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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
Megalakult az új képviselő-testület

2019. október 28-án tartotta alakuló ülését Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete. Az eskütétel után a szokásos napirendi pontok mellett sor került az alpolgármester
megválasztására. Horváth László polgármester ezúttal is Horváth Pétert kérte fel a feladatra, amit a
Képviselő-testület is egyhangúlag támogatott.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Forrás: www.balatonbereny.hu

_______________________________________________________________________________
Őszi faültetések településünkön
Több, mint 90 facsemetével gazdagodott településünk. Balatonberény Község Önkormányzata 2017ben kezdte meg az elöregedett és beteg vérszilva díszfák cseréjét „újrafásítását” a Kossuth Lajos utca
mindkét oldalán. A választott díszfa a gömb kőris volt, melyből 163 db került kiültetésre, illetve a
Dózsa György utcába is került néhány gömb kőris facsemete. A fásítási programot folytatva idén
ősszel az Ady Endre utca Szabadság-Irányi Dániel utca közötti szakaszának a díszfái újultak meg. A
kivágott vérszilvák helyére a Balatonberényi Nonprofit Kft. dolgozói 65 db gömbakácot ültettek.
Forrás: www.balatonbereny.hu
______________________________________________________________________________________________
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Álláshirdetés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Munkakör megnevezése: gondozó
Munkavégzés ideje: 24 órás készenléti ügyelet
Időtartama: 2 hét / hónap /rugalmas beosztás/
Munkavégzés helye: Balatonberény település
Betölthető: 2019. november 25-től
Elvárás: Talpraesett, megbízható személy
Előny: Szociális vagy egészségügyi végzettség
Munkakör célja:
A munkakör célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő jelzése esetén
haladéktalanul (30 percen belül) a helyszínre érkezik és elhárítja a felmerülő krízishelyzet.
Specifikáció:
 Köteles az ellátott személy segélyhívása esetén a helyszínen megjelenni 30 percen belül. A
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés
megtételére, szükség esetén további, egészségügyi, vagy szociális ellátást kezdeményezni.
 Esetenként, ha szükséges megméri az ellátott vérnyomását, vércukor-szintjét.
 Szükség esetén kapcsolatba lép a háziorvossal és/vagy a körzeti ápolónővel.
 Részt vesz a térítési díjak szedésében.
 A végzett munkáról riasztási jegyzőkönyvet állít ki, melyet minden hónap 5.-ig eljuttat a
szakmai vezetőnek.
 A gondozott hozzátartozóival szükség szerint keresi a kapcsolatot.
Ami még érdekes lehet:
Jelenleg egészen pontosan 10 igénybe vevő van a településen. Ez a létszám éves szinten kb. 3 db éles
riasztást jelent, amelyből kb. 2 téves.
Amit fizetni tudunk a feladat elvégzéséért: 15.000 Ft/hó. Adómentes jövedelem, adóbevallásban sem
kell feltűntetni.
Készenléti táskát (vérnyomásmérő, vércukormérő, kötszerek, fertőtlenítőszer stb.), szolgálati telefont
biztosítunk.
Jelentkezés:
Vezető: Guzsvinecz Roland
Cím: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Telefon: 85/310-055
Mobil: +36 30 349-62-13
E-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu
________________________________________________________________________________
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Szociális célú tűzifa igényelhető

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló
szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában
- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230
%-át (65.550 Ft-ot) nem haladja meg és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és
erről nyilatkozik és a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de
legkésőbb 2019. november 29. napjáig benyújtja.
A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási
költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és
háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet.
A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám
alatt).
Mestyán Valéria
Horváth László
címzetes főjegyző
polgármester
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Berényi vers
Kicsiny falu, hol csendes a pillanat,
Balaton nyugalma déli parton szétterül.
Nem messze romváros titkokat rejteget,
másfelé harsog az éles strandzsivaj,
de itt egy elvarázsolt kertben,
ki békét keres, otthonra lel.
Egy bűvös kert,
az út és tó között,
hová nem ér el a világ
harca és zaja,
hol a napfény és a víz átölel.

