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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
2021. május 31. és június 15. napja között meghozott
nyilvános polgármesteri határozatok
68/2021.(VI.9.) polgármesteri határozat
Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított
veszélyhelyzetben a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola és a Balatonkeresztúri
Festetics Kristóf Általános Iskola összesen 4 fő balatonberényi lakosú ballagó diákját fejenként
10.000 Ft értékű könyvutalványban részesítem a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Balatonberény 110 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában.
70/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV.
törvény 86. § (4) bekezdése alapján a Balatonberény 110 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 1/3
tulajdoni hányadára vonatkozóan –amelyen helyi jelentőségű védett épületrész (lakóépület)
található – az elővásárlási jogával nem kíván élni.
2. Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a Balatonberény 657/20 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában.
71/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzata a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 70.§ (5a) bekezdése alapján biztosított,
a Balatonberény 657/20 hrsz. alatt nyilvántartott, „kivett üdülőépület, udvar” megnevezésű
ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.
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3. Balatonberény TAK és településképvédelmi rendelet jogharmonizációja.
72/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településarculati
Kézikönyv és településképvédelmi rendelet jogharmonizációja tárgyú előterjesztést. A képviselőtestület a településképvédelmi rendelet mellett a Településarculati Kézikönyv felülvizsgálatát is
támogatja, és azt elrendeli a lakossági igények, szakmai szempontú felvetések miatt. Az ARKERÉPÍTÉSZ Stúdió Betéti Társasággal (7400 Kaposvár, Dózsa Gy. u. 21. sz.) megkötött
településképvédelmi rendelet előkészítésére szóló megbízási szerződést, közös megegyezéssel,
változatlan díjazás mellett (bruttó 150.000 Ft) kiterjeszti a Településarculati kézikönyv
felülvizsgálatára is.
4. Balatonberényi Községi Strand főépületében lévő üzlethelyiség bérlőjének kijelölése
73/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi Község Strand
főépületében kialakított 8 m2-es üzlethelyiség bérlőjéül 2021. július 1. napjától 2021. szeptember
5. napjáig Kocsis Tamás Ferenc egyéni vállalkozót jelöli ki 37.000 Ft + ÁFA bérleti díj
megfizetése mellett.
5. Beszámoló vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
74/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PTKI Bizottság tájékoztatása
alapján – megállapítja, hogy a megválasztott polgármester, alpolgármester és képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
6. A Divinus Befektetési Alapkezelő Zrt. TRE módosítása iránti kérelme.
Disznós Zoltán a befektető képviselője:
Az Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap a tulajdonosok érdekeit képviselve a saját szakmai tudását,
tapasztalatát hasznosítja a befektetők érdekében, fejlesztési terveket készít elő és bonyolít le,
melyet a Magyar Nemzeti Bank ellenőriz és az Erste Bank ellenjegyez, tehát szigorú kettős
ellenőrzés mellett végzi a tevékenységét. 8 éve vagyunk jelen a Balatonon, Siófokon 3 hektáron
103 lakást építettünk, 5 éve valósítottuk meg az Ezüstparton a fejlesztésünket, ami állt
épületbontásból, felújításból, lakásokat építettünk és értékesítettünk. Ezeknek a lakásoknak nagy
részét Budapestiek vásárolták meg, 1-2 % külföldi volt, de volt közöttük siófoki is, illetve más
belföldi. Balatonberényben is szeretnénk beruházni, ez a település más adottságokkal rendelkezik,
mint például Siófok, csendesebb a környezet, ideálisabb idősebbeknek, gyermekes családoknak,
itt van Keszthely közelsége, kerékpár turizmus, horgászati lehetőségek, tehát más lenne a
célcsoport a vásárlókat illetően.
Első lépésben a TRE módosítására lenne szükség, hogy elindulhasson a fejlesztési folyamat, a jogi
környezet változása miatt június végéig kellene a módosítást kezdeményezni a főépítésznél.
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Jelenleg 5%-os ÁFA van a lakásokon, és a kormány CSOK-kal és egyéb konstrukciókkal
támogatja a lakások vásárlását, ha az ÁFA mértéke ismételten 27 % lesz, az jelentősen meg fogja
emelni a lakások árát is. Vásárlók tekintetében azt hiszem, hogy a dél-dunántúli régióra lehetne
