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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2018. augusztus hó 

 

A Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 9-én rendkívüli 

nyilvános ülést tartott. 

1. Szociális Tűzifa pályázat benyújtása 

Horváth László polgármester szóban röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat azzal, hogy a 

tűzifa felhasogatva kerül a rászorulok részére kiosztásra, úgy mint tavaly. 

Jeroscsáki Józsefné a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: 

A bizottság a határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot. 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati kiírása 

alapján pályázati igényét benyújtja 154 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. A 

képviselő-testület a pályázati felhívásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

2. EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú, Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 

Észak-Somogyban című projekt- általános iskolások ösztöndíj pályázata 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző:  

A pályázatot külön tanévenként hirdetjük meg, minden környékbeli iskolában, honlapon, újságban 

közzétesszük. 

Gazda János képviselő: 

Javaslom, hogy a pályázat benyújtási határideje szeptember 15. helyett szeptember 30. legyen. 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-3.9.2-16-

2017-00014 számú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” című 

pályázat keretében kiírásra kerülő ösztöndíj pályázatok felhívását és a csatolt melléklet szerint 

jóváhagyja azzal a módosítással, hogy a pályázatok benyújtásának határideje az adott év 

szeptember 30 napja. A projekt megvalósítási időszakában a projekt költségvetésében, míg a 

fenntartási időszakban az önkormányzati költségvetésben biztosított keret fedezetet nyújt az 

ösztöndíjak kifizetéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy az ösztöndíj pályázat felhívását tegye közzé. 
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A képviselő-testület az ösztöndíj pályázatok bírálatára felhatalmazza a Szociális, Egészségügyi, 

Kulturális és Oktatási Bizottságot. 

A pályázati feltételek a 3. oldalon olvashatók! 

3. Balatonberény Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző: 

A szabályzat módosítására az új szabályozás miatt van szükség, mivel az EKR használata kötelező. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat módosítását 

az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

4. TOP-óvoda-projekt előkészítés 

Balatonberény Község Önkormányzata a „Óvoda fejlesztése Balatonberényben” építési beruházás 

keretében a Kbt. harmadik része szerinti, a Kbt. 115.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyílt 

eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115.§-ában foglalt eltérésekkel történő 

alkalmazásával lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárást indít az előterjesztés szerinti 

dokumentum kibocsátásával. 

Horváth László                                     

polgármester 

H I R D E T M É N Y 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi, Kulturális és 

Oktatási Bizottsága 10.000 Ft/fő beiskolázási támogatást állapít meg a 2018/19. oktatási évre 

jövedelemre tekintet nélkül az ingyenes tankönyvre nem jogosult: 

 a balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos középiskolában tanulók 

részére 

 a balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton első diplomát szerző 

főiskolai és egyetemi hallgatók részére, kivéve azon hallgatókat, akik a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázat keretében önkormányzati támogatásban részesülnek. 

 

A beiskolázási támogatás kifizetésének feltétele a középiskolai tanulók esetében a tanulói 

jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás és a tankönyv árának megfizetését igazoló bizonylat 

csatolása, lakcímigazolvány bemutatása. 

 

A beiskolázási támogatás kifizetésének feltétele főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a hallgatói 

jogviszony igazolás becsatolása, lakcímigazolvány bemutatása. 

 

A beiskolázási támogatást a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi 

Kirendeltségén lehet felvenni 2018. szeptember 1. napjától október 31. napjáig. A határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

Horváth László 

polgármester                                         

_______________________________________________________________________________________ 
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Ösztöndíj pályázat általános iskolások részére 

 

Balatonberény Község Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki az 58/2018.(VIII.9.) számú 

határozata alapján a 2018/2019 tanévre 

Célja: 

Az esélyegyenlőség növelése, tehetséges fiatalok tanulmányainak segítése ösztöndíj támogatással. 

 

Pályázatot nyújthatnak be: 

- Azok a tanulók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül Balatonberény településen rendelkeznek 

állandó vagy tartózkodási lakcímmel, és általános iskolában folytatnak tanulmányokat. 

- Azok a 16. évet be nem töltött, balatonberényi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulók, 

akiknek a családi jogállása kiskorú. 

- Tanulmányi eredményük eléri a pályázat kiírását megelőző tanév végén 

az általános iskolában a 3,00 tanulmányi átlagot. 

- Az egy főre eső családi jövedelem havonta nem haladja meg a minimálbér 70 százalékát (96.600 Ft.) 

A nem a szülővel élő nagykorú tanuló szociális rászorultságát a külön élő szülők tartási képessége, 

jövedelme, vagyona figyelembe vételével kell vizsgálni. 

Az ösztöndíj legfeljebb egymást követő két alkalommal elnyert sikeres pályázat esetén maximum két 

tanévre, de legfeljebb a tanulmányok befejezéséig jár. 

- Az ösztöndíj űrlap beadásával pályázható. 

Nem részesülhet ösztöndíjban: 

- ha a támogatni kívánt az osztályt ismétli, 

- az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti, 

- bármely más ösztöndíj programban részt vesz 

 

Elnyerhető támogatás: 

1. Általános iskolai nevelési-oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján: 

- 3,00 – tanulmányi átlag alapján 10 hónapra 100.000 Ft 

2. Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 10 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat elnyert tanuló 

részére folyósítani. Jelen pályázat keretében az értékelés alapján a 22 pontot meghaladó, legjobb 10 

eredményt elérő tanuló számára folyósít ösztöndíjat. 

3. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmény diákjai esetén a második tanulmányi félévre járó támogatás a 

tanulmányok folytatásának igazolását követően folyósítható. 

4. Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek 

elbírálásra! 

