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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Május első vasárnapja - anyák napja
Kis Jenő: Meghajtom magam
Meghajtom magam most,
friss csokor kezemben,
sose vert a szívem,
ennél melegebben.

Gyöngyöt a nyakába,
sok zsírt a bödönbe?
Mosogatógépet,
hogy magát ne törje?

Nyújtom kicsi csokrom
édes jó anyámnak,
s töröm fejem: néki
mi mindent kívánjak?

Azt is, de leginkább,
hogy sokáig éljen,
s boldog legyen, boldog
egész életében!

Bizonyára mindenki tudja, hogy május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat.
Láthatja a kedves olvasó, hogy egész rovatot kapott ebben a számban az anyák napja. Nem
véletlenül… Ha ezerszer is köszönnénk meg édesanyánknak, hogy életet adott nekünk, az is kevés
lenne.
Mindig nehéz volt erről a napról beszélnem anélkül, hogy
könnybe lábadna a szemem, ma sincs ez másképp. Ilyenkor
eszembe jut a rengeteg közös élmény, amiket édesanyámmal
együtt éltünk át; a szép gyerekkor, amit biztosított számomra
azzal, hogy törődött velem, segített a tanulásban, terelgette az
utam; a közös kirándulások, a nagy esti beszélgetések és persze
bevillan egy-két kellemetlenebb pillanat is, amikor nem úgy
sikerült
egy-egy
dolgozat,
ahogy
szerette
volna.
Gyermekkoromban erre a jeles alkalomra húgaimmal verset
vagy dalokat tanultunk, kézzel készítettünk ajándékokat és azzal
leptük meg anyukánkat. Az óvodában, iskolában műsorral
készültünk. Sosem értettem, hogy anya miért pityereg, amikor verset mondok neki, miért hatódik
meg ennyire. Ma velem sincs másképp, én is hasonlóképpen élem meg ezeket a dolgokat. Ma már
nem csak édesanyámról szól ez a nap, hanem rólam is. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy
életvidám, belevaló kislegény anyukája lehetek, neki köszönhetem, hogy ezen a napon engem is
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ünnepelnek. Mindig mondták, hogy nincs jobb érzés a világon, mint anyának lenni. Ez valóban így
van, bár hatalmas felelősség, óriási kihívás, de minden pillanatot megér.
Ez a nap egy szép alkalom arra, hogy ünnepeljük, azt, akinek életünket köszönhetjük, ám ne
feledkezzünk meg az év többi napján sem gondoskodni róla, egy-egy jó szót, köszönetet mondani
neki, a boldog pillanatokban vele örülni, a nehezebbekben segíteni, támogatni őt. Az életben
sokszor nem értünk egyet, de higgyük el, hogy ő az, aki mindig, minden körülmény között a
legjobbat szeretné számunkra, a bajban ő lehet a támaszunk, vigaszunk.
Magam és az önkormányzat nevében a fentebb olvasható, Kis Jenő: Meghajtom magam című
versével kívánok minden édesanyának boldog anyák napját!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egy kis történelmi háttér
Az anyák napja egészen az őskorra vezethető vissza. Ugyan ha ünnepléssel nem is fejezték ki
tiszteletüket az anyák iránt az akkor élők, de mégis feltételezhetjük, hogy hatalmas tisztelet övezte
őket. Vegyük sorra, hogy miből gondolhatjuk ezt.
Először is willendorfi vénuszból (lásd a képen), mely egy
tizenegy centiméteres kőszobrocska, ami egy telt női alakot
ábrázol. Feltehetően 22 ezer éves, 1908-ban Szombathy József,
régész talált rá. Azóta a világ számos területén kerültek elő ehhez
hasonló alkotások, melyek a tudósok szerint azt bizonyítja, hogy a
kőkori ember számára igencsak fontos volt az anyák tisztelete,
szeretete.
Aztán Krisztus születésével a nyugati emberek életében új
istenanya, Mária kapott helyet. A kereszténység számos napot
szentel az ő ünneplésére és a hívők is nagy imádattal veszik körül
a mai napig. „Mária a tiszta és tökéletes, odaadó, önfeláldozó
anyaság szimbóluma, de a középkorban nem csak rajta keresztül
fejezték ki tiszteletüket az emberek az anyák iránt. A húsvétot megelőző böjti időszak negyedik
vasárnapját például az 1600-as évek óta az anyaság napjának szentelték Angliában, de a balkáni
népek is tartottak ehhez hasonló ünnepet, amikor a gyermekek meglátogatták édesanyjukat,
nagyanyjukat, és jelképes ajándékkal köszöntötték fel. Akárcsak ma.” – írja a Nők Lapja internetes
oldala.
Julia Ward Howe, amerikai költő és írónő javasolta 1872-ben, hogy tegyék hivatalossá az anyák
napját, azonban terve nem sikerült. Anna Jarvis volt az, aki édesanyja tiszteletére - aki addigra már
elhunyt - 1908-ban tartott egy emléknapot, és ezután kampányba kezdett egy országosan elismert
napért az anyák tiszteletére. Négy évvel később, 1912-ben megalapította az Anyák Napja
Nemzetközi Szövetséget és május második vasárnapjára tette ezt a napot. Woodrow Wilson elnök
1914-ben hivatalossá tette ezt az ünnepet.
Hazánkba az ötletet Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta be Amerikából. 1928-ban
miniszteri rendeletben vezették be az iskolai ünnepségek közé, onnan terjedt tovább ez a szép
szokás.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Készíts egyedi ajándékot édesanyádnak!
A következő sorokból megtudhatod, hogyan készíthetsz képeslapot ujjlenyomatodból. Nincs
szükséged másra csak papírra (lehet színes is), tollra, temperára vagy vízfestékre (világos színt
válasszunk – például sárga -, hogy tudjunk rá rajzolni). Segítenek a lent található képek!
Lépések:
1. Hajtsuk félbe a lapot, hogy a végén a belsejébe köszöntőt tudjunk írni!
2. Mártsuk festékbe az ujjunkat és nyomjunk a papírra, egymástól távolabbra pöttyöket vele!
Hagyjuk megszáradni!
3. Ha megszáradt, rajzoljunk szemet, szájat, szirmokat és szárat a pöttyök köré, így
készülnek az „ujjlenyomat-virágok”!
4. A belsejébe versikét, köszöntőt írhatsz édesanyádnak. Ha nincs ötleted, használd a cikk
elején olvasható Kis Jenő verset! Jó készülődést kívánok!