számítani, a Strandpark értékesítéséhez hasonlóan, a műszaki kivitelezés is hozzájuk hasonló
lenne.
Amennyiben az önkormányzat lemond az elővásárlási jogáról, mi az ingatlan vételárát azonnal
utaljuk az MNV Zrt-nek és pár héten belül birtokba is vesszük az ingatlant. A módosítás iránti
kérelmünkkel az a célunk, hogy az OTÉK-ban foglaltak betartása mellett ne csak üdülőt, hanem
lakást is lehessen építenünk.
A határozathozatalnál jelen levő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
75/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozata
a) Balatonberény Község önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Divinus Befektetési
Alapkezelő Zrt. által képviselt Aranypart Ingatlanfejlesztő Alap TRE módosításra irányuló
kérelmét és azt támogatja, mely szerint a Balatonberény belterület 657/20 hrsz.-ú ingatlan
besorolása a jelenlegi Üü-1 helyett egy új, Üü-3 besorolásba kerüljön, ahol üdülő és lakó
rendeltetésű, valamint az üdülő és lakó rendeltetést kiszolgáló kereskedelmi, szolgáltató
rendeltetésű épületek és egyéb kiszolgáló épületek helyezhetők el. A képviselő-testület a TRE
módosítás költségeinek tekintetében az előterjesztés szerinti tartalommal településrendezési
megállapodást köt a kérelmezővel és a megállapodásban foglalt költségek megfizetése esetén
megköti a tervezési szerződést a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft-vel. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés aláírására.
b) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezett TRE módosításával
kapcsolatosan - az Állami főépítész véleményezését követően, de a testület általi jóváhagyás előtta környékbeli ingatlantulajdonosok véleményét kérje ki.
7. Tájékoztatás az aktuális ügyekről
Horváth László polgármester:
Szóban ismerteti a tájékoztatót az aktuális ügyekről, kiegészíti előterjesztését azzal, hogy a
Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola szeretné a Csicsergő szigetet jelképesen örökbe
fogadni, ez az önkormányzat tulajdonosi jogait nem korlátozza, de a gyermekek környezettudatos
nevelését szolgálná. A Településüzemeltetési Kft. ügyvezetője kérte, hogy a viharkárban kidőlt,
kevésbé jó minőségű fák, melyet a Kft. darabolt fel és szállított el, kedvezményes áron
kerülhessenek értékesítésre a Kft. dolgozói részére.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
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Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. július 20. napján a
balatonberényi harangszó ügyében megtartott rendkívüli nyilvános ülésén a jelen lévők
egyhangú szavazatával /6 igen szavazattal/ az alábbi, 91/2021.(VII.20.) számú határozatot
hozta:
„Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án rendkívüli
nyilvános ülésen megtárgyalta az ATV televíziós csatornán és annak internetes oldalán 2021. július
16-án „A nyaralók panaszai miatt szüntették be Balatonberényben a reggeli harangszót” címmel
megjelent riport nyomán kialakult helyzetet. E tudósítás, illetve a témában ennek nyomán születő,
különböző médiumokban megjelent cikkek, tudósítások több helyen valótlan állításokat
tartalmaztak, rossz színben feltűntetve községünket, illetve az itt nyaralókat. Ennek kapcsán a
képviselő-testület kinyilvánítja, hogy:
a) A Képviselő-testület rendkívüli megdöbbenéssel és sajnálattal veszi tudomásul, hogy
Balatonberény „a Balaton zöld sarkaként” nem rendkívüli természeti értékei, épített és kulturális
öröksége, turisztikai attrakciói okán került a média fókuszába.
b) A Képviselő-testület indokolatlannak, méltatlannak és rendkívül károsnak tartja azokat a nagy
nyilvánosság előtt megjelenő tudósításokat, cikkeket, riportokat és véleményeket, amelyek –
gyakran teljesen alaptalanul – szembe próbálják állítani egymással községünk lakóit és az itt
nyaraló vendégeket.
c) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörei jogszabályban
rögzítettek, amelyeket sem a múltban nem kívánt, se a jövőben nem szándékozik túllépni.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugyanakkor ezúton is kifejezi
elkötelezettségét községünk kulturális, történeti, vallási hagyományai megőrzésében.
d) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, tegyen meg mindent a község jó hírének
helyreállításáért, és a témáról a valós eseményektől eltérő módon tudósító médiumoktól hivatalos
úton kérjen helyreigazítást.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth László polgármester
______________________________________________________________________________

