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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2018. szeptember hó 

 

Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én nyilvános ülést 

tartott. 

 

1. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete a községi könyvtár 

átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozta: 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2019. január 1. 

napjától a fenntartásában a könyvtári feladatokat Könyvtári Szolgáltató Helyként működteti és 

megrendeli a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár könyvtárellátási szolgáltatását. 

 

b) A képviselő-testület a szolgáltatási szerződés kiegészítő rendelkezései tekintetében a nyitva tartás 

kapcsán 2019. január 1. napjától a jelenlegi nyitvatartási időt, közalkalmazotti, teljes munkaidős 

foglalkoztatást fenntartja. A képviselő-testület a szolgáltatási szerződés 2. pontja 1, 2, 4, 5 pontjai 

tekintetében a szolgáltatást nem igényli.  

 

c) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a községi könyvtár feladatellátásáról 

előzetesen kérje ki az Emberi Erőforrások Minisztere véleményét a Kultv. 69.§ d) pontja alapján, és a 

könyvtárak nyilvános jegyzékéről történő törlésének eljárását indítsa el. 

 

2. A képviselő-testület megalkotta a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 12/2018.(IX.28.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

3. A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program kapcsán az alábbiak szerint határozott: 

a) Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve 

áttekintette a 2013-2018. évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és úgy dönt, hogy a program 

felülvizsgálata nem szükséges, a Programot a jelenlegi tartalommal hatályban tartja az új Helyi 

Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig. 

 

b) Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 
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esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján meg kívánja alkotni a 2018-

2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. E célból HEP Fórum összehívását 

kezdeményezi. A Fórum elnökének a polgármestert javasolja. 

A HEP Fórum tagjainak:  

- a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családsegítőit 

- a Védőnői Szolgálat munkatársát 

- a Háziorvosi Szolgálat munkatársát 

- az oktatási és nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseit 

- a Közös Hivatal esélyegyenlőségi munkatársát és szociális ügyintézőjét 

- a Balatonkeresztúri Rendőrőrs képviselőjét 

- a területen illetékes civil szervezetek és az esélyegyenlőségi célcsoportok képviselőit javasolja 

 

4. Balatonberény Önkormányzata Képviselő-testülete a TRE tervének záró szakmai 

véleményezését megtárgyalta.  

Felkéri a Tervezőt, hogy az egyeztetési jegyzőkönyv alapján, de a tervezői kiegészítéseket és 

Települési-főépítész véleményt is figyelembe véve, a TRE munkarészeit javítsa úgy, hogy az ismételt 

záró szakmai vélemény benyújtására és jóváhagyásra alkalmas legyen. 

 

5. A balatonberényi óvoda felújításával kapcsolatosan az alábbi döntés született: 

a) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP 1.4.1-15-SO1-2016-0021 

számú – „Óvoda fejlesztése Balatonberényben” projekt keretében a közbeszerzési eljárásban 
  Közút Építő és Szolg. Kft. 8700 Marcali, Rákóczi utca 15.,  

  Lutor László E.V. 8700 Marcali, Bem utca 35.,  

  Sávoly Invest Kft. 8732 Sávoly, Petőfi u. 4., sz. alatti  

         ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánítja. 

 

b) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete TOP 1.4.1-15-SO1-2016-0021 számú 

„Óvoda fejlesztése Balatonberényben” projekt keretében a közbeszerzési eljárásban nyertesnek 

hirdeti ki a Sávoly Invest Kft. 8732 Sávoly, Petőfi u. 4. sz. alatti ajánlattevőt a benyújtott 35.150.414,- 

nettó HUF egyösszegű ajánlati árral, és a kötelezően előírt 24 hónap jótálláshoz képest 36 hónap 

többletjótállást tartalmazó ajánlattal. 

Nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevőt nem nevez meg. 