Az anyák napi rovatot írta és összeállította: Horváthné Kánya Enikő
Forrás: https://www.nlcafe.hu/otthon/20130504/ajandek-anyak-napja-csinald-magad/
https://www.nlcafe.hu/eletmod/20150502/anyak-napja-tortenete/

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018.03.29. ülés
- Balatonberény Község Önkormányzata megtárgyalta Dr. Belina Csaba, háziorvos, Lipicsné
Salamon Ágnes, védőnő és Pápai Bernadett, Alapellátási Intézet vezetőjének a 2017. évi
tevékenységről adott beszámolóját. A képviselő-testület a beszámolókat elfogadta és köszönetét
fejezte ki az egészségügyi szolgáltatóknak munkájukért.
- A képviselő-testület, mint a Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8649
Balatonberény Kossuth tér 1.) alapítója a Felügyelő Bizottság tagjainak határozott időre, 2018.
március 29. napjától 2021. március 30. napjáig megbízza:
Gáspár Viktor Antal, 9700 Szombathely, Haladás u. 12,
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Megyeri Gyuláné, 8649 Balatonberény, Kossuth u. 92. és
Horváth Lászlóné, 8649 Balatonberény, Irányi Dániel u. 9. szám alatti lakosokat.
- A képviselő-testület, mint a Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8649
Balatonberény Kossuth tér 1.) alapítója a könyvvizsgálói feladatok ellátására határozott időre
2018. március 29. napjától 2021. március 30. napjáig megbízza, Starkné Rezeli Erzsébet (an:
Ehardt Erzsébet), 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 4. sz. alatti lakost
- A képviselő-testület, mint a Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8649
Balatonberény Kossuth tér 1.) alapítója elrendeli, hogy jelen határozat a. és b. pontja szerinti
személyi változások az alapító okirat módosításával kerüljenek átvezetésre a cégnyilvántartáson.
Véghelyi Róbert a Kft ügyvezetője
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kossuth téri és a strandi játszóteret megnyitották, azok
játékra alkalmasak, így a húsvéti időszakban azt használhatják a szülők, gyermekek.
Ismerteti az előterjesztés szerinti javaslatát a strandi belépőjegyek, árak tekintetében, melynek
indoka, hogy az elmúlt évben nettó 40 millió Ft értékű beruházás valósult meg.
Az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről elmondja, hogy 7 fő került felvételre. A következő
időszakra mintegy 20 millió Ft bérköltséggel számol. A zöldterületek kezelését végző csapat, a
takarító személyzet már felállt, és a műszaki csapat is hamarosan összeáll. További 1-2 fő
közfoglalkoztatott alkalmazása még függőben van, de úgy látja, hogy a nyári feladatokra a
szükséges létszám az elmondottak szerint rendelkezésre áll.
- A képviselő-testület a községi strand működéséről szóló 9/2017.(V.26.) önkormányzati
rendeletét felülvizsgálta, és az előterjesztés szerinti módosításokkal, javaslatokkal rendeli a tervezet
elkészítését.
- A képviselő-testület megismerte a belső ellenőrzési feladatok ellátására adott ajánlatot, és a
korábbi évek jó munkakapcsolata alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Forró Barbara egyéni vállalkozóval (8700 Marcali, Karikó u. 13.) a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI.31.) Korm. rendelet (Bkr.) és a
2011. évi CXCV tv. (Áht.), valamint Balatonberény Község Önkormányzatának belső ellenőrzési
vezetői és belső ellenőrzési feladatok ellátására 20.000 Ft/hó összegben, az előterjesztés melléklete
szerinti megbízási szerződést megkösse.
- A képviselő-testület 1 szavazattal, 5 ellenszavazattal a módosító javaslatot elutasítja, mely
szerint a tulajdonát képző balatonberényi, 660/15 hrsz. alatt felvett „strandfürdő, üzletek és
kemping” megnevezésű, 5 493 m2 alapterületű ingatlanát - ténylegesen Naturista Strand és
kemping elnevezés alatt üzemel- a Balatonberény, Hétvezér u. 2. szám alatt továbbra is bérbe
kívánja adni a Balatontourist Kft. 8200 Veszprém, Jutasi út 23. alatti társaságnak.
2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig a következő feltételekkel:
 bérleti díj mértéke 8.670.908 Ft + áfa = 11.012 054 Ft
A jelenlegi bérlő, Zala kempingek működésével, vezetésével az önkormányzat maximálisan
elégedett, ezért a jövőben üzemeltetésre a cég megbízását kéri szem előtt tartani.
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- A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal támogatja, hogy a tulajdonát képező
balatonberényi 660/15 hrsz. alatt felvett „strandfürdő, üzletek és kemping” megnevezésű 5 493 m2
alapterületű ingatlanát, mely - ténylegesen Naturista Strand és kemping elnevezés alatt üzemel a Balatonberény, Hétvezér u. 2. szám alatt továbbra is bérbe kívánja adni a Balatontourist Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 23. alatti társaságnak.
2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig a következő feltételekkel:
 bérleti díj mértéke 8.670.908 Ft + áfa = 11.012 054 Ft
 a bérleti díjból az eredményes pályázat szerinti felújítási munkák megkezdéséig 2.000.000
Ft + áfa összeget beruházásra elszámolhat
A jelenlegi bérlő, Zala kempingek működésével, vezetésével az önkormányzat maximálisan
elégedett, ezért a jövőben üzemeltetésre a cég megbízását kéri szem előtt tartani.
- Balatonberény Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Balatongyöngye
Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett, „Közösségi célú egészségre nevelő, szabadidős és
sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése” című konstrukcióra.
A támogatási kérelem címe: „Balatonberényi Községi strandon fitnesz eszközök építése”
Megvalósítási helyszíne az Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonberényi Községi strand, 8649
Balatonberény, Balaton u. 6., 1238/11 hrsz. (belterület).
A tervezett fejlesztés keretében 2 db új fitnesz eszköz, 1 db napelemes kandeláber és 120 m2
felületen gumiburkolat kiépítésére kerül sor, valamint általános költségekre vonatkozó
tevékenységek is megvalósulnak.
A projekt összköltsége bruttó 5.000.000 Ft, a támogatási intenzitás 100%. Az önkormányzat a
pályázat beadásakor nem tervez nem elszámolható költségeket, azonban ha a támogatói döntés
állapít meg nem elszámolható költségeket, azokat az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
- A képviselő-testület az önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2017. évről adott
pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadta, és megköszönte munkájukat, amelyekkel a község
közösségi életének aktív részesei.
- A képviselő-testület a tulajdonában álló Közpark elnevezésű, 1238/21 hrsz-ú ingatlanon,
hozzájárul a Telenor adótorony ideiglenes jellegű elhelyezéséhez, 2018. 05. 01-től 2018. 09. 31ig terjedő időszakban az előterjesztéshez csatolt vázrajz szerint. Balatonberény Önkormányzata
Képviselő-testülete a bérleti díjat 150.000 Ft-ban állapítja meg. Balatonberény Önkormányzata
Képviselő-testülete megbízza az 1. pont szerinti cél biztosítása érdekében a polgármestert, hogy Dr.
Balázs György ügyvéd (8700 Marcali, Tóth Á. u. 9. sz.) közreműködésével a bérleti szerződést
elkészítse. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
- A képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 23.§ (2) bekezdésére, a következőket
rendeli el:
szőlőhegy kiemelt településképi kezelésű
adótorony a belterületen nem létesíthető.
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A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt
Településképi rendelet-tervezetet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet, valamint a 314/2012
(XI.8.) kormányrendelet 28.§-29.§ szerinti egyeztetésről gondoskodjon.
- A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta.
- A képviselő-testület a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadja.
- A képviselő-testület a www.balatonbereny.hu honlap admin feladatainak ellátására kötött,
2015. november 2-án kelt szerződést akként módosítják, hogy a megbízott adatai a következők
szerint változik 2018. április 1. napjával:
TOR-SIF Bt. 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 28. Adószám: 26218458-2-14 Cégj. sz.: 1406-309121, aláírásra jogosult: Toronyiné Sifter Judit
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
- A képviselő-testület a Berényi Hírlap nyomdai munkáira 2017. 09. 06-án megkötött szerződést
akként módosítják, hogy a megbízott adatai a következők szerint változik 2018. április 1.
napjától:
TOR-SIF Bt. 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 28. Adószám: 26218458-2-14 Cégj. sz.: 1406-309121, aláírásra jogosult: Toronyiné Sifter Judit
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
- A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Fischermen’s village Kft. 8200
Veszprém, Jutasi u. 23. szám alatti felszámolt cég önkormányzati tartozása kapcsán a szükséges
intézkedéseket megtegye, és amelynek költségeit – az ügyvédi ajánlat szerint - az általános
tartalék terhére biztosítja.
Horváth László polgármester
A héten, kedden kereste meg a MÁV képviselője, mert májusra tervezik a műszaki átadást,
amelyhez az önkormányzat hozzájárulása is szükséges. Április 10-én lesz bejárás a községben, ahol
konkrétan dokumentálni fogják az önkormányzat igényeit a helyreállítás érdekében. A teljesség
igénye nélkül: Margaréta vendéglő előtti útszakasz, a naturista strand melletti parkoló, Hunyadi
park, a sportpálya parkolója.
A gyalogos átkelőhelyek, a tervező által egyeztetett módon kerülhetnek kialakításra.
A következő időszakban a naturista strand melletti parkolóra még igényt tart a kivitelező cég, mert
mederburkoló lapokat szeretnének ott tárolni, a munkák folytatása miatt.
Fehér László műszaki ügyintézőnél lehet jelezni a problémákat. A 7119-es út állapota is kritikussá
vált, ez azonban a Közút Kht. kezelésében van, de ennek ellenére az önkormányzat részéről is
nyomatékosítani fogják a helyreállítási igényt.
Gazda János képviselő kérdésére elmondja, hogy a 7119-es út melletti padkán is dolgozik a
kivitelező cég. A volt Erdért telepen, amely a Péberény Kft. tulajdonában van, egy cég szerzett még
részesedést, aki már két éve elkészítette a naperőmű terveit. A cég villamosenergia termelést
folytat, az önkormányzatnál a helyi iparűzési adó alá bejelentkezett. A cég konkrétan nem kereste
meg az önkormányzatot.
Horváth László
polgármester
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Választási eredmények
Szavazóköri eredmények az egy szavazókörös településen és a kijelölt szavazókörben
Balatonberény 001.számú szavazókör
SOMOGY 03. számú egyéni választókerületi szavazás
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő
választópolgárok jegyzékében szereplő, a
szavazókörben lakcímmel rendelkező
választópolgárok száma
850

