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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Köszöntő 

 „Minden kezdet nehéz.” – tartja a mondás, melyet mindenki jól ismer. Szerencsére ezt a 

Berényi Hírlap első megjelenése cáfolja, hiszen erre nem érvényes – a kivétel erősíti a szabályt. 

Persze nem azt állítom, hogy minden simán ment, mert akkor hazudnék, és még mindig van mit 

csiszolni (eggyel nagyobb betűméret, kicsit sötétebb betűk), de végső soron elégedett vagyok. 

Remélem, az olvasó is az?! 

 Október új hónap, új lapszám, és ami ennél is izgalmasabb, új rovatok: Balatonberény mesél 

címmel Csiri fog nekünk minden hónapban írni (lásd 6. o.), valamint indul még Baba-mama rovat 

(lásd 9. o.) is, melynek szerkesztője Szmolár Anikó lesz, és Kulturális élet címmel Barjákné Martin 

Judit fog minden hónapban beszámolni a Művelődési Ház és Könyvtár programjairól, valamint más 

érdekességekről (lásd 17. o.). Az elsőhöz annyit szeretnék hozzászólni, hogy Csiri némi fenntartással 

áll neki a munkának, attól tart, hogy néhányan a Hírlap Facebook oldalán fogják támadni írásaiért. 

Én azt gondolom és biztosítottam is afelől, hogy itt, Balatonberényben kulturált, jómodorú emberek 

élnek, és erre nem fog sor kerülni, rovatát szívesen látjuk a lapban.  

 Továbbra is várom javaslataikat, észrevételeiket az újsággal kapcsolatban a 

hirlap@balatonbereny.hu e-mail címre, illetve Facebook oldalunkon! A már megjelent lapokat 

elektronikusan is megtekinthetik a www.balatonbereny.hu weboldalon  Önkormányzat  

Település  Berényi Hírlap Menüpont alatt! 

Szeretettel: Horváthné Kánya Enikő 

 

 

Önkormányzati hírek 

 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ- TESTÜLET: 2017. 09. 21. ülés 

 

Horváth László polgármester 

 A 74/2017. határozat végrehajtása kapcsán elmondja, hogy a tulajdonostársak felkutatása 

folyik, a leendő vevő a másik tulajdonostárs részét is meg kívánja vásárolni. 

 Augusztus 19-27. között Szentimre testvértelepülés gyermekeit fogadta a község, akik az Erdei 

iskolában táboroztak. Megköszöni minden civil szervezet, vállalkozók, magánszemélyek munkáját 

és adományát, amellyel a gyermekek táboroztatását segítették.  

 Az óvoda, az orvosi rendelő és a hivatal felújításának TOP pályázatai jól haladnak, még ez 
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évben a közbeszerzéseket kiírják.  

 Ismét megkezdődött a vasútvonal korszerűsítési munkája, újabb hír, hogy a gyalogos átkelőket 

viacolorral burkolják, mivel a téli időszakban az aszfaltozás nem megoldható. Határozott ígéretet 

kapott arra, hogy az önkormányzat kap ágyazati követ, melyet deponálnak és a hegyi utakra kerül 

felhasználásra.  

 A strandi felújítások is jól haladnak, október 30-ig kell a 35 millió Ft támogatásról elszámolni.  

 A Bajcsy-Zs. utcában az ivóvízvezeték cseréje jó ütemben halad, a lakosság türelmét kéri. Az 

utca új útburkolatot kap, és hajlított árokburkoló elemekkel oldják meg a vízelvezetést, amely keleti 

irányba fog lejteni.  

 

 A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta. 

 A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, 

intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. 

 A Képviselő-testület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadta. 

 A  Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti formában a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az A és B típus tekintetében kiírta. 

 

Horváth László polgármester 

Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy közel egy éve tárgyaltak a befektetőkkel az ingatlan 

hasznosításáról, melynek egyik fontos eleme az volt, hogy a vételárat milyen formában kívánja 

megfizetni. A befektető a vételár egy összegben történő kifizetésétől elzárkózott.  

 

 A Képviselő-testület a ROYAL HOMES & PROPERTIES Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1111 Budapest, Irinyi József utca 47., földszint 4.) beruházóval a hasznosítási 

megállapodást abban az esetben írja alá, amennyiben a cég vállalja az 1238/23 hrsz ingatlan 

380.000.000 Ft + áfa összegű vételárának egy összegben történő megfizetését. 

 

Horváth Péter alpolgármester 

A vasútfejlesztés kapcsán tapasztalható, hogy annak vannak jó és rossz oldalai is. A településen 

többen is az iránt érdeklődnek, hogy lesznek-e zajvédő falak, és azok hol lesznek. Javasolja, hogy 

kérjenek hivatalos tájékoztatást a zajvédő falakról, és az érintett lakosságot tájékoztassák. 

A vasúti átjáró lezárásai miatt egyre nagyobb a forgalom a bokrosi úton, szinte már közútként 

funkcionál. 

 

Horváth László polgármester 

 A zajvédő falak kapcsán elmondta, hogy konkrét tervekkel az önkormányzat sem rendelkezik. 

Az elmúlt év szeptemberébent tartott lakossági fórumon két fő jelent meg, de igazán a feltett 

kérdésekre választ nem kaptak. A vasút rekonstrukció, mint kiemelt beruházás az engedélyezés során 

is más eljárás alá esik. Az önkormányzatot a tekintetben keresték meg, hogy milyen színű legyen a 

zajvédő fal. 

 A bokrosi út kátyúzását nem a szüret, hanem az általános forgalom megnövekedése miatt már 

kátyúzta a kft.  

 A zártkerti utak esetében első feladat azok területének kitűzése, mert több alkalommal is már 

szembesültünk azzal, hogy az utak nem a jogi vonalon haladnak. Ezt követően lehet a vízelvezetést 
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és az út helyreállítását megvalósítani.  

_______________________________________________________________________________ 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017. 09. 29. 

 

- A Képviselő-testület a Balatonberény „községi járdák felújítása és egyéb mélyépítési munka” 

megjelöléssel indított, a Kbt. 115. (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárást eredményesnek 

nyilvánította. 

- Képviselő-testület a Balatonberény „községi járdák felújítása és egyéb mélyépítési munka” 

közbeszerzési  eljárás nyertesének  az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak talált  

REÁL-Munkagép Kft. 8360 Keszthely Bajcsy-Zs. u. 43. szám alatti ajánlattevőt  hirdette ki, 

12.250.180.- ft nettó értékben.  