 

c) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Óvoda fejlesztése 

Balatonberényben” közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

d) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

b.) pont szerinti nyertes ajánlattevővel a 35.150.414 Ft nettó összegű szerződést megkösse, melynek 

pénzügyi fedezete a TOP 1.4.1-15-SO1-2016-0021 számú – „Óvoda fejlesztése 

Balatonberényben” projekt támogatási szerződésében jóváhagyott nettó építési költség: 

31.673.229 Ft, és az önkormányzat 2018. évi költségvetésének felhalmozási tartalékából biztosított 

3.477.185 Ft önkormányzati saját forrás.  
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6. Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 

szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2019. évi pályázati fordulójához, melynek „Általános Szerződési Feltételeit” elfogadja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által 

nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

a)  Balatonberény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER- Bursa rendszerben rögzíti 

(https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx). 

b) Balatonberény Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER- Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott 

nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

c) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 

formában a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az A és B típus 

tekintetében kiírja. 

 

7. A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifa juttatásáról szóló13/2018. (IX.28.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

8. A képviselő-testület 14/2018.(IX.28.) önkormányzati rendeletével módosította az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletét. 

 

9. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, 

intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. 

 

A civil szervezetek további támogatásáról 2018. október havi ülésén dönt. 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta Véghelyi Róbert ügyvezetőt, 

hogy az önkormányzat tulajdonában, de a Településüzemeltetési Nonprofit Kft kezelésében lévő 

Balatonberény, Bartók B. u. 6/c. szám alatti garázs kiürítésére írásban szólítsa fel a jelenlegi használót. 

 

A Telenor Magyarország Zrt-vel megkötött bérleti szerződést 2018. október 1. napjától 2019. 

szeptember 30. napjáig hosszabbítsa meg és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

                                                                                                 Horváth László                                   

                                                                                                  polgármester           

_______________________________________________________________________________________ 
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Szociális célú tűzifa igényelhető 

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló 

szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, 

aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában: 

- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200 %-át (57.000 Ft-ot) nem haladja meg és 

- fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és 

- a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2018. 

november 30. napjáig benyújtja. 

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez: 

a) az aktív korúak ellátására, 

b) az időskorúak járadékára, 

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási 

költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást. 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 

háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás. 

Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet. 

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri 

Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám 

alatt). 

Mestyán Valéria         Horváth László 

címzetes főjegyző         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület október 18-án, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a 

Művelődési Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 



II. évfolyam, 8. szám 2018. október 

 

5 
 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 

 

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2019. 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 2018. november 6-ig. 

 

Balatonberény, 2018. szeptember 28.       Horváth László 

polgármester 

 

Történelmünk 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

A II. világháború alatt a fürdőélet teljesen megállt. A háború végére pedig minden üdülőegység 

tönkrement. A nagy Armuth épületeket lebontották és elhordták.  

  

A község a háború alatt hadműveleti terület volt. A Balaton-parti rész elaknásítva, drótakadályokkal 

volt elzárva. A régi fürdőéletnek még a nyomai is alig látszottak. Az akna és a drótakadályok 

felszedése után újra kezdődött valami gyér forgalom. A régi családi házas üdültetés leszűkült egy-két 

családra. A szervezett üdültetés teljesen megszűnt. 1951 nyarán kereste meg az OKISZ elődjének 

képviselete a Községi Tanácsot üdülési lehetőség után érdeklődve. Ekkor vették meg a jelenlegi Mátra 

Vidéki KTSZ üdülőjét, ahol az ipari szövetkezeti dolgozók üdültetését kezdték meg. Ez az üdültetési 

forma volt a kezdete a nagyüzemi üdültetésnek.  

  

A Szakszervezetek Országos Tanácsa nem tervezett üdülőfejlesztést Balatonberényben, mivel nem 

volt nagyméretű épület, amelyet kezelésbe vehetett volna. Ezt a lehetőséget ütötte el az Armouth-telep 

elbontása és elherdálása, amelyet a SZOT kezelésbe vehetett volna, és az üdülőfejlesztés bázisát 

teremthette volna meg. Így meg kellett várni, amíg az egyéb társadalmi szervek megtalálják az 
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üdültetés fejlesztésének módját. Sokat segített azonban, hogy az OKISZ elődje a korábbiak szerint 

megkezdte az üdültetést és később a fejlesztést. A kialakuló OKISZ a fejlesztéshez megvásárolta a 

volt Magyar Tenger szállodát, amely már elég romos állapotban volt. Annak felújítása mellett még 

megvásárolta a szomszédos ingatlanokat is fejlesztés céljára. Kezdetben csak motelszerű épületet 

építtetett, amely már a közvetlen parti és kulturált üdültetést tette lehetővé. A Községi Tanácstól szép 

előpark céljára ugyancsak területet vásárolt. Később tervszerűen, nagyméretű lakosztályos, nagy 

üdülőépület-tömböket építettek, és a régit valamint a motel szerint épített épületeket lebontották.  