Szavazóként megjelent, a szavazókörben
lakcímmel rendelkező választópolgárok száma

636
74,82 %

Szavazatok száma jelöltenként
KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT
Bodai Istvánné - EU.ROM

0

Buzás Benedek Géza - SZEM PÁRT

0

Dr. Mészáros Géza József - MSZP-PÁRBESZÉD

56

Dr. Steinmetz Ádám - JOBBIK

273

Dr. Szilágyi Zsolt

0

Fábián László - MOMENTUM

0

Filák Péter - LMP

10

Horváth András - SEM

2

Kolesznyikov Oleg - HAJRÁ MAGYARORSZÁG!

1

Móring József Attila - FIDESZ-KDNP

284

Szabó Lászlóné - MCP

0

Tóth Gábor - Független jelölt

5
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A pártlista neve
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT
PÁRT
MOMENTUM MOZGALOM
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
KÖZÖS NEVEZŐ 2018
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT
DEMOKRATIKUS PÁRT
ÖSSZEFOGÁS PÁRT
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
IRÁNYTŰ PÁRT
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉGKERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
NET PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ
EMBEREK PÁRTJA
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
CSALÁDOK PÁRTJA
LEHET MÁS A POLITIKA
TENNI AKARÁS MOZGALOM
REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT
KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Szavazat
1
9
48
0
2
0
0
9
71
0
2
0
296
0
164
0
0
0
3
24
0
0
0

Forrás: www.valasztas.hu

Interjú
Április havi interjúalanyom Dr. Belina Csaba, háziorvos. Ezúton is köszönöm neki, hogy a
rendelkezésemre állt, készséggel válaszolt a kérdéseimre.
1. Meséljen magáról, kérem!
1963. június 7-én, Nagykanizsán születtem. Gelséről származom, az általános iskolai
tanulmányaimat is ott végeztem. Pannonhalmán érettségiztem. Az egyetemet Pécsett végeztem. Az
öt éves gyakorlati időmből egy évet Keszthelyen, az intenzív osztályon; egy évet Nagykanizsán, a
baleseti sebészeten; három évet pedig Mohácson baleseti sebészként töltöttem. 1995-ben márciustól
szeptemberig Sümegen voltam sebész főorvos. 1995 szeptemberében költöztünk
Somogyudvarhelyre, ahol 1997-ig voltam háziorvos, majd ’97-2000-ig Háromfán dolgoztam
ugyanebben a pozícióban. 2001-től Balatonberényben vagyok háziorvos, ekkor költöztünk ide.
8
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2014. június 1-jétől a berényi praxissal párhuzamosan Dióskálban látom el a betegeket, ugyanettől
az időtől fogva Sümegen ügyelek.
Feleségemmel, Andreával, fiammal, Dáviddal (22) és lányommal, Petrával (19) élek
Balatonberényben. Van egy nagy fiam is, ő 28 éves, színművészetit és andragógiát végzett. Dávid
Pécsett tanul közgazdaságtant, Petra gyógytornásznak készül.
2. Miért döntött úgy, hogy orvos lesz?
8. osztályos tanuló voltam, amikor 23 éves korában agyvelőgyulladásban meghalt a bátyám, ekkor
döntöttem el, hogy szeretnék segíteni az embereken. Elolvastam Frank G. Slaughter A frontsebész
című regényét, ez az oka annak, hogy kimondottan a sebészetet választottam.
3. Ön sebész. Miért döntött úgy, hogy háziorvos lesz?
Elsősorban anyagi okai voltak. 1995. március – szeptember között sebész főorvos voltam Sümegen,
nettó 20 ezer forintot kerestem. Nem tudtunk megélni. Ez év szeptemberétől Somogyudvarhelyen
kezdtünk új életet, itt lettem háziorvos.
4. Mit gondol az egészségügy jelenlegi helyzetéről hazánkban?
Csodálatosnak tartom, mert csoda hogy működik. Az
egészségügy egyébként azért működik még, mert annak
ellenére, hogy azt mondják, a jó ápolók és jó orvosok
külföldön vannak, még nem omlott össze a rendszer. Az
egészségügyi személyzet – itt nem csak az orvosokra,
ápolókra gondolok, hanem mindazokra, akik az
egészségügyben dolgoznak - sínyli a rendszer hiányosságait
és ennek ellenére még mindig ugyanúgy vagy jobban
elvégzik a munkájukat. A csökkent létszám ellenére még
működik a rendszer. Csak egy példát mondok: régen a 75
ágyas sebészeti osztályon 15-en dolgoztak, most ugyanitt 5en dolgoznak és az ágyak száma maradt.
5. Mennyire elégedett a feltételekkel –anyagi, tárgyi, egyéb vonatkozásokban -, amelyeket
biztosítanak a munkájához?
A három munkahelyemen tudom biztosítani a család megélhetését.
6. Sokat hallani arról, hogy nagy hiány van orvosok terén is Magyarországon. Mit gondol
miért?
A kórházak és a szakrendelők leépítése miatt nagy az adminisztrációs teher. A fiatalok nem akarják
vállalni. Külföldre azért mennek a fiatal orvosok, mert az egyetem harmadik évétől külföldi
tanulmányutakra viszik őket, ahonnan sokan úgy térnek vissza, hogy szerződést ajánlanak nekik.
Továbbá egyértelműen látják a fiatalok a különbséget a külföldi és a hazai egészségügyi rendszer
között.
Amellett a tény mellett sem lehet elmenni, hogy a Somogy megyei háziorvosok átlag életkora 63 év.
9
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7. Miben különböznek a női és férfi páciensek, van-e különbség az elvárásaikban?
Nehéz kérdés. „Minden sikeres férfi mögött egy nagyszerű nő áll.” – tartja a mondás, kivetítve az
orvoslásra ez a mondat így nézne ki: „Minden beteg férfi mögött áll egy nő.”
A férfiak nem betegség tudatos emberek, nem akarnak tudomást venni a problémákról. Ebben az is
közrejátszik, hogy úgy érzik, ők a családfenntartók és emellé nem férhet az, hogy ők betegek.
Általában a nő viseli a család lelki terheit, ő az, aki irányítja, és együtt mozgatja a családtagokat. A
tapasztalatom az, hogy minden beteg férfit támogat egy nő, legyen az feleség, nővér, húg vagy
lánygyermek. A nők kontrollálják és segítik őket, amikor egészségügyi ellátást kell igénybe venniük.
A női páciensek könnyebben megértetik magukat, kommunikatívabbak. Én orvosként mindenkinek,
férfinak és nőnek egyaránt ugyanazt az ellátást nyújtom.
Horváthné Kánya Enikő

Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
Látnivalók
Nézzük tovább Kanyar József statisztikáját 1907-ből.
1907. év A
Az állandó
Szállodák
Kiadószobák
helység neve:
fürdővendégek száma:
száma:
száma:
Balatonberény
1000 – 1500
4
200
Balatonkeresztúr 200 – 300
30
Fonyód
600 – 700
4
400
Boglár
800 – 1000
3
300
Lelle
1000 – 1500
2
350
Szemes
600 – 700
2
80
Szárszó
400 – 600
150
Földvár
1000 – 1200
4
100
Zamárdi
200 – 250
70
Siófok
8000 – 9000
5
400
Tehát ebből láthatjuk, hogy a fejlődésben még mindig az élvonalban van a község, már ekkor 10001500 vendég van. Csupán Balatonlelle zárkózott fel vendéglétszámmal, de a kiadó szobák számával
megelőzte, mert ott már 350, míg Balatonberény csak 200.
Ekkor Siófok a legnépesebb üdülőhely 8000-9000 vendéggel és 400 kiadó szobával.
Ezután Balatonberény üdülőfejlődése megreked, míg a többi község - Balatonkeresztúr kivételével
- megelőzik.
Az 1900-as években alakulnak a déli parton az üdülőfejlesztést szolgáló egyesületek.
Balatonberényt ebben csak Balatonföldvár előzi meg 1898-ban, amikor a Fürdőtelepesek
Egyesülete megalakul. 1899-ben Balatonberényben is Fürdőegyesület alakul. A többi községekben
csak 1903 után alakulnak hasonló egyesületek. Kanyar József szerint a Balatonberényi
10
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Fürdőegyesület létrejöttét megelőzte a Balatonszentgyörgyön alakult Társas Kör 1895-ben. Ez
bizonyára a jegyzőség, vasút, orvos, patikus tisztviselőkből állt. Ez lehetett később a megalakult
fürdőegyletnek is a magja.
De ismét lássuk Kanyar József statisztikáját a fürdőegyesületek alakulásáról.
Balatonföldvári Fürdőtelepesek Egyesülete
1898. év
Balatonberényi Fürdőegyesület
1899. év
Balaton-Fonyódi Szépítési Egylet
1903. év
Balatonboglári Fürdőegyesület
1904. év
Balatonklub Balatonföldvár
1904. év
Balatonkeresztúri Fürdőegyesület
1904. év
Balatonlellei Fürdőegyesület
1906. év
Balatonszemesi Fürdőegyesület
1908. év
Balatonföldvári Fürdő Részvénytársaság
1909. év
Balatonszárszói Fürdőegyesület
1910. év
Balatonfenyvesi Fürdőegyesület
1911. év
Fonyód-Sándortelepi Fürdőegyesület
1913. év
Néhány egyesület a Horthy kor elején alakult:
Balatonlellei Gyógyfürdő Egyesület
1923. év
Balatonföldvári Fürdőegyesület
1924. év
Balatonkiliti Vilmatelepi Fürdőegyesület
1925. év