5. Nem folyósítható az ösztöndíj 

- a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt, 

- a tanulmány megszüntetésének napjától. 
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A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton eljuttatni: 

Balatonberény Község Önkormányzata 

8649 Balatonberény Kossuth tér 1. 

Beérkezési határidő: 2018. szeptember 30. 

Csak a határidőn belül, űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek 

elbírálásra! 

Pályázati űrlap a honlapról letölthető, vagy a Balatonberényi Önkormányzatnál igényelhető. 

 

Balatonberény, 2018. augusztus 19.         Horváth László 

polgármester 

_________________________________________________________________________________ 

TÁJÉKOZTATÁS 

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁSRÓL 

Tisztelt Lakosság! 

Magyarország Kormánya az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a téli 

rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 

felhasználó háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesüljenek. 

 

Az igényléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az alábbiak: 

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be. 

Háztartásnak minősül: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. Ennek megfelelően az igénylés egyik feltétele, hogy az igénylőnek az 

adott háztartás a bejelentett lakó-, vagy tartózkodási helye legyen. 

Az igénylőlapon meg kell jelölni az igényelt tüzelőanyag fajtáját, mely lehet: tűzifa, szén, PB palackos 

gáz, PB tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. 

A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, és nem fedezi az egyéb, például a szállítási, 

darabolási költségeket. 

Az igénybejelentéshez szükséges igénybejelentő nyilatkozat személyesen átvehető a 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, 

Kossuth tér 1. szám alatt), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.balatonbereny.hu). 

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye és határideje: 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltsége 

2018. október 15. 

A fenti határidőig benyújtott igénybejelentéseket összesítjük és a Magyar Államkincstár Somogy Megyei 

Igazgatósága részére továbbítjuk további intézkedés céljából. 

Mestyán Valéria sk. 

címzetes főjegyző 

Megjegyzés: Az adatkezelési tájékoztató (a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz) megtalálható a www.bala 

www.balatonbereny.hu honlapon. (A szerk.) 
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Közérdekű információk 

TÁJÉKOZTATÓ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Tisztelt Lakosság! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakóhelyükön jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelhetnek a 

saját otthonukban élő: 

 65 éven felüli időskorúak,  

 pszichiátriai betegek, 

 fogyatékkal élő személyek, akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő használatára. 

A szolgáltatás lényege, hogy felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából (lakásban, vagy annak 200 

méteres körzetében történő elesés, baleset, rosszullét) az érintett lakásán elhelyezett speciális riasztó 

készülék használatával az ügyeletes gondozó (helyben lakó szakember) 30 percen belül megjelenik a 

helyszínen, és segít elhárítani a kialakult veszélyhelyzetet. Szükség szerint segítséget hív (értesíti az 

orvost, központi ügyeletet, mentőt, rendőrséget, vagy hozzátartozókat). 

A rendszer működését egy lakáson felszerelt speciális készülék teszi lehetővé, amelyhez egy testen 

viselhető mobil nyomógomb van hozzárendelve. Vészhelyzet esetén, nincs más teendő, mint ennek a 

„pánik gombnak” a megnyomása. Ezt követően az ügyeletes Központban érzékelik a riasztást, és 

haladéktalanul indítják az ügyeletes gondozót, aki a helyszínen tájékozódik a kialakult helyzetről, és 

attól függően azonnali beavatkozást kezdeményez.  

A szolgáltatásért 2018.04.01-től fizetendő intézményi térítési díj: 30 Ft/ellátási nap, melyből indokolt 

esetben normatív kedvezményt biztosítunk. 

Amennyiben felkeltette érdeklődését jelen tájékoztatónk, vagy tud környezetében olyanokról, akiknek 

szüksége lenne erre a szolgáltatásra, kérjük, tájékoztassa az érintettet, vagy jelezze felénk az 

elérhetőségeink valamelyikén, hogy személyesen is tájékoztathassuk. 

Tegyen Ön is egy lépést a lakókörnyezetében élők biztonságos önálló életvitelért! 

 

Guzsvinecz Roland szakmai vezető 

Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055    e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, Marcali, Dózsa Gy. u. 9. 

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület szeptember 20-án, csütörtökön 18 órától fogadóórát tart a 

Művelődési Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Háziorvosi tájékoztatások 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Betegeim! 

 

A félreértések elkerülése miatt az alábbiakban olvashatják az időpontkérés, a receptíratás menetét: 

 

Asszisztensem, Jankuné Szabó Szilvia hétfőtől péntekig, 8-16 óráig a rendelőben tartózkodik 

(kivétel kedd 8:30-tól 11-ig és csütörtök 8:30-tól 10:30-ig Vörsön van rendelés). 

A rendelő telefonszáma 85/377-668 ezalatt bármikor hívható, azonban a rendelést csak 

sürgős esetben kérjük zavarni hívással! 

 

Rendelési idő: 

Hétfő 08:30 – 11:30 

Kedd 11:00 – 12:00 

Szerda 08:30 – 11:30 

Csütörtök 11:00 – 12:00 

Péntek 08:30 – 11:30 

 

A délutáni receptírásra mindennap 13 órától 16 óráig van lehetőség, erre bejelentkezni előző 

nap ugyanezen időben van módjuk! 

A következő napi rendelésre (vizsgálatra, orvosi konzultációra) időpontot kérni is délután 

lehetséges, illetve aznap reggel 8:00-8:30-ig!  

Kérjük, mellőzzék a reggeli telefonálást abban az esetben, ha receptet szeretnének íratni, illetve 

másik napra kívánnak bejelentkezni! 

Hétfőtől péntekig, 8:00-16:00 óráig a készenlétet sürgős, életveszélyes esetben a háziorvos 

biztosítja (rendelkezésre állás)! 

