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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 

A költészet napja alkalmából… 

József Attila: (A hullámok lágy tánca...) 

A hullámok lágy tánca s odaát 

a lombok gyenge lejtése az éjjelt 

lassudan hozták s csillagok raját 

hívták reszketni az egekre széjjel. 

 

így ők. S az érzelmek is csendesen 

mozdulnak benn a szívben ringatóan, 

emlékezés visszfénye, szerelem 

hatalma ring, mint a nagy víz a tóban. 

Én nem értem, csak érzem az egészet. 

Itt tangót jár a sok lány és fiú, 

a sok számító, kedves és hiú. 

 

Mert ez itt egy divatos nyári fürdő. 

De némán, hiszen ráér a természet, 

a zene mögött zúg az örök erdő. 

(1936 )

2019. XIII. évfolyam 4. szám. április 

Fotó: Molnár Károly, Nagykanizsa 
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alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. február 9-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 

Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul vette a 
Balatonmáriafürdő Hajóállomási szabad strand 
szolgáltatási színvonalának fejlesztése tárgyú 
projekt benyújtását, elfogadta a Kisfaludy 2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 40.000.000 Ft 
összegű támogatói döntését. Felhatalmazta a 
polgármestert a Támogatói Okirat kiállításához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. Felkéri és 
felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósí-
tására, ajánlatok bekérésére, szerződéskötésre, a 
pályázat teljes körű bonyolítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Balaton-
máriafürdő Hullám utcai szabad strand szolgál-
tatási színvonalának fejlesztése tárgyú projekt 
benyújtását, elfogadja a Kisfaludy 2030 Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. 50.000.000 Ft összegű 
támogatói döntését. Felhatalmazta a polgármestert 
a Támogatói Okirat kiállításához szükséges nyilat-
kozatok megtételére. Felkéri és felhatalmazza a 
polgármestert a projekt megvalósítására, ajánlatok 
bekérésére, szerződéskötésre, a pályázat teljes 
körű bonyolítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. március 18-án nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. Balatonmáriafürdő Község Önkor-
mányzat 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 megtárgyalta és támogatta a 
Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és 
helyi identitástudat erősítése” címmel kiírt 
pályázati felhívásra benyújtandó igényt. Az 
Andrássy Mária Közösségi Ház (8647 Balaton-
máriafürdő, Bajcsy-Zs. E. u. 257-258., 133/2 hrsz) 
közösségi tér megújításához, amatőr művészeti 
csoportok működéséhez, és programok megvalósí-

táshoz kapcsolódó eszközbeszerzést, továbbá a 
programokhoz kapcsolódó működési költségek 
finanszírozása tárgyú pályázat benyújtását. A 
projekt kedvező elbírálása esetén felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtéte-
lére, szerződés aláírására, a projekt teljes körű 
megvalósítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkérte a jegyzőt, hogy az 
SzMSz mellékletét képező kormányzati funkciók 
módosítását a törzskönyvi nyilvántartásban 
vezettesse át. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. március 18-án zárt 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. évben díszpolgári címet 
és Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet nem 
adományoz. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. március 28-án rendkívüli, 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megismerte a Balatonmáriafürdő Hullám utcai és 
hajóállomási szabad strand fejlesztésére irányuló 
kiegészítő támogatás igénybevételének lehetőségét. 
Felkérte a polgármestert, hogy a csatolt költség-
tervben meghatározott műszaki tartalom megvaló-
sítására kiegészítő támogatást igényeljen a Hullám 
utcai strand esetében 19.800.000,-Ft, a hajóállo-
mási strand esetében 20.500.000,- Ft összegben. 
Kedvező támogatási elbírálás esetén a képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok, szerződések aláírására és a projekt 
teljes körű megvalósítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. március 28-án rendkívüli, 
zárt testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete – az Önkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzata, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 

B 
Hírek a Hivatalból 
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2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), továbbá az 
eljárásban közreműködő bírálóbizottság szakmai 
javaslata alapján – a „Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 
közműkiváltás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
esetében az alábbi döntést hozta: 

1. részajánlati kör 

 A Kábel Műhely Kft. ajánlattevő ajánlatát 
érvényesnek nyilvánította. 
 Az eljárás 1. részét eredményesnek 
nyilvánította. 
 Tekintettel arra, hogy a Kábel Műhely Kft 
ajánlattevő a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti értékelési szempontot figyelembe véve 
a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot 
tette (össz pontszám: 800), amely megfelel az 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékének is, őt az eljárás nyertesévé 
nyilvánította. 
 El nem bírált ajánlatok: Delta-Makadám Kft. 
 

