenty Józsefnek az európai 
keresztény értékek iránti törhetetlen 
elkötelezettségét emelték ki. 

Az idei ünnepi programok moderátora Lőczi 
Lotti egyetemi hallgató volt (címlapfotó). 

Az ünnep a szabadtéri színpadon szórakoztató 
műsorral folytatódott és látványos tűzijátékkal 
zárult. 

 

 
 

Szoboravatás 2017. augusztus 
20-án a kápolnakertben 
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KSH lakossági adatfelvételről 

A Központi Statisztikai Hivatal Balatonmária-

fürdő településen önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. 
szeptember 1. és 2018. április 30. közötti idő-
szakban. A felvétel megnevezése: az OECD Felnőttek 
Képesség- és Kompetenciamérési Programja 
(PIAAC). 

A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt 
lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek 
során használt készségeit és kompetenciáit, valamint 
ezek oktatásban és foglalkoztatásban való 
hasznosulását egyaránt vizsgálja. 

Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a 
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező 
kérdezői keresik fel a válaszadókat. 

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az 
egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások 
számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a 
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásainak megfelelően járnak el. 

Bővebben: 
http://www.ksh.hu/piaac_sajtokozlemeny01 
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Folytatódnak a munkák a Dél-Balatoni 

vasútvonalakon 

A Fonyód - Kaposvár szakaszon szeptember 1. és 
december 10. között, Balatonszemes és Balaton-
szentgyörgy között szeptember 11. és október 10. 
között, a Balatonboglár - Balatonszentgyörgy 
szakaszon pedig október 10. és december 9. között 
lesz vágányzár. 

Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között 
modern, nagygépes technológiával építik át a vasúti 
pályát, míg Balatonmáriafürdő és Balaton-
szentgyörgy között földmunkás technológiával. 

 

 

Emellett a fonyódi állomás 2-es és 3-as vágánya 
közötti peront átépítik, felújítják, meghosszabbítják 
a perontetőket. Jövőre tervezetten már csak eseti 
jelleggel, elsősorban éjszaka szüneteltetik a 
vonatforgalmat. A beruházás teljes befejezése 2018 
őszén várható. 

 
Forrás: NIF ZRT sajtó 

 

����   ����   ����   ����   ����   ����   ����   ���� 

Útjavítás! 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-
tulajdonosokat, hogy 2017. szeptember 1. – 
november 30. között zajlik Balatonmáriafürdőn a 
belterületi utak felújítása. 

A felújítással érintett útszakaszok: 

Dózsa György utca (Szilágyi utcától az Őrház 
utcáig terjedő szakaszon); Honvéd utca, Szabadság 
utca; 

Őrház utcai csomópont (vasúti átjárótól északi 
irányba); A Hullám utcai csomópont (vasúti átjárótól 
északi irányba) és a Hullám utca kb. 400 méteres 
szakasza. 

A munkálatok várható kezdési időpontja: 2017. 
szeptember 6., szerda. 

Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket és 
megértésüket kérjük! 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 

Impresszum 
MáriaInfo; Havonta megjelenő információs újság. 

Felelős kiadó: 
Balatonmáriafürd ő 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 

Hírek, közlemények 
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TANKÖNYVTÁMOGATÁS  

KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a települési támogatásokról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2016.(II.17.) 
önkormányzati rendeletével a Balatonmáriafürdőn 
állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos 
középiskolások részére, jövedelemre tekintet nélkül 
tankönyvtámogatást nyújt. 

A támogatás összege 15.000 Ft, de legfeljebb a 
tankönyvek árával megegyező összeg, amennyiben 
az a 15.000 Ft-ot nem éri el. 

A kifizetés feltétele a tanulói jogviszonyt igazoló 
iskolalátogatási igazolás és a tankönyv árát igazoló 
irat másolatának csatolása. 

A támogatást az önkormányzat házipénztárában 
lehet felvenni 2017. szeptember 30-ig. 

A házipénztári kifizetés jelenleg Balatonmária-
fürdő Községháza épületében (8647 Balatonmária-
fürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatt) 
történik. 
 
 
 
 
 
 

Véget ért a nyár, kezdődik az iskola. Diákjaink és 
nevelőink viszont a meleg évszakban sem ültek 
tétlenül a hűvös szobában. 

A nyári tábort július 10-15-ig tartottuk 17 
tanulóval Őcsényben. Kísérő nevelő: Lukácsné Tuli 
Ildikó és a Csillagvirág Művészeti és Modellóvoda 
vezetője Ujságh Andrea. Nagyon jó hangulatban, szép 
időben töltöttünk egy hetet Gemenc és környékén. 
Mindenkinek maradandó élményt sikerült 
nyújtanunk. 

2017. augusztus 01-től iskolánk új 
intézményvezetője Monostoriné Fekete Otília lett. 
Elődje, Gelencsér Lászlóné várhatóan következő 
évben történő nyugdíjazásáig intézményvezető-
helyettes munkakörben folytatja tevékenységét. 

 

 
Új tanév, új nevelők is várják a gyerekeket. 
1. osztályban Szabóné Szécsi Judit, 4. osztályban Bús 
Annamária, 3. osztályban és a német tantárgy 
oktatásában pedig Horváthné Harmath Andrea 
pedagógusok kezdik meg a munkát. 