  

1971-ben a Községi Tanácstól újabb területet vásároltak üdülőfejlesztés céljára, amely lehetővé tette, 

hogy az országban az OKISZ legnagyobb és legkorszerűbb üdülője jött létre, amelyben nyári idényben 

460, téli idényben pedig 200 ember tölthette megérdemelt pihenését. 1966-ban a Zala Megyei Tanács 

vásárolt területet Balatonberényben gyermeküdültetés céljára. Az 50 millió forintos költséggel épült 

üdülőben a Zala Megyei Tanács az állami gondozott gyermekek részére bentlakásos nevelőintézetet 

is működtet. Az intézetben téli idényben 350, nyári idényben 500 gyermek iskoláztatása, nevelése és 

üdültetése vált lehetővé. 1967-ben a Zala Megyei Tanácshoz hasonlóan a Vas Megyei Tanács is 

területet vásárolt és 30 milliós költséggel gyermeküdülőt létesített a Vas megyei gyermekek részére. 

Vas megyében a balatonberényi üdülő létrehozásához nagyarányú társadalmi mozgalmat indított a 

Megyei Tanács, amely szerint a balatonberényi üdülő építéséhez minden Vas megyei dolgozó egy 

napi keresetét ajánlotta fel.  

  

Ezt követően több KTSZ és kisebb szövetkezet vásárolt üdülőt dolgozói részére.  

 

 

Környezetünk 

Hulladékmentes élet (4. rész) 

 

13. Kozmetikumok - Készítsd magad! 

Egy tipikus háztartásban a konyha után a fürdő „termeli ki” a legtöbb 

szemetet. Rengeteg kozmetikai szert tudunk felhalmozni, különféle 

speciálisabbnál speciálisabb célokra, amelyek többsége ráadásul 

olyan összetevőkkel van tele, amelyek károsak is lehetnek, és könnyen 

allergiássá válhatunk rájuk. Pedig ekkor még csak az egészségügyi 

szempontot vettük figyelembe, a környezetit nem. Sajnos arról is 

hosszú listát lehetne vezetni, milyen hátrányos környezeti 

következményekkel jár egy-egy összetevő felhasználása 

Nézz körül a fürdőszobában, milyen kozmetikai szereket használtok, 

majd olvass utána, hogyan lehetne azokat natúr, lehetőleg minél 

inkább helyi összetevőkből álló alternatívákkal megoldani. Ha érzel rá késztetést, menj el egy 

kozmetikai szereket, szappanokat készítő workshopra, hogy azután már bátran tudd saját magadnak, 

otthon is előállítani ezeket. 
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14. Szerezd be használtan! 

Ezt a kihívást nem csak ruhákra, hanem bármilyen más 

eszközre is értheted. Ha használtan vásárolsz valamit, akkor 

abból már legalább nem kellett egy teljesen újat gyártani (és 

a gyártással rengeteg erőforrást fogyasztani, kitermelni, 

szállítani, stb), és még jelentősen kedvezőbb áron is 

hozzájuthatsz megfelelően funkcionáló ruhákhoz, 

eszközökhöz. 

Kezdd el felfedezni a környékeden lévő használt ruhákat 

árusító boltokat, és ha lehetséges, ezekről a helyekről vásárold legközelebb a darabjaidat a fast fashion 

boltok kínálata helyett. Viszont ne állj meg csak a ruháknál, ha használt eszközről van szó! Számos 

teljesen jó állapotú tárgyat találhatsz a bolhapiacokon, adományboltokban, újrahasználati 

központokban, vagy épp az online aukciós oldalakon! 

