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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa
Balatonmáriafürdő télen
Kisbán Kázmér fotója

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag új évet kíván
Balatonmáriafürdő Község
Képviselő-testülete.

Hírek a Hivatalból
Beszámoló a képviselő – testület munkájáról

B

alatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr
és
Balatonberény Községek Önkormányzati
Képviselő‐testületei 2017. november 8‐án
együttes, nyilvános testületi ülést tartottak az
Andrássy Mária Közösségi Házban.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról adott
beszámolót elfogadta.
A képviselő‐testület a Közös Hivatal 2017. III.
negyedévi beszámolóját elfogadta.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete 2017. november 13‐án nyilvános
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló
termében.
A képviselő‐testület a lejárt határidejű határoza‐
tok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két
ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló
szóbeli tájékoztatót elfogadta.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete megismerte és elfogadta a 3B
Turisztikai Egyesület, az Andrássy Mária Közösségi
Ház, a Védőnői Szolgálat, a Háziorvosi Szolgálat, és a
Rezi Bt. Kegyeleti Szolgálat 2017. évben végzett
munkájukról szóló beszámolókat.
A Képviselő‐testület megismerte és elfogadta a
Településüzemeltetési iroda 2017. évi tavaszi ‐ nyári
idegenforgalmi szezonban végzett munkájáról szóló
beszámolóját.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete megismerte az idegenforgalmi
adó bevétel növelését célzó szoftver ajánlatokat és
nem kívánt a szoftver alkalmazásával élni.
A képviselő‐testület Galácz György polgár‐
mestert a 2017. évi munkájának elismerése napirend
tárgyalásából kizárta.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete Galácz György polgármesternek
a település fejlődése, fejlesztése érdekében, 2017.
évben végzett munkáját megköszöni, elismeri és
részére nettó 1.000.000,‐ Ft jutalmat állapított meg,
mely összeg a közszolgálati tisztviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§ (1) figyelembe‐
vételével került meghatározásra. A jutalom fedezetét
a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) számú
rendelet biztosítja.
A képviselő‐testület a polgármester 6179/2017.
ügyiratszámú intézkedését jóváhagyta, mely szerint
a balatonmáriafürdői 1603. hrsz. alatti ingatlanon
3000 m3 feltöltési anyag elhelyezését engedélyezte a
Balatoni Hajózási Zrt. (8600 Siófok, Krúdy sétány 2.)
részére az alábbi, tájékoztatóban is rögzített
feltételekkel:
‐ az anyagot a területen el kell teríteni,
tereprendezést kell készíteni, majd a területet újra
kell gyepesíteni
‐ a feltöltés magassága nem lehet nagyobb, mint a
területet körbe vevő, megépített gyalogos sétány
magassága
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete
2017.
november
28‐án
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a
Községháza tárgyaló termében.
A
képviselőt‐testület
megismerte
a
„Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. (Csatornapart‐Vilma
utca
közötti
szakasz)
gázelosztó
vezeték
kiváltásának tervezése” tárgyú előterjesztést, a
beérkezett ajánlatok közül Sirály‐Terv Bt. (7634
Pécs, Sirály u. 27.) árajánlatát fogadja el nyertesként.
Felkérte a polgármestert, hogy a vonatkozó törvényi
előírások értelmében a nyertesként megjelölt
ajánlatadóval az ajánlattételi felhívásban meghatá‐
rozott időpontban a szerződés megkötéséről
intézkedjen. Az önkormányzat 2017. évi költség‐
vetési rendeletében a szerződés fedezeteként
1.150.000 Ft + Áfa összeget biztosított a tartalék
terhére. A képviselő‐testület felhatalmazta a
polgármestert a szerződés aláírására.
Balatonmáriafürdő Község településrendezési
eszközei 10. számú módosításának államigazgatási
egyeztetési eljárása során Balatonmáriafürdő Község
Képviselő‐testülete az államigazgatási szervek által
adott véleményeket megismerte, azokat az
összefoglalókban leírtak szerint fogadta el.
Megállapította, hogy a véleményező államigazgatási
szervek az eltérő vélemények egyeztető tárgyalását
követően kizáró észrevételt nem tettek. A partner‐
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ségi egyeztetés részeként tartott lakossági fórumra
beérkezett észrevételeket az önkormányzat megis‐
merte, azokat a Jegyzőkönyvben leírtak szerint
fogadta el. A fentiek alapján Balatonmáriafürdő
Község Önkormányzat Képviselő‐testülete lezártnak
tekinti településrendezési eszközei 10. számú
módosításának az egyeztetését, javasolta a végső
szakmai véleményezési szakasz megkezdését, és
felhatalmazta az ARKER STÚDIÓ Kft‐t a végső
szakmai véleményezési dokumentáció elkészítésére.
Balatonmáriafürdő Község településrendezési
eszközei 11. számú módosítása során a környezet
védelméért felelős szervek beérkezett válaszai
szerint a változtatások a környezetre jelentős hatást
nem gyakorolnak, környezeti vizsgálat lefolytatása
nem szükséges. Balatonmáriafürdő Község Önkor‐
mányzat Képviselő‐testülete a környezet védelméért
felelős szervek nyilatkozatai alapján úgy döntött,
hogy a módosításhoz nem tartja szükségesnek
környezeti vizsgálat‐, értékelés lefolytatását.
Balatonmáriafürdő
Község
településrendezési
eszközei 11. számú módosításának államigazgatási
egyeztetési eljárása során Balatonmáriafürdő Község
Képviselő‐testülete az államigazgatási szervek által
adott véleményeket megismerte, azokat az
összefoglalóban leírtak szerint fogadta el.
Megállapította, hogy a véleményező államigazgatási
szervek kizáró észrevételt nem tettek. Az eljárás
részeként tartott lakossági fórumon és az azt követő
8 napon belül, partneri vélemény, észrevétel a
módosítással kapcsolatban nem érkezett. A fentiek
alapján Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő‐testülete lezártnak tekinti település‐
rendezési eszközei 11. számú módosításának az
egyeztetését, javasolta a végső szakmai véleménye‐
zési szakasz megkezdését, és felhatalmazta az
ARKER STÚDIÓ Kft‐t a végső szakmai véleményezési
dokumentáció elkészítésére.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete
2017.
november
28‐án
rendkívüli, zárt testületi ülést tartott a Községháza
tárgyaló termében.
A képviselő‐testület a „Balatonmáriafürdő
Önkormányzat
közigazgatási
területén
a
közúthálózat hóeltakarítási és síkosság‐mentesítési
szolgáltatás 2017‐2019. évre” tárgyában indítandó

egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló
napirendet megtárgyalta. A képviselő‐testület – az
önkormányzat (kisebb értékű beszerzésekre
vonatkozó) Beszerzési Szabályzata szerint – a
versenyeztetési eljárás pályázati felhívását a
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A
képviselő‐testület felkérte Galácz György, polgár‐
mestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívásnak a
következő jogi személyek részére történő
megküldéséről: 1. cég: Dallamos Építőipari Kft., 2.
cég: D.B.H.É. Kft., 3. cég: Fenyves Kft. A képviselő‐
testület felkérte továbbá Galácz György polgár‐
mestert, hogy a Beszerzési Szabályzatban foglaltak‐
nak megfelelően intézkedjen a versenyeztetési
eljárás lefolytatásáról, majd a legkedvezőbb
ajánlatot tevő céggel a szerződést megkösse.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő‐testülete a szociális célú tűzifa juttatásáról
szóló 13/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 1‐3.§
alapján szociális célú tűzifa támogatást állapított
meg 11 fő balatonmáriafürdői lakos részére. A tűzifa
kiszállításáról a Településüzemeltetési Iroda
gondoskodik. A képviselő‐testület a ki nem osztott
34 m3 erdei fát a 2018. január 31‐ig benyújtott
kérelmezők között fogja szétosztani testületi döntés
alapján.
A képviselő‐testület soron következő ülése 2017.
december 11‐én 13:00 órakor lesz. Helyszín:
Községháza, (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi
Imre tér 9.), 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 közti
fontosabb eseményekről
Előadó: Galácz György polgármester