 

Horváth László 

polgármester 

_________________________________________________________________________________ 

HIRDETMÉNY 

 

2017. augusztus 1-jétől  

Balatonberény – Balatonmáriafürdő – Balatonkeresztúr 

települések vonatkozásában 

Pungor-Horváth Barbara, családsegítő 

látja el a család- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat. 

 

Telefonon elérhető:  

hétköznapokon 8-16 óráig a 0630/820-0932-es telefonszámon 

 

Személyesen felkereshető: 

hétfőn és kedden 9-12 óra között a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ szolgálati 

irodájában8+648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. szám alatt. 

Szerdán 9-12 óra között a balatonberényi Polgármesteri Hivatal fogadó helyiségében 

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt 

 

Kelt: Balatonkeresztúr, 2017. szeptember 1. 

            Petkess Kornélné 

            Intézményvezető 

_______________________________________________________________________________________ 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

Október 19-én, csütörtökön 17.00 órától fogadó órát tart a képviselő-testület a Művelődési Házban. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 

 

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2018. évi   Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 

felsőoktatási hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánók („B” típusú) számára, melyre a Balatonberényben állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok 

jelentkezhetnek. 

 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 

évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és 

jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

A pályázói adatok feltöltésére a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követően van lehetőség, 

majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 

Hivatalnál lehet benyújtani 2017. november 7-ig. 

 

 

Életmód, sport 

Hogyan éljek egészségesen? (2. rész)  

 

A mozgás szerepe az egészség megőrzésében 

A rendszeres testmozgás a táplálkozással és az egészséggel szoros összefüggésben van. A sporttal 

kapcsolatban az a legfontosabb, hogy minél előbb kezdjük el.  Legalább heti 3 alkalommal, 

minimum 20 percet kéne sportolással foglalkoznunk. Kezdetben úszás, kerékpározás, majd 

fokozatosan növelni a terhelést. A fáradozás megéri, erősebbé és energikusabbá válunk.  

 

Testi és lelki harmónia kialakítása 

A lelki egyensúly nagyon fontos feltétele az egészség 

megőrzésének. A harmónia megteremtéséhez belső munkára 

van szükség, amely során önismeretre teszünk szert. Így 

kerülünk egyre közelebb a testi-lelki egészséghez.  

 

A dohányzás egészséget károsító hatásai 

A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan egészíti ki a dohányzás teljes mellőzése. A 

dohányfüsttel beszívott nikotin a tüdőn keresztül rendkívül gyorsan bejut a keringési rendszerbe, 

majd a vér közvetítésével az agyba. A dohányzás káros hatásai nemcsak az aktív dohányosokat 

sújtják, hanem a környezetükben élő embereket is, akik akarva-akaratlanul beszívják a dohányfüstöt, 

vagyis passzív dohányosokká válnak.  
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Az alkohol egészséget károsító hatásai 

Az alkohol káros, a szeszes italok energiafelesleget jelentenek táplálkozási szempontból, ezért is 

kerülni kell ezeket. A káros szenvedélyek közé tartozik a mértéktelen alkoholfogyasztás. Nem 

csupán a fejlődő szervezetben okoz maradandó károsodást, hanem a felnőttek egészségét is 

veszélyezteti. Az alkohol a szívizmot károsítja, aminek az eredménye szívritmuszavar. A sok 

alkohol fogyasztás leggyakoribb halálos következményei közé tartozik a szívinfarktus, máj 

elégtelenség. 

  

A fent leírtakból is jól láthatjuk, hogy egészségünk megőrzéséhez mennyi erőfeszítést kell tennünk, 

de hosszú távon megtérül a befektetett energia. Ha figyelünk életmódunkra, nagyban 

befolyásolhatjuk életminőségünket, és részesei lehetünk egy hosszú, boldog életnek. 

 

Készítette: Kánya Noémi  

(Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-

egeszseges-eletmod/a-dohanyzasrol/a-dohanyzas-egeszsegkarosito-hatasai) 

_______________________________________________________________________________________ 

Labdarúgás 

A második helyen áll csapatunk 

 

A Balatonszabadi otthonában elszenvedte első 

vereségét csapatunk, amely hat forduló után a 

tabella második helyén áll. Az U19-es együttes 

jelenleg tizedik. 

 

Eredmények: 

Balatonberény - Somogyjád 3:3 (U19: 4:5)  

Lengyeltóti - Balatonberény 2:4 (U19: 3:2) 

Balatonberény - Balatonszemes 1:0 (U19: 3:0) 

Balatonszabadi - Balatonberény 2:0 (U19: 6:2) 

 

A következő fordulók programja: 

Balatonberény - Kéthely 10.08. (vasárnap) 15.00 óra 

Balatonföldvár - Balatonberény 10.14. (szombat) 15.00 óra 

Balatonberény - Buzsák 10.22. (vasárnap) 14.30 óra 

Öreglak - Balatonberény 10.29. (vasárnap) 13.30 óra 

Balatonberény - Balatonszárszó 11.05. (vasárnap) 13.30 óra 

 

Az U19-es mérkőzések két órával a felnőtt összecsapások előtt kezdődnek. 

Horváth Péter 
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Balatonberény mesél… 
  

Tavaly osztálytalálkozón szembesültem azzal a ténnyel, hogy az emberek zöme a digitális 

médiában éli közösségi életét. Ígéretem ellenére vagy 10 hónap elteltével csatlakoztam a facebook 

közösségéhez. Itt tartózkodásom nagyon rövid életűnek bizonyult. Pár hét leforgása alatt leszűrtem a 

tanulságot, ez nem az én világom. Azonban érdekes tapasztalatokkal gyarapodtam. 

A közösséghez tartozás érzése nagyon erősen él az emberekben. Lelkivilágukat, érdeklődési 

körüket a netről letöltött képek, videók formájában tárják a nagyvilág elé. Karinthy Frigyes sorai 

jutottak eszembe: „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.”  

A hozzászólásokban általában egyoldalúan – a saját oldalukról – közelítik meg az eseményeket. 

