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2020. január

Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁS
2020
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. február 14-én (pénteken) 17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Művelődési Ház nagytermében.
(Balatonberény, Kossuth tér 1.),
melyre ezúton minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.
Napirend:
 Beszámoló a község 2019. évi gazdálkodásáról, a 2020. évi tervek, közérdekű
információk ismertetése
 Lakossági kérdések, hozzászólások
Balatonberény, 2020. 01. 20.
Tisztelettel:
Horváth László
polgármester
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A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.
Telefon: 85/575-810
Hivatali kapu: SGSML, KRID kód: 307091366
e-mail: fojegyzo@balatonkeresztur.hu
Hivatalvezető:
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
telefonszám: 85/575-819
e-mail: fojegyzo@balatonkeresztur.hu
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Horváth László

Balatonberény
85/377-482
polgarmester@balatonbereny.hu
Község Polgármestere
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
BALATONBERÉNYI KIRENDELTSÉGE

Név, beosztás
Központi telefonszám:
Fax:
Igazgatás
Mestyán Valéria
Dr. Hamzsa Andrea

Schenkné
Gaál Zsuzsanna
szociális és gyámügyi
vezető főtanácsos

Szervezeti egység

Telefonszám
85/377-482
85/377-857

címzetes főjegyző
85/575-819
közterület foglalási- 85/377-482
használati ügyek,
birtokvédelmi ügyek,
ingatlan tisztántartás
Települési
85/575-826
támogatások:
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Hulladékszállítási
díjtámogatások:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
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E-mail
bbereny@t-online.hu

fojegyzo@balatonkeresztur.hu
drhamzsa@balatonbereny.hu

szocialis@balatonkeresztur.hu
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Galambosi Krisztina
igazgatási főtanácsos

Szabó Gábor Imréné
adóügyi főmunkatárs

Farkasné Köcski
Mónika
anyakönyvi ügyintéző
Pénzügy
Németh Gyöngyi
pénzügyi ügyintéző

2020. január

Egyetemisták,
főiskolások
támogatása:
Balatonmáriafürdő
Iktatás, termőföld és
egyéb hirdetmény
ügyek

85/575-811

Fakivágási engedély, 85/515-824
fás szárú növények
védelmével
kapcsolatos ügyek:
Balatonkeresztúr
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Magánszálláshely
ügyek:
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Anyakönyvi
igazgatás
Népességnyilvántartás
Pénzügy

Tikosné Tóth Teréz
pénzügyi ügyintéző
Gorzóné Lázár Edina
pénzügyi főelőadó

adobalatonmariafurdo@balatonkeresztur.hu

85/575-822

szocialis2@balatonkeresztur.hu

85/575-816

nemeth.gyongyi@balatonkeresztur.hu

tikosne@balatonkeresztur.hu
85/575-812

Bakosné Kis Veronika
pénzügyi ügyintéző
Tóth Lívia
pénzügyi előadó és
pénztáros

iktato@balatonkeresztur.hu

penzugy@balatonkeresztur.hu

bakos.veronika@balatonkeresztur.hu

Pénztár

penztar@balatonkeresztur.hu
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Darvas Elemér

2020. január

Adóügyek, adó- és
értékbizonyítvány:
Balatonberény

85/377-482

darvas.elemer@balatonbereny.hu

Hagyatéki
ügyintézés:
Balatonberény
Műszak
Fehér László
műszaki főmunkatárs

Műszaki- és
85/377-482
feher.laszlo@balatonbereny.hu
beruházási ügyintézés Mobil:
06/20-981-1770

BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Mestyán Valéria

Címzetes főjegyző

Név, beosztás
Szervezeti egység
Központi telefonszám:
Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő
Igazgatás
Takácsné Szován Fanni Balatonmáriafürdő
titkársági, igazgatási
Község
ügyintéző
Polgármesterének
titkársága,
birtokvédelmi ügyek,
méhészek-ebek
nyilvántartása,
talált tárgyak
Közterület-foglalási
engedélyekBalatonmáriafürdő
Települési
Schenkné
támogatások:
Gaál Zsuzsanna
szociális és gyámügyi Balatonberény
vezető főtanácsos
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő

85/575-819

fojegyzo@balatonkeresztur.hu

Telefonszám
85/575-810

E-mail
fojegyzo@balatonkeresztur.hu

85/375-266

onkormanyzat@balatonmariafurdo.
hu

85/575-826

szocialis@balatonkeresztur.hu

Hulladékszállítási
díjtámogatások:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
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Egyetemisták,
főiskolások
támogatása:
Balatonmáriafürdő
Galambosi Krisztina
igazgatási vezető
főtanácsos
Farkasné Köcski Mónika
anyakönyvi ügyintéző

Iktatás, termőföld és
egyéb hirdetmény
ügyek
Anyakönyvi
igazgatás
Népességnyilvántartás

Pénzügy
Németh Gyöngyi
pénzügyi ügyintéző
Tikosné Tóth Teréz
pénzügyi ügyintéző
Gorzóné Lázár Edina
pénzügyi főelőadó

85/575-811

iktato@balatonkeresztur.hu

85/575-822

szocialis2@balatonkeresztur.hu

85/575-816

nemeth.gyongyi@balatonkeresztur.
hu

85/575-812

Bakosné Kis Veronika
pénzügyi ügyintéző
Tóth Lívia
pénzügyi előadó és
pénztáros
Adóügy
Királyné
Szabó Gyöngyi
adóügyi főmunkatárs

tikosne@balatonkeresztur.hu
penzugy@balatonkeresztur.hu

bakos.veronika@balatonkeresztur.h
u

Pénztár
penztar@balatonkeresztur.hu
Adóügyek:
Balatonkeresztúr

85/575-815

ado@balatonkeresztur.hu

85/575-824

adobalatonmariafurdo@balatonkeresztur.hu

Magánszálláshely
ügyek:
Balatonkeresztúr

Nyika Ilona
adóügyi
főmunkatárs
Szabó Gábor Imréné
adóügyi főmunkatárs

Anyakönyvi
igazgatás
Adóügyek
Balatonmáriafürdő

Hagyatéki ügyek:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
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Fakivágási engedély,
fás szárú növények
védelmével
kapcsolatos ügyek:
Balatonkeresztúr
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Magánszálláshely
ügyek:
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Műszak
Horváth Tibor
műszaki főmunkatárs

Kovács József

Mestyán Valéria

Műszaki ügyek, adó- 85/575-813
és értékbizonyítvány:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő

horvath.tibor@balatonkeresztur.hu

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Balatonkeresztúr
85/575-810
polgarmester@balatonkeresztur.hu
Község
Polgármestere
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes főjegyző
85/575-819
fojegyzo@balatonkeresztur.hu

Név, beosztás
Szervezeti egység Telefonszám
Központi telefonszám:
85/575-810
Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő
Igazgatás
Takácsné Szován Fanni Balatonmáriafürdő
85/375-266
titkársági, igazgatási
Község
ügyintéző
Polgármesterének
titkársága,
birtokvédelmi ügyek,
méhészek-ebek
nyilvántartása,
talált tárgyak
Közterület-foglalási
engedélyekBalatonmáriafürdő
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szociális és gyámügyi
vezető főtanácsos
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Települési
támogatások:
Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő

85/575-826

szocialis@balatonkeresztur.hu

85/575-811

iktato@balatonkeresztur.hu

85/575-822

szocialis2@balatonkeresztur.hu

85/575-816

nemeth.gyongyi@balatonkeresztur.hu

Hulladékszállítási
díjtámogatások:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Egyetemisták,
főiskolások
támogatása:
Balatonmáriafürdő
Galambosi Krisztina
Iktatás, termőföld
igazgatási vezető
kifüggesztési és
főtanácsos
egyéb hirdetményi
ügyek
Farkasné Köcski Mónika Anyakönyvi
anyakönyvi ügyintéző
igazgatás
Népességnyilvántartás
Pénzügy
Németh Gyöngyi
pénzügyi ügyintéző
Tikosné Tóth Teréz
pénzügyi ügyintéző
Gorzóné Lázár Edina
pénzügyi főelőadó

tikosne@balatonkeresztur.hu
85/575-812

Bakosné Kis Veronika
pénzügyi ügyintéző
Tóth Lívia
pénzügyi előadó és
pénztáros
Adóügy
Királyné
Szabó Gyöngyi
adóügyi főelőadó

penzugy@balatonkeresztur.hu

bakos.veronika@balatonkeresztur.hu

Pénztár

Adóügyek:
Balatonkeresztúr
Magánszálláshely
ügyek:

penztar@balatonkeresztur.hu

85/575-815
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Balatonkeresztúr

Nyika Ilona
adóügyi
főmunkatárs
Szabó Gábor Imréné
adóügyi főmunkatárs

Anyakönyvi
igazgatás
Adóügyek:
Balatonmáriafürdő

85/575-824

adobalatonmariafurdo@balatonkeresztur.hu

85/575-813

horvath.tibor@balatonkeresztur.hu

Hagyatéki ügyek:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Fakivágási engedély,
fás szárú növények
védelmével
kapcsolatos ügyek:
Balatonkeresztúr
Balatonberény
Balatonmáriafürdő
Magánszálláshely
ügyek:
Balatonberény
Balatonmáriafürdő

Műszak
Horváth Tibor
műszaki főmunkatárs

Műszaki ügyek,
adó- és
értékbizonyítvány:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő

Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!
A képviselő-testület január 23-án, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a Művelődési
Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Pályázati felhívás üzlethelyiség bérlésére
Ikt.sz.: 7 /2020
A Balatonberényi Nonprofit Kft., mint a Balatonberényi Községi strand üzemeltetője meghirdeti
bérbeadásra 2020. március 01-től a 8649 Balatonberény Balaton u. 6/B. sz. alatti (1238/11 hrsz.)
Balatonberényi Községi Strand főépületében kialakított Strand Presszó üzlethelyiséget
vendéglátóipari üzlet üzemeltetésére. Az ingatlan frekventált, jól megközelíthető helyen, a balatoni
kerékpárút mellett helyezkedik el, előtte ingyenes parkolóval. Buszmegálló, vasútállomás 50-100 men belül található.
A kiadó üzlethelyiség az elmúlt 10 évben forgalmas, jól működő, színvonalas vendéglátóipari
üzletként működött. Kialakítása lehetővé teszi melegkonyhás, cukrászati és egyéb üzlettípus
működtetését. A Községi strandon a nyári szezonban a díjköteles időszakban 45-47 ezer fizetővendég
fordul meg, a strand évek óta 5 csillagos minősítést ér el a Kék Hullám Zászló strandminősítésen. Az
üzlet kialakítása lehetővé teszi a kétoldalas kiszolgálást (strandolók, strandon kívüli vendégek).
1. Pályázat kiírója:
Balatonberényi Nonprofit Kft.
8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
Képviseletében: Véghelyi Róbert ügyvezető
2. Az üzlethez az alábbi helyiségek tartoznak:
 140 m2 épületrész:
o 89 m2 zárt, üzleti helyiségek
o 10 m2 férfi-női WC helyiség
o 41 m2 fedett előterasz
o 60 m2 hátsó (strand felőli) térburkolatos eladótér
3. Az üzlet közmű ellátottsága:
 ivóvíz, szennyvíz csatornára kötve (zsírfogóval)
 elektromos árammal (3x25 A.) ellátva
 gázhálózatra csatlakoztatva
Fűtésrendszer nincs kialakítva, az épületrész kéménybekötési lehetőséggel rendelkezik.
4. Az üzlethelyiség, épületrész tartozékai, berendezési tárgyai:
- Kiszolgáló: 1 db 2 tálcás mosogató csapteleppel, 1 db kézmosó csapteleppel, 4 db mennyezeti
(neon) világítótest
- Sütő/Fekete mosogató: 2 részes nagy mosogató csapteleppel, 1 db kézmosó csapteleppel
- Tészta előkészítő: 1 db 2 tálcás mosogató csapteleppel, 1 db kézmosó csapteleppel
- Közlekedő: 1 db kézmosó csapteleppel
- Zöldség előkészítő: 2 db 2 tálcás mosogató csapteleppel, 1 db kézmosó csapteleppel
- Száraz raktár: 1 db 120l-es bojler
- Személyzeti mosdó: 1 db zuhanytálca, 1 db kézi zuhanyzó csapteleppel
- Személyzeti WC: 1 db WC öblítőtartállyal, 1 db kézmosó csapteleppel
9
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- A 2-8. sorszámú helyiségekben összesen 12 db lámpatest burával
- Vendég WC (női-férfi):
o 3 db WC schell öblítőszeleppel
o 3 db piszoár öblítőszeleppel
o 2 db kézmosó csapteleppel
5. Bérleti feltételek:
- Bérlet időtartama: 2020. 03. 01-től min 3, max. 5 évre
- Bérleti díj minimális összege: 900.000,-Ft+ÁFA/év, melyet évente 05.31-ig kell megfizetni a