 

Az ügyeleti ellátásról: 

Ügyeletet igénybe venni hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig van lehetőségük, 

illetve hétvégén, azaz pénteken 16 órától hétfő reggel 8 óráig, továbbá ünnepnapokon 24 

órában látják el itt a betegeket! 

 

Az ügyelet helye: 8360 Keszthely, Sopron utca 2. 

 

Tisztelettel: Dr. Belina Csaba, háziorvos 

 

 

 

Szeptember hónapban a rendelés elmarad:  ügyelet miatt: 13., 20. szabadság miatt: 21. 
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Történelmünk 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

Vendégforgalmi létesítmények 1938. év. 

Üdülőhely 

neve:  

Szállodák:  Panziók:  Vendéglők:  Kifőzdék:  Kiadó lakások:  

Balatonberény  1  2  2  2  35  

Mária  -  5  3  3  68  

Fenyves  -  1  -  -  200  

Fonyód  3  3  1  4  120  

Boglár  5  13  -  4  80  

Lelle  2  28  5  3  150  

Szemes  -  4  -  2  110  

Szárszó  2  8  6  1  211  

Földvár  5  6  -  -  30  

Szántód  -  -  2  -  5  

Zamárdi  2  12  8  3  95  

Újhely  -  20  1  -  120  

 

Annak ellenére, hogy Balatonberény nem volt nagy üdülőhely, mégis volt egy varázsa, ami az 

üdülővendégeket hosszú évekre lekötötte, és nemzeti nagyjaink közül is egypáran megkeresték a 

községet, és több nyáron keresztül itt tartózkodtak.  

Bartók Béla népdalgyűjtő pályája kezdetén a községben Kovács Józseféknél lakott. Ma Kovács 

Nándor háza van a telken. A szomszéd községházán emléktábla őrzi Bartók Béla népdalgyűjtő 

munkásságának emlékét. A házvégében lévő fatuskón üldögélve énekeltette a jelentkezőket és a 

meghívottakat. Varga Szántó József emlékezése szerint Varga József bandér szokott énekelni. Úgy 

mondják, hogy tőle gyűjtött több dalt, többek között az alábbiakat is:  

 

„Eltörött a csiga gémje „Faluvégén a vasvella 

Hogyan itatok meg véle Mégis bejött a kolera 

Pántlikát kötök a gémre Sem urakra, sem papokra 

Mégis megitatok véle” Csak a szegény parasztokra 

Sej nosza igyunk rája 

Úgy is elnyel a sír szája 

Csendes hazája.” 

Az átellenben lakó néhai Tóth Anna nénit is elmondása szerint megénekeltette, de mivel abban az 

időben nem illett a nőknek szabadon énekelni, ezért röstelkedése miatt csak keveset énekelt Bartók 

kérésére. Bartók Bélának konfliktusa is akadt a községi kanásszal. Mivel a kondás a reggeli órákban 

hajtotta a csordát, sokat durrogtatott Bartók Béla ablaka alatt is, és ez a reggeli pihenésben nagyon 

zavarta. Panaszolta is a házigazdának és a szomszédoknak a kanász figyelmetlenségét. Ezért azt 

javasolták Bartók Bélának, hogy három reggel a kanász részére tegyen egy fél deci pálinkát az ablakba. 
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Azzal a feltétellel, ha eldurrogtatta a reggeli strófát, akkor azt megihatja. Ha a negyedik nap nem találja 

a pálinkát, az ötödik nap reggel nem fog durrogtatni a kanász. Így is történt. Bartók Béla a fentiek 

alapján egyességre lépett a kanásszal. Amelyet ő nagyon szívesen elfogadott. A kanász 3 reggel 

eldurrogtatta a kialkudott strófát és utána megitta a pálinkát. Mikor a negyedik reggel a durrogtatás 

után nem találta a pálinkát, nagy felháborodásában kijelentette, hogy ennek az embernek, aki az 

egyezséget nem teljesíti, többet nem fog durrogtatni. Így szabadult meg Bartók Béla a durrogtató 

kanásztól.  

A kanásznak volt kellemetlensége a helybeli csendőrséggel is. Mikor este hajtotta haza a csordát, 

az útba eső strandon szétengedte őket. Persze a strandot nagyon bepiszkították, mire a szolgálatos 

csendőr felelősségre vonta, hogyha egyedül nem bír a csordával, fogadjon bojtárt. A kanász a csendőr 

kérdésére, ill. felhívására nagy hümmögve csak annyit válaszolt; „Honnan az istenből vegyek bojtárt, 

mikor mind elmentek csöndérnek?”  

A csendőr ezután elállt a további intézkedéstől, a további nézeteltéréseket kerülte a kanásszal. 

 

Németh László is itt nyaralt Marzsóéknál, mikor egyetemre készülő gyermeküket készítette elő. 

1946 tavaszán Veres Péter is itt töltött pár napot Darvas Lajosnál, az akkori Földigénylő Bizottság 

elnökénél. Arról is van tudomásom, hogy Czeizel Endre is a községben töltött több nyarat az 1960-as 

években, amikor mint fiatal orvos, az OKISZ üdülőnek volt az üdülőorvosa. A visszaemlékezők úgy 

mondják, hogy nyaralás közben is mindig nagy vastag könyvvel járt a kezében, amíg mások fürödtek, 

ő könyvet olvasott. Dr. Wirth Ferenc kaposvári főorvos nyaralt évekig Baksa Ferencéknél. 

 

 

Interjú 

A vasútvonal megújult, de milyen áron? 

 

A Rádió7 Horváth László polgármester úrral készített riportját olvashatják az alábbiakban.  

(A szerk.) 