Úgymond az én szememben mindenkiből önálló individuum lett. Ennek okát a megszűnt 

gyermekszervezetek hiányára vezetem vissza. Annak idején az osztályközösségekben létrejött 

őrsökben a gyermekek automatikusan szocializálódtak és szelektívállták egymást. Ösztönösen 

felismerték azt az alapigazságot, hogy minden emberben van érték. Ki ehhez ért jobban, ki ahhoz. És 

az adott feladat megoldásához mindig a legalkalmasabb személyt állították előtérbe a közösségi siker 

elérése érdekében.  

A rendszerváltás óta értékrend-változás ment végbe a társadalomban. Anno mi a családból, a 

családi mintákból hoztuk magunkkal az alapvető magatartásformákat. Az egymás tisztelete, 

megbecsülése, a felelősség–és kötelességtudat, a megfontoltság alapérték volt. Meglátásom szerint 

ezen a téren nagyon negatív tendencia érvényesül. Az okát nem tudom. Talán a média átvette a 

család szerepét? Talán nagyobb befolyással bír a formálódó személyiségre, mint a család? Csak 

találgatok. Mindenesetre elgondolkodtató az a tény, hogy ezt a generációt mi neveltük fel… Vajon 

hol rontottuk el? 

A homályba vesző és szinte már csak az én korosztályom, illetve az idősebbek számára 

alapvetően fontos, tiszteletet parancsoló alapvető emberi magatartásformák és értékek feltárása és a 

falu közössége elé állítása jegyében „Balatonberény mesél” címmel a köztünk élő hétköznapi 

emberekről kívánok írni. Nehéz szívvel teszem, mivel értesültem róla, hogy eme lap is indított 

Facebook oldalt. Kérem a kommentelőket, átgondoltan, megfontoltan írjanak! Célom: közösségünk 

tagjainak megbecsülése… 

Csiri 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bende László 

 

„Magadnak légy hálás, hogy segítettél élni 

Reményteleneknek életet remélni. 

Nem lettél ünnepelt, magam is belátom, 

De új életet adtál, s ember vagy barátom!” 

/Náhóczki János/ 

 

Az idézet arról (azokról) az emberről szól, aki önkéntes véradóként életet mentett. 

Közösségünk sok tagjára igazak sorai. Többek között Bende Lászlóra, aki tavaly lett 50-szeres 
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véradó Balatonberényben. A helyi Vöröskereszt méltó módon köszöntötte eme alkalommal. Ez év 

augusztusában már 53. alkalommal adott vért.  

Mint sok más fiatal a katonaság éveiben lett vérdonor, mivel 2 nap eltávozás járt érte. Azokban 

az időkben havonta (vagy több havonta) hagyhatták el a laktanya falait az ifjak, így ez kellő 

motiváló erő volt. Majd Nagykanizsán a vasútnál lett a Vöröskereszt tagja, folytatta önkéntes 

segítségét és egy életre el is kötelezte magát. Meghatározó élménye volt, mikor mentő érkezett érte a 

munkahelyére és vitte be a kanizsai kórházba, ahol azonnali életmentőként „kéz a kézből” segített a 

betegen. Ritka RH negatív vércsoportja miatt volt erre szükség. Munkahely változások kapcsán 

Balatonberényben lett vérdonor. A helyi Vöröskereszt által szervezett véradásokon a mai napig 

rendszeresen részt vesz. Mint a vers írja nem lett ünnepelt. De tudja, életeket ment, reményt ad a 

betegeknek, segíti az orvosok munkáját, mint sok más falubeli társa. 

Amikor kórházba kerülünk – és vérre van szükségünk - nem is gondolunk arra, hogy valaki 

(valakik) önzetlenségének köszönhetjük a gyógyulásunkat. Hogy évente több mint 400 ezer 

vérkészítményre van szükségük az orvosoknak! Hogy csupán 250 ezer a donorok száma a lehetséges 

4 millióból! Hogy a vér tárolása nagyon rövid idejű, ezért szükséges a folyamatos véradás! Hogy az 

élet nélkülözhetetlen elemét a vért – csak az emberi szervezet képes előállítani! Köszönet mindazon 

személyeknek, akik a Vöröskereszt felhívására megmozdulnak. Nagyon sokan vannak, akik 

felelősségteljes magatartással cselekszenek, de sajnos a zömük az idősebb korosztályhoz tartozik.  

A véradás nemcsak egy önkéntes humánus cselekedet, hanem egyben rendszeres szűrővizsgálat 

is. Mellyel sok betegség megállapítható, illetve megelőzhető.  

                                                                                                            Csiri 

 

 

Történelmünk 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

A II. világháború és a felszabadulás (folytatás) 

A földéhség nagy volt, hiszen az 1920-as földosztásnál a balatonszentgyörgyi hercegi földekből 

kapták a föld többségét. Mivel erősen tavaszodott, a földeket sürgősen művelésbe kellett venni. Ezért 

a földigénylő bizottság megalakítása volt az elsődleges feladat.  

Gál István balatonkeresztúri bíró kapott megbízást a járási szervektől arra, hogy 

Balatonberényben a földigénylő bizottságot alakítsa meg. Erre 1945. május 22-én került sor a 

községháza előtt falugyűlés formájában. Gál István, balatonkeresztúri bíró rövid tanácskozást tartott 

Gulyás József, balatonberényi bíróval, majd előterjesztették javaslatukat a földigénylő bizottság 

tagjaira. 

 

Az előterjesztett javaslat alapján az alábbi személyeket választotta meg a gyűlés a földigénylő 

bizottság tagságába:  

- Darvas Lajos elnök, Kozma István elnökhelyettes (Nemzeti Parasztpárt) 

- Szekeres János jegyző (Kisgazdapárt) 

- Szántó István pénztáros (Nemzeti Parasztpárt) 

- Tóth János, Tombor Vince tagok (Nemzeti Parasztpárt) 



I. évfolyam, 2. szám 2017. október 

 

8 
 

- Tikos Lajos tag (Szociáldemokrata Párt) 

- Kánya József tag (Kisgazdapárt) 

 

A földigénylő bizottságban a Kommunista Párt nem vett részt, csupán a törvényességi 

felügyeletet látta el, mivel tagjai többségükben nem kapcsolódtak a mezőgazdasághoz. Ennek 

ellenére a Kommunista Párt parasztpolitikája érvényesült a bizottság munkájában. A földigénylő 

bizottság többségét a parasztpárt tagjai képviselték. A Kisgazdapártot 2, míg a Szociáldemokrata 

