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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Történelmünk
Emlékezzünk az 1848-as forradalom és szabadságharcra!
Petőfi Sándor: A szabadsághoz
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.

Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.

Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.

Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

S mégis mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.

De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtül félted?

Megszűnt végre hosszú bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.

Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!

S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!
(Pest, 1848. március 27-e előtt.)

1

III. évfolyam, 3. szám

2019. március

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2019. MÁRCIUS 15-ÉN BALATONBERÉNYBEN
TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE!

14.00 ÓRAKOR ÜNNEPI SZENTMISE
15.00 ÓRAKOR ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND:
HORVÁTH PÉTER ALPOLGÁRMESTER
AZ ÜNNEPI MŰSORBAN FELLÉPNEK:
A CSICSERGŐ ÓVODA NÖVENDÉKEI
A BALATONSZENTGYÖRGYI DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI
A BALATONBERÉNYI NYUGDÍJAS EGYESÜLET DALKÖRE

A MŰSORT KÖVETŐEN KOSZORÚZÁS A KOSSUTH SZOBORNÁL
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!
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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. február hó
Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 28-án nyilvános ülést
tartott.
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
Egy balatonberényi hegedűs növendék zenei versenyen történő szereplését a Marcali Zeneiskola
kérelmére 30.000 Ft-tal támogatta.
2. A testület megkezdte a strandrendelet módosításának előkészítését és felkérte a jegyzőt, hogy az
előterjesztés szerinti tartalommal a 2019. március havi ülésre a rendelet-módosítást készítse elő.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága, valamint a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és
Oktatási Bizottsága 2018. évi munkájáról adott beszámolóját elfogadta.
4. Egy balatonberényi lakosnak önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére vonatkozó ajánlatát
megtárgyalta, és döntött a szerződéskötés feltételeiről.
5. A képviselő-testület a Balatonberény 1212/8 hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
6. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az új Sportkoncepciót, és
felkérte a polgármestert, hogy azt a község honlapján tegye közzé. Egyúttal megalkotta Balatonberény
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendeletét a
sportról, amely a honlapon szintén megtekinthető.
7. A testület döntött a civil szervezetek 2019. évi támogatásáról.
 Balatonberényért Egyesület 400.000 Ft
 Nyugdíjas Egyesület 760.000 Ft
 Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 450.000 Ft
 Balatonberényi Községi Sportegyesület 5.300.000 Ft
 Vöröskereszt Balatonberényi Alapszervezete 200.000 Ft támogatásban részesült.
A Balatonberényi Magyar Tenger Vizisport Egyesület támogatási kérelmét elutasította. A civil
szervezetek az igényelt és megítélt támogatási összeg különbözetére vonatkozó kérelmüket az
önkormányzat felhívására a későbbiekben benyújthatják, melyről a testület a nyári bevételek
függvényében a szeptember havi ülésén dönt. Egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy a civil
szervezetekkel a támogatási szerződést kösse meg.
8. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf
Általános Iskola igazgatójának kérelmét megismerte, melyben a felújított iskola iskolabútorainak
beszerzéséhez kért anyagi támogatást. A képviselő-testület 500.000 Ft anyagi támogatást nyújtott
2019. évi költségvetése terhére a Balatonkeresztúri Iskoláért közalapítványon keresztül az
iskolabútorok beszerzéséhez, elszámolási kötelezettséggel.
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9. A keszthelyi székhelyű Allfordent Kft. megkereste önkormányzatunkat a balatonberényi lakosok
fogászati ügyeleti ellátására vonatkozó ajánlatával, melyet a képviselő-testület nem tartott
méltányosnak, így úgy döntött, hogy a megbízási szerződést nem köti meg az ajánlattevővel.
10. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvénytervet
megtárgyalta és elfogadta.
11. A testület Balatonberény település vízkár-elhárítási terveinek felülvizsgálatára vonatkozóan
benyújtott 3 db árajánlatot megismerte, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel megbízási szerződést köt
bruttó 275.000 Ft megbízási díj ellenében.
Felkérte a polgármestert, hogy a pályázókat a döntésről tájékoztassa és felhatalmazta a megbízási
szerződés aláírására.
12. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019.(III.1.) számú önkormányzati rendeletet. A rendelet szövege a
mellékletekkel együtt a www.njt-hu lapon közzétételre került.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
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-mail címre küldhetik.
Balatonberény, 2018. december 6.