Festenék, ha tudnék,
de kezem ügyetlen,
csak tört szavak halmozódnak:
hogy zöld a nádas,
s a tó és az ég kékje összeér,
hogy a napnyugta szerelem-vörös,
s a vizes bőr napsütötte színe,
minden selyemnél ékesebb,
hogy a lábamhoz tapadó iszap szürkesége,
olyan vidám-tarka nekem.

Ruhám eldobva,
gondom elhagyva,
hagynám, hogy a víz átöleljen,
szemem befogja a messzeséget,
a tó álom-szelíd színét,
messze a hegyeket,
köröttem sok boldog ember,
kötelékük csak a szeretet.

Unva a sok köteléket,
a város, a munkát, a zajos jelent,
rohannék hozzád, Berény,
eldobva gondot, ruhát,
mindent, mi köznapi én,
s lennék boldog és szabad:
ember
ahogy teremtette Isten.

(Dávid)
________________________________________________________________________________
Bővült a Községi Strand fitneszparkja
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési
Program keretén belül a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett
VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 kódszámú, Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület- Közösségi célú
egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című
felhívására elnyert pályázatunk kivitelezési munkálatai befejeződtek.
A támogató döntése alapján önkormányzatunk 4.989.431 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra
volt jogosult.
A munkálatok során a Községi Strandon lévő szabadtéri fitneszpark bővült tovább. A jelenlegi
eszközökön felül további két eszköz beszerzése valósult meg- Komplex karerősítő, Taposó és
comberősítő-, így összesen 7 eszköz áll rendelkezésre a sportolni vágyók számára (egy korábbi eszköz
javítás alatt van jelenleg). E mellett a terület 120 m2 nagyságú gumilapos burkolatot kapott,
illetve 1db 24W-os napelemes kandeláber is beszerzésre került.
Köszönjük szépen a támogatást!
Forrás: www.balatonbereny.hu
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Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja
18.00-19.00 Kangoo Jumps edzés
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
Csütörtök: 14.00-16.00 Ügyes-kezek szakkör
17.00-18.00 Gerinc prevenciós torna
17.00-órától Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő. Várjuk a jelentkezőket!
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
17.30-19.30 Kangoo Jumps edzés
Szombat: Színjátszó-kör próbák
Kedd:

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya és társasjáték lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár- epont nyitva tartása:
Kedd-csütörtök-péntek:8.00-10.00;14.00-19.00
Szerda:8.00-10.00;14.00-18.00
Szombat:14.00-18.00
Kiemelt programok
November 30. 15:00-18:00 ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
December 1. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 7. JÖN A MIKULÁS
December 8. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 15. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 22. FALUKARÁCSONY, ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A PROGRAM VÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK
Bővebb felvilágosítás a könyvtárban és a plakátokon.