2018. évi ülés‐ és munkaterv
Előadó: Galácz György polgármester

Költségvetést érintő egyéb rendeletek
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
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Befejeződött a hivatal épület
polgármester
felújítása! 
A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal felújítása befejeződött, a szerződés szerinti
határidőben, mely 2017. november 30‐a volt.
Az épület műszaki átadását követően a hivatal
visszaköltözése megkezdődött.
Tájékoztatom a lakosságot, ügyfeleinket, hogy a
zökkenőmentes munka 2017. december 18‐ától a
Balatonkeresztúr, Ady u. 52. szám alatti megújult
hivatalban folytatódik.
A felújítási munkálatok előtti kiköltöztetésben és
a visszaköltözésben komoly segítséget kapott
hivatalunk a Balatonberényi Településüzemeltetési
Kft‐től, a Balatonkeresztúri Szolgáltató Szervezettől,
Balatonmáriafürdő Önkormányzatának Település‐
üzemeltetési Irodájától, és az Alapszolgáltatási
Központ vezetőitől, munkatársaitól.
Külön megköszönöm Kovács László helyi
vállalkozó
támogatását,
aki
térítésmentesen
biztosított gépjárműveket a költözéshez, a bútorok
elhelyezéséhez konténereket.
Köszönjük minden
megértését.

segítőnknek

munkáját,

Békés és áldott karácsonyi ünnepeket, sikeres új
évet kívánok a Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai nevében:
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

☺☺☺☺☺☺☺☺

Hirdetés
Fenyőfavásárral egybekötött adventi vásárt tartunk a
Kincses Somogy termelői piacon:
december 9, 15-16 és 22-24-ei
napokon.
Szeretettel várjuk Önöket
Balatonmáriafürdőn, a
faluközpontban (Keszeg u. 4.)!

Fontos a környezeti
nevelés
Balatonmáriafürdőn
„Hulladékgazdálkodás okosan! – Környezettuda‐
tos szemléletformálás Balatonmáriafürdőn” címmel
nagyszabású környezettudatos nevelést szolgáló
rendezvénysorozat valósul meg 2018 márciusáig
Balatonmáriafürdőn.
A Földművelésügyi Minisztérium által kiírt FM‐
LSZF/2017‐01 azonosítószámú pályázati kiírásra
sikerrel pályázott az Önkormányzat, és 1,86 millió
forint összegű támogatásban részesült. A projekt fő
célkitűzése egy programsorozaton keresztül elérni a
helyi lakosságot, ingatlantulajdonosokat, és körük‐
ben népszerűsíteni a környezettudatos magatartás,
hulladékhasznosítás jelentőségét.
A projekt részeként 4 tematikus tájékoztató
fórumon, előadáson vehet részt az érdeklődő
lakosság, gyermekek és felnőttek egyaránt.
Játékos vetélkedőre hívja és várja az
Önkormányzat 2‐3 fős csapatok jelentkezését,
elsősorban gyermekek és játékos kedvű szülők,
nagyszülők részvételével. A vetélkedő során az
idősek átadják tapasztalatukat a fiataloknak és közös
munkával, tanulással, ügyességi, logikai, memória és
kreatív feladatok megoldásával nem csak élménnyel
gazdagodnak.
1 alkalommal szakmai tanulmányúton vehetnek
részt a vetélkedőn eredményesen szereplő csapat‐
tagok, érdeklődő lakosság. Látogatást tesznek egy
hulladék‐feldolgozó üzembe, ahol a résztvevők
számára lehetővé válik a hulladék ipari méretű
feldolgozásának megismerése.
További játékos tanulási alkalom lesz a
kézműves foglalkozás, ahol papír, textil és műanyag
hulladékok felhasználásával játékokat és egyéb
használati tárgyakat készíthetnek az ügyes kezű
kicsik és nagyok.
A foglalkozást követően a
hulladékból előállított termékek kerülnek kiállításra,
az úgynevezett „Hulladékból termék!” kiállításon,
mely az Andrássy Mária Közösségi Házban lesz
látható 2 hétig.
Projektzáró rendezvényként a Környezetbarát
játékok kiállítása kerül megrendezésre, mely
keretében megtekinthetők és kipróbálhatók az egyes
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játékelemek, elősegítve a játékos tanulást, a szelektív
hulladékgyűjtésről, a tudatos vásárlásról és a
komposztálásról.
A program részletes megvalósításáról a
www.balatonmariafurdo.hu oldalon tájékozódhat.
„A projekt a Földművelésügyi Minisztérium
támogatásával valósult meg!”
      