Környezetünk
A Föld napja április 22.
Idén lesz világmértékben a 48. Föld napja, Magyarországon a 28. Hiába teszünk együtt 28 éve a
környezetért, még mindig olyan sok – vagy egyre több? – a teendő, hogy a Nemzetközi Föld Napja
Hálózat idén először azt kérte, segítsük eldönteni, melyik legyen a Föld napja kiemelt témája három
égető feladat közül. Nyert a műanyagmentes világ!
Alig 70 éve kezdődött a műanyagok tömeggyártása, és ma már évi 8,3 milliárd tonna új (nem
újrahasznosított) műanyag termékkel árasztják el a piacot a vegyi gyárak a BBC szerint. Ebből 6,3
milliárd tonna kerül évente a szemétbe. A hulladéknak csak 9%-át hasznosítják újra, 12%-át
elégetik, a maradék 79% (5,5 milliárd tonna) pedig szemétlerakókban, illetve a természetben,
vizeinkben végzi. Ha így folytatjuk, 2050-re annyi lesz a műanyag a tengerekben, mint a hal! Már
ma is hatalmas műanyag szemétszigetek lebegnek a Csendes-óceán vizein, és az ún.
mikroműanyagok már ivóvizünkben is megjelentek. Műanyag mossa a tengerek partját, és
műanyag van a tengeri teknősök több mint felének gyomrában, a tengeri madarakénak pedig
majdnem mindegyikében. A mindent beborító, nem lebomló műanyag egyaránt veszélyezteti a
vadvilág és az ember egészségét. Ennyit lehetetlen újrahasznosítani, elégetni, eltemetni – egyetlen
lehetőség marad: mondj nemet az egyszer használatos kényelmi műanyagokra! Ha sokan
visszautasítjuk, nem éri meg gyártani, és akkor a hulladék is kevesebb lesz. Palack, pohár, evőesz11
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köz, szívószál, zacskó… minden nap!
A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a
figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják,
Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére
az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította.
A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást
szerveznek civil szervezetek és helyi önkormányzatok, iskolák.
Tájékozódj,
tégy
a
túlfogyasztás, az éghajlatváltozás
ellen! Minden héten!
És mit tehetsz még? Sokat. Zöldítsd
környezetedet, ültess fát, termelj
haszonnövényeket,
komposztálj,
éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj
közösen, ne vásárolj csomagoltat,
válts környezetbarát szerekre, félkész,
kész helyett egyél friss hazait, egyél kevesebb állatit; ajándék a környezetnek, egészségednek. A
Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált Magyarországon.
Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.
A Mit tehetsz Te? mozgalom lényege, hogy megmutassuk, egészen egyszerű cselekedetekkel is
jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Elég, ha csak odafigyelünk
cselekedeteinkre és azok következményeire. Ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan
választunk, vásárolunk, közlekedünk, döntünk stb. környezetünk fenntarthatósága érdekében, máris
tettünk valamit a változásért. Válassz, sokat tehetsz! A mindennapi apró cselekedetek része a
tájékozódás, mert ha tudod például, hogy mi az az ökolábnyom - számláló, vagy mennyi idő alatt
bomlik le egy műanyag reklámszatyor, vagy mekkora a húsfogyasztás környezeti terhe, akkor már
azt is tudod, mit kell tenned. Minden nap. Mert, ahogy a Föld napja mozgalom egyik jelszava is
mondja Egyetlen nap kevés…
A mozgalom célja, hogy végre ráébredjünk, ne mindig másoktól várjuk a megoldást, mi magunk is
tegyünk jobb, élhető jövőnkért és utódaink jövőjéért.
A jeles nap Földünk eltartó képességének határaira, védelmére hívja fel a figyelmet, arra, hogy
mit tehetünk mi. Negyedszázad alatt sokat tettünk, együtt iskolákkal, civilekkel, ám mégsem eleget
– gyorsul a felmelegedés, és a változáshoz alkalmazkodnunk kell, évi egyetlen nap már kevés! A
25. Föld napján az évi egy helyett HETI EGY FÖLD NAPJÁT hirdettünk, hogy ezentúl egymást
segítve váltsunk egy hosszútávon fenntartható életmódra. Sok a teendő, sok cselekvési lehetőség
közül választhatsz, a lényeg, hogy ne várj másokra, a szomszédra, az iskolára, a döntéshozókra.
Egyének, helyi közösségek, civil szervezetek nélkül nincs előrelépés. A nemzetközi szervezetek, a
kormányok önmagukban nem képesek tenni, szükség van a civil mozgalmak, a közösségek,
egyének erejére, támogatására. Válassz kihívást, akár többet is! Kis odafigyeléssel, semmi vagy
csekély ráfordítással sokat tehetsz.
12
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Kihívások:
1. Hagyd pihenni a kocsit! - Hetente legalább 3-szor mondj le az autóról!
2. Versenyezz a fákkal! - Heti egy húsmentes nappal akár a fákkal is versenyre kelhetsz.
3. Egyél több hüvelyest! - A hüvelyesek a húsokkal ellentétben fenntarthatóan termeszthetők, és 23-szor annyi fehérjét tartalmaznak, mint a búza, a rizs, és 5-ször olcsóbb fehérjeforrások, mint a tej.
4. Légy klímabajnok, heti 3 vegán nappal! - Heti 3 húsmentes nappal évi 600 kg-mal kerül
kevesebb káros gáz a levegőbe. Fejenként.
5. Éheztesd a kukát! - Tény, hogy a kidobott étel 42%-a a háztartásokból kerül ki. Ebből is látszik,
hogy érdemes a házunk táján kezdeni.
6. Komposztálj! - A hazai háztartási hulladék közel 30%-a szerves hulladék.
7. Nejlonzacskót? Köszönöm, nem! - Amíg elfogadjuk, gyártják, és sokáig velünk marad - 1,3
millió fogy naponta csak Magyarországon.
8. Igyál csapvizet, palackozott helyett! - Csak Magyarországon évente 1,2 milliárd liter ásványvíz
fogy, ez kb. 45 000 tonnányi műanyag palack. Rengeteg energiát, vizet és nyersanyagot emészt fel
ezek gyártása, szállítása, a hulladék eltüntetése.
9. Válts szelíd szerekre! - Négyféle vegyi anyag épp elég! Mosószóda, szódabikarbóna, fehérítőfolttisztító só, ecet. A szelíd szerekből nem kerül a vizekbe - onnan meg vissza az ivóvízbe - a
hormonháztartásra ható anyag, nem lebomló, a szervezetben felhalmozódó vegyi összetevő.
10. Tarts 50 km-es diétát! - Ha alapvető élelmiszereink legalább 60-70%-át közvetlen
környezetünkből, lehetőleg az 50 km-es körön belül termeltekből szerezzük be, azzal
egészségünket és az éghajlatot is védjük.
11. Ültess haszonnövényeket! - Ha van kerted, ne csak tuját ültess, kísérletként kezd a kert egyik
sarkában egy kis veteményessel, majd gyümölcsfákat is ültess!
12. Ültess fát! - Legalább egyet a Földnek! A fák segítenek, lassítják a klímaváltozást.
13. Ünnepelj zölden! - Ne tárgyakat, magadat add. Ajándékozd azt, amihez értesz.
Forrás: http://www.fna.hu

Giczi Anita

Május 1. – A munka ünnepe
Ha meghalljuk azt a dátumot, hogy május 1-je, mindenki arra gondol, hogy végre
kikapcsolódhat, ellátogathat a különböző majálisokra, programokra, melyeket ezen a napon
tartanak. Sokan nem tudják, hogy valójában ehhez a naphoz véres politikai események fűződnek.
Az 1800-as évek elején a munkások napi 11-14 órát dolgoztak és csak jó pár évvel később, az
1830-as években, Angliában merült fel az ötlet, hogy csökkenteni kellene a munkaidőt. Törvény
rendelkezett a napi tíz órás munkaidőről, ez azonban csak negyven évvel később, 1870-es években
vált általánossá. Az Amerikai Egyesült Államokban bevezetésre került a nyolc órás munkarend az
állami alkalmazásban állók számára, Európában azonban nehézkesen sikerült ezt elérni. Az 1873-as
gazdasági világválság csak rontott a helyzeten, a munkanélküliek száma megnövekedett. Ez volt az
egyik fő ok, hogy sürgetővé vált a munkaidő csökkentése. Világszerte sztrájkokba kezdtek az
13
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emberek. Az Amerikai Munkásszövetség 1881-ben jött létre. Egy évvel később tagjai részt vettek a
clevelandi kongresszuson, ahol arra a következtetésre jutottak a nyolc órás munkaidővel
kapcsolatban, hogy az „több munkaalkalmat, megnövekedett béreket … több örömöt és
gazdagságot biztosít azoknak, akik ezt a gazdagságot létrehozzák. Ez megteremtené a művelődés
szükséges előfeltételeit és javítaná a tömegek kulturális helyzetét. Csökkentené a bűnözést és az
iszákosságot. … Növelné a termelést és növelné a tömegek fogyasztóképességét is.”
1886. május 1-jére sztrájkot szerveztek, ahol a 350 ezer fős tömegbe lőttek a rendőrök, kilencen
vesztették életüket. 1889-ben megalakult Párizsban a II. Internacionálé, ahol elfogadták azt a
határozatot, hogy nemzetközi sztrájkot kell hirdetni, ahol egy azon időpontban valamennyi nemzet
egyszerre terjeszti elő igényét a nyolc órás munkaidő iránt. Amerikában eddigre hasonló okok miatt
már megjelölték 1890. május 1-jét, így ezt figyelembe véve erre a napra tűzték ki a párizsiak is.
Hazánkban is először ezen a napon emlékeztek meg május elsejéről, melyről így nyilatkoztak
akkoriban: „A csapatok katonás rendben érkeztek. Zárt sorban a város minden részéből, a liget
határán kibontják a zászlót, magasra emelik a jelszavakat hirdető táblákat, melyekről a párizsi
kongresszus három nyolcasa sötétlik: 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra alvás. De csak a
szimbólum egyforma, az alakok, melyek a zászló mögött vonulnak, nagyon különbözők. … Aztán jő
egy másik áradat. Elől büszkén lobog a trikolor, s a háromszín mögött néhány díszmagyar öltönyös
kucsmás ember feszít. Ki ne találná ki, hogy ezek a csizmadiák. Díszmagyar és szocializmus! –
ilyen is csak magyar földön terem.”
(Forrás: http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/39007/1)
Horváthné Kánya Enikő