2017 őszén kezdte meg a NIF Zrt. a Szántód, Kőröshegy, Balatonszentgyörgy közötti Dél-balatoni 

vasútvonal korszerűsítését. A projekt célja az volt, hogy a pálya minősége látványos fejlődésen menjen 

át és a vasúti kocsik gyorsabb közlekedésével tovább lendüljön a Balaton déli partján található 

települések közti átjárás, élénküljön a turizmus. A projekt azonban komoly szépséghibákkal 

rendelkezik, ugyanis a kivitelezésért felelős cég figyelmen kívül hagyott több utómunkálatot is, ezzel 

kellemetlen helyzetbe hozva a településeket az üdülési szezon közepén. Jelenleg a probléma ott tart, 

hogy a projekt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvét nem fogják az érintett községek polgármesterei 

aláírni. A kialakult helyzetről Balatonberény polgármesterével, Horváth Lászlóval beszélgettünk. 

Hány kilométer hosszan érinti Balatonberényt a vasútvonal felújítása? Mikor kezdődtek a 

munkálatok, mikor lesz kész? 

A Szántód, Kőröshegy, Balatonszentgyörgy közötti vonalszakasz korszerűsítése 2017 őszén kezdődött, 

községünkben több mint 3 és fél kilométeres szakaszt érint. A pályaszerkezet 2017-2018 évfordulójakor 

elkészült, akkor már jártak a vonatok, viszont az egyéb létesítmények nagyon hiányos módon lettek 
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elkészítve. Jelenleg nem tudjuk pontosan mikor lesz befejezés, ugyanis a mai napon is dolgoznak az 

építők a vasút területén. 

Milyen munkálatokat végeznek a NIF munkatársai jelenleg? 

Jelenleg meder-, illetve árokburkolási munkákat csinálnak, és sajnos olyan a község elhelyezkedése, 

hogy a másfél kilométer hosszú Nefelejcs utca mellett végzik a munkálatokat. Ez az utca kelet és nyugat 

irányban kettészeli a falut és ezen keresztül közelítik meg a munkaterületet az építők. Hamarosan vége 

az üdülési szezonnak és ez a nyaralótulajdonosok szempontjából nagy problémát jelent. 

Várható-e az, hogy az aszfaltburkolatot helyrehozzák, amit tönkretesznek a nagysúlyú 

teherautók? 

Kértük több alkalommal is 2018 áprilisa óta, hogy a kivitelező számára megküldött hibalistán szereplő 

dolgokat hozzák helyre, hát ennek a töredékét készítették el. Szerintem 2018 év végére, vagy 2019 

elejére készülnek el a munkák végleg. Az utcák egy részében a helyreállítás megtörtént, de az is csak 

esetleges, ugyanis kátyúzással próbálták eltüntetni azokat az aszfalthiányosságokat, amiket a nehéz 

teherautók okoztak, de mi kértük, hogy a Nefelejcs utca egész területét felületzárással próbálják 

megoldani, ugyanis most is 20 tonnás gépjárművek járnak rajta és ez csak rosszabb lesz, ahogy telik 

az idő. 

A vasút mellett húzódó fás, ligetes területet eddig az önkormányzat tartotta rendben. A Rádió 7 

értesülései szerint jelenleg a vasút egy 3 méteres biztonsági zónát jelölt ki, ami magába foglalja 

ezt a területet. Ezek után kinek a gondozásába kerül a zöld övezet a vasútvonal mellett? 

Kértük a beruházót, hogy az egész területen állítsa vissza az eredeti állapotot, ugyanis a jövőben is a 

mi dolgunk lesz a karbantartás. Önjáró fűnyírókkal tisztítottuk a területet, ami most nem lehetséges, 

mivel a teherautók nagy mélyedéseket hagytak maguk után. A vasúti tulajdonú részen kivágták a fákat, 

elszállították, a tuskókat viszont otthagyták, így a területet nem lehet művelni. A tuskókból valószínű 

úgynevezett csapzások fognak kinőni, amiket le kellene vágni, de a végső megoldás a tuskók kiszedése 

lenne. 

A Béke és Nefelejcs utcák sorsáról mondja el, hogy ön mit vár, mit remél? 

Remélni sok mindent remél az ember, de az eddigi tapasztalatok alapján kevés intézkedés történt. Ha 

továbbra is ilyen módon kezeli a beruházó a helyreállítási munkálatokat, akkor nem fogom aláírni a 

műszaki átadás-átvételi okmányt, ami meg fogja hiúsítani az egész vasútvonal teljes műszaki átadását. 

Magának a fejlesztésnek nagyon örül az önkormányzatunk, biztos korszerűbb lesz és gyorsabb a 

vonalszakasz, viszont a kapcsolódó munkák, szerintem, átgondolatlanok voltak, úgy, mint a kivitelezés 

előkészítése, illetve a végrehajtás és a munkák koordinálása. Ha a Béke, illetve a Nefelejcs utca 

burkolata nem lesz az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítva, akkor nem fogom semmiképpen 

aláírni a jegyzőkönyvet. 

Mik azok a fontos hibapontok, amiket a kivitelező figyelmen kívül hagyott? 

Az egyik legfontosabb a vasúti gyalogosátkelők kivitelezése. Fel kell prizmázni őket, be kell füvesíteni. 

Jelenleg kavicsburkolatot kaptak az átjárók és azt nem lehet kaszálni. A hotellel szemben van egy 10-

15 méteres gyalogos átjáró, amit szintén eredeti állapotába kell visszaállítani. A naturista parkolót - 

amelyet önhatalmúlag birtokba vettek és több tízezer köbméter kavicsot tároltak a területen - eredeti 
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állapot szerint kérjük helyreállítani. Említettem a Nefelejcs utcai aszfaltburkolatot, és még nagyon 

fontos dolog, hogy az egész vasútállomás járható a mozgáskorlátozottak számára is, azonban a 

megközelítés a Kossuth Lajos utcáról az útszegély miatt lehetetlen. 