2. részajánlati kör 

 A Verein Építőipari Szolgáltató és 
Vendéglátó Kft. ajánlattevő ajánlatát 
érvényesnek nyilvánította. 
 A rendelkezésre álló fedezetet (nettó 
29.500 eFt) kiegészítem az ajánlattevő ajánlati 
árának megfelelő (nettó 30.987.335,- Ft) + 5 % 
tartalékkeret mértékig, azaz nettó 3.040 eFt 
összeggel. Ezen összeg az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében a tartalék terhére 
kerül biztosításra. 
 Az eljárás 2. részét eredményesnek 
nyilvánítom. 
 Tekintettel arra, hogy a Verein Építőipari 
Szolgáltató és Vendéglátó Kft. (egyedüli 
ajánlattevő és a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti értékelési szempontot 
figyelembe véve a legjobb ár-értékarányt 
tartalmazó ajánlatot tette (össz pontszám: 
1000), amely megfelel az Ajánlatkérő 
kiegészített rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékének is, őt az eljárás nyertesévé 
nyilvánította. 

A képviselő-testület felkérte továbbá a polgár-
mestert, hogy a vonatkozó törvény előírások 
értelmében a nyertesként megjelölt szervezetekkel 

az eljárásban meghatározott időpontban a 
szerződés megkötéséről intézkedjen. 

A képviselő–testületsoron következő ülése 
2019. április 15-én (hétfő) 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 
POLGÁRMESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE 

A Magyar Kormány a Balaton kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a 
térségben megvalósítandó egyes fejlesztések 
megvalósításához szükséges források biztosításáról 
szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban 
döntött a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségben megvalósítandó fejlesztésekről. 

Ezzel összhangban a Kisfaludy 2030 Turisztikai 
Fejlesztő Nonprofit Zrt. és Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzata támogatási szerződést 
kötött a Balatonmáriafürdői Hullám utcai és a 
hajóállomási szabad strand fejlesztésére 
90.000.000,-Ft támogatási összeg igénybevételével. 
A támogatás fedezetét a Magyar Turisztikai 
Ügynökség biztosítja, intenzitása: 100 %. 

A támogatott tevékenység megvalósításának 
időszaka: 

A Támogatói Okirat hatálybalépésétől: 
2019. június 30. 
 

Szakmai-műszaki tartalom: 
Hajóállomás: vízisportszer-kölcsönző és 
vizesblokk épület felújítása, kültéri fitnesz-, 
játszótéri és sporteszközök, öltözőfülke, 
kerékpártároló, csomagmegőrző, padok, asztalok, 
hulladékgyűjtők beszerzése, telepítése, 
közvilágítás korszerűsítése. 
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Hullám utca: meglévő strandi járda felújítása, 
kültéri fitnesz-, játszótéri és sporteszközök, 
öltözőfülke, kerékpártároló, csomagmegőrző, 
padok, asztalok, hulladékgyűjtők beszerzése, 
telepítése, közvilágítás korszerűsítése, meglévő 
sportpályák felújítása, napvitorlás árnyékolás 
kialakítása, vízbejáró stégelem bővítése, 
tereprendezés, fásítás 

 
Megjegyzés: A pályázat a szabad strandokra 
vonatkozik, a vízlejárókra nem! 
 

 
 

 

Tisztelt Lakosok! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Balaton-
máriafürdő település közterületei NEM SZEMÉT-
LERAKÓ TERÜLETEK! 

Az elmúlt időszak emelkedett számú jogsértései 
miatt a helyi önkormányzat és rendőrőrs 
munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az 
illegálisan szemetet lerakók kiszűrésére és 
ellenőrzésére! Az illegálisan hulladékot elhelyezők 
tettenérése, illetve cselekményük utólagos 
felderítése céljából a település több pontján újabb 
térfigyelő kamerákat helyezünk üzembe! Az 
illegális hulladéklerakás elkövetőinek elfogása 
esetén a rendőrség a „zéró tolerancia” elvét követve 
minden esetben eljárást indít! 

Kérjük, hogy a fentiekre is figyelemmel szíves-
kedjenek a közterületek rendjét megőrizni, a 
keletkezett háztartási hulladék, építési törmelék 
elhelyezéséről a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően gondoskodni! 