bérbeadó részére egy összegben. A bérleti díj összege évente a KSH által meghatározott
évenkénti infláció mértékével emelkedik.
6. Mit kell tartalmazni a beadott anyagnak:
- Vállalkozási adatok, elérhetőségek
- Elképzelések, tervek az üzlethelyiség működtetésére vonatkozóan
- Megajánlott bérleti díj, megajánlott bérleti időtartam
7. Pályázat leadásának módja:
- elektronikusan a telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu email címre - üzenet tárgya „Strand
presszó” - vagy postai úton a Balatonberényi Nonprofit Kft-nek címezve a 8649 Balatonberény
Kossuth tér 1. levelezés címre zárt borítékban – levél tárgya „Strand Presszó”
- jelentkezési határidő: 2020. 01. 31.
A pályázati ajánlatok bírálati szempontja a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, mely együttesen
foglalja magában a színvonalas vendéglátóipari szolgáltatás biztosítását, a megajánlott bérleti díj/év
+ÁFA összegét és a bérleti időszak időtartamát.
Az ajánlatok érvényességéről, valamint a pályázat eredményességéről a Balatonberényi Nonprofit
Kft., mint kiíró jogosult dönteni.
A jelentkezőket a kiíró a jelentkezési határidő lejárta után előre egyeztetett időpontban személyesen
is meghallgatja a 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. sz. alatti székhelyén.
Az üzlethelyiség megtekintése miatt és további tájékoztatásért érdeklődni az alábbi elérhetőségeken
lehet:
- Véghelyi Róbert:
- tel.:+36 30 902 9599, email cím: telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu
Balatonberény, 2020. január 9.
Véghelyi Róbert
ügyvezető
________________________________________________________________________________
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Pályázati felhívás
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése, valamint a 147/2019.(XI.27.)számú
határozata alapján pályázatot hirdet a Balatonberény Község Önkormányzat közigazgatási területén
működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek
rendezvényeinek és működésének 2020. évi támogatására.
1. A civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek különösen:
a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek, nyomtatvány, irodaszer,
nevezési díj,
b) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép
használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,
c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz
szükséges nyersanyagok, eszközök)
d) javítás, karbantartási költségei
e) posta, telefon és kommunikációs költségek,
f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,
g) helyiségek bérleti díja
h) bankköltségek
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 31. 16 óra
3. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, személyesen, vagy e-mailban a bbereny@t-online.hu
címre
4. A pályázat benyújtásának helye: Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény
Kossuth tér 1.
5. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Balatonberény közigazgatási területén bejegyzett és
működő civil szervezetek.
6. A pályázat tartalmi elemeit és csatolandó dokumentumait: a pályázati adatlap tartalmazza.
7. A pályázatok hiánypótlására: A felhívást követő 5 munkanap áll rendelkezésre.
8. Pályázatok elbírálása: 2020. február havi nyilvános ülés keretében a rendelet 7.§(2) bekezdés
szerinti szempont rendszerek figyelembe vételével.
9. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet és adatlap
elérhető a www.njt.hu, www.balatonbereny.hu honlapon.
Balatonberény, 2019. december 3.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
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FELHÍVÁS - Tisztelt Balatonberényi Ebtartók!