Mit jelent, hogy önhatalmúlag birtokukba vették a naturista parkolót? 

Az egész építés alatt önkormányzati területeket, közterületeket vettek 

önhatalmúlag birtokba. Nem szóltak, nem kértek engedélyt. Én megértem, 

hogy ez kiemelt állami beruházás, de alapvető emberi tulajdonság az, ha 

másnak a területén csinálok valamit, akkor megkeresem az illetőt. A 

közterületeket semmibe se vették és az üdülési szezon közeledtével egyre 

jobban szorongtunk, hogy mi lesz, ha nyáron is ugyanez lesz. Többször is a 

médiával fenyegettük a beruházót, amennyiben nem takarítják el a 

közterületen hagyott szemetet, de mindezek ellenére nem történt semmi. 

Ön mit lát Balatonberény és a projekt jövőjével kapcsolatban? 

Én szkeptikus vagyok. Szerintem ezek a problémák még 2019-ben is fent fognak állni az átgondolatlan 

és összehangolatlan kivitelezés miatt. Jó lenne, ha a munkálatok befejezése után megoldódnának a 

problémák, és nem ígéretek és hiánypótlások, hibalisták formájában jelentkeznének a jövőben. 

Több településen is akadnak problémák a projekttel kapcsolatban. Van-e tervben valamilyen 

összefogás a polgármesterek közt? 

Igen, beszéltünk több alkalommal, a környékbeli polgármesterekkel, illetve a műszaki átadáson is 

hallhattuk a vonalszakaszt érintő községek hibalistáját. Egyöntetű véleménye volt a kollégáknak, hogy 

amennyiben a problémák nem lesznek megoldva, nem fogjuk aláírni az átadás-átvételt. Még egyszer 

mondom: nagyon örül a beruházásnak az önkormányzat, de szerintünk a vonatok egy picit 

hangosabbak lettek, bár szakemberek azt mondják, hogy halkabb lett a közlekedés. A lakosság részéről 

lesz egy kezdeményezés is: állítólag aláírást gyűjtenek az üdülőtulajdonosok, hogy a vasútállomástól 

nyugati irányban zajvédfalat szeretnének. További probléma, hogy a község egész területén hallani az 

utastájékoztató hangosbemondó hangját és elég zavaró ez is. 

Mit tud tenni az önkormányzat, ha összegyűlnek az aláírások a zajvédő fallal kapcsolatban? 

Továbbítja a NIF felé az üdülőtulajdonosok petícióját, mást nem tudunk csinálni. Az eredeti 

tájékoztatás alapján a beruházás megkezdése előtt egy-, másfél évvel, még arról volt szó, hogy a 

Nefelejcs utca teljes hosszában, valamint a vasútállomástól nyugatra is lesz zajvédfal. Végül csak 

körülbelül 200 méter épült meg, nem tudom milyen meggondolásból. A Petőfi utcai zajvédő viszont 

nagyon kellene a községbe. 

Mivel jár az, ha önök nem írják alá a műszaki átadás-átvételi elismervényt? 

Tudomásom szerint a vasútvonal szakasz korszerűsítése nem tekinthető befejezettnek, amennyiben 

valamennyi érintett önkormányzat képviselője nem írja alá az ezzel kapcsolatos jegyzőkönyvet. 

Ez mit jelentene a kivitelezőnek? 

Azt, hogy nem kifizethető a projekt, tehát nem kapja meg a munkadíjat. Nem tudom, hogy milyen állami 

beruházásokkal kapcsolatos jogszabályok vannak, amik lehetővé teszik, hogy mégis megkapják a 

díjukat, ha nem történhet meg a teljes műszaki átadás. 



II. évfolyam, 7. szám 2018. szeptember 

 

11 
 

Ha az utómunkálatok nem lesznek befejezve, akkor ez mekkora költséggel járna az 

önkormányzatnak? 

A Nefelejcs utca útburkolása miatt több tízmillió forintos kár érné az önkormányzatot, ha a tél 

közeledtével nem lenne lezárva az aszfaltfelület. Balatonberény község önkormányzatának éves 

költségvetése 300 millió forint, így ez nekünk nagy érvágás lenne, ha a hiányosság megszüntetésére 

kéne több tízmilliókat áldozni. 

 

Környezetünk 

Hulladékmentes élet (3. rész) 

 

Egy kis nyári pihenő után vágjunk bele újra (vagy inkább folytassuk) a hulladékmentes életre való 

törekvéseinket! 

9. „Kukamonitorozás” - Írd fel minden nap, mi kerül a kukádba! 

Ezzel a kihívással rengeteget segíthetsz saját 

magadnak abban, hogy minél 

gördülékenyebb és látványosabb legyen a 

szeméttermelésed csökkentése. 

Figyeld meg 1-2 hétig, vagy akár egy teljes 

hónapig és csak ezt követően dolgozd fel a 

gyűjtött adatokat! Miből van a legtöbb? 

Van-e olyan, amitől próbálsz már egy ideje 

szabadulni, mégis visszaköszön időnként? 

És így tovább… 

Ne feledd: ezt a monitorozást magadnak 

csinálod, hogy egyértelműen lásd, hol tudsz 

érdemlegesen közbe avatkozni, hogy hatékonyabb lehess és érezd, valóban haladsz előre. 

 

10. Mosogatás 

Fokozatosan cseréld le azokat a mosogatáshoz használt 

eszközeidet, amik a kommunális kukába kerülnek miután már 

nincs szükséged rájuk: mosogatószivacs, műanyag-fém 

üvegmosó, fém dörzsi, stb. Ide veheted azt a szert is, amivel 

mosogatsz, ez esetben kezdj el utánanézni annak, hogy 

környezetbarát mosogatószert hol tudsz beszerezni a 

környékeden! 

