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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. január hó
A Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 8-án rendkívüli nyilvános
ülést tartott.
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és határozatával elfogadta
Balatonberény Településszerkezeti Tervét mellékleteivel együtt, amely a község teljes közigazgatási
területére készült új terv. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Balatonberény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 96/2003.(IX.25.) számú határozata, amely a korábbi Településszerkezeti
Tervet állapította meg.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az 1/2019.(I.9.) számú
önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályzatról, amely a kihirdetését követő 30. napon lép
hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2004.(V.30.) számú
önkormányzati rendelet Balatonberény Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ).
A Településszerkezeti Terv, valamint a most elfogadott Helyi Építési Szabályzat mellékleteivel együtt
2019. február 8. napját követően megtekinthető a www.balatonbereny.hu weboldalon.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a rendezési tervvel és a településkép védelmi rendelettel
kapcsolatosan korábban indult módosításokra vonatkozó ügyekben a fenti rendelet hatályba lépését
követően lesz lehetőség a kérelmek elbírálására.
Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
MEGHÍVÓ
Balatonberény Község Önkormányzata 2019. február 15-én 17 órakor közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghív minden érdeklődőt.
A közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház nagyterme.
Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!
A képviselő-testület január 24-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a Művelődési
Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Ajánlattételi felhívás
Balatonberényben frekventált területen a Balatonberényi Községi Strand főépületében (8649
Balatonberény Balaton u. 6.- 7119-es számú közút mellett) kialakított 21 m2 alapterületű
üzlethelyiség hosszútávra kiadó.
Az üzlethelyiségben hosszú ideje fodrászat működött. A helyiség belső felújításra szorul, melynek
költsége megállapodás alapján esetlegesen beszámítható a bérleti díjba. A helyiség külön
mérőórákkal - víz (almérő), -villany (főmérő) és kéménybekötési lehetőséggel rendelkezik.
Ajánlattétel határideje: 2019.02.15.
Az ajánlatokat postai úton a Balatonberényi Nonprofit Kft. nevére,
a 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. alatti címre kell megküldeni.
Az ajánlatok elbírásának határideje: 2019.02.28. napja, az elbírálás eredményéről a kiíró postai úton
értesíti valamennyi ajánlattevőt.
Részletes információért kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Véghelyi Róbert, tel.: +36 30 902-9599, email: telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu
_________________________________________________________________________________
Felhívás
A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és három
„Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a polgármester ad
át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.
Az elismerések adományozásra minden év március 30-ig tehetnek javaslatot:
 a polgármester, a jegyző,
 a képviselők,
 a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,
 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos
A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának,
de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.
Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2019. március 30. napjáig.
A javaslatokat Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. címre,
vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mailcímre küldhetik.
Balatonberény, 2018. december 6.

Tisztelettel: Horváth László sk.
polgármester
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Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
A község nem volt bekacsolva a balatoni regionális ivóvíz-hálózatba. Ez is sürgős feladat volt,
1971-ben a Községi Tanács megrendelte a vízhálózat kiviteli tervét, majd a Pécsi Vízügyi Igazgatóság
segítségével a Siófoki DRVV kivitelezésében 1976-ban megkezdődött a vízhálózat kiépítése. Ezt
megelőzte a kivitelezési munkát lebonyolító víztársulat megalakítása. A Víztársulat elnöke Kiss
László, pénzügyi vezetője Hótay Béláné tanácsi dolgozók lettek.
Balatonberény és Balatonszentgyörgy közös társulatot alakított.
1976-ban Balatonberény, 1977-ben Balatonszentgyörgy vízhálózatának kiépítése befejeződött. A
bekerülési költség 29 millió forint volt, melyhez a Pécsi Vízügyi Igazgatóság 1,5 millió forintot, a
Megyei Tanács 1 millió forintot, a Községi Tanács ugyancsak 1 millió forint támogatást adott. A
hiányzó összeget a társulat tagjainak kellett viselni, így 10 éves lejáratú OTP kölcsönt kellett felvenni.
Egy érdekeltségre 7.500 forint költség jutott, amelyet a tagok 10 éves részletben egy-egy évre jutó
750,- forinttal fizettek ki.