15. Intim női higiénia hulladék nélkül 

Ez a kihívás elsősorban a nőknek szól, a végig olvasást azonban 

a férfiaknak is ajánlom, egyrészt mert hulladéktermelési 

szempontból jelentős mennyiségről beszélünk, másrészt pedig 

azért, mert lehet olyan hölgyismerősük, aki még nem hallott 

ezekről a megoldásokról (pedig a környezeti szemponton 

túlmenően egészségügyi, kényelmi és „pénztárcabeli” előnyei 

is vannak).  

Váltsd le az eldobható tamponokat és betéteket menstruációs 

kehelyre és mosható betétre! 

Az orvosi szilikonból készült menstruációs kehely környezet-, 

egészség- és pénztárcabarát megoldás. Akár 10-12 órán át is 

használhatod egy huzamban (vagyis kibírhat egy teljes munkanapot anélkül, hogy a menstruációval 

kellene foglalkoznod); használatával nincs több kellemetlen szag; egészségesebb, mint az eldobható 

tamponok és betétek; nem szárít ki; olcsóbb; sportolhatsz, úszhatsz vele bátran; nem szivárog; egyetlen 

kehely akár 10 évig is kiszolgál. 

A mosható betétek bőrhöz érő felülete 100% puha pamut, ami lélegzik, így nyáron a nagy melegben 

sincs tőle fullasztó érzés, nem jár kellemetlen szagokkal, várható élettartama pedig minimum 5 év. 

16. Borotválkozás  

Az eldobható borotvát Marcel Bich találta fel 1957-ben azzal a céllal, 

hogy egyszerűsítse a borotválkozást. Ezt követően minden egyes 

elhasznált borotva a szemétlerakókat gazdagította.  

Azért ne ijedj meg, nem arról van szó, hogy vissza kellene térned a régi, 

potenciálisan veszélyes borotválkozási eljárásokhoz, számos egyéb 

hulladékmentes alternatíva közül választhatsz: cukorgyanta, elektromos 

borotva, epilátor, cérnás módszer (csak ehhez pamut cérnát használj), 

végleges szőrtelenítés, vagy épp egy hagyományos biztonsági borotva. 
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Ha jelenleg borotvát használsz, és a továbbiakban is ennél szeretnél maradni, akkor kezdd el tervezni 

a hagyományos verzió beszerzését, amit csak egyszer szükséges majd megvenned, mert egy életen át 

kitart, és csak a pengét kell majd cserélned benne. Viszont mivel ez a penge 100% fém, így 

szelektálható is, aminek köszönhetően a borotválkozás miatt nem kerül több hasznosíthatatlan szemét 

a kommunális kukádba. 

 

Forrás: hulladekmentes.hu          Giczi Anita 

 

Közérdekű információk - Olvasói cikkek 

_________________________________________________________________________________ 

Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharcra 

 

1956. október 23. 

Az egyetemen nem volt rendes tanítás. 

Délutánra a hallgatóság tüntetését végül a 

pártvezetőség az utolsó pillanatban 

engedélyezte. A Műegyetem udvaráról 

induló felvonuláshoz egyre többen 

csatlakoztak, a hallgatók röplapokat 

osztogattak, és némán, jelszavak nélkül 

vonultak. A Petőfi–szobor előtt találkoztak a 

különböző egyetemek hallgatói, majd együtt 

vonultak a Bem térre, hogy kifejezzék a 

lengyel események iránti szolidaritásukat. 

15 órakor, a Bem-szobor talapzatán állva 

Veres Péter, a Magyar Írók Szövetségének 

elnöke felolvasta a szervezet kiáltványát a tömegnek, a diákok pedig a tizenhat pontot. Ezután 

Zbigniew Herbert lengyel író is köszöntőt mondott, majd Sinkovits Imre elszavalta a Nemzeti dalt, 

végül a diákok megkoszorúzták a szobrot. A jelenlévők létszáma ekkor már ötvenezer fő volt. 