Balatonberény község területén az utóbbi időben elszaporodtak a közterületen felügyelet nélkül
kóborló ebek, illetve általános jelenség lett, hogy az eb tulajdonosok közterületen póráz nélkül
sétáltatják kutyáikat. Ez többekben félelmet kelt, ugyanakkor veszélyt jelenthet az itt élők és
tartózkodók testi épségére, valamint a vagyonbiztonságra is.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 8/2018.(V.31.) rendelete szabályozza az állattartással kapcsolatosan elvárható
magatartás szabályait. Ezen rendelet 8.§(1) bekezdés e.) pontja értelmében az a kutyatartó, aki a
település területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre való átjutását
nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartást valósít meg és magánszemély esetén 100.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható. Ezen túlmenően az állat tartója az eb által okozott kárért büntetőjogi, illetve polgári
jogi felelősséggel is tartozik.
A fent leírtakra tekintettel felhívjuk minden ebtartó szíves figyelmét arra, hogy a rendeletben foglaltak
betartásával óvjuk meg egymás biztonságát, amely szeretett állataink védelmét is szolgálja.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
Magyar Kultúra napja 2020
Idén a hivatalosnál előbb, január 18-án rendezte hagyományos Kultúra-napi ünnepségét a
Balatonberényért Egyesület a Művelődési házban.
A nézők már megszokhatták, hogy az utóbbi években színvonalas fellépők álltak színpadra és ez a
hagyomány idén is folytatódott. Ezúttal Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és SzabóSzilágyi Éva énekművész "Magyarnak lenni" című zenés-verses összeállítását láthatták az
érdeklődők. Ady Endre és Petőfi Sándor versei mellett, ismert operettdalokkal és slágerekkel készültek
a művészek.
A szünet után a balatonszentgyörgyi Kis-Balaton táncegyüttes díjnyertes néptánc bemutatója
következett. A Kádár Ignác és Nagypál Anett által koreografált műsor kiváló minősítést ért el a
kisújszállási területi megmérettetésen. Az estét a hagyományoknak megfelelően a helyi amatőr
színjátszókör elődása zárta. Rejtő Jenő Anyósom a vezér című kabarétréfáját, Bató Bernadett dolgozta
át és vitte színpadra. A tudtán kívül kalandba keveredő, jószándékú, de együgyű könyvelőt Gazda
Tamás, az őt állandóan üldöző irodafőnököt Horváth László, szerelmét, a gépírónőt Kovácsné Végh
Diána, míg a bank vezérigazgatónőjét Bató Bernadett alakította. További szerepekben láthattuk még
Varga Zsolt Jánost, mint nőcsábász banktisztviselőt, Kovácsné Kardos Andreát, mint gépírónőt, és
Kovács Patríciát a vezérigazgatónő lányaként.
A Balatonberényért Egyesület ezúton szeretné megköszönni minden kedves vendégnek, hogy
megtisztelték műsorukat. Szeretettel várnak mindenkit a jövő évi ünnepségre is!
Forrás: www.balatonbereny.hu
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Megint egy esztendő…
…lepörgött, elsuhant, elszállt; e l m ú l t. Visszanézünk, vagy előre nézünk, az IDŐ csak megy,
megállíthatatlanul. De nem is akar, nem is tud megállni – magától!
Robogó vonatból nézem a dérlepte, fehér zúzmarával csipkézett januári tájat. A fák üres ágai
dermedten kapaszkodnak a mozdulatlanságba és tűrnek, és várnak… A téli ködből felsejlő távoli
falvak templomtornyai némán, de biztatóan mutatnak – felfelé! Karácsonyi titkokat idéz a természet,
nem engedi, hogy csak úgy, tápláló forrás nélkül, „muníció nélkül” vessük bele magunkat az újabb
időegységbe, a 2020-as esztendő újabb 365 (+1) napjába…
Nem baj az, hogy felbolydult hangyaboly módján nyüzsgött a nép a boltok, áruházak termékdömpingjéért. Azért tette, mert valami különösre készült, valami „Nagydolog” ígérkezett: a K a r á c