A Víztársulat alakulását megelőzte a Községi Tanács által készített érdekeltségi kimutatás, amely
egyben a községben lévő üdülőhelyi érdekeltséget is kimutatta. Erről az alábbi képet kapjuk:
Balatonberény
505
Érdekeltség: lakossági
Balatonszentgyörgy
378
Érdekeltség: lakossági
Somogy megyei
74
Érdekeltség: üdülőhelyi
Zala megyei
225
Érdekeltség: üdülőhelyi
Pécs
38
Érdekeltség: üdülőhelyi
Budapest
83
Érdekeltség: üdülőhelyi
Országos egyéb
70
Érdekeltség: üdülőhelyi
Összesen:
1373
Egyéni érdekeltség
Jogi érdekeltség:
1. Zala Megyei Tanács Gyermeküdülő
2. Zalaegerszeg – Nagykanizsa Városi Tanács Üdülő
3. Baranya Megyei Tanács Gyermeküdülő
4. OKISZ Üdülő
5. Mátra Vidéki KTSZ Üdülő
6. MÁV Pécsi Igazgatóság
7. Balatonmáriafürdő ÁFÉSZ
8. ERDÉRT Vállalat Balatonszentgyörgy
9. Sütőüzem Balatonberény
10. Egyházi érdekeltség
A fentiekből láthatjuk a nagyarányú zalai érdekeltséget.
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Szükségessé vált a Kossuth Lajos utca szélesítése. Balatonszentgyörgyöt Balatonberénnyel
összekötő (Mise út) aszfaltozása. A községben a Kossuth Lajos utca két oldalán járda épült, míg a
többi utcákban egy-egy oldalon került kivitelezésre a járda. A község és az üdülőhely valamennyi
utcája házilagos kövezést kapott. Ezzel megszűntek a sáros utcák. A tanács a Petőfi és a Kodály Zoltán
utcák portalanítását elvégeztette, és terv szerint az utcák további portalanítását folytatja.

Közérdekű információk - Olvasói cikkek
Elismerés
Köszöntsük és gratuláljunk Apagyi Máriának /zongoraművésztanár c. egyetemi docens/, balatonberényi polgártársunknak,
aki elismerésben részesült a művészetoktatásban végzett
tevékenységéért!
Művészetoktatói elismeréseket adott át 2018. december 10-én a
Magyar Művészeti Akadémia. A köztestület a Magyar Művészeti
Akadémia Elismerő Oklevelét a művészetoktatásban kimagasló
teljesítményt
elért
pedagógusok,
művésztanárok,
művészetpedagógiai kutatók, közösségek, intézmények részére
adományozza; az elismerésből évente legfeljebb öt adományozható.
Az elismerést 2018-ban többek között Apagyi Mária, balatonberényi
lakosunk, jelenleg a templomunk kántora kapta. A díjakat Vashegyi
György, az MMA elnöke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási,
Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke adták át az Elnökség és a Bizottság tagjainak
jelenlétében.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Művészetpedagógiai kutató
kategóriában Apagyi Mária zongora-művésztanár, címzetes egyetemi docens, az integrált zenei és
vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb magyar
személyisége részére, az integrált zeneművészeti nevelési rendszer kidolgozásában végzett kutató
tevékenységének és eredményeinek elismeréseként.
Gulyás Zoltán
_________________________________________________________________________________
Projektzárás a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában
Jó hangulatú projektzárásra került sor 2018. 12. 11-én a Balatonszentgyörgyi Dobó István
Általános Iskolában. A beszámoló és egy kis mozgás után a résztvevőket egészséges ételekből
összeállított tízóraival vendégelte meg az Alapítvány. A szendvicsek mellé ízlésesen tálalt desszert és
gyümölcstál került a terített asztalra.
A Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány pályázatot nyújtott be 2017-ben
„Menő menza a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskolában” címmel és 20 000 000 Ft
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támogatásban részesült.
A projekt célja az egészséges táplálkozás
népszerűsítése volt. Az egészség fejlesztésének és
az egészségmagatartásból eredő hátrányok
csökkentésének egyik fontos módszere a tudatos
táplálkozás és az egészséges életstílus, életmód
kialakítása.
A projekt keretében ismeretterjesztő programok
valósultak meg az egészséges táplálkozás jegyében.
Előadásokon, tájékoztatókon vettek részt a tanulók
az alábbi témákban:








Ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése.
Helytelen táplálkozással összefüggő betegségek.
Mintaétrendek, mintareceptek bemutatása.
Diétás igény miatti speciális étrenddel összefüggő ismeretek.
Konyhai higiénés ismeretek.
Ételallergia és tünetei, krízis helyzetek.
Energiaegyensúllyal és ételek tápanyagtartalmának kiszámításával kapcsolatos játékos
feladatok.

Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében fotókiállítást,
vetélkedőt, rajzversenyt szerveztek a pedagógusok. Az egészséges táplálkozást népszerűsítő program
ismert emberek bevonásával, 2 alkalommal valósult meg.
2018 májusában Bede Róberttel, a TV paprika séfjével, műsorvezetőjével bemutató főzésre került sor.
2018 szeptemberében Béres Alexandra, fitnesz világbajnok közreműködésével közös torna és „Mit
tegyek, hogy fitt legyek” tájékoztató valósult meg.
Két alkalommal került sor főzőverseny
szervezésére szülők bevonásával, amelyeknek
nagy sikere volt. Gyümölcsszobrászat keretében
az egészséges táplálkozás, a gyümölcsfogyasztás
népszerűsítése érdekében gyümölcsből szobrokat
készítettek a tanulók.
A salátakínáló és gyümölcskínáló programok
keretében különböző salátákat készítettek a
tanulók szakemberek bevonásával, amit a tanulók
és a dolgozók elfogyasztottak.
Három alkalommal került sor tanulmányútra,
ahonnan a résztvevők élményekben gazdagon tértek haza.
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A tankertben fűszerkertet alakítottak ki a diákok pedagógus irányításával. A tanulók lelkesen és
szívesen gondozták az általuk nevelt növényeket. A tankert foglalkozások keretében az elméleti
ismeretek gyakorlati tapasztalatokkal bővültek.
A projektben 6 millió Ft jutott eszközfejlesztésre.
Horváth Gyöngyi
_________________________________________________________________________________
Karácsonyt ünnepelt a falu apraja-nagyja
A hosszú évekre visszanyúló hagyományok
szerint az elmúlt decemberben is megrendezésre
került a Falukarácsony.
A Művelődési Ház zsúfolásig tele volt
gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Itt jegyzem
meg, jó lenne miden rendezvényen ennek a
nagyszámú érdeklődésnek tanúja lenni. Ahogy
érdeklődőkben, úgy programban sem volt hiány:
Először Németh Anna énekelte el Csondor Kata
Add tovább című dalát, meghozva ezzel a
karácsonyi hangulatot. Ezt követte Horváth László
polgármester úr ünnepi beszéde. A továbbiakban Nyers Romina játszott klarinéton, a Csicsergő Óvoda
növendékei és a balatonkeresztúri általános iskola helyi tanulói kedves kis műsorral szórakoztattak
bennünket. A Kabala Tánccsoport keringőt adott elő. A Nyugdíjas Egyesület és a Németajkú Polgárok
dalkörei csodálatos karácsonyi dalokkal leptek meg bennünket, melyeket hosszú heteken keresztül
gyakoroltak e jeles alkalomra. Természetesen a műsort a betlehemesek zárták, akik újfent jókedvre
derítettek minket.
Ezután került sor a negyedik adventi gyertyagyújtásra a Kossuth téren felállított betlehemnél. Papp
Szabolcs, Somogysámson plébániai kormányzójának beszédét hallhattuk.
A karácsonyi ünnepség hamar véget ért, és ahogy azt már megszokhatta a lakosság, a helyi
civilszervezetek vendégül láttak bennünket finom házi süteményekkel, forró teával, forralt borral,
melyet ezúton is hálásan köszönök mindenki nevében.
Horváthné Kánya Enikő
_________________________________________________________________________________
Dr. Lantos Ferenc
Aki itt született Balatonberényben, azt jobban ismerjük, többet tudunk róla, mint aki rövidebb ideig
élt itt közöttünk. Ha életében olyat alkotott, ami több mint figyelemreméltó, és műveiben már a
Balaton és Balatonberény is visszaköszön, akkor pedig nem csak illik, hanem kell, hogy jobban
megismerjük. Talán egyszer majd Berényben is csodálhatjuk alkotásait!
Dr. Lantos Ferenc 1929. február 20-án született Pécsett.
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2010-ben Balatonberénybe költözött, ahol tovább
folytatta alkotói tevékenységét.
Elhunyt 2014. december 20-án (85 évesen)
Balatonberényben.
Házastársa: Apagyi Mária
Foglalkozása: grafikus, festő, képzőművésztanár
Kitüntetései, számos díj mellett: Munkácsy Mihály-díj
(1993), Magyar Köztársaság Kiváló Művész-díj
(2007), Kossuth-díj (2010)
Doktori (DLA) címet szerzett 1997-ben
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja 2000-től
Pécs belvárosában találhatjuk Lantos állandó tárlatát a Vasváry-ház emeleti termeiben (Király utca
19.) A kiállítás hétfő kivételével naponta 10–16 óráig tart nyitva.