Tájékoztató
Tájékoztatjuk, a tisztelt lakosságot, hogy
jogszabályi változás miatt az E.ON Áram- és Gáz
ügyfélszolgálataink telefonszámai 2017.december
4‐től megváltoznak.
Áram általános ügyintézés (Dél‐dunántúli Régió):
Vezetékes telefonról: 06 52 512 400
Mobilról:
06 20/30/70/459 96 00
A mérőállás és hibabejelentő telefonszám változatlan,
vagyis:
Vezetékes telefonról: 06‐80‐210‐211 (0‐24)
Mobilról sms‐en:
06‐30‐3‐444‐999 (0‐24)
Hibabejelentés:
Vezetékes telefonról: 06‐80‐205‐020 (0‐24)
Mobilról sms‐en:
06‐80‐205‐020 (0‐24)

majd kis kitérővel a Bél Mátyás Látogató Központban
ért véget, ahol az érdeklődők egy kis műsort
tekinthettek meg Márton legendájáról. Külön
köszönet a szervezőknek, Horváthné Harmath
Andreának és Bús Annamáriának.
November 18‐án nyílt napot tartottunk, itt a
szülők belepillanthattak iskolánk mindennapjaiba, és
megnézhették gyermekeiket a tanórákon.
Osztályfőnöki óra keretein belül a felelős
kutyatartásra felhívva a figyelmet, a 6. osztályosok a
monori állatmenhely részére gyűjtöttek kutyaeledelt
és plüssjátékokat. A monori kis csellengők ezúton is
köszönik a segítséget.
Balatonkeresztúr Rendőrőrs parancsnoka, Beck
Péter őrnagy, és körzeti megbízottja, Harangozó
Imre főtörzsőrmester eligazítást tartott az iskolában.
November 09‐én a DADA (dohányzás, alkohol, drog,
AIDS), a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai
Programja keretében a 4. osztályosok részesültek
tájékoztatóban a közlekedés témakörében. A
következő napokon viszont az iskolai közösségben
tanúsított magatartás volt a téma. A gyerekek
szívesen vesznek részt az ilyen jellegű interaktív
órákon, valamint pedagógiailag is hatékonynak
bizonyulnak.
Rácz Ferenc
tanár

Gáz általános ügyintézés (Dél‐dunántúli Régió):
Vezetékes telefonról: 06 52 512 401
Mobilról:
06 20/30/70/459 97 11
Hibabejelentés:
Vezetékes vagy mobiltelefonról
(ingyenes):
06‐80‐42‐42‐42 (0‐24)