Tisztelettel: Horváth László sk.
polgármester
_________________________________________________________________________________
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
családsegítő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39-40. §-a és az 1993.
évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételeket és a pályázat részeként benyújtandó iratok listáját lásd:
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zs3b1qsvf4 weboldalon vagy érdeklődni lehet
Pungor-Horváth Barbaránál, a 06-30-820-0932-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő
megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot: 21/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
vagy
Személyesen: Pungor-Horváth Barbara, Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.
________________________________________________________________________________
Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!
A képviselő-testület március 21-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a
Művelődési Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5

III. évfolyam, 3. szám

2019. március

HIRDETMÉNY
Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 2019. március 1-jétől a család- és gyermekjóléti
szolgáltatás ügyfélfogadásának rendje az alábbiak szerint megváltozik:
Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő: hétfő 10:00-12:00 óráig, kedd 13:00-15:00 óráig;
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ: 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Balatonberény: szerda 9:00-11:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Balatonszentgyörgy: hétfő 9:00-11:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Vörs: hétfő 13:00-15:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Hollád: kedd 9:00-11:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Szegerdő: kedd 13:00-15:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Tikos: szerda 9:00-11:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Főnyed: szerda 13:00-15:00 óráig; Polgármesteri Hivatal
Illetékes munkatársak:
1. körzet: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő: Suszter Miklós, családsegítő
tel.: 0630-820-0933; e-mail cím: aszikp9@gmail.com
2. körzet: Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Tikos, Szegerdő, Vörs: Domján Kálmánné
(Viki) tel.: 0630-820-0931; e-mail cím: aszikp9@gmail.com
Ügyfélfogadáson kívül, munkaidőben közvetlen mobiltelefonszámon elérhetők a családsegítők.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
Balatonkeresztúr, 2019. február 7.

Tisztelettel: Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető

Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
Balatonberény üdülőhelyi esztétikumát és higiénikus állapotát javítja, hogy a Balaton-parton a
Csicsergő szigettől a létrehozott kempingig bezárólag egy 30 m-es parti sávot biztosító partvédelem
építése kezdődött el. Ez lehetővé teszi a közvetlen Balaton-part tisztántartását, parkosítását, és sétány
kialakítását, amely a Balaton-parttól látható kilátást tovább szélesíti.
A község rendezési terve szerint a jelenlegi szép strand területét tovább kell bővíteni, a strand
befogadóképességét meg kell emelni. Ez biztosítja majd az átmenő forgalom és a hétvégeken a
községbe látogatók strandi ellátását. Ez természetesen tovább indokolja a fentebb említett
vendéglátóipari és kereskedelmi egységek fejlesztését és korszerűsítését.
Szükségszerű, hogy a korántsem teljes igényt biztosító fejlődést, amely nagyarányú beruházási
igénnyel járt bemutassuk, amelyet a község a felszabadulás óta kapott.
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Nem tanácsi beruházás
OKISZ Üdülő
Zala Megyei Üdülő és Iskola
Vas Megyei Üdülő
Zalaegerszeg, Nagykanizsa üdülők

150.000.000 Ft
50.000.000 Ft
30.000.000 Ft
1.100.000 Ft

SIOTOUR Kemping 1000 fős
ÁFÉSZ Kék-tó Áruház
ÁFÉSZ Határcsárda
ÁFÉSZ Cukrászüzem
GORKIJ Falu Lapkiadó Vállalat
Honvédség üdülőfejlesztés
Összesen:

10.000.000 Ft
1.500.000 Ft
2.000.000 Ft
1.000.000 Ft
2.000.000 Ft
10.000.000 Ft
258.000.000 Ft

Tanácsi fejlesztés 1971-től 1981-ig
1972
Miseút kövezése
800.000 Ft
1972-75
Petőfi S. u., Szabadság u. kövezése
800.000 Ft
1973
Új Öregek Napközi Otthona
100.000 Ft
1972-73
Új orvos lakás és rendelő
1.500.000 Ft
1972-76
300 telek parcellázása
200.000 Ft
1971-75
Kossuth L. u. szélesítése
500.000 Ft
1972
BTB támogatással 130 telek parcellázása
11.000.000 Ft
1975-76
Művelődési Ház építése
2.500.000 Ft
1972
Villanyhálózat korszerűsítése
800.000 Ft
1976-77
Vízhálózat építése
15.000.000 Ft
1977-79
Új járdák építése
1.000.000 Ft
1979
Béke utca építése
1.500.000 Ft
1972-73
Strand kabinsor, kempingfejlesztés
1.250.000 Ft
1974
Iskola tetőszerkezet átépítése
500.000 Ft
1971
Ifjúsági Park létesítése
450.000 Ft
1978-79
Új óvoda létesítése
1.500.000 Ft
1979
Gépkocsi parkoló
1.000.000 Ft
1979
2 db szolgálati lakás építése
1.000.000 Ft
1979
Üdülőhely, Zsidódomb parkosítása
1.500.000 Ft
1980
Kossuth L. u. további szélesítése
1.000.000 Ft
1981
Miseút szélesítése
1.800.000 Ft
Összesen:
45.700.000 Ft
A községben történt tanácsi és nem tanácsi beruházások 303 millió 700 ezer forint. Azóta további fel
nem mért beruházások történtek, amelyet a Községi Tanács a továbbiakban anyagi lehetőségéhez
mérten tovább folytat.
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Ezzel szerény munkámat befejezem és köszönetet mondok mindazoknak, akik adatszolgáltatással és
visszaemlékezésük elmondásával segítették, hogy az utókor községünk múltját legalább vázlatosan
megismerje.