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt
A következő szám lapzártája szeptember 05.!
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TÁJÉKOZTATÓ
illegálisan elhelyezett vagy elhagyott hulladék ügyekről
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. március 16. napjától a jegyzőnek, mint
környezetvédelmi hatóságnak megszűnt az illegálisan elhelyezett vagy elhagyott hulladék miatt a
hatósági eljárás megindításához szükséges hatásköre és illetékessége.
A Kormány 2021. március 16. napjától hatályos, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről
szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelete (a továbbiakban: Korm. R.) 2. § (1) bekezdése alapján
hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi
hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján azt a természetes személyt, jogi
személyt, egyéni vállalkozót továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy
amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi
aktus, vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hulladékgazdálkodási hatóság a
hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére
kötelezi.
A Korm. R. 1. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben
eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelölte ki. A Korm. R.
1. § (2) bekezdése szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye
szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
PMKH) illetékessége Pest megyére és Budapest főváros területére terjed ki.
Somogy megye területén hulladékgazdálkodási hatóság:
Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. u. 28.
Telefon. 06 82 795-970
e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
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Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Marcali Járási Hivatal települési ügysegédje
2021. július 19. napi hatállyal ismételten megkezdi az ügyfélfogadást.

Darvas Éva ügysegéd elérhetősége: 0670/698-8933

Ügyfélfogadási idő:

Ügyfélfogadás helye:

Csütörtök 8.00 – 10.30

Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Balatonmáriafürdő Csütörtök 8.00 – 10.30

Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Balatonkeresztúr

Balatonberény

Csütörtök 14.30 – 16.45

Balatonberény, Kossuth tér 1.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
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Gratulálunk…
…Kiss Ferencnek
Községünk valamennyi lakója, ingatlantulajdonosa
nevében gratulálunk Kiss Ferencnek a Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének a „Polgárőr
Érdemkereszt” arany fokozatához.
Balatonberény, 2021. július 05.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…Sifter Gergely atyának
Községünk valamennyi lakója nevében gratulálunk Sifter Gergely
püspöki biztos, helyettes esperes, plébános kinevezéséhez a Kaposvári
Egyházmegyei Zsinat tanácsadói szavazati joggal rendelkező tagjává.
Büszkék vagyunk Rád Gergő Atya!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…labdarúgó csapatainknak
A Somogy Megyei Labdarúgó Bajnokság 2020/2021-es évad Megye
II. Felnőtt osztályban induló labdarúgó csapatunk 4. helyezést ért el. A
gólkirály Mezőfi József Márk lett 37 lőtt góllal.
A Megye II. U-19-es csapatunk 3. helyezést ért el, ahol Bogdán Andor
lett a gólkirály 61 lőtt góllal.
Női Felnőtt 3/4 pályás csapatunk 8. helyezést ért el.
A játékosoknak, az edzőknek és a vezetőknek gratulálunk!
Horváth László polgármester és a Képviselő-testület
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Búcsúzunk
Fájó szívvel búcsúzunk Kuti Lajostól, aki 1998 márciusától
2017. július 30-ig kántorként dolgozott falunkban. Brieber László
esperes nyugdíjba vonulása alkalmából tartott utolsó miséjén
búcsúzott ő is az egyházközségtől és fejezte be kántori
tevékenységét nálunk, illetve Balatonszentgyörgyön is.
Lelkiismeretes, megbízható, pontos személy volt. Legyen szó
miséről, temetésről, ő mindig jelen volt és vezette a templomi
énekkart. A karácsonyi éjféli miséket Brieber atyával végig járta,
nem szegte kedvét hideg idő, nagy hó, jeges út sem.
Engem személy szerint nagyon kedves emlékek fűznek
hozzá: elsősorban mikor gyermekként minden vasárnap misére
jártunk az unokatestvéremmel, és mint minden gyerek, mi is
szerettük a miséket az orgona mellől, fentről hallgatni és közben
Kép forrása: harmonikasok.hu
csodálattal figyelni, miként orgonál Lajos bácsi. Mindig nagyon barátságos, közvetlen ember volt.
A másik kedves emlékem pedig, amikor közel tíz évvel ezelőtt felkértük, hogy az egyházi
esküvőnkön orgonán játsszon nekünk. Ő önzetlenül azonnal igen-t mondott a telefonban. Közben
sajnos lábtörést szenvedett, így az esküvőnkön nem tudott részt venni, de ettől függetlenül azóta is
hálás szívvel gondolok rá.
A harmonikasok.hu weboldalon így írt magáról: „Hévíz környékén élek, Sármelléken. Sok
hazai és külföldi vendéget szórakoztattam, akik pihenni, gyógyulni jöttek Hévízre és hozzám.
Kántorként, orgonistaként dolgozom balatonszentgyörgyi és balatonberényi egyházi miséken...
Számtalan harmonikást oktattam, tanítottam.”
Temetésére 2021. július 24-én került sor Sármelléken. Mindent köszönünk Lajos bácsi, Juhász
Gyula versével búcsúzunk Öntől.
Juhász Gyula: Consolatio (részlet)
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.