Festetics Iskola- OSZTÁLY
NAPLÓ – november
Az őszi szünet után újult lendülettel állhattak a
tanulásnak diákjaink, a téli szünet előtti nagy
hajtásnak.
Márton nap alkalmából, november 10‐én lámpás
felvonulást tartottak iskolásaink. A menet előtt nagy
érdeklődéssel és lelkesedéssel készítették a
lámpákat a gyerekek. A felvonulás az iskolától indult,
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Kérdőív
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 kódszámú
Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn című projekthez
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009
azonosítószámú, „Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” című projekt megvalósításához
Európai Uniós támogatást kapott.
A projekt specifikus céljaihoz tartozik Balatonmáriafürdő község egy részét érintő vízkárok enyhítése, a vízkárok
elhárítása a hiányzó csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével, vagy a meglévő hálózat rendbetételével, illetve a
Balaton ökológiai állapotának javítása.
Jelen kérdőív kitöltésével és visszaküldésével Önök nagy segítséget nyújthatnak az Önkormányzatnak, hogy
kiderüljön, Balatonmáriafürdő községben milyen nagy jelentőségű a csapadékvíz szakszerű kezelése, a
víztakarékos életvitel, víztakarékos technológiákat, gépeket alkalmaznak-e, ismerik-e a víz felhasználására és a
vízlábnyomra vonatkozó gyakorlatokat. A kérdőíveket 2017. december 31-ig kérjük visszaküldeni, az alábbi címe:
Balatonmáriafürdő Községháza, Babina Gabriella – gazdasági referens részére;
8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.
1. Milyen az Ön lakóingatlanának (telkének) helyzete a vezetékes ivóvízellátás szempontjából?
2. Stabil csapadékvízgyűjtő létesítmény van-e az ingatlan területén?
igen
nem
Ha van, akkor milyen jellegű? (ciszterna, tartály, egyéb)
Mekkora a térfogata? (…. m3)
3. Az összegyűjtött csapadékvizet mire használja?
háztartási vízhasználat
öntözés
egyéb
semmire
4. A lefolyó csapadékvíz okozott-e már valamilyen problémát az Ön lakóhelyén?
igen
nem
Ha igen, akkor milyen jellegű?
belvíz
pinceelöntés
vízmosás
egyéb
5. Az utcai csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelően kiépített-e az Ön lakóhelyén?
igen
nem
6. Víztakarékos technológiát, gépet alkalmaz-e az Ön háztartásában,
ha igen milyen fajtát?

Köszönettel és tisztelettel:
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

További információk: www.balatonmariafurdo.hu
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Civil oldal
Yardstick I‐II‐III/1‐III/2 hajóosztályokat díjaztuk.

Ősz Idő Klub
November 7‐én a nyugdíjas klub tagjai, a Bél
Mátyás Látogatóközpontba látogattak el, hogy az
aktuális képkiállítást megtekintsék, amit a központ
vezetője B. Tóth Valéria ajánlott a látogatók
figyelmébe! Ezúttal a lovak szépségét csodálhattuk
meg, amit Krizsmanics Ágnes amatőr festő vitt
vászonra.
Arnold János, a klub vezetője pihenés közben,
limonádé, és frissen sütött pogácsa mellett
ismertette a következő időszak terveit. Az idő
nagyon jó hangulatban telt el, élményekben
gazdagon tértünk haza.
Köszönjük a lehetőséget, amit egész évben
kaptunk, reméljük, hogy a jövő évben is részt
vehetünk sok szép kiállításon, és rendezvényen.
Minden kedves olvasónknak áldott, békés,
boldog karácsonyt, valamint örömökben és
egészségben, gazdag új évet kívánunk!
Ősz Idő Klub tagjai

Jövőre 30 éves a Balatonmáriafürdői Túravitorlás
Egyesület
Az 1989. év májusában született meg az
elhatározás, hogy a helyi vitorlázók egyesületet
hozzanak létre. Az akkor még gondozatlan
csatornaparton levert oszlopokhoz kötve 10‐15,
többnyire saját építésű vitorlás jelentette az
alapokat.