Közérdekű információk - Olvasói cikkek
Itt a farsang, áll a bál
A Nyugdíjas Egyesület idén is hagyományőrző jelmezbállal ünnepelte a farsangot. A résztvevők
ötletes, színvonalas jelmezeikkel igazi farsangi hangulatot hoztak a Balatonberényi Művelődési
Házba. Legnagyobb sikert a Z’-ZI Labor (Veresegyházi Asszonykórus) fellépése aratta Janicsák
István vezetésével, és az elmaradhatatlan Honky Tonk Women előadásával. Ezzel az alakítással a
Nyugdíjas Klub hölgy tagjai az idén is elvitték a pálmát a rendezvény jelmezversenyén. A további
jelmezek is annyira ötletesek voltak és akkora sikert arattak, hogy rendhagyó módon mindet
megjutalmazta a korrekt és befolyásolhatatlan zsűri.

Ezt követően hajnalig folytatódott a mulatság, melyet csak az értékes tombolatárgyak kisorsolása
szakított meg. Egyesületünk, és vendégeink, egy jól sikerült, jó hangulatú rendezvényt tudhatnak
maguk mögött.
Támogatóink voltak: Tündérkert Virágbolt, Búbos Csárda, Gulya Csárda, Csillagvár Étterem,
Gólyafészek Kocsma, Kristóf-Bene Diána, Takács Szilveszter, Kovács János, Hosszú András
Balatonberényi vállalkozók, a Keszthelyi Balaton Színház, és a Nagy Olga Masszázs Szalon.
KÖSZÖNJÜK Vendégeink, Klubtagjainknak és a Lakosság támogatását, értékes
tombolatárgyait, melyekkel jelentősen hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Tilesch József
________________________________________________________________________________
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Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlése
2019. február 16-án a Művelődési Házban
megrendezésre került a Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
éves
közgyűlése.
Meghívott vendégünk volt Bozsek Balázs
tűzoltó
alezredes
a
Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről,
Móringer Imre tűzoltó őrnagy a Keszthelyi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részéről,
valamint Horváth László polgármester,
Horváth Péter alpolgármester és Szelhoffer
István Máté körzeti megbízott.
Az
egyesület
2018-ban
végzett
tevékenységéről
Kiss
Ferenc
elnöki
beszámolóját hallhattuk, melyet Tilesch József elnökhelyettes prezentációja követett a 2018. évi
pénzügyi elszámolásról. Kihirdetésre került a Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2019. évi költségvetési
tervezete is.
Meghívott vendégeink kiemelték az önkéntes egyesületek munkájának fontosságát, a szakmai
továbbképzést, melyet idén az ismét induló „Negyven órás tanfolyam” keretein belül szeretnének
megvalósítani. Pályázatok fontosságára is felhívták a figyelmet, valamint azok maximális
kihasználására. Tájékoztattak a 2019. évi Járási Tűzoltóverseny Vörsön történő megrendezéséről.
Körzeti megbízottunk megköszönte az elmúlt évben végzett polgárőr szolgálatokat, a segítőkész
közreműködést, valamint kiemelte a Szomszédok Egymásért Mozgalom fontosságát, mellyel segítjük
településen belül a közbiztonságot.
Az Egyesület új elnökségi tagot választott Egerszegi Erik személyében, helyére a Pénzügyi
Bizottságba Darvas Éva került. Megbízatásuk egy évre, azaz a 2020. évi tisztségújító választásig szól.
A közgyűlés zárásaként a tagok munkájának elismeréseként jutalmazásokra került sor, majd a
megjelenteket vendégül láttuk.
Kiss Ferenc
elnök
____________________________________________________________________________________

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.
Az áprilisi szám lapzártája március 31.!
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HIRDETMÉNY
Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2019. évi szervezett formában
történő
EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐ-, ÉS PÓTOLTÁSÁRA, VALAMINT
FÉREGTELENÍTÉSÉRE az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
Helye
Balatonberény Kossuth tér
(önkormányzat parkolója)

Helye
Balatonberény Kossuth tér
(önkormányzat parkolója)