Pártot 1 fő képviselte. A lakosság hangulata jó volt, mindenki földet akart. Bár akadtak suttogó 

hangok, hogy vigyázzatok, hátha úgy lesz, mint 1919-ben. Az urak visszajönnek, és jaj lesz annak, 

aki a gróf földjéhez hozzányúl. A bizalmatlanság lassan elmúlt, belátták, hogy csak az ősi jussukra 

tartsanak igényt. A földigénylő bizottságnak azonnal hozzá kellett fogni a munkához. Másnap, a 

megalakulás után Kozma István elnökhelyettes Kaposvárra ment az igényléshez szükséges 

nyomtatványokért, rendeletekért és útmutatókért. Hozta magával az igénylők névjegyzékét, a 

birtokíveket és a telekkönyvi szemléket. Nem volt idő tanfolyamon kiképezni a földigénylő bizottság 

tagjait. Vezérfonal és útmutató volt az ideiglenes kormány földosztásról szóló 600/1945.sz. rendelete 

és a közben kiadott egyéb útmutató, valamint a spontán jogérzet és az a tudat, hogy ezt csak így lehet 

csinálni. 

Most nem kellett egyezkedni a gróffal, mint 1920-ban. Itt már földosztás volt a gróf 

megkérdezése nélkül. A bizottság a földmérés műszaki munkáival Risavi István marcali 

földmérnököt bízta meg, aki azt díjazás ellenében el is végezte. Először jelentkezés alapján számba 

vették az igénylőket, úgy a házhely, mint a föld igénylésére. Azután számba vették a kiosztó föld 

mennyiségét. Még május hónapban kiosztottak 382 kh. szántóföldet. A réteket júniusban osztották. 

Ugyanakkor kiosztottak 130 db házhelyet 600 és 400 n.öles nagyságban. A föld és a házhely 

osztásánál elsősorban a volt gazdasági cselédek igényeit vették figyelembe. A volt cselédek 

házhelyeit elsősorban a major és a volt szérűskert területén mérték ki. Földjeiket is a közelebbi 

dűlőben adták. 

A volt úrbéresek is kaptak 166 kh. legelőt, amelyre a volt cselédek és nincstelenekből lett 

újgazdák hajtották állataikat legelni. A földosztás során 17 gazdasági cseléd kapott földet. A család 

nagyságától függően 4-5 kh. szántót, 1,5 kh. rétet és 2 legelőjogot. Meg kellett kezdeni a lakóházak 

építésének segítését, hogy a majorban kimért házhelyeken a cselédek építeni tudjanak, le kellett 

bontani a major épületeit. Az épületet bontási jogát 5 volt cseléd és 4 nem cseléd, de nincstelen kapta 

meg. Legtöbbjüknek az egész építési anyag abból került ki az új lakóház építéséhez.  

Azok a cselédek, akik a cselédsorban különálló lakásban laktak, azt juttatásként megkapták. A 

házhelyek kialakítása már úgy történt meg, hogy a házak a kimérendő házhelyeken maradjanak. 

Ilyen házjuttatásban részesült Kiss Antal, Szabó István, Kovács János, Nagy Ferenc és Jeruscsáki 

Lajos. Kánya József majorgazda az általa lakott gazdasági lakást kapta meg juttatásként.  

A volt gazdasági cselédek között arányosan elosztották a volt uradalmi állatokat és gazdasági 

felszerelést, hogy legyen mivel megindítani az önálló gazdálkodást. A föld és a házhely osztásánál 

figyelembe vették a még hadifogságban lévőket is. Részükre vagy tartalékoltak, vagy a hozzátartozó 

családtag kapta meg. A falusi igénylők vagyoni helyzetük és a család nagysága figyelembevételével 

kaptak 1-2 kh. szántót és 1 kh. rétet.  

Annak ellenére, hogy az egész grófi birtokot felszámolták és kiosztották, mégsem oldotta meg a 

földkérdést Balatonberényben.  
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A házhely kiosztásokat az 1920-ban kiosztott 60 házhelyhez csatlakoztatták. Így a két földreform 

során kiosztott 190 házhely 2 egységes utca, a Dózsa György és a József Attila utca, míg az új 

házhelyek főutcája a Táncsics Mihály utca lett.  
 

 

Baba-mama 

 

Köszöntöm a kedves olvasókat és köszönöm a lehetőséget, hogy én szerkeszthetem a Baba-

mama rovatot. Az első pár alkalommal személyes vonatkozásban írnék. Főleg azoknak az 

anyukáknak, apukáknak próbálok kis segítséget és útmutatást nyújtani, akiknek a kisgyermeke 

bölcsőde előtt áll.  

A mi kisfiúnk október elején fogja kezdeni a bölcsődét, így most elsősorban arról lesz szó, 

miért döntöttünk így, és a gyermekeknek milyen előnyei lehetnek abból, hogyha hamar közösségbe 

kerülnek. Úgy alakult, hogy vissza kell mennem dolgozni, így merült fel legelőször az ötlet. Sokáig 

őrlődtünk mi is lenne a legjobb döntés, mivel az elválás elég drasztikusnak tűnt. Elkezdtem 

olvasgatni a témában és kikérni anyukák véleményét, akik már 

megjárták ezt az utat, és nagy meglepetésemre mindenki 

pozitív dolgokat mondott, leszámítva az első időszakot, amíg 

mind meg nem szokjuk a változást. A bölcsődében tett 

látogatás ebben csak megerősített minket, hiszen láthattuk 

milyen jó helye van ott a gyerkőcöknek, valamint hozzáértő, 

kedves és odafigyelő nevelők felügyelnek rájuk. Az elválás 

igazából nem is olyan hirtelen történik, mint azt hittem, mivel 

igény szerinti a beszoktatási idő (2-4 hét), továbbá nem úgy 

zajlik, hogy csak ott hagyom a gyermekem és majd délután 

megyek érte, hanem folyamatosan a kicsi igényeit szem előtt 

tartva, apró lépésekben. Első nap még anyával együtt 

ismerkedhet a hellyel 1-2 órát. Következő nap már megkínálják ebéddel. Később, ha a kicsi is úgy 

kívánja, akkor már felajánlják, hogy az anyuka menjen ki a csoportszobából. Általában egy hét után 

van felkínálva az a lehetőség, hogy ott is töltse a délutáni alvást. Minden lépés szigorúan a pici 

igényeinek megfelelően alakul.  

 

Néhány érv a bölcsőde mellett:  

 Kisebb korban könnyebben illeszkednek be a társaságba.  