Friss észak‐keleti szélben futottak ki a hajók a
hosszan benyúló mólók között. Mindenki vitorlát
bontott és felsorakozott a rajtvonal előtt. A 10
csomós, friss szélben gyorsan elindult a mezőny
keletre, a fenyvesi móló közelében kihelyezett bója
irányába.
A cirkáló szakasz a Szigligeti öbölben levő
időjárás‐állomás felé. E szakasz szépsége, hogy a
szétszóródott hajók teljesítménye csak a bója
közelében mérhető fel.
Végül abszolútban elsőként a Gardazzurra futott
be, legénysége így elvihette egy évre a vándorkupát.
Második a Pajzán, harmadik a Topolino, negyedik a
Nimfa, ötödik a ViNo‐bá 2.0, majd hatodik a Bodvica
lett.
Az eredményhirdetés előtt egy közös ebéddel
ünnepeltük meg ezt a napot, mely több mint 20 hajót
mozgatott meg ezen a napsütéses augusztusi
vasárnapon. Jövőre várjuk a méltó folytatást, hiszen
a Balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület 2018‐
ban ünnepli 30. születésnapját!
Joó Tamás és Fazekas János

Lolita kalandjai a Földközi-tengeren
Két éve készültünk a Gardazzurra legénységével,
hogy idén ősszel részt vehessünk a Rolex Middle Sea
Race‐en, Máltán. Egy régi vágyunk teljesült azzal,
hogy versenyezhettünk a világ egyik legszebb
"pályáján"!

Az eltelt évek alatt fejlődött és kialakult a kikötő
mai képe, lecserélődtek a régi hajók, és a számuk is
megszaporodott. A közösségi élet sokrétűvé vált:
január 1‐én évköszöntő összejövetel és kihajózás a
klubháznál, tavasszal közgyűlés és vízre szállás,
túrák, versenyek, horgászat, közös megmozdulások
a helyi szervezetekkel, majd az évet a szilveszteri
buli zárja.
A 2017‐es évben is részt vettünk egyesületi és
szövetségi versenyeken, megrendeztük a Mária
Kupát, biztosítottuk a Balaton‐átúszást, helyszínt és
támogatást adtunk a helyi vitorlásiskola számára.
Hajóink szép eredményeket értek el az idei verseny
szezonban.
Mária Kupa 2017: sokan vártuk már az idei
versenyt. Ez évben az abszolút győztest, és

Sajnos a szél néha 40 csomó fölé erősödött és a
gigantikus hullámokkal párosulva megpecsételte a
sorsunkat, mi is kiálltunk. A Stromboli vulkánt
Szicíliánál hajnalban még megkerültük, majd vissza‐
indultunk Messinába. Kis pihenés, majd indulás
vissza Máltára. Legközelebb újra megpróbáljuk! (A
versenyt egyetlen induló fejezte be.)
Simó Béla 7

Vitorlás Est a jövő vitorlázóiért!
Az Est bevételéből
vitorlásruhák vásár‐
lását
szeretnénk
megvalósítani, hogy a
tavaszi és az őszi
edzéseken a helyi
fiatalok számára ne
legyen akadály a
vitorlásruha hiánya.

Turisztikai Fórum!

Várjuk Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr,
Balatonberény
turizmussal,
vendéglátással
foglalkozó
vállalkozásait, magánszálláshely
értékesítőit.
Közösen beszéljük meg jövőnket.
IDŐPONT: 2018. 01. 13. Kezdés: 10:00-tól
HELYSZÍN:
Balatonkeresztúr,
Bél
Mátyás
Látogatóközpont,
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 26.
Ünnepi összejövetelek az Andrássy Mária
közösségi Házban:
2017. 12. 15.: Ősz Idő, karácsonyi klubnap
2017. dec. 22.: Lustige Senioren, karácsonyi parti
A Bárdos Lajos Nőikar Karácsonyi koncertjei:
2017. 12. 10-én 14:00 órai misét követően: a
Balatonfenyves-alsó Szűz Mária Szíve templomban
2017. 12. 19-én 18:00 óra: Balatonkeresztúr Szent
Kereszt felmagasztalása templomban
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Boldog, Békés Karácsonyt kíván a Bárdos Lajos Nőikar.
    
Hajós élmény – Fény-hajó a fenyvesi kikötőben!
Bejelentkezés:
Tel.: 06-20-351-2476,
Hívjon!
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