Itt megtekinthető – az alkotó műtárgy gyűjteményének csak egy részét képező – az 1960-as évektől
napjainkig feldolgozott 110 műalkotás, melyek megközelítőleg időrendi sorrendben kerültek
bemutatásra (nagyméretű olaj- és akrilképek, valamint rajzok, kollázsok, sokszorosított grafikák).
Az állandó kiállítás Lantos Janus Pannonius Múzeum tulajdonában lévő alkotásaiból és a művész
által Pécsnek adományozott művekből állt össze. Ez a gesztus jelzi azt a szoros köteléket, ami közte
és a mecsekaljai nagyváros között egész munkássága során felfedezhető.
További adatok megismerhetők: www.apagyi-lantos.hu
Az MMA 2012-ben készített portréfilmet Lantosról, ennek egész rövid kis részletét itt
láthatjuk: https://youtu.be/89JRpjAjE5U
Gulyás Zoltán
_________________________________________________________________________________
Új technológia tavasztól a balatoni iszapeltávolításban
Tavasszal munkába állhat a Balatonon az az új
technológiával dolgozó, mobil lágyiszapeltávolító és -víztelenítő berendezés, amelyet több
mint két év alatt fejlesztett ki a Balatoni Hajózási
(Bahart) Zrt. az unió 180 millió forintos
támogatásával, összesen mintegy 350 millió forint
ráfordítással - közölte a cég vezérigazgatója az
MTI-vel.
Kollár József elmondta: a Balaton-parti
önkormányzatok visszajelzései szerint jelentős
probléma a strandokon keletkező lágyiszap
időnkénti eltávolítása, és ezt az új, uszályra szerelt technológiával a korábbiaknál sokkal
hatékonyabban, komplex módon lehet majd megtenni.
A cégvezető beszélt arról is, hogy várhatóan pár hétig tart majd egy-egy strand iszaptalanítása,
amelynek során a berendezés - a komponenseket szétválasztva - a vizet és a homokot visszajuttatja a
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tóba, a maradék, foszforban gazdag iszapot pedig összegyűjti, ezt a balatongyöröki zagytérre
szállítják.
Kollár József úgy fogalmazott, az idei év lesz a tesztidőszak, amikor kiderül, mekkora az igény az új
berendezésre, kell-e esetleg még egyet építeni.
A 2016 őszén indult és a múlt év végén befejezett fejlesztés projektzáró közleménye szerint az uniós
Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) támogatásával kiépített technológiai
rendszer azzal, hogy lehetővé teszi a lágyiszap gyors és gazdaságos eltávolítását az érintett
mederrészekből, hozzájárul a vízminőség javításához, a fenntarthatósághoz és a turisztikai
szempontból optimális mederviszonyok megteremtéséhez.
Kitértek arra is, hogy a kutatás-fejlesztés eredményeként egy olyan új iszapkotró-víztelenítő mobil
rendszert fejlesztettek ki a szakemberek, amelyben nincs szükség a kotrási zagy átmeneti tárolására.
Ezáltal a Balaton teljes felületén, a strandokon, a kikötőkben, a szennyezett vízfolyások torkolatai
előtti területeken is elvégezhető a munka, míg eddig csak a tó mintegy 10 százalékán volt lehetőség a
hidromechanizációs vékonyréteg-kotrásra.
Az új berendezés a hazai hasznosításon túl alkalmas a Balatonhoz hasonló sekély vizű, iszaposodás
által érintett tavak kezelésére külföldön is - áll a közleményben.
Forrás: MTI
_________________________________________________________________________________
Mit kell tudni a horgász regisztrációról és a magyar horgászkártyáról?