Közérdekű információk és olvasói cikkek
Március 15-i megemlékezés
Egyik nemzeti ünnepünk március 15-e, amikor az 1848-as
forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Szokásainkhoz
híven az érdeklődőkkel idén is együtt ünnepeltünk a
Művelődési Háznál. Az időjárás kegyes volt a faluhoz,
hiszen az előrejelzések ellenére tiszta, bár kissé szeles
időben került sor a 2018-as ünnepi megemlékezésre.
A Himnusz eléneklése után először a Csicsergő Óvoda
növendékeinek műsorát hallhattuk, majd a Nyugdíjas
Egyesület adott elő Kossuth-nótákat. Ezt követően Horváth
Péter alpolgármester úr mondott ünnepi beszédet. A
továbbiakban ifj. Horváth László és Varga Paméla
szavalták el a forradalom költőjének, Petőfi Sándornak két versét, majd a Képviselő-testület tagjai
elhelyezték a Kossuth szobornál a megemlékezés koszorúját, az ovisok pedig az általuk készített
nemzeti színű lobogókat. A program zárásaként az énekkartól hallhattunk további nótákat.
Forrás: www.balatonbereny.hu

Horváthné Kánya Enikő
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In memoriam ifj. Garai Géza
Nem könnyű műfaj a nekrológírás. Itt ülök a billentyűzet
felett: minden leütés előtt egy-egy újabb emlék jelenik meg
előttem, s már megint potyognak a könnyeim. Még most sem
hiszem el, hogy Tőled kell búcsúznunk, Géza.
Mindig is igazi közösségi ember voltál. Csupa
nagybetűvel. Te akkor voltál boldog, ha magad körül mindenkit
boldoggá tehettél. Ezért voltál annak idején az ifjúsági élet
motorja, ezért segítetted egyesületi tagként minden erőddel
évtizedeken át a berényi sportot, a polgárőrséget, az önkéntes
tűzoltókat, és ezért nem volt szinte olyan rendezvény a községben, amit munkáddal vagy
felajánlásaiddal ne támogattál volna. S ezért szolgáltad szeretett faludat két cikluson át
képviselőként is.
Vendéglátósként egyszemélyes intézménnyé váltál. "A Gézához" mentünk le esténként, ahol az
ital mellé mindig járt egy jó szó is.
Most már elárulhatom, főként Neked volt köszönhető, hogy jómagam is közéleti szerepet
vállaltam. Ma is előttem van a kép, amikor azt mondtad nekem: „Most már Nektek kell jönni, Peti.”
Képviselőként rengeteg támogatást kaptam Tőled. Ám soha nem a saját dolgaid miatt kerestél,
mindig a közösség és a segítségre szoruló emberek érdekében. Istenem, hányszor hallottam Tőled:
„Nekünk itt össze kell tartanunk...” S Te ebben is példát mutattál mindnyájunknak.
Falud szerelmese voltál, igazi lokálpatrióta, aki nagyon tudott becsülni és szeretni mindenkit,
aki Hozzád hasonlóan tett szeretett Berényedért. Olyan ember, aki őszinte szívvel tudott örülni
minden elért eredménynek.
Vasárnap van. Idegenben játszik a csapat. Ilyenkor szoktál hívni, hogy nem megyünk-e el a
meccsre. De a telefon néma, nem hív az ismerős szám. S még mindig nem tudom elhinni, hogy
többé nem is fog…
Balatonberény Község Önkormányzata, a Balatonberényi Községi Sportegyesület, illetve a
Balatonberényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága egyaránt fájó szívvel búcsúzik
Tőled, Géza. Köszönünk mindent Neked. Nyugodj békében.
Horváth Péter
alpolgármester
_______________________________________________________________________________
Megtartott tavaszi rendezvényeink
A nyugdíjas egyesület február 10-én tartotta a már hagyományos farsangi bálját. A
rendezvényre több mint ötven egyesületi tag és vendég érkezett. A megjelentek szórakoztatásáról
Lakos István, zenész gondoskodott. Aki vacsora nélkül érkezett, annak sem kellet üres gyomorral
töltenie az estét, mert a büfé nem csak a torok „nedvesítését”, hanem a hasak „feltöltését” is
biztosította. Nagy sikerük volt a jelmezben megjelenteknek. Felvonulásuk után a zsűrinek komoly
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fejtörést okozott a helyezettek kiválasztása és ezzel együtt a díjak odaítélése. Az est folyamán
mindenki kipróbálhatta szerencséjét, mert a hagyományos tombolasorsoláson nagyon sok
nyeremény talált gazdára.
Az egyesület ezúton is megköszöni
Takács Szilveszter, Kovács János, Nagy
Olga, Hosszú András és Tóth Piroska
balatonberényi vállalkozóknak, valamint a
Búbos Csárda és a Gólyafészek büfé
vezetőinek,
hogy
hozzájárultak
adományaikkal
a
tombolatárgyak
gyarapításához.
Külön
köszönjük
a
balatonszentgyörgyi Gulya Csárdának,
Csillagvár Étteremnek, Téglagyárnak és a
Keszthelyi Balaton Színháznak a szíves felajánlásaikat. Végül köszönetünket fejezzük ki azoknak a
vendégeinknek, akik ugyancsak bővítették a nyereménytárgyak körét.
Másik hagyományos rendezvény a március 8-án megtartott nőnap. A megjelentek sokaságát
jelezte, hogy megtelt a kultúrház nagyterme. A hölgyeket a férfitagság a tradíciónak megfelelően
virággal köszöntötte. A jelenlévőket az egyesület vezetősége vacsorával látta vendégül, mely a
szokástól eltérően most töltött csirkecomb volt. Ezek sütését Balogh Béla, a Búbos Csárda vezetője
vállalta, melyet ez úton is köszönünk.
A hölgyeket Horváth László polgármester úr köszöntötte. Az általa előadott humoros verset - mely
esetenként a hölgyek felé bizonyos „csipkelődést” is tartalmazott - az ünnepeltek nagy derültséggel
fogadták.
A köszöntőt és a vacsorát az asztaltársaságok jóízű, vidám beszélgetése követte. Jó szívvel
kínálták egymásnak a hölgyek az általuk készített süteményeket, a férfiak pedig kóstolgatták,
„minősítették” az egyszer fejtett boraikat.
Ujj Imre