Munkatársaink szorgalmasan dolgoznak a 
tantermek dekorációin. A szertárak ésszerűsítésével, 
mely munkálatokban a tantestület csaknem minden 
tagja részt vett, egy új foglalkoztató terem szabadult 
fel, mely frissen festve fogadja a tanulókat és a 
nevelőket. 
A 2017/2018. tanév osztályfőnökei: 

- 1. osztály: Horváthné Nagy Katalin 
- 2. osztály: Buxbaum Tiborné 
- 3. osztály: Kovácsné Végh Diána 
- 4. osztály: Meretei Jánosné 
- 5. osztály: Somogyi Zsolt 
- 6. osztály: Rácz Ferenc 
- 7. osztály: Lukácsné Tuli Ildikó 
- 8. osztály: Zsigmond Kinga 

Iskolánk e-mail címe megváltozott: 
balatonkersuli@gmail.com 
 

Monostoriné Fekete Otília 
igazgató 

 

 

 

Bántja a szemét- a szemét?! 

Lehet csatlakozni a balatoni TeSzedd pontokhoz! 
 
A Dél-Balatoni Természetvédelmi 
Egyesület is szemétszedést 
szervez, megtaláltok minket a 
nyílt csoportok között a 
http://szelektalok.hu/teszedd/#hol-szedjem 
oldalon! 

Koordinátor: Miókovics Eszter, Tel:06 20 997 6486 

Találkozás helye: Balatonmáriafürdő, Rákóczi utca 
85 (Fagyizó előtt) 

Találkozás időpontja: 
Szept. 17-én, 13 óra 

Festetics Kristóf Iskola 
hírek - 2017 augusztus 

CIVILEK 
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Tűzoltó hagyományőrző verseny Marcaliban 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság a Marcali Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
valamint Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző 
Egyesület 2017. 08. 12-én rendezte meg a XI. Marcali 
Tűzoltó Hagyományőrző Kocsifecskendő versenyt. 

A Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpontban 
Dr. Sütő László Marcali város polgármestere 
köszöntötte a vendégeket majd Wéber Antal tűzoltó 
dandártábornok a Somogy Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg a 
versenyt. Hivatásos és önkéntes tűzoltók korhű 
ruhákba bújva küzdötték le az ötletes akadályokat. 
Összhangra már az első feladatban szükség volt, 
hiszen a mocsárjárásban értékes másodperceket 
veszthettek el. A kúszófolyosót vízzel telt vödörrel 
kellett leküzdeni. A csapatoknak ezt követően az 
erejükre volt szükség a traktorgumi gurításhoz, majd 
tájékozódó képességüket tették próbára a füsttel 
telített sátorban. Végül a század eleji kocsifecskendő 
szerelésben bizonyították képességeiket. Csapatunk 
az izgalmakban bővelkedő Times New Roman 
versenyről a második helyezettnek járó éremmel 
térhetett haza. 

 

Őszidő hírek 

A nyári szünet ellenére a Mária Napok 2017 
rendezvényein mi is részt vettünk. Az ünnepi 
testületi ülésre is meghívást kaptunk, melyen 
képviseltük a klubot. A Községháza Galériában 
„Balatonmáriafürdő képekben” címmel fotókiállítás 
megnyitóján voltunk. 

Augusztus 20-án Rákóczi utcai Nagyboldog-
asszony kápolnánál az ünnepi szentmise után a 
megszentelt kenyeret klubtagjaink osztották ki a 
résztvevőknek. 

Arnold János 

Balaton Old Boys hírek 

Augusztus 12-én Balatonmáriafürdőn, az 
Andrássy Mária Közösségi Ház udvarán, a Balaton 
Old Boys Kulturális Egyesület ismét a már 
hagyományos "Sommerfest" rendezvényre hívta a 
zenekedvelő közönséget. A vendég fellépő ismét az 
Originál Lustig Senioren Kórus volt. A tér megtelt a 
BOB zenekarra kíváncsi közönséggel. A frissen sült 
bajor kolbász illata, a hideg sör a büfé sátorhoz 
vonzotta a jelenlévők nagy részét. Az idő gyorsan 
szállt, hamar éjszaka lett. 

Minden kedves olvasónak kellemes őszi napokat 
kívánunk. 

Nemes János 

Horgászverseny… 

2017. szeptember 17-én /vasárnap/ a 16 év feletti 
egyesületi tagoknak. 

Verseny helye: Kéthely Bányató. 

Gyülekező: 07 óra 30 perckor a horgász parknál. 

Verseny időtartama: 08:30-13:30 óra között. 

A versenyzők egy úszós vagy egy fenekező 
horgászbottal, azon egy horoggal versenyezhetnek. A 
versenyen csak egyesületi tagság igazolásával lehet 
részt venni. 

Díjazás: az 1-5. helyezettnek vásárlási utalvány és 
oklevél. 

Nevezés: 2017. 09. 12 óráig Horváth Istvánnál, 
Balatonkeresztúr, Ady E. utcai Ficek horgászboltban 
személyesen kérjük jelentkezni. A jelentkezéskor kérjük 
minden esetben a telefonszám megadását is. 

20 fős létszám alatt a verseny nem kerül megrendezésre, 
melyről mindenki telefonon értesítve lesz, és a nevezési 
díjat visszaadjuk. 

Nevezési díj: A tó belépési díja 1500 Ft. 

Horgász Egyesület vezetősége 
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Andrássy Mária 

Közösségi Ház 

Szeptember 

- Értesítjük a hölgyeket, hogy a kondicionáló 
torna időpontja hétfő és csütörtök 17 óra. 

- A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfőtől – szombatig: 12-17 óráig. 
Szünnap: kedd 
 

Augusztus elején járt nálunk Tóth Gábor Ákos író. 
„Balaton trilógia” könyveit ezúton ajánlom szíves 
figyelmükbe az őszi estékre! 

A Mária Napok 2017 keretében meghirdetett 
fotópályázat anyaga átköltözik a Közösségi Házba. 

 

 