A hulladékmentes alternatívák sem fognak mind egy életre szólni, valamennyi hulladékot ezekkel is 

termelni fogsz (például a mosogatószer csomagolásával, vagy a komposztálható kefével, amit már 

nem tudsz tovább használni), ez azonban továbbra is hulladék, nem pedig szemét. 

Emlékeztetőül: a szemét az, amivel már nem tudunk mit kezdeni, a kommunális kukába kerül, onnan pedig az égetőbe 

vagy lerakóra. A hulladék olyan anyag, ami feleslegessé vált, de még hasznosítható, például komposztálás, végső 

esetben szelektálás útján. 
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Én már beszereztem egy fa mosogatókefét, aminek a sörtéje növényi rostokból készült, de sajnos még 

a kések elmosására nem találtam jobbat, mint a szivacs; bár ebből is létezik már kenderből készült 

meg tengeri szivacs is, tehát választék van bőven. Én előnyben részesítem a mosogatógépemet, mert 

nagyon nem szeretek kézzel mosogatni; itt viszont már saját összeállítású szerrel dolgozom (1 rész 

szódabikarbóna, 2 rész mosószóda, 3 rész citromsav por). A hozzávalókat nagy kiszerelésben és 

lehetőleg papírcsomagolásban veszem meg. Az öblítő rekeszbe vízben oldott citromsavat teszek. 

 

11. Javítás 

Nálunk is egyre jobban üti fel a fejét az az álláspont, hogy minek 

javítsunk meg valamit, ha vehetünk belőle újat is. Minek vegyünk 

meg egy esetleg drágább, de sokkal jobb minőségű, javítható 

eszközt, ha átmenetileg jó lesz az olcsó gagyi is, majd legfeljebb 

veszünk belőle egy másikat. Ez a hozzáállás rengeteg szemetet 

termel, és folyamatosan arra ösztönzi a gazdaságot, hogy egyre több 

silány minőségű, újabb és újabb természeti erőforrásokat igénylő, 

javítani sem érdemes termékeket gyártson. 

Ez a kihívás összetett, nem elegendő ugyanis csak annyi hozzá, javítsd meg azt, ami elromlott kidobás 

helyett. Ahhoz, hogy meg tudj javítani valamit, sokkal korábban gondolnod kell már erre az 

eshetőségre. Ne vásárolj feleslegesen! Gyakorold a szükségem van-e rá mantrát, ha vásárolni készülsz, 

és igyekezz a „minél több” helyett a „kevesebb, de valóban hasznos” tárgyakra, eszközökre fókuszálni. 

Ha úgy döntesz, hogy megvásárolod, gondold át, mi lesz vele azután, hogy elviszed a boltból! Tartós-

e? Javítható-e? Hova kerül, ha feleslegessé válik, lehet-e még hasznosítani, vagy csak a kommunálisba 

mehet? Akkor is fuss ezeken végig fejben, ha használtan vásárlod! 

 

12. Papír ragasztószalag használata 

A ragasztószalagok többsége csak a kommunális kukába kerülhet, nem 

megoldott jelenleg az újrahasznosításuk, a papír alapúaké viszont igen. 

Amennyiben használsz valamihez ragasztószalagot, celluxot, ne vegyél 

belőle többet, kezdj el kísérletezni a papír alapú ragasztószalagokkal! Így 

mire a műanyag alapú elfogy, már tudni fogod, hogy mire és hogyan tudod 

alkalmazni a szelektálható alternatívát. 

Több különböző papír alapú ragasztószalag is van, a legtöbb helyen azzal 

találkozhatsz, amit a herbáriumokhoz szoktak alkalmazni és vízzel szükséges 

benedvesíteni, hogy használható legyen. Ennek az az egy hátránya van, hogy gyakorolni szükséges a 

használatát, viszont miután ráérzel, csomagküldésre is megfelelő, nem csak kizárólag otthoni hobbi 

célra. De létezik öntapadós papír ragasztószalag is, ezzel kicsit könnyebb dolgozni. 

 

Forrás: hulladekmentes.hu          Giczi Anita 
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Olvasói cikkek 

Németajkú polgárok fóruma 

 

A tavalyihoz hasonlóan idén is élénk érdeklődés mellett zajlott 

az önkormányzatunk által, a németajkú balatonberényi 

polgárok részére szervezett fórum. A rövid polgármesteri 

beszámolót követően Horváth László polgármester, Horváth 

Péter alpolgármester és Mestyán Valéria c. főjegyző 

válaszoltak a felmerült kérdésekre. 

Önkormányzatunk ezúton mond köszönetet Fazekas László 

Úrnak a tolmácsolásért! 

        Horváth Péter 

        alpolgármester 

Fotó: Facebook/Rudolf Schweiger                        

_________________________________________________________________________________ 

Csíkszentimrei tábor 2018 

 

Idén községünknek adatott meg a 

lehetőség, hogy gyermekeink és felnőtt 

kísérőik egy hetet töltsenek el erdélyi 

testvértelepülésünkön, Csíkszentimrén. 

A sokéves hagyománynak megfelelően 

vendéglátóink idén is színes és 

változatos programokkal készültek, 

mind a gyerekek, mind a felnőttek 

számára. 