A nemzeti színű zászló közepéből a szovjet mintájú címert kivágták. A lyukas lobogó a forradalom 

szimbólumává vált. A tömeg a beszédek elhangzása után nem oszlott fel, a Margit hídon át az 

Országházhoz indult, ahol egyes források szerint már kétszázezer fősre duzzadt. A tüntetők a Kossuth 

téren függetlenséget követeltek. 

Háziorvosi tájékoztatás 

Felhívom Tisztelt Betegeim figyelmét, hogy október 18-án (csütörtökön) ügyelet miatt a 

rendelés elmarad. Ezen a napon asszisztensem, Jankuné Szabó Szilvia délelőtt Vörsön elérhető, 

délután pedig itt helyben. 

Tisztelettel: dr. Belina Csaba 

A Bem téri tüntetés 
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Ezt követően ezrek vonultak tovább a Magyar Rádió épülete elé, a tizenhat pontból álló követelésük 

felolvasása céljából. Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) azonban megakadályozta az épületbe való 

bejutást. Gerő Ernő pártfőtitkár este 8 órakor elmondott rádióbeszédében csőcseléknek titulálta a 

tüntetőket és gyakorlatilag harcot hirdetett ellenük. A rádióbeszéd olaj volt a tűzre – felbőszítette a 

Sztálin-szobornál gyülekező, egyre duzzadó tömeget. A diktátor szobrát este fél 10-kor ledöntötték 

a tüntetők. 

A Rádiónál párhuzamosan a tüntetők ahelyett, hogy meghátráltak volna, különböző rigmusokat 

kezdtek kiabálni, melynek folyományaként az ÁVH a tömegbe lőtt. A fegyvertelen fiatalokra 

támadókkal egyet nem értő magyar katonák átálltak a tüntetők oldalára, és ellátták őket fegyverrel, 

hogy megvédhessék magukat. Számos ember vált a harcok áldozatává. A Rádió épülete 24-én 

hajnalban került a felkelők kezére. 

 

Forrás: http://oktober23.kormany.hu/tortenelmi-kronologia-2013 

_________________________________________________________________________________ 

I. Adok-veszek, csere-bere 

A mi kis falunkban 2018. szeptember 22-én megrendezésre került az I. Adok-veszek, csere-bere 

program. 

Délután három órakor kezdődött a rendezvény, melyen nyolc eladó/cserélni vágyó kínálta 

eladásra/cserére portékáit. A kínálat közt szerepelt cipő és ruha bébi, gyermek és felnőtt méretben, 

könyv, játék, szépségápolási cikkek, kerámiák, stb. Egy nagyon kedves hölgy cserepes virágokat 

osztott teljesen ingyen. Neki köszönhetően többünknek bővült az amúgy sem kicsi 

virággyűjteményünk. Szerencsére érdeklődők is akadtak, sikerült jónéhány üzletet lebonyolítaniuk a 

résztvevőknek. 

Meggazdagodni ugyan senkinek sem sikerült a délután alatt, mégis azt gondolom, nagyon jó 

hangulatban telt az a pár óra, amit együtt töltöttünk. A jókedvre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy 

november 3-án megismételjük a börzét, melyre ezúton hívok meg mindenkit sok szeretettel! Kezdés 

15 órakor, asztalfoglalás a Művelődési Házban vagy Facebookon keresztül, díj: 500 Ft/asztal. 

(Plakátot lásd 16. oldal) 

Jöjjön el Ön is, hozza el megunt ruhaneműit, használati tárgyait, bővítse kínálatunkat! 

Horváthné Kánya Enikő 

 

  
Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

A novemberi szám lapzártája október 31.! 
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Sport 

Labdarúgás 

Nyolc forduló után a hatodik helyen a fiúk, győzelemmel indítottak a lányok 

 

Nyolc forduló után a hatodik helyen áll csapatunk az idéntől immár egy csoportos megyei II. osztályú 

bajnokságban. Ifistáink négyből három mérkőzést megnyertek, s ezzel feljöttek a tizedik helyre. 