 Könnyebben megtanulnak dolgokat, hiszen látják egymástól; vonatkozik ez az étkezésre is, mert 

lehetséges, hogy itt a többiek hatására elfogyasztanak olyan ételt is, amit otthon nem. 

 Edződik az immunrendszerük. 

 Könnyebben tanul szabályokat. 

 A 2 év körüli gyerekek kis barátokra, társaságra, eseményekre vágynak. 

 Napirendet tanul, ezáltal biztonságban érzi magát. 

 Kutatások szerint a bölcsis gyermekek értelmi fejlődése gyorsabb.  
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Nagyon fontos, hogy a szülők megfelelő mennyiségű időt töltsenek gyermekükkel, azok érezzék a 

szeretetet. Persze nem csak pozitív oldala van a dolgoknak, de én most szándékosan csak erről 

szerettem volna írni, ha esetleg valakit velem hasonló módon gyötörnek a kételyek, nézze a jó 

oldalát.  

Nekünk nemsokára elkezdődik egy új szakasz az életünkben, és izgatottan várom, hogyan fogja 

magát érezni Boti, milyen könnyen vagy nehezen vesszük az akadályokat. Annyit azért 

megjegyeznék, szerintem én többet fogok sírni, mint ő. Kisfiam igazi belevaló kölyök, nagyon 

könnyen barátkozik és gyorsan alkalmazkodik az új helyzetekhez. A következő számban, pedig arról 

számolok majd be, mik a tapasztalataink és hogyan éltük meg az első heteket.  

            Szmolár Anikó 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programajánló 

 

A tavalyi évben védőnőnk, Lipicsné Salamon Ágnes Baba-mama Klubot indított, amire minden 

hónap első hétfőjén kerül sor a kultúrházban. Az összejövetel 10 órakor kezdődik. Jó idő esetén a 

játszótéren is játszhatnak az apróságok. Remek időtöltés ez mind az anyukák, mind a kicsik számára. 

A gyerekek nagyon hamar összebarátkoznak és vidáman játszanak, míg az anyukák kicsit 

beszélgetni, megosztani egymással aggodalmaikat, tapasztalataikat és örömüket. Minden kedves 

anyát és babát szeretettel várunk! 

 

Közérdekű 

128 zsák szemét 

 

A TE SZEDD! - Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért 

mozgalomhoz kis falunk is 

csatlakozott (46 fő). Szeptember 15-

én, pénteken 9 órakor gyülekeztünk a 

Polgármesteri Hivatal előtt, azonban 

az esős idő miatt 18-án, hétfőn került 

sor a tényleges szemétszedésre. A 

gyülekező után 4-5 fős csoportokban 

indultunk az akcióra. Véghelyi 

Róbert a csapatokat kisbusszal 

szállította a kezdőpontokra. Gyűjtési 

területek: kerékpárút Balatonkeresztúr végétől a keszthelyi elágazóig, Bokrosi út, Horhos út, 

Táncsics utca, József Attila utca, Csicsergő, kísérleti partszakasz, hegykapu. 

A mi kis csapatunk a hegykapunál kezdte a gyűjtést. Én (most vettem először részt ilyen 

akcióban) úgy gondoltam, hogy sokat sétálva fogjuk megtölteni a zsákokat szeméttel. Ez azonban 

nem így történt. A buszból kiszállva csupán néhány lépést kellett megtennünk az első 

szeméthalomig, ahol jó néhány zsákunkat megtöltöttük. A hegykapunál tett látogatás során kb. 30 



I. évfolyam, 2. szám 2017. október 

 

11 
 

zsákot sikerült teleszednünk. Erre a szakaszra kb. 2 hónapja kihelyeztek egy „Szemét lerakása 

Tilos!” feliratú táblát. Reméljük, ez elriaszt néhány arra járó embert attól, hogy ne ide hordja a 

szemetét. Sajnos mindent nem szedhettünk össze. Gondolok itt a következőkre: építési törmelék, 

beton, üveglapok, autógumi, palatető - ezeket a Település Üzemeltetés (saját költségére) másnap 

elszállította a szeméttelepre. Miután ezt a szakaszt túléltük, a körforgalomnál lévő lengyel 

buszbaleset emlékhelyre mentünk. Itt csak néhány pelenkát és PET palackot gyűjtöttünk össze. A 

következő állomásunk a régi szeméttelep melletti út volt, ahol szintén sok mindent találtunk. Itt kb. 

10 zsákot szedtünk tele. 

A többi csapat sem tétlenkedett. Sajnos mindenhol volt szemét bőven, amit be lehetett zsákolni 

és a későbbiekben elszállítani. A szedésben és az elszállításban közreműködtek a Település 

Üzemeltetés dolgozói és gépei is. A munka végeztével kiadós ebédet kaptunk a Kultúrházban, 

melyet ezúton is szeretnék megköszönni minden résztvevő nevében a Polgármester Úrnak és a 

szakácsnak. 

Balatonberény utcáin számos helyen vannak kihelyezve narancsszínű szemetes kukák, amikbe 

az arra járók dobhatják el a szemetüket. A Trafik előtt pl. két ilyen kuka is elhelyezésre került. A 

bicikli út mentén is jó néhány szemetessel találkozhatunk. Ezek a kukák azonban nem arra 

hivatottak, hogy a háztartási többlethulladékot ide helyezzék el (bár még mindig jobb helyen lenne, 

mint a hegyi utak mentén szétdobálva). Persze könnyű mindenkinek a másikra mutogatni, de 

higgyük el, van bizonyíték arra (lila strand karszalag a szemét között), hogy a helyi lakosok sem 

mindig megfelelő helyre teszik a szemetüket. 

Azt is meg kell említenem, hogy a program keretében összeszedett szemét között nem 

sajátmárkás, olcsó sörös, üdítős dobozokat, borosüvegeket találtunk, hanem márkás termékek (pl. 

Coca-Cola, Gösser) hulladékait. Úgy tűnik tehát, nem a szegénység szüli ezeket az „olcsó 

kihelyezéseket”. Persze kinek mi az olcsó, mert ha elviszik autóval a szemetet - amit otthon is 

kidobhattak volna -, akkor az is pénzbe kerül! 

