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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2019. április hó 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 10-én rendkívüli nyilvános 

ülést tartott, melyen elfogadta a 2019. évi közbeszerzési tervét, amely a község honlapján 

megtekinthető, valamint megalkotta a 7/2019 (IV.11.) számú önkormányzati rendeletét a Szervezeti 

és Működési Szabályzat módosításáról. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-én rendes nyilvános ülést 

tartott, ahol az alábbi határozatok meghozatalára került sor: 

1. A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Rendőrőrs 2018. évi közbiztonsági helyzetről adott 

beszámolót elfogadta, és megköszönte a rendőrségnek a 2018. évben végzett munkáját. 

2. 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 Baglas Fundamentum Egyesület anyagi támogatás iránti kérelmét méltányolta, de az önkormányzat 

pályázatokkal kapcsolatos elkötelezettségei miatt támogatást nem tudott nyújtani az egyesület részére.  

A testület elhatározta, hogy a balatonberényi lakosok fogászati ügyeleti ellátása érdekében megbízási 

szerződést köt a keszthelyi székhelyű Allfordent Kft–val 2019. december 31. napjáig terjedő 

határozott időre 6 Ft/fő/hó megbízási díj mellett. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés 

aláírására. A megbízási szerződés megkötése még folyamatban van, annak eredményéről az 

önkormányzat értesíti Balatonberény lakosságát. 

A képviselő-testület a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítványt 50.000 Ft 

összeggel támogatta. 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Önkormányzatok 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása – Petőfi utca felújítása céllal 2.445.500 Ft + ÁFA kivitelezési összegben, melyhez 366.825 

Ft + ÁFA összegű önrészt az általános tartalék terhére biztosít. 

A testület mobil vadkamera beszerzése mellett döntött 70.000 Ft keretösszegből, melyet kezelés és 

Balatonberény külterületén történő kihelyezés céljából átad a Balatonkeresztúri Rendőrőrs részére az 

illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. 
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Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 500.000 Ft 

értékben elhatározta gránitoszlopból készült, gravírozott márványtáblával ellátott emlékmű 

beszerzését és a Balatonberény Székelyparkban történő felállítását a balatonberényi díszpolgári 

címmel kitüntetettek előtti tisztelgés céljából. 

3. A testület megalkotta 8/2019. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

4. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. hatálya alá nem tartozó 

meghívásos ajánlattételi eljárásban – „Balatonberény parti sétány építése” tárgyú meghívásos eljárást 

eredményesnek nyilvánította. 

Az eljárás nyertesként a Reál-Munkagép Kft-t, mint legjobb ajánlattevőt hirdette ki 14.214.440. + Áfa 

= 18.052.339.- Ft vállalási díjjal és 2019. június 15-i teljesítési határidő megállapításával. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

5. A képviselő-testület a felmerült igények alapján megállapította a településrendezési eszközök 

módosításainak indokoltságát, és elrendelte az ehhez szükséges eljárások megindítását. 

A NIF Zrt. beruházásait, így a „Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal Balatonboglár – 

Balatonszentgyörgy közötti kerékpáros létesítmények tervezése” projekt Balatonberény területére eső 

szakaszát, valamint a vasútfejlesztés kapcsán a Balatonberény 856 hrsz. ingatlan övezeti besorolása 

és határa módosítási eljárásait, kiemelt beruházásnak nyilvánította. 

Felhatalmazta a polgármestert - a felmerült igények alapján - az eljárási szabályoknak megfelelő eltérő 

eljárások megindításra. Felhatalmazta az ehhez szükséges eljárási-, tervezési ajánlatok beszerzésére-, 

szerződéskötésre irányuló intézkedésekre.  

                                                                                                 Horváth László                                   

                                                                                                  polgármester 

 

  

Impresszum 

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

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

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

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

A júniusi szám lapzártája május 31.! 

 

  

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület május 23-án, csütörtökön 18 órától fogadóórát tart a Művelődési 

Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Tisztelt Választópolgárok! 

 

A választópolgároknak 2019. március 21. napjától van lehetőségük az Európai Parlamenti választásra, 

a szavazóköri névjegyzékekre (átjelentkezés, mozgóurna és KÜVI) vonatkozó kérelmeket benyújtani.  

A kérelmek benyújthatók: személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon 

A kérelmet a választópolgár személyesen a lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti 

illetékes Helyi Választási Irodához (HVI) nyújthatja be. (Levélben csak a választópolgár lakóhelye 

szerinti HVI-hez nyújtható be). 

Benyújtás helye: 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.) 

Balatonmáriafürdő község Önkormányzata (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

Balatonberény Község Önkormányzata (Balatonberény, Kossuth tér 1.) 

Benyújtási határidők: 

Átjelentkezési kérelmek: 2019. május 22. 16 óra 

Mozgóurna kérelmek: 2019. május 24. 16 óra, vagy 2019. május 26-án 12 óráig 

Külképviseleti kérelmek: 2019. május 17. 16 óra 

A kérelmek megtalálhatóak a települések honlapjain, vagy a www.valasztas.hu oldalon. 