 

Eredmények: 

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

Fonyód - Balatonberény 3:0 (U19: 3:0) 

Balatonberény - Karád 6:2 (U19: 9:0) 

Csököly - Balatonberény 2:6  (U19: 2:5) 

 

A következő fordulók programja: 

Balatonberényi SE – Lengyeltóti VSE 10. 07. (vasárnap) 15:00 

Mezőcsokonya SE – Balatonberényi SE 10. 14. (vasárnap) 15:00 

Balatonberényi SE – Szabadidő SE Somogyjád 10. 21. (vasárnap) 14:30 

FC Barcs – Balatonberényi SE 10. 27. (szombat) 14:30 

Balatonberényi SE – Berzence SE 11. 04. (vasárnap) 13:30 

Balatonberényi SE – Juta SE 11. 11. (vasárnap) 13:30 

Kiskorpádi SE – Balatonberényi SE 11. 18. (vasárnap) 13:00 

 

Női labdarúgás:  

A sportszerető közönség nagy örömére női szakosztállyal bővült a Balatonberény Községi 

Sportegyesület. Lányaink a Somogy megyei női felnőtt félpályás bajnokságban indulnak, s a jövőben 

természetesen az ő szereplésükről is be fogunk számolni a Berényi Hírlap hasábjain. 

 

A csapat eddigi eredményei: 

Kaposfüred - Balatonberény 0:1 

Balatonberény - Balatonboglár 2:4 

 

A következő fordulók programja: 

Balatonberény - Csököly 10.07. (vasárnap) 10.00 óra 

Siófok - Balatonberény 10.14. (vasárnap) 10.00 óra 

Balatonberény - Kaposfüred 10.21. (vasárnap) 10.00 óra 

Balatonboglár - Balatonberény 10.28. (vasárnap) 10.00 óra 

Nagyatád - Balatonberény 11.04. (vasárnap) 10.00 óra 

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 október-novemberi programok 

 

Baba-mama klub értesítés szerint! 

Október 20. a Nyugdíjas Egyesület 25 éves jubileuma 

Október 23. 15:30 Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcra (bővebben lásd a 18. 

oldalon) 

Október 27. Október-feszt (bővebb tájékoztatás a Művelődési Házban és a hirdetőtáblákon) 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

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

Szüreti bál és felvonulás 2018 

 

Az idei szüreti mulatság szeptember 29-én került 

megrendezésre. A felvonulás nagyon jó hangulatban 

zajlott. A bíró Simon Dávid, a bíróné Császár Kinga, 

a kisbíró Gazda Tamás volt, akiknek köszönjük, hogy 

elvállalták a feladatot. 

A felvonuláson a Balatonberényért Egyesület 

kitett magáért, amit ezúton is köszönünk. Ha ők nem 

lettek volna, akkor összesen tizenöten vonulunk 

végig a falun. A legifjabb résztvevő, H. Bence saját 
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kis traktorján, apukája és anyukája segítségével vett részt a programon.  

Köszönjük a Település Üzemeltetésnek a traktorokat, a Polgárőrségnek és a Rendőrségnek a 

rendezvény biztosítását! 

Az ezt követő esti buli, mely a Wanted zenekar 

koncertjével kezdődött, fergeteges hangulatú volt. 

A kezdeti visszafogottság hamar feloldódott, és a 

koncert felénél már mindenki táncra perdült a 

közkedvelt rock-nótákra. Ezt követően átváltottunk 

báli zenére, melyet Lakos Tamás biztosított. Sajnos 

az idén is nagyon kevesen voltunk, a szervezőkön 

és a zenekaron kívül 26 érdeklődő vett részt a 

rendezvényen. Hajnali 2 óráig tartott a mulatság, 

ami a kevés résztvevő ellenére is nagyon jól 

sikerült. Köszönjük a Magyar Tenger Vízisport Egyesületnek, hogy 14 fővel képviselték magukat a 

bálon, a szervezőknek és a fellépőknek pedig a jó hangulatú bulit! 

 

Végezetül egy kis kitérő. Sok kisgyereknek nincs lehetősége lovas kocsira, traktorra ülni és efféle 

élményeket átélni. Itt, helyben, minden évben egyszer, a szüreti felvonulás keretén belül, ingyenesen 

lenne erre alkalom, a szülők azonban mégsem hozzák el őket.  