Horváthné Kánya Enikő, szerk.
______________________________________________________________________________
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A Balatonnál
Állok a parton és nézem a Balatont.
Égszínkék és csendes a tó vize, a Nap is
nézegeti magát benne. Leküldi a
sugarát, hogy melegítsék a tó vizét. A
part-közelben hattyúk úszkálnak, a
magasban sirályok szállnak. Néha lelecsapnak és kifognak egy-egy halat. A
fecskék is a tó felett bogarásznak. A
nádasból egy vadkacsa család úszik
felém. Elől a kacsa mama, ki a
kicsinyeit
boldogan
igazgatja:
„Szedjétek a kis lábatokat, le ne
Szamosközi Antal: Balaton
maradjatok!”
A
nádas
felelett
szitakötők táncolnak, a nádirigó a bölömbikát tanítja énekelni, a búbosvöcsök a fiókáit szeretgeti,
néha kicsit meg is inti: „Ne menjetek messzire, maradjatok a közelemben, mert a róka lesben áll,
csak a prédára vár!” A békák csendben kuruttyolnak, ők majd este adják ki a hangjukat, akkor lesz
a hangverseny, amire majd mindenki eljön.
A távolban egy vitorlát látok, ott meg egy csónakot. Közben egy hajó is befutott. Én meg csak
állok és bámulok, a múltamra gondolok. Mintha egy szellő suhant volna el, kicsit hűvösebb lett, a
víz is megremegett. A Nap az ég aljára ment, aranyhidat húzott a víz felett. Minden elcsendesedett.
Az állatok nyugovóra térnek, a lágy hullámok elaltatják őket.
Aztán én is elindulok, lelkemben a sok szépséggel, szívemben a múltam szeretetével, amit nem
felejtek el soha. Lassan hazaérek.
Balatonberény, 2021. június
Kánya Gézáné
______________________________________________________________________________
Balatonberényi Szezonnyitó és Búcsú
Minden évben nagyon várjuk már a szezonnyitót, a berényi búcsú napját, idén sem volt ez
másképp. Június 27-én, szombaton került megrendezésre a strand melletti nagyparkolóban.
Délután 3 órakor nyitotta a programot a BRASSDANCE fúvószenekar, majd 4 órakor a Vaga
Banda Gólyalábasok előadása következett. Őket követte a felnőttek örömére Porkoláb Tamás, aki
humorával szórakoztatott bennünket. Az est fénypontja a Mistery Gang zenekar koncertje volt. A
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gyermekek sem unatkoztak, hiszen a légvárak
között mindenki megtalálta a kedvére valót,
amit korlátlanul használhattak, melyet ezúton
is köszönök a szervezőknek.
A
programok
mellett
kézműves
kirakodóvásár,
OTP
stand
és
a
Balatonberényért Egyesület is kitelepült a
helyszínre, valamint kapható volt vattacukor,
popcorn és a kicsik számára oly nagyon
kedvelt héliumos léggömb is.
Az arcokat elnézve mindenki nagyon jól
érezte magát, jó hangulatban telt a délután.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX. Balatonberényi Mesefesztivál: Balatoni legendák nyomában
2021. július 3-án került megrendezésre a
Községi Strandon a XX. Mesefesztivál. Az idő
kegyes volt hozzánk: meleg volt, de a szél
lengedezett, így nem volt tikkasztó hőség.
Az egész napos programok között szerepelt
többek között a homokvárépítés, aszfaltkréta
rajzverseny, bábkészítés, homokkép és tutaj
készítése, kagylófestés is.
Délelőtt 10 órakor kezdődtek a programok
a
táncházzal,
majd
Nyárády
Rita
meseterapeutával meseszövés következett.
Rendőrségi előadást hallhattunk a szünidei biztonság fontosságáról. 14 órakor az Üstökös
Kompánia interaktív előadását láthattuk. A délután folyamán felléptek a Pódium Színház színészei
és bemutatták a Macskakirály című népmesét. Balatoni legendákat hallgathattunk meg a Mami
mesél című program keretén belül. A színvonalas programsorozatot a Tücsökszabi Zenekar
népzenei koncertje zárta 17 órakor.
Köszönjük a főszervezőnek, Barjákné Martin Juditnak és a közösségszervezőnek Varga