Hulladék illegális elhelyezésének észlelése 
esetén azonnal hívható telefonszám: 
06/20/2857024 

Régóta várjuk! 

Tájékoztató a digitális szélessávú 
internet kiépítéséről 

Balatonmáriafürdő településen Magyarország 
Kormánya beruházásában a Digitális Jólét Program 
részeként digitális szélessávú internethálózat 
építése van folyamatban. Az optikai kábelt a 
település nagy részén villanyoszlopokra építik, 
tehát légvezetékes lesz. Néhány helyen – műszaki 
okokból – földkábeles szakaszok is kiépítésre 
kerülnek. 

A rendszer sávszélesség min. 30 Mbit/s, az 
interneten kívül vonalas telefon, illetve televízió 
vételére is lehetőséget biztosít majd. 

A gerinchálózat kiépítése a kivitelezést végző 
cég a Kanizsatel Kft. szerint várhatóan szeptember-
ben fejeződik be. Az üzembe helyezéséről és 
üzemeltetőről még nincs tudomásunk. 

Az egyéni bekötésekre csak az üzemeltető 
tájékoztatása szerinti feltételekkel lehet jelentkez-
ni, amennyiben erről információnk lesz, tájékoz-
tatjuk Önöket. 

Balatonmáriafürdő, 2019. 04. 01. 

Galácz György 
Polgármester 

 
      
 

 

A Közösségi Ház oktatási programja keretében 
Február- március hónapban időseknek, kezdőknek 
tartottunk képzési alkalmakat. Az érdeklődők a 
számítógépes alapfogalmakkal, a szövegszerkesztő-
vel, levelezéssel kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztésével foglalkoztak, gyakorlati megközelítés-
ben. 

 

Óvjuk a környezetünket 
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Tisztelt Választópolgárok! 

A választópolgároknak 2019. március 21. 
napjától van lehetőségük az Európai Parlamenti 
választásra, a szavazóköri névjegyzékekre 
(átjelentkezés, mozgóurna és KÜVI ) vonatkozó 
kérelmeket benyújtani. 

A kérelmek benyújthatóak: személyesen, 
levélben, vagy a www.valasztas.hu honlapon. 

A kérelmet a választópolgár személyesen a 
lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye 
szerinti illetékes Helyi Választási Irodához (HVI) 
nyújthatja be. (Levélben csak a választópolgár 
lakóhelye szerinti HVI-hez nyújtható be). 

Benyújtás helye: Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 
52.) 

Balatonmáriafürdő község Önkormányzata 
(Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

Balatonberény Község Önkormányzata 
(Balatonberény, Kossuth tér 1.) 

Benyújtási határidők: 

Átjelentkezési kérelmek: 2019. május 22. 16 óra 

Mozgóurna kérelmek: 2019. május 24. 16 óra, vagy 
2019. május 26-án 12 óráig 

Külképviseleti kérelmek: 2019. május 17. 16 óra 

A kérelmek megtalálhatóak a települések 
honlapjain, vagy a www.valasztas.hu oldalon. 

A kérelem kitöltése során a 11 számjegyből álló 
személyi azonosítót kell megadni, mely a 
lakcímkártya hátoldalán szerepel! 

Személyesen is benyújthatja, vagy postán is 
elküldheti.  
 

Mestyán Valéria sk. 
HVI vezető 

 

 

 

 

Közgyűlés és Nőnapi ünnepség. 

Az Őszidő Nyugdíjasklub március 9-én tartotta 
évadzáró közgyűlését a Nőnapi ünnepséggel együtt. 
Üdvözölte a megjelent tagokat, Galácz György 
Balatonmáriafürdő, valamint Kovács József 
Balatonkeresztúr polgármesterét. 

 

A jegyzőkönyv vezetésével Gaál Piroska 
személyére tett javaslatot, amit a tagság 
egyhangúlag elfogadott. Arnold János, a 
klubvezetője beszámolót tartott az elmúlt év 
eseményeiről, majd Arnold Jánosné ismertette a 
klub pénzügyi helyzetét, amiből kitűnik a hatékony 
gazdálkodás! Az ellenőrző bizottság, Varga Imréné 
vezetésével mindent rendben talált. A tartalmas 
beszámolókat, és az új tagok felvételét, tagság 
elfogadta. A polgármesterek gratuláltak a klub 
hatékony tevékenységéhez, és ígéretet tettek a 
további támogatásról. Taglétszámunk három fővel 
bővült, ugyanakkor egy klubtársunk sajnálatos 
módon elhalálozott, három fő pedig betegségre 
hivatkozva kimaradt a közösségből. A közgyűlés 
befejeztével, klubunk férfitagjai, a polgármesterek 
bevonásával, gyönyörű virággal köszöntötték nő 
társainkat a Nőnap alkalmából. A napot finom 
ebéddel és késő délutánig tartó tánc-mulatsággal 
zártuk. 