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 decemberi szám lapzártája december 05.!
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Könyvajánló – A könyvtáros ajánl
Felnőttirodalom:
Lee Child: Nincs mit veszítened
Két kisváros a semmi közepén Coloradóban. Hope – a reménység, és Despair – a
kétségbeesés városa. Közöttük semmi, csak néhány kilométernyi üres út. Azt
hinné az ember, hogy a két várost csak ez a pár kilométer választja el egymástól.
De van még más is, ami megkülönbözteti őket.
Reacher, az örök kíváncsi, nem hagyja annyiban a dolgot, és szövetségesével, a
titokzatos Vaughan rendőrnővel nekiáll kideríteni, hogy mi is az a rejtély, amelyet
Despairben mindenáron el akarnak titkolni a kívülállók elől.
Gyermekirodalom:
Berg Judit: RUMINI
Hallottatok már Pelevárról? Egy távoli sziget fővárosa. Ott található a világ
legnagyobb kikötője és a híres bazár. Sehol máshol nem lehet zsugorító meg
növesztő port kapni; csak itt árulják a híres látóüveget, amivel a falon is át lehet
látni; de van még örökké világító mécses, láthatatlanná tevő kalap, soha ki nem
fogyó gyümölcskosár, a régi pajzsokról, késekről, fegyverekről, kincses ládákról és
csodakenőcsökről nem is beszélve. De ki is RUMINI?????
________________________________________________________________________________
Színezd ki a képet!
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Sport
Középmezőnyből várjuk a tavaszt
Az ősz utolsó négy fordulójában hat pontot szerzett felnőtt csapatunk. Így tízedik helyről várjuk a
februári folytatást. Ifjúsági csapatunk az elmúlt négy fordulóból csak kettőt játszott, így ők e két meccs
alatt négy pontot szereztek. A február végi
folytatást a hatodik helyről várják.
12. forduló:
Zamárdi Petőfi SE - Balatonberény SE 0-3 (0-1)
Gólszerzőink: Mezőfi József Márk (29’, 48’),
Bakos Zoltán (75’)
U19: Zamárdi Petőfi SE - Balatonberény SE
elmaradt
13. forduló:
Balatonberény SE – Csököly Ö. SE
11-1 (8-1)
Gólszerzőink: Pernecz András (6’), Gulyás Róbert (10’), Karancz Kristóf (20’, 84’), Mezőfi József
Márk (29’, 34’, 43’), Kiss Péter (37’), Sifter Ádám (75’), Bognár Jenő (csökölyi öngólok, 22’, 46’)
U19: Balatonberény SE - Csököly Ö. SE
3-1 (0-0)
14. forduló:
Balatonberény SE – Juta SE 0-1 (0-0)
U19: Balatonberény SE – Juta SE
5-5 (3-1)
15. forduló:
Kaposmérői SE - Balatonberény SE 6-2 (2-0)
Gólszerzőink: Horváth Márk (64’), Balogh József (kaposmérői öngól 83’)
U19: Kaposmérői SE - Balatonberény SE
elmaradt
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Női labdarúgás:
Női csapatunk is lejátszotta utolsó őszi mérkőzését. Sajnos vereséggel zártunk, bár a mutatott játék
alapján nem a tabellának megfelelő helyen kellene állnunk. Az őszi mérkőzések során a szerencse nem
balatonberényi mezben játszott. Női csapatunk lelkesedése reméljük kitart a tavaszi rajtig és
mérkőzéseken minél több szurkolónak meg tudják mutatni, hogy jobbak mint a tabellán visszaköszönő
eredmény.
7. forduló:
Kaposfüred Párducok SC - Balatonberény SE 1-0 (1-0)

Forrás: adatbank.mlsz.hu
Horváth János
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2019. NOVEMBER 30-ÁN, SZOMBATON
15 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG TARTANDÓ
ADVENTI KOSZORÚKÖTŐ,
MÉZESKALÁCSKÉSZÍTŐ DÉLUTÁNRA,
ÉS KARÁCSONYI VÁSÁRRA
A BALATONBERÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZBA!
Karácsonyi vásár:
A REGENS WAGNER OTTHON
„AlkTópart” műhelyéből és munkáiból
Hozott és a helyszínen vásárolt anyagokból
szakmai segítséggel elkészítheti
adventi díszeit, és mézeskalácsát.
(Kérném, hogy zöld alapanyagot és eszközöket,
ollót, drótot, hozzanak magukkal!)
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberényi Művelődési Ház
Alapszolgáltatási Központ
REGENS WAGNER OTTHON
Szányel Vilmosné Marika
Paczolai Brigitta
balatonberényi civil szervezetek
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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2019. DECEMBER 22-ÉN, VASÁRNAP
17 ÓRAKOR TARTANDÓ
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE!
ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Ünnepi köszöntőt mond Horváth László polgármester
A MŰSORBAN FELLÉPNEK:
Bán Gyöngy Beáta
Rácz Alexandra, Kánya Noémi
Balatonberényi Csicsergő Óvoda
Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület Dalköre
Németajkú polgárok dalköre
Balatonkeresztúri Általános Iskola tanulói
Hagyományőrző Bábtáncoltató Betlehemes csoport
EZT KÖVETŐEN:
Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál
Az est zárásaként a velünk ünneplőket várjuk
egy pohár meleg italra és süteményre!
Előre is köszönjük, ha közös karácsonyi asztalunk
választékát finom házi süteményeikkel Önök is gazdagítják!
SZERETETTEL VÁRJUK!
A SZERVEZŐK: BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,
MŰVELŐDÉSI HÁZ, CSICSERGŐ ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT,
VALAMINT A KÖZSÉG CICIL SZERVEZETEI
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