Paméla Mariettának a program megszervezését, továbbá az önkénteseknek az áldozatos
munkájukat: Barják Bianka, Egerszegi Dorottya, Egerszegi Péter, Iván Katalin, Horváth Lászlóné
Csiri, Horváth János, Horváthné Kánya Enikő, Kánya Noémi, Kocsis Gáborné (Darvas Diána),
Kőnig Andrea, Nyárády Rita, Salamon Ágnes, Toronyiné Sifter Judit.
A beszámolókat írta: Horváthné Kánya Enikő, szerk.
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Könyv- és programajánló
Colleen Hoover: November 9.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, aki találkozott egy lánnyal.
A
Lánnyal.
Fallon megismerkedik Bennel, az ígéretes regényíróval - egy nappal
azelőtt, hogy az ország másik felére költözik. A szerencsétlenül időzített
vonzalmuk a lány eseménydús életével együtt megadja azt az ihletet, amire
Ben mindig is vágyott a regényéhez. Telik-múlik az idő, párhuzamosan
futó életükben jönnek-mennek a kapcsolatok és a csalódások, de továbbra
is találkoznak évente egyszer, mindig ugyanazon a napon. Egészen addig,
ameddig Fallon el nem bizonytalanodik, hogy Ben vajon igazat mond-e
neki, vagy csak tökéletes valóságot kreál a regényéhez az ütős konfliktus
kedvéért.
Lehet-e egyáltalán szerelmi történetnek nevezni Ben kapcsolatát Fallonnal - és egyúttal a regényét
is -, ha szívfájdalommal végződik? Feledhetetlen szerelmi történet egy író és váratlan múzsája
között.
Újdonság magyarul a New York Times sikerlistájának élére törő Colleen Hoovertől.
Hagyd, hogy elvarázsoljon!
Colleen Hoover: Velünk véget ér
Néha
az
okozza
a
legtöbb
fájdalmat,
aki
szeret.
Lilynek nem ment mindig könnyen a sora, de annál keményebben dolgozott,
hogy olyan életet élhessen, amilyenre vágyik. Elhagyta a Maine állambeli
kisvárost, ahol felnőtt; egyetemet végzett, és Bostonba költözött, ahol saját
vállalkozásba kezdett. Amikor szikrázni kezd a levegő közte és a jóképű
idegsebész, Ryle Kincaid között, Lily életében hirtelen minden túl szép lesz
ahhoz,
hogy
igaz
legyen.
Ryle magabiztos, makacs, kicsit talán arrogáns is, de emellett érzékeny,
okos, és Lily a gyengéje - bár a kapcsolatoktól való viszolygása aggodalomra
ad okot. Lilyt mégsem csak az új kapcsolata foglalkoztatja. Rengeteget gondol Atlas Corriganre is
- az első szerelmére, aki a hátrahagyott múltjához köti. A fiú, aki lelki társa és védelmezője volt,
most újra feltűnik a színen, veszélyeztetve ezzel mindent, amit Lily és Ryle együtt felépített. Ebben
a merész és mélyen személyes regényben Colleen Hoover szívszorongató történetet tár elénk, ami
új, izgalmas utakra vezeti őt magát mint írót is. A Velünk véget ér felejthetetlen mese a
szerelemről, amiért nagy árat kell fizetni. Add át magad a reménynek!
Mindkét könyv megtalálható a falu könyvtárában. Jó szórakozást kívánunk!
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Programok a nyárra
 Július 6. és augusztus 12. között keddenként és csütörtökönként 14-18 óráig
Mesékkel a világ körül szakkör: játékos interaktív foglalkozások a könyvtárban.
 Szünidei matiné, könyvtármozi
 Kézműves foglalkozások
 Szabadtéri játékok
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a könyvtárban, nyitvatartási
időben (keddtől péntekig 8.00-10.00; 14.00-18.00 között)
Minden gyermeket szeretettel várunk!
 Július 31. 18 óra: Vitéz László Bábszínház előadása, Balatonberény
Művelődési Ház
Belépőjegy ára: 1500 Ft/fő
 Augusztus 02. 19 óra: Pódium Színház előadása: Éjjel az Orfeumban, Balatonberény
Művelődési Ház (Bővebb információ a 18. oldalon található plakáton.)
 Augusztus 06. 11 óra: Kisvakond a nagyvárosban mesemusical, Balatonberény
Művelődési Ház (Bővebb információ a 19. oldalon található plakáton.)