(részlet)
A
MAGYAR
ORSZÁGOS
HORGÁSZ
SZÖVETSÉG INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA
Magyarországon a horgászat az egyik
legnépszerűbb szabadidős tevékenység. Az elmúlt
évek
folyamatos
és
jelentős
létszámnövekedésének
eredményeként
a
nyilvántartott horgászok száma mára meghaladja
a 440.000 főt. A horgászat jelentőségét a Magyar
Kormány is felismerte, és 2010 óta számos
kiemelkedő jelentőségű intézkedéssel támogatta
és jelenleg is támogatja a magyar sporthorgászat és a hazai horgászturizmus fejlesztését. A Magyar
Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Magyarország legnagyobb hálózatos felépítésű szervezete,
amely jelenleg 26 tagszövetséget, 13 speciális jogállású gazdasági társasági tagot és 1169
horgászegyesületet tömörít. A szövetség szerteágazó érdekvédelmi-érdekképviseleti, sportági
szakszövetségi és ágazati koordinációs tevékenységet lát el. A MOHOSZ a 2019. január 1-jétől
fennálló közfeladat-ellátási kötelezettségének is megfelelve hosszú távon számos, a horgászat elérését
megkönnyítő elektronikus szolgáltatást kíván biztosítani a horgászoknak és a horgász-szervezeteknek.
Ezek egyik elérési eszközeként, valamint az ellenőrzés és az azonosítás egyszerűsítéseként bevezeti
az elektronikus személyi regisztrációt és ehhez kapcsoltan a Magyar Horgászkártyát.
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1. Miért van szükség a horgászkártyára?
A mai, felgyorsult, elektronizált világban elkerülhetetlen a nyilvántartások korszerűsítése, azok
átláthatóságának, hitelességének és a nyilvántartott adatok védelmének biztosítása, ehhez kapcsoltan
a korszerű, ügyfélbarát ügyintézés és szolgáltatás-nyújtás megvalósítása. Az elvárásoknak a jelenlegi
szigetszerű, döntően papíralapú horgász-szervezeti rendszerek már nem tudnak tartósan megfelelni,
így szükség van a személyi-, a szervezeti és a vízterületi nyilvántartások újrastrukturálására és az
adatok pontosítására, tisztítására is. Mindehhez egy integrált, komplex szövetségi informatikai
rendszer kiépítése alapfeltétel. A horgász regisztráció, a kapcsolódó horgászkártya első lépésben a
személyi, majd az egyesületi nyilvántartást támogatja, segítségével az évi több millió horgászjegy
vásárlás, a tagi jogviszony létesítés és fenntartás is fokozatosan egyszerűsítésre kerül.
2. Mi a Magyar Horgászkártya?
Egy elektronikus vagy személyes regisztrációhoz kötött, QR-kód alapú, személyi azonosító és
kulcskártya funkciójú, személyi igazolvány méretű plasztikkártya, amely az elektronikus regisztrációt
is biztosító komplex informatikai rendszer, az Egységes Horgász- és Horgász Szervezeti Informatikai
Szolgáltató és Támogató Program (HORINFO) további funkcióival a horgászok általános személyi és
szervezeti azonosításában ad segítséget, és egyben megteremti a naprakész egyesületi tagnyilvántartást
is. A horgászkártyán az általános design és biztonsági elemeken túl a kártyabirtokos neve és elsődleges
személyi azonosító adatai, egy 6 karakterből álló egyéni azonosító szám és az azonosítót leképező QRkód kerül feltüntetésre. A kártya adatai felhőalapon kerülnek tárolásra, és csak célhoz kötötten, a
regisztrációs folyamat során ismertetett módon használhatók fel.
3. Mire tudják a horgászok használni a horgászkártyát?
A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú horgász
igazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és
gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt, így az állami- és a területi
horgászjegyek kiadását is. A tervek szerint a horgászkártya mögötti nyilvántartás segítségével
fokozatosan az összes eddigi további papíralapú horgászokmány és dokumentum, úgy, mint az
egységes szövetségi hozzájárulási bélyegek, maga az állami horgászjegy és területi jegyek is
kiválthatóvá válnak, legtovább a papírlapú fogási napló fennmaradása várható. A MOHOSZ
megteremtette annak a feltételeit is, hogy akár már jövőre az állami jegyek kiváltása is a HORINFO
rendszeren keresztül történjen. A tervek szerint a legtöbb olyan országban, ahol horgászjegy vásárlás
feltételéül a horgászismeretek meglétének az igazolását is megkövetelik, a Magyar Horgászkártya ezt
majd szintén biztosítja. Mindezeken túl több, fokozatosan bevezetendő kedvezményes szolgáltatás is
elérhetővé válik a horgászkártyával rendelkező horgászok számára.
4. Mikor lép életbe a horgászkártya, ki kötelezett a regisztrációra és a horgászkártya
kiváltására?