Végezetül egy hasonlattal élnék. Úgy gondolom, a Rendőrségnek nem az elsődleges feladata, 

hogy a bűnözőket megkeresse és büntetést szabjon ki rá, hanem az, hogy a bűncselekmény 

elkövetését megakadályozza. E példához hasonlóan nem a szemét összeszedése az elsődleges 

feladat, hanem az, hogy a szemetelést megakadályozzuk. Véleményem szerint erre a közeljövőben 

jelentős figyelmet kellene fordítani, akár Rendőrség, a Polgárőrség, vagy a falu lakosságának aktív, 

körültekintő közreműködésével. 

A Berényi Hírlap novemberi számában hasznos információkat olvashatnak a 

hulladékkezelésről, illetve egy táblázatot fogok közzétenni, melyben a szelektív hulladékgyűjtéshez 

olvashatnak majd segítséget.   

Giczi Anita 

_________________________________________________________________________________ 

A 3B Turisztikai Egyesület beszámolója a 2017. évi nyári szezonról 

 

Az idei nyári szezon végeztével engedjék meg, hogy egy rövid összefoglaló keretében 

bemutassuk Egyesületünk eddig elvégzett munkáját. 
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2017 májusában kihelyezésre kerültek az úgynevezett "Szelfi-pontok” Balatonmáriafürdőn és 

Balatonberényben. Az eddigi tapasztalatok alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Balaton partján 

felállított fotó-pontok hatalmas népszerűségnek örvendtek a turisták körében. Rengeteg fotó készült 

a keretekkel, amelyeket készítőik meg is osztottak a legnépszerűbb közösségi oldalakon (Facebook, 

Instagram) ezzel is népszerűsítve településeinket. 

Az idei évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a marketing tevékenységre, két darab image filmet 

készítettünk településeinkről. Egy 30 másodperc hosszúságú reklám-filmet, amely a Duna TV - n 

futott 100 alkalommal főműsor időben, valamint a TV2 "Poggyász" című magazinműsorában 

Balatonmáriafürdő került bemutatásra egy 4 perces kisfilmben. Az elkészült anyagokat az alábbi 

linkeken tekinthetik meg: 

Duna Tv reklám-film: https://www.youtube.com/watch?v=QhpoRXANQNg 

TV2 Poggyász c. magazinműsor: https://tv2.hu/musoraink/poggyasz/241673_poggyasz---

2017.08.19..html 

A nyári szezonra elkészültünk a már meglévő Bokros-hegyi túraútvonal kibővítésével 

Balatonberény irányában. Három különböző útvonalat jelöltünk ki a kilátogató túrázók számára. A 

balatonberényi oldalon is kikerültek a térképes táblák, illetve az információs irodákban a térképek 

nyomatott formában is elérhetőek az érdeklődő vendégek számára. 

A nyári főszezon kezdetére, Balatonberényben is kiépítettük a Balatonmáriafürdőn és 

Balatonkeresztúron már meglévő információs táblarendszert, a településre látogató turisták 

tájékozódásának megkönnyítésére. 

Egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan idén is üzemeltette mind Balatonmáriafürdőn, mind 

Balatonberényben az információs irodákat, ahol a betérő turisták a saját kiadványaink mellett, a 

környék turisztikai kínálatáról is naprakész információkat kaptak. A nyár folyamán megtörtént 

honlapunk (www.csaladibalaton.hu) lengyel nyelvre való fordítása is, az elkészült szöveg, lektorálás 

után, hamarosan feltöltésre kerül a honlapra. 

Az idei évben, szeptember 16-n, negyedik alkalommal rendeztük meg a már hagyományosnak 

mondható Máriai Dixieland Fesztivált. A kedvezőtlen időjárás ellenére is szép számmal kilátogató 

érdeklődőket kézműves kirakodó vásár és fergeteges dixieland zene várta a balatonmáriafürdői 

Hajóállomáson. 

A 2017-es évre Egyesületünk településeink köztereinek fénnyel való díszítését tervezte még be, 

a következő hetekben megkezdődhet a projekt kivitelezése. 

Őszintén reméljük, hogy minden kedves Tagunk eredményes nyári szezont tudhat maga 

mögött, és ez úton is további sok sikert kívánunk a jövőre nézve! 

Horváth Máté 

turisztikai menedzser 

_________________________________________________________________________________ 

FELHÍVÁS 

Jelen cikkben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési 

Osztályának rövidített változatát olvashatják, melyben szülőknek adnak bűnmegelőzési tanácsokat. 

Bővebben a www.balatonbereny.hu weboldalon tekinthetik meg az ismertetőt! (A szerk.) 

 

BECSENGETTEK! Bűnmegelőzési tanácsok kisiskolások szüleinek 
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 Mindig ugyanazon az útvonalon: reggel az iskolába, és a tanítás után az iskolából hazafelé is 

mindig ugyanazon az útvonalon menjen haza a gyermekünk! 

 Technikai eszközök: A drága technikai eszköz és a védtelen gyerek együtt a legjobb 

rablócsalogató. Ne tüntesse fel címét kulcstartóján, és lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében 

található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)! 

 Egyedül otthon: Gyerekeinkkel beszéljük meg, hogy kinek nyithatnak ajtót,  mit mondjanak, 

ha telefonálnának vagy személyesen keresnének bennünket ismeretlenek. Megnyugtató, ha van egy 

megbízható szomszéd vagy közelben lakó ismerős, akinél pótkulcsot hagyhatunk, és van kihez 

fordulni, amíg egyedül van otthon. 

 Internet veszélyei: A felügyelet nélkül otthontartózkodó gyermek figyelmét fel kell hívni az 

Internet veszélyeire, a chat- és egyéb közösségi oldalak használatának szabályaira. Fontos, hogy 

idegeneknek SOHA ne adják meg a pontos nevüket, elérhetőségüket, személyes adataikat, ne 

küldjenek magukról vagy otthoni környezetükről fényképet és semmiképp ne beszéljen meg 

találkozót. 

 Idegenek: Nem árt emlékeztetni a gyerekeket arra, hogy ha az utcán idegen szólítja meg  őket, 

sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. 

 Elérhetőség: Gondoskodjunk arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen az elérhetőségünk. 

 Iskolán belüli erőszak: Az iskolai erőszak fogalmába sorolható a fizikai mellett a szexuális és 

a lelki bántalmazás is. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az erőszak egyetlen problémát sem old 

meg. 

Közlekedési tanácsok kisiskolások szüleinek 

 

 Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket, amelyen később egyedül jár majd! 

 Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! 

 Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább öt perccel a 

becsöngetés előtt! 

 Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, feltűnő vagy fényvisszaverő 

ruhadarabot viseljen, olyat, amelyet a közlekedés többi résztvevője kellő távolságból észlelhet! 

 A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttesttől távol kísérjük, az átkelőhelynél erre 

szintén figyeljünk! 

 Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával életkori sajátosságainak megfelelően 

magyarázzuk el neki a legfontosabb közlekedési szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit! 
 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 

Központi segélyhívó: 112 

Mentők: 104 

Tűzoltók: 105 

Rendőrség: 107 

 

Az utcán bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, vagy hívják a 112-t, ha 

veszélyben érzik magukat! 

________________________________________________________________________________ 
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Berényiek Emlékkútja 

 

1996-ban Vörösberény 

kezdeményezésére jött létre a Berény 

utónevű települések találkozója. 

Szeptember 30-án ünnepélyes keretek 

közt ugyanitt az összetartozás jegyében a 

Berényiek Emlékkútját avatták fel. A 

nyolcszögletű kút oldalain helyet kapott 

valamennyi Berény utónevű település 

címerrel díszített márványtáblája. 

Magányszemélyek és civilszervezetek 

adományai egészítették ki a Balatonalmádi Önkormányzat terveinek megvalósítását.  

A falu lakossága nívós műsorral járult hozzá az avató ünnepség színvonalának emeléséhez. A 

gyökerekhez nyúltak vissza, mikor is István király birtokokat és halászati jogot adományozott a mai 

település ősének, az akkori Szárberénynek. Korhű jelmezben köszöntötte a falu apraja-nagyja a lovas 

felvonulás élén bevonuló István királyt és kíséretét, valamint az emlékkút avatására megjelenteket.  

Köszönjük a szervezőknek a nagyszerű ötletet és kivitelezést. Kérjük Balatonberény lakosságát 

- aki Balatonalmádiban jár – tekintse meg az emlékkutat, mely a református templommal szemközti 

téren található a Veszprémi úton.  

Csiri 

________________________________________________________________________________ 

A lakástűz megelőzhető! 

A lakástűz okai: 

 Nyílt láng akár alkalomszerű (pl. építési munkálatok 

során), akár hosszabb időn át tartó (pl. tüzelőberendezés) 

gondatlan használata.  

 Dohányzás.  

 Tűzveszélyes anyagok szabálytalan tárolása.  

 Korszerűtlen elektromos berendezések. (A régi hálózat 

nem a mai kor terheléséhez tervezték.)  

 Túlterhelt elektromos hálózat. (Ne használja egyszerre 

nagyteljesítményű elektromos berendezéseit!)  

 Nem szakszerű villanyszerelés.  

Mi a teendő lakástűz esetén?  

 Értesítse a tűzoltóságot (telefonszám: 112)!  

 Adja meg a pontos információkat: A tűz helyszíne, a tűz nagysága (hány helyiség, lakásra/szintre 

nem terjedt át), tűz által veszélyeztetett terület (pontosan mi ég), esetleg emberélet, a tüzet bejelentő 

neve, telefonszáma.  

 Figyeljen saját testi épségére! Kerülje a füsttel teli helyeket; lehajolva vagy négykézláb 

közlekedjen és arcát takarja el vizes törülközővel!  
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 Zárja el a gázvezetéket! 

 Elektromos tűz esetén csak áramtalanítás után kezdje meg a vízzel oltást! Az égő olajat ne próbálja 

meg vízzel oltani, hanem takarja le egy fedővel!   

 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

________________________________________________________________________________ 

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek”  

A halál legyőzi az életet. De a lélek, mely őrzi az elhunytat, 

diadalmaskodik a halál felett. Fájó vigasz, de igaz. Több száz tanítványod 

őrzi emlékedet és viszi tovább tanításodat.  

-Jajj, neee! – hasított a csendbe lányom fájdalmas felkiáltása, mikor 

közöltem vele halálhíredet. – Ez nem lehet igaz! – buggyantak elő 

könnyei.  

A volt diákok nevében köszönöm neked a szigort, a következetességet, a 

kedvességet és azt, hogy emberszámba vetted őket. Felnőttek és 

szétszéledtek a nagyvilágba. Megrendülve búcsúznak tőled. Halhatatlanságod titka abban rejlik, 

hogy ők emlékeznek rád. 

Horváth Bernadett nevében: Csiri 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háziorvosi felhívás 

Tisztelt Betegeim! 

 

Ez úton értesítem Önöket, hogy a 

rendelés október hónapban a 

következő napokon elmarad: 19., 

26. 

 

Tisztelettel: Dr. Belina Csaba 

Tisztelt Olvasóink! 

Tudomásunkra jutott, hogy akadnak a faluban élők közül, akik nem kaptak a Berényi Hírlap 

szeptemberi számából! 

A kellemetlenségért ez úton is elnézést kérünk! 

Kérem Önöket, amennyiben ez előfordulna a továbbiakban, az alábbi telefonszámon 

szíveskedjenek jelezni:  

0630/ 520-2665 

Tisztelettel: A szerkesztő 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata,  

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu;  

Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft. 

A novemberi szám lapzártája október 31.! 
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Könyvajánló   

 

 Ebben a hónapban a világirodalomból szeretnék bemutatni egy regényt, melyet talán sokan 

olvastak, egyesek talán láttak filmen is, de akik semmilyen formában nem találkoztak még vele, 

azoknak szívesen ajánlom figyelmébe ezt az örök klasszikust, Charlotte Bronte: Jane Eyre című 

művét (A lowoodi árva címmel is megjelent). 

 A cím rögtön a főszereplőre, Jane-re utal, akinek megismerhetjük az élettörténetét 

gyermekkorától egészen a révbe érésig. A szegény lány árva, akit nevelőintézetbe adnak, ahol 

szomorú körülmények között nő fel, végül tanító válik belőle és egy hirdetés árán eljut Thornfield 

Hallba, ahol egy kislány mellett vállal munkát. Úgy 

érzi, hogy végre szeretik, megbecsülik, jó helye van, 

ám valamit elhallgatnak előle. Ideje nagy része Mr. 

Rochester gyámleányának nevelésével zajlik. A 

házban történik pár furcsa dolog, többek között az 

egyik éjjel a férfi ágyát valaki felgyújtja, kis híján 

meghal. Jane menti meg, aki a szörnyű tett előtt 

kísérteties hangokat hall végig vonulni a folyóson. 