Az elmúlt néhány évben a kevés érdeklődő miatt maradt el a bál, idén újra megszerveztük. Sajnos 

ennek ellenére, akik a legjobban szót emeltek a rendezvény hiánya miatt, azok nem vettek részt rajta. 

Nagyobb összetartás kellene, és a negatív kritika mellett, észre kellene venni a pozitív dolgokat. Jó 

lenne, ha újra megmozdulna a falu, és nagyobb részvételi arány lenne a közösségi eseményeken. 

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

Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl 

 

Hertelendy Anna: Alma és az elveszett álmok városa 

 

Lampbridge de Flotta a csodák városa. A magasba nyúló, furcsa 

üvegépületek felett léghajók úsznak, esténként pedig a gázlámpák pazar 

színei festik meg az utcákat határoló fogadók, üzletsorok és céhek épületeit. 

A mérnöki tervezés műve mind, mert ezen a tájon ők az urak. Pedig a 

mechanikus csodák mögött a köznapi munkákat végző mágusok azok, akik 

valójában Lampbridge gépezetét mozgásban tartják.  

Egy napon Juna, az ifjú órásinas váratlanul elbóbiskol, ezért lekési az 

inasvizsgáját. Városszerte egyre többen alszanak el a legkülönösebb 

helyzetekben, a legváratlanabb időpontokban. Lassan nyilvánvalóvá válik, 

hogy a furcsa események mögött valami rejtély lapul. Történetünk mégsem 

itt kezdődik, hanem egy másik világban, ahol Alma, a tízéves diáklány, 

szüleivel és testvéreivel Tokióba költözik, majd bérelt házuk padlásán egy különös órát talál. Vajon mi 

köti össze a két világot, ki suttog Alma iskolájában egy közönségesnek tűnő szekrényből, és messze 
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innen, miért forgatják fel Lampbridge de Flottát a város bűnbandái, a titokzatos Utazót keresve?  

Sikerülhet-e, a külön világban született kisfiúnak és kislánynak együtt végére járnia a rendkívüli 

eseményeknek? Minderre és számos más rejtélyre választ kaphat, ha elolvassa ezt a könyvet, amelyet 

egyaránt ajánlunk a gyerekeknek és a mesekedvelő felnőtteknek. 

 

Sándor Anikó: El Camino, az út, ami hazavisz 

Akik túlélték a halál pillanatát, azt mondják, pár másodperc alatt lepereg 

a szemük előtt az életük. De csak ott, az utolsó pillanatban kristályosodik 

ki a lényeg – akkor általában már késő. 

Én negyven napot kaptam a sorstól, hogy végignézzem életem filmjét – 

még időben. Mint amikor a sötétben váratlanul felkapcsolják a villanyt... 

Megismerhettem a lényeget... Zarándoklatra indultam, fájdalmas vezeklés 

lett belőle. Egy olyan „bűnért”, amit nem is tudtam, hogy elkövettem. 

Amit itt leírtam, nem a képzelet szüleménye. 

Legyalogoltam a nyolcszáz kilométert, és átéltem minden pillanatát. 

Remegtem a döbbenettől, amikor kézzel foghatóvá vált a csoda, és sírtam 

a zavarodottságtól, amikor nem értettem, mi történik velem. Ha más 

meséli, amit ott átéltem, azt mondom, túl színes a fantáziája. 

 

 

Szórakoztató 

Így rajzolj majmot! Jó szórakozást kívánok!  

Majom 

 
 

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

gyermekunkkel-allatkertet/ 
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15.30  ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

 BESZÉDET MOND: HORVÁTH PÉTER ALPOLGÁRMESTER ÚR 

 A MŰSORBAN KÖZREMŰKÖDNEK: 

BALATONSZENTGYÖRGYI DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

NÖVENDÉKEI  

17.00 ÜNNEPI SZENTMISE 

18.00 KOSZORÚZÁS A BALATON-PARTON AZ „56”-OS EMLÉKMŰNÉL  

Minden érdeklődőt szeretettel vár Balatonberény Község Önkormányzata! 
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2018. november 3-án, szombaton 15:00-18:00-ig a 
Balatonberényi Művelődési Házban! 