OLTÁS
Dátuma

Időpontja

2019. április 10. (szerda)
PÓTOLTÁS
Dátuma
2019. április 18.
(csütörtök)

8:00-9:00 óra

Időpontja
13:00-13:40 óra

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 4500 Ft/eb
Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb
Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1-től kötelező.
Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál, illetve az eb tartási helyén
történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén, a fenti
időpontban az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvosnál 06- 30/9578-469
Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy évvel
korábban oltott ebek, az oltatlan ebek.
Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont
ebnek, mikrochippel nem rendelkező ebnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése
értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni.
Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.
Balatonberény, 2019. március 4.
Dr. Bánkuty József
állatorvos

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
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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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019 március - áprilisi programok
március 17.
március 22.
március 23.
április 13.
április 17.

10:00 Sakkverseny
14:00-16:00 Véradás
8:00 Te szedd! - szemétgyűjtés
15:00 III. Adok-veszek, csere-bere
15:00 Vers- és prózamondó verseny
15:00 Húsvéti készülődés: gyerekeknek játszóház, felnőtteknek kreatív délután
A programváltozás jogát fenntartjuk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
A legszebb Andersen mesék
Vannak olyan mesék, melyek megunhatatlanok, mert kedves szereplőikkel, megríkató vagy éppen
hátborzongató cselekményükkel estéről estére elvarázsolják a gyerekeket. A nagy dán meseíró, Hans
Christian Andersen történetei több mint száz év óta rendíthetetlenül állják az idő próbáját, s ennek
ékes bizonyítéka ez a szép kötet, melyben a neves illusztrátor, Jean Noël Rochut rajzai viszik még
közelebb a gyerekekhez Andersen csodálatos mesevilágát. A legismertebb történetek mellett, mint
amilyen A hókirálynő, A rút kiskacsa, A kisgyufaárus lány, A császár új ruhája, Pöttöm Panna, a kötet
a kevésbé ismert mesék közül is válogat. A fiatal és idősebb olvasók biztosak lehetnek benne, hogy
Kis Klaus és Nagy Klaus, az öreg utcai lámpás, a hercegből lett kondáslegény vagy Együgyű Jankó is
belopja magát a szívükbe.
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Arrou-Vignod, Jean-Philippe: Nyomozás a suliban 1 – Eltűnt a tanárunk!
A Nyomozás a suliban hősei, Pedál Pepe, Rémi és Matild első közös kalandja.
Utazás Velencébe! Ez az iskolai töriverseny fődíja, amelyet Rémi Pharaon,
Matild Blondin és Pierre-Paul de Culbert, alias Pedál Pepe nyert meg. A három
diák tanáruk kíséretében száll fel az Olaszországba induló vonatra. De az
éjszaka közepén a tanár rejtélyes körülmények között eltűnik... Rémi, Matild és
Pepe az emberrablók nyomába erednek.
Felnőtt irodalom:
Danielle Steel: Johnny angyal
A tizenhét esztendős Johnny Petersonnak különös érzéke van ahhoz, hogy egyetlen szavával,
mosolyával bearanyozza környezetét. A jóképű fiatalember előtt ígéretes jövő áll, évfolyamelső az
iskolában, remek sportember, családja büszkesége, valóságos angyal. Ám a szalagavatója napján
beszáll egy autóba... Édesanyja nem tudja feldolgozni imádott fia tragikus halálát.

Sport
Labdarúgás
Edzőváltással indult a tavaszi szezon
Egy vereség és egy győzelem csapatunk
mérlege a bajnokság eddig lejátszott két
tavaszi fordulójában. A felnőtt együttesnél
edzőváltás történt a téli szünetben, hiszen a
munkahelyi elfoglaltságai miatt felmentését
kérő Nyári
Tibor helyett
immár Elek
István felel a szakmai munkáért. Az ősszel
remekül helytálló ifistáink bár szoros
meccseken, de kétszer is vereséget
szenvedtek.
Eredmények:
Öreglak - Balatonberény 7:3 (U19: 4:3)
Balatonberény - Balatonszabadi 4:0 (U19: 4:5)
A következő fordulók programja:
BÖHÖNYE KSE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - DÉL-BALATON FC BALATONSZEMES
SOMOGYVÁR K.Ö.SE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
KARÁD SC - BALATONBERÉNYI SE
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Balatonberényben, a Művelődési Házban,
2019. április 13-án, szombaton 15.00 órától,
a könyvtár szervezésében
13. alkalommal József Attila születésnapja alkalmából költészet napi
szavalóversenyt rendezünk.
Nevezni szabadon választott, korosztálynak megfelelő verssel, mesével,
és prózával lehet.
Kérem a nevezéseket a könyvtárban jelezni!
Minden résztvevőt díjazunk!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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