Ráchel Mária Judit 
klubtag 

Európai parlamenti választás 2019. 05. 26. Civilek 
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Évet értékelt a Tűzoltó Egyesület 

2019. március 23-án tartotta éves közgyűlését a 
Tűzoltó Egyesület, amelyen beszámolót adott a 
vezetőség a 2018. évi tevékenységről és 
eredményekről, valamint a 2019. évi feladatok és a 
költségvetés került meghatározásra illetve 
elfogadásra. 

A közgyűlésen részt vett Tompos Gábor tű. őrgy 
a Marcali HTP parancsnoka a fenntartó 
önkormányzatok részéről Kovács József 
Balatonkeresztúr Község polgármestere. 

2018 első negyed évében írtuk alá azt az 
együttműködési megállapodást, ami az 
egyesületnek az I-es kategóriába való lépést 
jelentette. Ez azzal jár, hogy a fecskendőn csak 
bevizsgált felszerelések helyezhetők el viszont a 
BM. OKF. pályázatnál nagyobb összegben 
pályázhattunk. 

Pályázatok: Az előző évekhez hasonlóan 2018-
ban is részt vettünk azon a pályázaton amit a BM. 
OKF. és a MTSZ közösen írt ki az önkéntes 
egyesületek részére. A pályázat célja az ÖTE-k 
működéséhez, felszereltségük javításához való 
hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan. 
Az érvényesíthető összegből 1.019.870 Ft értékben 
vehettünk át eszközöket. Védőfelszerelések, tűzoltó 
technikai eszközök, szívó és nyomó oldali 
szakfelszerelések kerültek birtokunkba. 

Versenyek: A XII. Marcali Tűzoltó 
Hagyományőrző Kocsifecskendő versenyen a 
negyedik helyen végeztünk. Továbbra is célunk 
modern, a kornak megfelelő eszközök, felszerelések 
beszerzése és használata. Megfelelni azoknak a 
kihívásoknak, amit az élet támaszt velünk szemben. 
Köszönöm az aktív tagoknak az előző éves 
munkájukat, a további munkához pedig sok erőt, 
egészséget kívánok. 

Továbbra is tagjaink közé várunk minden olyan 
érdeklődő fiatalt, akiket vonz a tűzoltói pálya, mert 
fontos az utánpótlás biztosítása, nevelése. 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa 
a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek 
Tűzoltó Egyesületét! Adószámunk:18783690-1-14. 
Köszönjük! 

Juhász László 
elnök 

Túravitorlás Egyesület közgyűlés 

Március végén nagy számban összegyűltek a 
vitorlázók is. A beszámolóban megismerték az 
egyesület gazdálkodására vonatkozó adatokat, 
ismertették az idei versenyeredményeket. 

Nagy öröm, hogy az egyesülethez sok fiatal 
kívánt csatlakozni. Ők az új nemzedék, akik majd 
átveszik a stafétát, … és a hajókat! 

 

Munkalehetőség! 

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 
pályázatot hirdet családsegítő munkakör 
betöltésére. 

A munkavégzés helye: Balatonkeresztúr, Iskola 
utca 3. 

Pályázati feltételek: Főiskola-szakirányhoz 
előírt felsőfokú végzettségek valamelyike. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Német 
nyelvből nyelvvizsga, és legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat, jogszabályi tájékozottság, tolerancia, 
empátia, stb… 

Valamint: jogosítvány, számítógépes ismeretek. 

A munkakör azonnal betölthető. A pályázat 
benyújtásának határideje:2019. április 22. 
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 
06-85-376-296, 06-30-8200932 -os telefonszámon. 

A pályázat elbírálása 2019. április 30. 

Az álláspályázat további pontos részletei és 
feltételei olvashatóak Balatonmáriafürdő 
weboldalon: 
http://www.balatonmariafurdo.hu/hirdetmenyek. 

      

Közérdekű – áramszünet! 

Tisztelt Lakosság! 

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre 
hálózatunkon. 

A tervszerű beavatkozások biztonságos 
elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték 
időszakos feszültség-mentesítése. 