 Augusztus 13. 17 óra: Vattacukor zenekar koncertje, jó idő esetén
községi strand, rossz idő esetén Művelődési Ház
 Augusztus 20.: (Bővebb információ a 20. oldalon található plakáton.)

Sport
Berényi gólkirályok
Férfi bajnokságok:
Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk a bajnokság utolsó fordulójában a
Kaposmérő csapatát látta vendégül. Az utolsó forduló kérdése csak az volt,
hogy csapatunk megszerzi-e a bajnokság negyedik helyét, illetve Mezőfi
József Márk játékosunk elhódítja-e a gólkirályi címet. A csapat az utolsó
fordulóban mindent megtett, hogy kiszolgálja a hazai szurkolókat. A
bajnokság utolsó mérkőzése is gólgazdagra sikeredett, hét góllal terheltük a
vendégcsapat kapuját. Mezőfi is kitett magáért és három gólt szerzett, ezzel
bebiztosítva a gólkirályi címet. A bajnokságban 37 gólt szerezve lett a
gólkirály. Gratulálunk neki és az egész csapatnak a bajnokságban nyújtott teljesítményhez!
Ifjúsági csapatunk mérkőzése nem ígérkezett könnyű meccsnek. A második helyezett érkezett a
harmadik helyet elfoglaló hazai csapathoz. Csapatunk szeretett volna a bajnokság végén is a
dobogón maradni, illetve Bogdán Andort gólkirályi címhez segíteni. A mérkőzés magabiztos hazai
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5-1-es sikerrel zárult, ahol Andor három gólt szerezve hódította el az U19-es gólirályi címet.
Bogdán Andor a bajnokságban 61 gólt szerzett! Gratulálunk gólkirályi címhez és az U19-es
csapatnak a bronzéremhez!
Szép volt fiúk!
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – KAPOSMÉRŐ SE

7-3 (3-1)

U19: 5-1 (3-0)

Női bajnokság:
Női csapatunknak sajnos a tavaszi szezon nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. A bajnokság
utolsó két fordulójában vereséget szenvedtek. Gratulálunk a bajnokságban nyújtott szerepléshez,
reméljük a következő szezonban a szerencse jobban mellénk áll.
BALATONBERÉNYI SE – FC BARCS

0-3 (0-2)

KAPOSFÜRED PÁRDUCOK SC – BALATONBERÉNYI SE

8-0 (1-0)

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Horváth János
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2021. augusztus 06.
11:00
BALATONBERÉNY
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Jegyek
előrendelhetők
a mesehajo.com oldalon. (2.250 Ft)
A helyszínen:
2.500 Ft
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