s o n y közeledett. Karácsonyfák úton – útfélen, ajándék és ételhalmazok a kirakatokban,
fénykavalkádok az utcákon, és hol ez, hol az, - hol semmi a szívekben… Vagyunk, akik az
Istengyermek születését ünnepeltük, vannak, akik a Szeretet-ünnepét, vannak, akik a pihenőnapokat,
az együttlétet, és vannak, akik most abbahagyták az öldöklést, letették a fegyvert, mert K a r á c s o n
y van. De van SÁTÁN is, aki szembeszegült az Istennel: „Non szerviere!” – Nem szolgálok, mondta
a kárhozott angyal a Teremtés kezdetén. Most robbogat, késel és keresztényeket fejez le; mert K a r á
c s o n y van!
De ne féljünk! A keresztény Egyházat J é z u s alapította, a halált, a feltámadásával J é z u s győzte le.
Itt van Ő köztünk. 2019 éve, emberi testet öltött, és ezt megteszi ismét, ha „itt van az idő”.
*
Balatonberényben is jószándékkal vannak telve a szívek. Ahogy tudjuk, őrizzük őseink karácsonyi
hagyományait és a modern élet kínálta lehetőségekkel megszínezve, várjuk a szép ünnepeket: Ádventi
hajnali misék, „Szentcsalád-járás”-imaórák, karácsonyi szentgyónás, Ádventi gyertyagyújtások a falu
közösségével, a Falu Karácsonya ünnepi közös együttlét, végül az Éjféli Mise és az odahívó harangszó
üzenik az Égieknek és a Világnak, hogy várjuk a Messiást.
Habár nincs iskolája Balatonberénynek, ami a szülőfaluhoz kötné a felnövekvő generáció iskoláskori
élmény- és érzelemvilágát, van két lelkes asszony, akik pótolni próbálják ezt. Gazda Jánosné Gyöngyi
és Kovácsné Végh Diána szeretettel áldozták idejüket és fáradozásaikat karácsony magasztalására,
sok ember örömére… és
…december 21. szombat: Tíz, fehérruhás gyermek sorakozik fel a berényi templomban. Énekelnek,
szavalnak, muzsikálnak; apró kis szeretetfényeket hintenek a betlehemi jászolhoz vezető útra. A
szemük ragyog, a szívük tiszta, átmelegszik tőlük és mosolyog minden arc, még a templom szent
szobrai is mosolyognak. Művész-kántorunk, Apagyi Mária orgonakísérete mesésen emeli a szép
percek hangulatát.
A gyermekek után hat fiatal férfi behozza, az immár Berény karácsonyi jelképévé vált, Bábtáncoltatós
Betlehemet és előadják az ősi „pásztoroló” jelenetet.
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Köszönet és tisztelet mindenkinek, aki helytállt, kötelességből, vagy szívbéli indíttatásból adott
valamit, - bármit az ünnepléshez, a K a r á c s o n y h o z !
Ma már 2020. január 3-a van, tehát ideért, megjött és lépeget előre…
…megint egy esztendő.
Tóthné N. G
_________________________________________________________________________________
Meghívó kolbásztöltő versenyre
Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Településeinek Kolbásztöltő Bajnoksága Fonyód
Kolbászfesztivál 2020. 02. 09.
Versenykiírás
1. Minden csapat 4-5 főből állhat, a település és a csapatvezető nevét
a jelentkezési lapra fel kell vezetni
2. A szervezők biztosítják a versenyhez az 5kg kolbászhúst és a
hozzá szükséges belet, melyből a töltést követően 1db kb. 20-25cm-es,
megfelelően díszített kolbász mintát és egy kávéspohárnyi nyers
kolbászhúst a zsűrinek 13:00-ig le kell adni, a többi hús a csapat
tulajdonát képezi, de az a fesztivál helyszínén tűzvédelmi és higiéniai
szempontok miatt nem süthető és nem értékesíthető. A szervezők a csapatok részére biztosítják a
kolbászok megsütését a sportcsarnokon kívül.
3. Töltéshez kizárólag a szervezők által biztosított alapanyagokat (hús, bél) lehet felhasználni, egyéb
húsféléket hozzáadni a töltéshez szigorúan tilos!
4. A verseny kezdete 2020.02.09. 11:00, a mintákat kérjük 13:00-ig a zsűri részére leadni
5. A 16:00 órai eredményhirdetésen minden csapatnak a megjelenése elvárt
6. Az elbírálás során figyelembe veszi a zsűri:


Csapatmunka, tájjelleg, viselet, vendégvárás

0-25 pont



Étel elkészítésének körülményei

0-25 pont



Étel íze, állaga, színe

0-25 pont



Összbenyomás a csapatról

0-25 pont

7. A verseny eredményhirdetése 16:00-kor kerül lebonyolításra
8. A versenyen arany, ezüst és bronz kategóriában 3-3-3 díj kerül kiosztásra a csapatok részére
9. A felsorolt feltételeket mindenki elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja
10. A rendezőség fenntartja magának a jogot a beérkező nevezések számának függvényében,
hogy a jelentkezéseket a terem kapacitására való figyelemmel határidő lejárta előtt lezárja.
Fonyód, 2019. 12. 19.
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Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd:

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
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:
Január 25. Hagyományőrző boszorkánybál
Február 8. Családi farsang
Február 15. Polgárőr közgyűlés
Február 22. Hagyományőrző Farsangi Bál
A kiemelt programokról bővebb tájékoztatás a plakátokon.
Tervezzük: Baba-mama ringató csoport, és gyermek néptánc csoport indítását.
Bővebb felvilágosítás a Könyvtárban. Várjuk a jelentkezőket!
A kiemelt programokról bővebb tájékoztatás a plakátokon!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
________________________________________________________________________________
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Könyvajánló – A könyvtáros ajánl
Fábián Janka: A rózsalugas
Radványi Endre az 1848-49-es szabadságharcot még gyermekfejjel éli meg, és a rá következő, sivár
években apa nélkül, az „elveszett nemzedék” tagjaként tengődik a világban. Mikor végre
megállapodna Balaton-felvidéki birtokán, és a szerelmet is megtalálná, egy váratlan tragédia hatására
újra elveszít mindent, és a hazáját is kénytelen elhagyni.
Túléli-e Endre a polgárháborút, s elképzelhető-e, hogy Anna és Endre sorsa újra keresztezi egymást?
Révész Emese: Simi és a rendetlen betűk
Az iskolakezdés sosem egyszerű. Pláne, ha a betűk sehogy sem akarnak a helyükre kerülni. Ha mindig
helyet cserélnek, megfordulnak vagy fejre állnak, az igencsak megnehezíti az egyébként élénk és
érdeklődő Simi dolgát. El is megy a kedve az írástól és olvasástól, sőt még a betűtésztától is görcsbe
rándul a gyomra.
A Simi és a rendetlen betűk hiánypótló kötet. Olyan meseregény, amit minden kisiskolásnak meg kell
ismernie, hiszen ez a történet nem(csak) a diszlexiáról szól, hanem egy hétköznapi családról, egy igazi
kisiskolás elmélkedéseiről, és arról, hogy mindannyian máshogy vagyunk értékesek.

Sport
Férfi labdarúgó csapataink február 23-án megkezdik szereplésüket a tavaszi idényben. Első tavaszi
mérkőzésünket Öreglakon játsszuk. Felnőtt csapatunk a 10. helyről, míg ifjúsági csapatunk a 6.
helyről várja a folytatást.
ADAMA Megye II. bajnokság tavaszi menetrend
Ford.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dátum
2020.02.23
2020.03.01
2020.03.07
2020.03.14
2020.03.22
2020.03.29
2020.04.04
2020.04.12
2020.04.19
2020.04.26
2020.05.03
2020.05.10
2020.05.17
2020.05.24
2020.05.31

Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

Felnőtt Ifjúsági
Mérkőzés
időpont időpont
14:00
12:00 Öreglaki MEDOSZ SE - Balatonberény SE
14:00
12:00 Balatonberény SE - Somogyvár K.Ö.SE
14:30
12:30 Dél-Balaton FC - Balatonberény SE
14:30
12:30 Balatonberény SE - Fonyódi Petőfi SE
15:00
13:00 Berzence SE - Balatonberény SE
15:30
13:30 Balatonberény SE - Balatonföldvári SE
16:00
14:00 Mezőcsokonya SE - Balatonberény SE
16:30
14:30 Balatonberény SE - Kiskorpádi SE
17:00
15:00 Lengyeltóti VSE - Balatonberény SE
17:00
15:00 Balatonberény SE - Böhönye KSE
17:00
15:00 Karád SC - Balatonberény SE
17:00
15:00 Balatonberény SE - Zamárdi Petőfi SE
17:00
15:00 Csököly Ö.SE - Balatonberény SE
17:00
15:00 Juta SE - Balatonberény SE
17:00
15:00 Balatonberény SE - Kaposmérői SE
17

Mérkőzés helyszíne
Öreglak sportpálya
Balatonberény sportpálya
Balatonszemes sportpálya
Balatonberény sportpálya
Berzence sportpálya
Balatonberény sportpálya
Mezőcsokonya sportpálya
Balatonberény sportpálya
Lengyeltóti sportpálya
Balatonberény sportpálya
Karád sportpálya
Balatonberény sportpálya
Csököly sportpálya
Juta sportpálya
Balatonberény sportpálya
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Hulladékszállítási naptár 2020
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