A szükséges munkálatok elvégzésének 
érdekében: 
2019. április 25-én, 08:00 órától várhatóan 16:00 
óráig Balatonmáriafürdő alábbi területein: 
Alkotás utca 2-16, 1-17 hsz., 
Piac tér teljes, és Vilma u. 1-29, 2-36 hsz. 
Közületek: Takarékszövetkezet, Boltok, Cukrászda 

Áramszünet lesz! 
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt 

kérjük megértését! 

A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk 
figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt 
hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni 
csak az E.ON-nal megkötött – a leválasztás 
feltételeit tartalmazó – üzemviteli megállapodás 
előírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos 
bejelentéseit a 06-93/503-533 telefaxon várjuk. A 
tervezett üzemszünetekről internetes oldalunkon 
tájékozódhat: www.eon-deldunantul.com.  

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Március 15 

Regens Wagner otthon. 
Költő a szobor mögött – nagyon érdekes 

előadás Petőfi Sándorról. 
Egy interjúban meséli Szálinger Balázs: „Háy 

János rám bízta a Palatinus Kiadónál egy Petőfi-

válogatás szerkesztését, 
és én Petőfi-rajongóvá 
váltam, mert rájöttem, 
hogy mégis jobban 
szeretem az életet” Arra 
hívja fel a figyelmünket, 
hogy Petőfi irodalmi 
ereje, nagysága a 
„hétköznapi” verseiben - 
azok nyelvezetében, 
modernségében mutatko-
zik meg, sokkal eleve-

nebb, mint az iskolásoknak a tanított „forradalmi” 
versekből kitűnik. 

A ma emberének is szerethető és élvezhető, ha 
csak jobban megismerkedünk az írásaival és a 
klisék mögé nézünk. 

Fotó: Reviczki Zsolt 

 
Andrássy Mária Közösségi Ház 

Közművelődési Fórum 

Februárban elkészült a Közösségi Ház 
munkaterve, és 2019 közművelődési 

program-terve, valamint a rendezvényterv. A 
Közösségi Ház ezért egy tájékoztató fórumra, 
beszélgetésre hívta meg együttműködő partnereit. 
Idén is számítunk a művelődő közösségek 
munkájára, a civilek támogatására. 

Női torna. 
Kedves hölgyek! A kondicionáló torna 

hölgyeknek időpontja változott! Kedd és csütörtök 
18 óra. 

Víz világnap: március 22. 
A téma alkalmából bevezetőként elhangzott 

néhány adat és érdekesség a vízfogyasztásunkról és 
a világ vízkészletének állapotáról. Huszár Mihály 
történész, muzeológus, egy kalandos tengeri 
utazásról mesélt helytörténeti vonatkozásokkal. A 
címe: Ferenc Ferdinánd trónörökös világ körüli 
hajóutazása (1892-93). 

Végül egy csodásan fényképezett 
természetfilmet láttunk, amely a négy évszak 
váltakozását mutatja be a Balatonon. 

Események - ez történt... 
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A költészet napjára fiatal költőket látunk 

vendégül. 
Önt is várjuk a kávézóba. 
(Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2. ) 
 

 
 

Április 17. 11 órakor, Andrássy Mária Közösségi 
Ház parkoló, Bajcsy- Zs. u 257 (Faluház utca). 

 

Projekt átadás –„Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” 

Top -2.1.3-15-501-2016-0009 pályázati projekt 
lezárása. 

Az Andrássy Mária Közösségi Ház Könyvtár 
KÖLTŐI VERSENYT HIRDET két témakörben: 

1. Alkosson verset a következő szavak 
felhasználásával (minél több szó szerepeljen) 
Facebook, Okostelefon, QR-kód, kommunikáció, 
adatbázis, böngésző, Skype, vlog, hashtag. 

2.  Tavasz, szerelem… 
A versek leadhatók személyesen a könyvtár 

nyitvatartási idejében, vagy elküldhetők e-mailben 
a kozhazbmf@gmail.com címre. Az alkotó nevét, 
életkorát és elérhetőségét kérjük feltüntetni! 
A legjobb versek a Mária Info-ban is megjelennek és 
elhangzanak a Költészet Napján rendezett 
eseményen. 

Eredményhirdetés, díjátadás: 2019. április 12., 
19 óra, Regens Wagner Otthon, „Fiatal Költők Estje” 
című rendezvényünkön. 

Hirdetés: 
 

Kézműves alkotó udvar pénteken, a piacon! 
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