Részt vehettünk kocsitúrán a falu fölötti 

hegyekben és kipróbálhattunk 

bowlingtudásunkat a csíkszeredai 

pályán. Meglátogattuk a Parajdi Sóbányát, ahol a gyermekeket annyira lenyűgözte, hogy a fal sóból 

van, hogy volt, aki meg is kóstolta. Körbejártuk a Medve-tavat, a Gyilkos-tavon pedig csónakáztunk 

is, majd bejártuk a Békás-szorost. Péntek este a felnőtteknek egy sikeres medvelesben is részük volt, 

ahol természetes környezetükben figyelhettük meg ezeket a csodás állatokat. A programokat a 

szokásos büdösfürdői táborozás zárta és a helyben sütött kürtőskalács elfogyasztása után élményekben 

gazdagon indultunk haza. 

A Balatonberényért Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani Csíkszentimre község 

Önkormáynzatának és a Csíkszentimrei Liliom Egyesületnek a tábor megszervezéséért és, hogy ebben 

a hét napban egy percet sem unatkoztunk. 

ifj. Horváth László 

_________________________________________________________________________________ 



II. évfolyam, 7. szám 2018. szeptember 

 

14 
 

Emlékezzünk a 13 aradi vértanúra! 

 
Idén se feledkezzünk el az 1849. október 6-án, Aradon vértanúhalált szenvedett hősökről! Az ünnepi 

megemlékezés időpontjáról a hirdetőtáblákon olvashatnak! (A szerk.)  

A kép forrása: http://cyberpress.hu/a-magyar-nemzet-gyasznapja-az-aradi-vertanuk/ 

 

 

Sport 

Labdarúgás: felemás szezonkezdet 

 

50 %-os teljesítménnyel kezdte az immár egycsoportos megyei II. osztályú bajnokságot csapatunk, 

hiszen négy meccsből két győzelem, két vereség a mérleg. Ifistáinknak eddig sajnos nem sikerült a 

pontszerzés. 

Eredmények: 

Balatonberény - Öreglak 6:1 (U19: 3:4)  

Balatonszabadi - Balatonberény 1:0 (U19: 4:1) 

Balatonberény - Böhönye 0:5 (U19: 2:4) 

Balatonszemes - Balatonberény 2:6 U19: 10:2 

A következő fordulók programja: 

Balatonberény SE – Somogyvár K. Ö. SE 2018. 09. 09. 16:30 

Fonyódi Petőfi SE – Balatonberényi SE  2018. 09. 15. 16:30 

Balatonberényi SE – Karád SC   2018. 09. 23. 16:00 

Csököly Ö. SE – Balatonberényi SE  2018. 09. 30. 16:00 

Balatonberényi SE – Lengyeltóti VSE0  2018. 10. 07. 15:00 

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt összecsapások előtt kezdődnek. 

Horváth Péter 
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Kulturális élet és programok 

Barjákné Martin Judit rovata 

 

A Művelődési Ház állandó programjai 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja 

      17:30-19:30 Kango-jump klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

        17.00-18.00 Gerinctorna 

Csütörtök: 17.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket! 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;  

       17.30-19.30 HIP-HOP tánccsoport edzés 

Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja 

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték, 

és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!  

Könyvtár - epont nyitvatartása: 

Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00 

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

2018 szeptember-októberi programok 

 

Baba-mama klub értesítés szerint! 

szeptember 22. 15-18 óráig Adok-veszek, csere-bere a Művelődési Házban (Bővebb információ a 

19. oldalon található plakáton olvasható!)  

szeptember 29. Szüreti mulatság (Bővebb információ a 20. oldalon lévő plakáton olvasható!) 

Október 6-i megemlékezés a hirdetőtáblákon közzétett időpontban! 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

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

Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl 

Dan Brown: Eredet 

Izgalmas fordulatos olvasmány felnőtteknek! 

Robert Langdon, a szimbolika és a vallási ikonológia harvardi professzora a 

bilbaói Guggenheim Múzeumba érkezik, hogy részt vegyen egy felfedezés 

bemutatásán, amely „mindörökre megváltoztatja a tudományokat”. Az esemény 

házigazdája Langdon barátja és egykori tanítványa, Edmond Kirsch, a 

negyvenéves tech-mágnás, akit káprázatos találmányai és merész előrejelzései az 

egész világon vitatott figurává tettek. A mai este sem kivétel: azt állítja, hogy egy 

megdöbbentő áttörést jelent be, amelynek messzeható következményei lesznek… 

ÚJ! 

ÚJ! 
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Nicolas Vanier: Belle és Sébastien 

Egy ifjúsági regény, amit megéri elolvasni! 

A vadóc Sébastien sokat csatangol egyedül az alpesi hegyvidéken, jól ismeri a 

hegyi ösvényeket, könnyedén csatolja föl a sítalpat, ha a mostoha időjárás úgy 

kívánja. A magányos kisfiú mindent tud a hegyről, ám az emberi természetről 

annál kevesebbet. Egyetlen barátja akad, a szépséges és vad fehér hegyikutya, 

Belle. Amikor az állat után hajtóvadászatot indítanak a falusiak, Sébastien 

megérti, milyen hatalma van a félelemnek. A náci megszállás elől menekülők 

útvonala is a hegyen át vezet Svájc felé. Sébastiennek, a vesztésre álló német 

katonáknak és a falu lakóinak el kell dönteniük, a hajtók vagy az üldözöttek 

oldalán állnak-e. 