Kulturális élet és programok
A Művelődési Ház állandó programjai
ÚJ!
Hétfő:17.30 Egészségmegőrzés - Kango-jam klub
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
Szerda: 16.00-17.00 Egészségmegőrzés – Gerinctorna, nem csak fiataloknak!
17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
Csütörtök: Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap,16.00-órától.
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték,
és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
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Könyvtár - epont nyitvatartása:
Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tervezzük „Ügyes kezek” szakkör indítását:
Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás,
Süti-sütöde
Várjuk a jelentkezőket!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Korbai Hajnal: Mesék szeretetről, barátságról
A világ meséiben rejlő sokszínű tanítások segítenek a gyerekeknek
megküzdeni a betegségekkel, félelmekkel; gyógyító erejük köztudott.
Hordozzák magukban mindazt a tudást, amely évszázadok alatt
halmozódott fel az emberi természetről, a világ ügyes-bajos dolgairól.
A kötet a Mesék szépségről, jóságról, Mesék bátorságról, becsületről,
Mesék bölcsességről, bolondságról a világ minden tájáról népmesei
válogatáskötetek folytatása, a történetek ezúttal szeretetről, barátságról
szólnak.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dan Brown: Eredet
Robert Langdon, a szimbolika és a vallási ikonológia harvardi professzora a
bilbaói Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt vegyen egy felfedezés
bemutatásán, amely „mindörökre megváltoztatja a tudományokat”. Az
esemény házigazdája Langdon barátja és egykori tanítványa, Edmond
Kirsch, a negyvenéves tech-mágnás, akit káprázatos találmányai és merész
előrejelzései az egész világon vitatott figurává tettek. A mai este sem
kivétel: azt állítja, hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek
messzeható következményei lesznek. Ám Langdon és a több száz vendég
legnagyobb döbbenetére, az esemény még azelőtt tragikus véget ér, hogy
igazán elkezdődhetne. Langdon kétségbeesett menekülésre kényszerül a
múzeum igazgatónőjével, Ambra Vidallal. Barcelonába szöknek, és
veszélyes kutatásba kezdenek egy jelszó után, amely megnyitja Kirsch titkát. Langdonnak és
Vidalnak meg kell találnia az utat a város labirintusszerű átjáróiban egy olyan ellenséggel szemben,
amely minden fordulónál egy lépéssel előttük jár. (bookline.hu)
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Sport
Labdarúgás: mindössze három pont négy meccsen
Meglehetősen gyengén kezdte a tavaszi szezont csapatunk, hiszen négy mérkőzésen mindössze
három pontot sikerült szereznünk. Felnőtt csapatunk a negyedik, az ifi a tizenegyedik a tabellán.
Eredmények:
Somogyvár - Balatonberény 5:2 (U19: 1:4)
Balatonberény - Zamárdi 3:1 (U19: 1:1)
Somogyjád - Balatonberény 2:1 (U19: 2:4)
Balatonberény - Lengyeltóti 1:3 (U19: félbeszakadt)
A következő fordulók programja:
Balatonszemes - Balatonberény 04. 14. (szombat), 16.00
Balatonberény - Balatonszabadi 04. 22. (vasárnap), 16.30
Kéthely – Balatonberény 04. 28. (szombat) 16.30
Balatonberény - Balatonföldvár 05. 05. (szombat) 12.00
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók. Az ifjúsági mérkőzések a felnőtt összecsapások előtt
kezdődnek.
Horváth Péter

Május 22-ig még felajánlhatja adója 1%-át!
Kérjük, támogassa a Balatonberényért Egyesület munkáját!
Adószámunk: 18622409-1-14
Köszönjük támogatását!

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT.
A májusi szám lapzártája április 30.!
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ÓVODAI BEÍRATÁS
A Margaréta Óvoda Csicsergő Tagóvodája, Balatonberény, Kossuth L. u. 4.
a 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratását:
2018. április 26-án /csütörtök/ 8 órától-16 óráig és
2018. április 27-én /péntek/ 8 órától-16 óráig tartja.

Az óvodai beíratáshoz szükséges okiratok:
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,


a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

 a gyermek esetleges betegségét igazoló dokumentum
 amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy a napközbeni
ellátást biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok.

Balatonberény, 2018. március 23.
Ifiné Bodó Erzsébet
tagintézmény vezető
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