Egy nap kénytelen szembe nézni a tudattal, hogy 

valami komolyabb érzelem fűzi a ház urához, és 

eleinte úgy tűnik, hogy ez a vonzódás viszonzatlan, 

mivel az úr nősülni készül. A cselekmény egyre bonyolultabbá válik. Kiderül, hogy a férfi is viszont 

szereti Jane-t, feleségül akarja venni. Az oltárnál azonban megakadályozzák a frigyet a titok miatt, 

melyet kevesen tudtak ez idáig… Jane úgy érzi képtelen tovább a kastélyban élni, így menekülőre 

fogja és még az éjszaka megszökik. Semmije nincs. Napokig kószál, míg végül befogadja egy 

lelkész és annak két lánytestvére. Új erőre kap és álnéven kezd új életet. Tanító lesz belőle a helyi 

iskolában, ami egyben az otthona is lett. A lelkész magával akarja vinni egy küldetésre, de a lány 

nem egyezik bele, mert csak egy feltétellel mehetne, ha a felesége lesz. Szíve még mindig Mr. 

Rochesteré. Egy nap fény derül kilétére, és arra, hogy a lelkész és a lányok unokatestvérei. Egy 

vagyont örököl, amit szétoszt maguk közt, majd elindul, hogy visszaszerezze eldobott szerelmét. 

Hosszú út vár rá. Szembesülnie kell Thornfield Hall elpusztulásával és azzal, hogy a férfi már sosem 

lesz ugyanaz, mint az előtt. Vajon a szerelmük elég erős ahhoz, hogy legyőzze ezt az akadályt is, és 

képesek lesznek felülkerekedni rajta vagy végleg megtagadják maguktól érzelmeiket? Önökre 

bízom, hogyan képzelik el, és ha meg akarják tudni, olvassák el ezt a szívhez szóló regényt. 

Garantálom, hogy tetszeni fog.  

 A filmet csak ezután tessék megnézni! A 2006-os, négy részes változat, mely a BBC 

produkciója megható, hűen ragaszkodik a regényhez, egy-két részletben eltér attól. Jó időtöltést 

kívánok! 

Szeretettel: Horváthné Kánya Enikő 
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Kulturális élet 

Vár a könyvtár! 

Unatkozik? Hivatalos ügye van, de segítségre szorul?- Nézzen be hozzánk, és mi segítünk! 

 

Kedves olvasók és leendő olvasók!  

 

„Mert a könyv sem eszköz a közösség életében, hanem teremtett érték, kulturális entitás. A könyvtár 

pedig olyan ereklyék tára, amelyek erővel bírnak, amelyek az ősgyökerekig vezetik vissza az adott 

közösség létét. Amelyek múltat, tudást, örökséget, jussot adnak a közösségnek. Olyan járandóságot, 

amely minden új közösségi tagnak, minden éppen ma megszületettnek jár.“ 

Fehér Miklós 

Szeretném tájékoztatni Önöket a könyvtár nyitva tartásáról, szolgáltatásairól. 

Balatonberény Könyvtára sok szép új könyvvel várja Önöket. Itt a tél, a hosszú téli estéken pedig mi 

is lehetne jobb, mint beburkolózni egy jó meleg plédbe és a meleg szobában olvasgatni?! Persze a 

barátainkkal találkozni sem utolsó, ehhez remek alkalmat biztosít a könyvtár. Télen ismét tartunk 

alapfokú ingyenes informatikai képzést. Erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Ha időpontot kell foglalni, hivatalos ügyben elkelne a segítség - hogy mit mikor és hol lehet 

elintézni - akkor is választhat minket. Szívesen segítünk, hiszen azért 

vagyunk. Jelenleg kilenc darab számítógép várja Önöket. Tudunk nyomtatni 

és szkennelni is.  

Megnézzük, mikor rendel az orvos, vagy az éppen aktuális busz és vonat 

menetrendről is tudunk tájékoztatást adni. Emellett, természetesen vannak 

folyóirataink is, melyek kölcsönözhetők.  

 

Mikor jöhet hozzánk? 

Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-10.00; 14.00-18.00; Szombat: 14.00-18.00 

Barjákné Martin Judit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Művelődési Ház állandó programjai: 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

Csütörtök: Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap,16.00-órától 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör 

Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja 

Igény szerint, nyitva tartás alatt kártya, társasasjáték,  

és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk! 

 

Októberi – novemberi programok 

10. 14. Október-feszt 

10. 21. Termésbáb készítő játszóház 

10. 23. „Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire!” 
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Megemlékezés 16.00 órától Az „56”-os emlékműnél a Balaton-parton 

11. 10. 17 óra: Drogprevenció szülőknek; előadók: Jeroscsáki Józsefné, Barjákné M. Judit, 

Harangozó Imre rendőr-főtörzsörmester  

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

Szórakoztató 

 

 

 

 

 

 

Keszthelyi programok 2017 ősz 

 

OKTÓBER 

 

 

14. 

Magyar Festészet Napja 

Haraszti László és Haraszti Janka kiállítása 

Balatoni Múzeum 

Irodalmi (Cool)túra, Keszthely irodalmi emlékhelyei Balatoni Múzeum 

Óvodapedagógusok Napja 

Nyitva van a kastélykapu, csak bújjatok rajta 

Helikon Kastélymúzeum 

16. Óvodapedagógusok Napja, Humor a pedagógiában Balatoni Múzeum 

16-21. Szépkorúak hete Balaton Színház 

27. A miniszter félrelép, Bánfalvi Stúdió Balaton Színház 

28. Mesterségek Napja (Mesterek és alkotók) Balatoni Múzeum 

NOVEMBER 

2-3. 

Múzeumi Szünetelő Helikon Kastélymúzeum 

Balatoni Múzeum 

6-10. Népművészet hete Balaton Színház 

13. Bödöcs Tibor, Nincs idő gólörömre Csány-Szendrey ÁMK 

14-15. Rigócsőr Király, Soltis Lajos Színház Balaton Színház 

16. L’art Pour L’art, Halvány lila gőz Balaton Színház 

17. Filharmónia koncert Balaton Színház 

18. Magyar borok mustrája Balaton Színház 

21-22. Boldogság, Budapesti József Attila Színház Balaton Színház 

24. Kiscsillag akusztik koncert Balaton Színház 

30. A muzsika hangja, Budaörsi Múzsák Társulat Balaton Színház 
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