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

Ismét eltelt egy nyár 

 

Június 24-én kezdődtek a nyári programjaink a Búcsú és szezonnyitóval. A Baglas Fundamentum 

tánccsoport nyitotta meg a rendezvényt. A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület dalköre, a Sávolyi 

Dalkör, német ajkú polgárok klubja, Kabala tánccsoport és a Kangoo Jumps Klub színvonalas 

műsorait is láthatták az érdeklődők. A FABULA BÁBSZÍNHÁZ Vitéz László című műsorával 

örvendeztette meg a kicsiket, és a felnőtt közönséget egyaránt. Bár közben elkezdett esni az eső, a 

program folytatódott. Ifjú tehetségeink következtek: Brassai Nóra és Hollender Hanna verssel 

szórakoztatta a közönséget. Végül sztárfellépőnk, Hevesi Tamás kápráztatta el a közönséget 

produkciójával. Este a Retrofon Zenekar húzta a talp alá valót a bálban. A programot látogatók száma 

állandóan változott, körülbelül 500-an vettek részt a rendezvényen, amelyet a változékony idő 

jelentősen befolyásolt. 

 

Július 7-én tartottuk a Mesefesztivált, a délelőtti eső és szél miatt a strandon 13.00 órakor egy vendég 

sem volt! Délutánra kisütött a nap, bár a szél megmaradt, mégis egyre többen jöttek a rendezvényre. 

Strandoló nem nagyon akadt. Interaktív játékok, légvárak, bungee jumping trambulin, falmászás, népi 

játszótér, arcfestés és a Fabula Bábszínház előadása várta a kicsiket és nagyokat. A programok 

mindenki számára ingyenesek voltak. 

 

„ZENE, AMI KELL” című programsorozatunk a nyáron két estét ölelt fel:  

Július14-én a Copacabana Brazil Showtánc csoport és a Wanted zenekar szórakoztatta a 

közönséget. A műsor elején kb. 30 fő volt jelen, a műsor végére azonban megtelt a nézőtér (kb. 300 

fő). A fiatalok koncertjén a közönség egy része kicserélődött. A második szám után elkezdett esni az 

eső, így félbe kellett szakítani a programot. Miután elállt a csepergő, folytatódott a koncert, melyen a 

szépszámú rockért rajongó közönség háromszor tapsolta vissza a fellépőket. Az eredeti terv szerint 10 

óráig tartott volna a rendezvény, de a kényszer szünet, és a három ráadás miatt 24 órakor zártunk. Jó 

hangulatú rendezvény volt. 
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Augusztus 11-én a M.É.Z. zenekar és az ERIN ír sztepp tánccsoport közös műsora sok érdeklődőt 

vonzott. A látványos show műsorban megelevenedtek az ír és a skót balladák, kocsmai dalok. Aki 

kedvet kapott egy kis tánctanuláshoz, ír-táncházban sajátíthatta el az alaplépéseket a program 

zárásaként. A nyaraló vendégeink nagyon aktívan vettek részt a programon, még a táncház részénél is 

több mint 100 fő jelen volt! 

 

Augusztus 12. Nyár esti muzsika 

„Komolyzene kicsit másképp” koncert került megrendezésre a Művelődési Házban. 

Közreműködött a Balatonberényben nyaraló ingatlannal rendelkező „Erkel Együttes” és a Nehéz Fiúk 

Tuba Quartett. Műsorukban a komolyzene „kicsit” másképp szólalt meg. Válogatást hallhattunk 

Dvorak, Scott Joplin, Bach, Boyce, Liszt, Erkel, Kodály műveiből. Felcsendült a Rózsaszínpárduc 

filmzenéje és Nino Rota: A híres A Keresztapa filmek betétdala is. 

Köszönet: Tàky Zsuzsanna - hegedűművésznek, Tàky György - trombitaművésznek, Adamik Anna- 

zongoraművésznek, Martin Merker - gordonkaművésznek és a Nehéz Fiúk Tuba Quartettnek, hogy 

egy remek (INGYENES) műsorral gazdagították a nyári programjainkat. 

Majdnem megtelt a nagyterem! Akik ezt a programot választották egy különleges zenei élménnyel 

lettek gazdagabbak, akik pedig otthon maradtak sajnálhatják. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a helyi 

lakosok nem vettek részt a programon. 

Szintén augusztus 12-én rendkívüli programnak lehettünk tanúi. 19.00 órától szabadtéri próbát tartott 

A Vándor és a KalandoROCK zenekar, melyen ismét szépszámú közönség jött össze. A próba 

végére igazi koncerthangulat alakult ki! 

 

Augusztus 20-án 18 órakor vette kezdetét a Szent 

István napi ünnepség, mely az idei nyári szezont 

zárta. A hagyományok szerint megrendezett 

kenyérszenteléssel indult a program. A Baglas 

Fundamentum tánccsoport menettánccal vonult le a 

partra, ahol szabadtéri színpadon ők nyitották meg a 

rendezvényt. 

Cserpes Laura - A Dal 2013-as döntőse - interaktív 

koncertjével belopta magát a nézők szívébe. 

Őt követte Palcsó Tamás, a Megasztár 2. szériájának 2. helyezettje, aki közismert dalaival még a 

nézőket is megénekeltette. A hangulatot tovább fokozta a fény- és lézerszínház Magyarország 

történelme címmel. A csodálatos effektek elvarázsolták a szépszámú közönséget. A zenés tűzijáték 

még a tavalyit is felülmúlta, A szezon utolsó rendezvényén ismét színig megtelt a parkoló és a strand 

is. 

Összegezve, az idei programok nagyon jól sikerültek, sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

A szezonnyitón a Nyugdíjas Egyesület, a Vöröskereszt, a Polgárőrség és a Balatonberényért Egyesület 

aktívan részt vett. Az augusztus 20-i rendezvényen a Polgárőrség az előre egyeztett feladatát 

kimagaslóan ellátta. Munkájukat ezúton is köszönjük! 
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Szórakoztató 

Így rajzolj bocit vagy csigát! Jó szórakozást kívánok!  

Boci 

 
Csiga 

 

Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu/otthon-keszult/2016/01/24/10-egyszeru-mod-hogyan-rajzoljunk-

gyermekunkkel-allatkertet/ 
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