A horgászkártya kiváltása már 2018. szeptember 1-jétől biztosított és ajánlott, 2019. január 1-jét
követően pedig az egyesületi tagságra kötelezett, vagy döntésük alapján tagi jogviszonyt létesítő
horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, egyben az egyesületi tagság létesítésének,
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megújításának, az állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz. A nem
egyesületi tag külföldi horgászok és a gyermekek esetében a kártya kiváltása 2019-től továbbra is
opcionális marad.
5. Miért érdemes már 2018-ban regisztrálni?
Ösztönözve az ezévi regisztrációt, ezáltal a forgalmazói rendszer év eleji tehermentesítését a
MOHOSZ a 2018.09.01. és 2018.12.04. között regisztrálók és a díjbefizetők között a nyereményadót
is tartalmazóan összesen bruttó 15 millió értékben, összesen 100 nyereménnyel egy
nyereménysorsolást biztosít, melynek főnyereménye egy Toyota RAV4 Hybrid személygépjármű,
illetve egy kétszemélyes floridai horgászüdülés. A sorsolásra nyilvánosan, közjegyző jelenlétében
2018. december 10. és 14. között kerül sor. További információ és a nyereményjáték szabályzata
a www.mohosz.hu oldalon érhető el.
Forrás: https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/kozerdeku/hireink/893-mit-kell-tudni-ahorgasz-regisztraciorol-es-a-magyar-horgaszkartyarol
_________________________________________________________________________________

Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
17:30-19:30 Kango-jump klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
17.00-18.00 Gerinctorna
Csütörtök: 17.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket!
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;
17.30-19.30 HIP-HOP tánccsoport edzés
Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték,
és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár - epont nyitvatartása:
Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
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2019 januári programok
január 19. 15.00 Magyar Kultúra Napja
január 26. 20.00 Boszorkánybál (Bővebb információk: 16. o. plakát)
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Bosnyák Viktória: A sirály a király?
A se nem szögletes, se nem kerek erdőbe hívatlan vendég érkezik: egy sirály,
aki királynak képzeli magát. A különös hírre az erdő minden állata összesereglik
a bagoly odújánál, és egyre többen jelentik be trónigényüket. A bölcs madár
furfangos próbatételt eszel ki, hogy eldőljön, ki a környék jogos uralkodója.
Ahogy a verseny nehezedik, egyre fogynak a versenyzők. Vajon tényleg a sirály
lesz a király? Mire végig olvasod a vetélkedő humoros történetét, tökéletesen
eligazodsz majd a j-s és ly-os szavak erdejében.
Bosnyák Viktória Nyelvkincstár sorozatában a szórakoztató kalandok során
szakértővé válhatsz helyesírásból. Nem jelentenek majd gondot a többértelmű
kifejezések, de a kacifántosabb személy- és helységnevek sem.
Felnőtt irodalom:
Corina Bomann: Holdfénykert
Lilly Kaiser beletörődött abba, hogy a férje halála után magányos,
bonyodalommentes élet vár rá, így amikor egy idegen besétál a berlini
régiségboltjába egy antik hegedűvel, és azt állítja, hogy a hangszer Lillyé, a nő
teljesen összezavarodik. Hiszen hogyan is örökölhetne egy ilyen kivételes
zeneszerszámot?
A legjobb barátjával, Ellennel és a zenetörténész Gabriellel Lilly a hegedű
titkainak nyomába ered. Az egyre rejtélyesebb jeleket követve Angliából
először Olaszországba, majd Indonéziába viszi az útja, miközben szép lassan
felfejti a hangszer történetét. Tudomást szerez az egzotikus szépségű, tehetséges
Rose Gallway-ről, aki száz évvel korábban a hegedűjátékával elvarázsolta a fél
világot - amíg egy nap váratlanul el nem tűnt. Miközben Lilly újabb és újabb titkokkal szembesül,
lassan a saját életét is új szemszögből látja. És ahogy minden egyes felfedezés közelebb viszi
Gabrielhez, úgy éled fel benne a remény, hogy talán sikerülhet kitörnie a magányból, amely ez idáig
bilincsbe zárta őt és a szívét.
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Szórakoztató
Végezd el a műveleteket, majd az összegekhez tartozó színeknek megfelelően színezd ki a
képet!

lila: 8
rózsaszín: 14
kék: 10
sötétzöld: 1, 12

citromsárga: 7, 9
narancssárga: 5, 6, 15, 16
világoszöld: 11, 13

barna: 17
szürke: 3
piros: 2, 4, 18

Forrás: http://disdikdki.info/

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 februári szám lapzártája január 31.!
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Szemétszállítási ütemterv 2019
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