A kérelem kitöltése során a 11 számjegyből álló személyi azonosítót kell megadni, mely a 

lakcímkártya hátoldalán szerepel! 

Balatonkeresztúr, 2019. 03. 25.     Mestyán Valéria sk. (HVI vezető) 

________________________________________________________________________________ 

HASZNÁLTGÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCS BEGYŰJTÉSI AKCIÓ 

2019. MÁJUS 20., HÉTFŐ 7 – 10 óra  

Balatonberény, Kossuth tér 1. (parkoló) 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

A település tisztasága, az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében 

2019. május 20-án  

akciót hirdetünk a használt gépjármű gumik összegyűjtésére. 

Leadható személygépkocsi, kisteherautó gumiabroncs, max. 120 x 40 cm, 

 

TISZTA ÁLLAPOTBAN 

(tömör targonca abroncs nem adható le) 

A gumiabroncsokat a marcali székhelyű GreenTyre Zrt. szállítja el újrahasznosításra.  

 

Balatonberény, 2019. április 8.     Balatonberény Község Önkormányzat 

________________________________________________________________________________ 
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS BALATONBERÉNYBEN 

 

 
 

2019. május 18-án (SZOMBATON) 9-11 óra között községháza parkolójában 

Balatonberény, Kossuth tér 1. 

 

A begyűjtés napján a balatonberényi lakosok elhozhatják működésképtelen, használaton 

kívüli, árammal működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait. Szétszedett, 

hiányos berendezést nem vesznek át! 

 

Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái: 

 

1. Háztartási nagygépek 

Nagyméretű hűtőberendezések, hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 

tűzhelyek és sütők, mikrohullámú sütők, elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, 

elektromos ventilátorok, légkondicionáló berendezések 

2. Háztartási kisgépek 

Porszívók, egyéb takarító berendezések, varró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására használt 

gépek, vasalók, kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek, hajvágó eszközök, hajszárítók, 

elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- és 

karórák, mérlegek 

3. IT és távközlési berendezések 

Nagyszámítógépek, nyomtatók, személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) 

hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) zseb- és asztali számológépek, faxok, 

telefonok, mobiltelefonok 

Továbbá leadhatók: Szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikus barkácsgépek, 

játékok, szabadidős és sportfelszerelések, ellenőrző és vezérlő eszközök, világítótestek. Ezen fajták 

bővebb leírását megtalálják a Berényi Hírlap áprilisi számában, valamint a www.balatonbereny.hu 

weboldalon. (A szerk.) 

 

Balatonberény, 2019. április 5.   Horváth László   Mestyán Valéria 

                                                                               polgármester                     címzetes  főjegyző 
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FELHÍVÁS BALATONBERÉNY EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

EBÖSSZEÍRÁS 

 

Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatal 

2019. évben ebösszeírást tart. 

 

Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölteni. 

Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvánnyal 

tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról 

(www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/ Formanyomtatványok/ Ebtartás be- illetve kijelentése 

dokumentum),vagy személyesen beszerezhetik a  Balatonkeresztúri  Közös Önkormányzati 

Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) vagy a Balatonkeresztúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)  

A kitöltött ívet postai úton küldhetik vissza a gazdák, vagy leadhatják személyesen a fenti 

címek egyikén 2019. május 31-ig. 

 

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az 

állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján bírsággal büntethető.  

A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. 

január 1-jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve 

lehet tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem végezteti el, bírsággal büntethető. 

 

Balatonberény, 2019. január 24.    

Mestyán Valéria sk. 

                                                                                             címzetes főjegyző 

 

http://www.balatonbereny.hu/
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Közérdekű információk – Olvasói cikkek 

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 

Marcali, Dózsa Gy. u. 9. 

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. 

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. 

A szolgáltatás igénybevételéhez vezetékes telefon szükséges!!! 

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

 

Guzsvinecz Roland szakmai vezető 

 

Elérhetőségek: 

Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055  

e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu 
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Szavalóverseny 

  

2019. április  13-án, szombaton délután a könyvtár szervezésében immár 13. alkalommal megtartottuk 

József Atilla születésnapja alkalmából Költészet napi szavalóversenyünket. A zsűrinek az idén is 

nehéz dolga volt. Nagyon sok jó előadást hallhattunk. Az idén harminckét nevező,  hatvanöt néző, 

valamint a Nyugdíjas Egyesület Kórusa tizennégy fővel vett részt a rendezvényen. 

Köszönjük a zsűrinek: Monostoriné Fekete Otíliának, Iván Katalinnak, és Szabóné Szécsi 

Juditnak, hogy ránk áldozták szombat délutánjukat, és elvállalták a zsűrizés nem túl hálás feladatát.  

Elsőként a balatonberényi nyugdíjas kórus előadásában hallhattunk megzenésített Petőfi verseket, 

Őket követték a legkisebbek, majd az általános iskolások következtek. Három felnőtt versmondóval 

zárult a verseny. 

Ezt követően az Önkormányzat kis uzsonnára várt mindenkit. Ez alatt a zsűri meghozta döntését. Több 

kategóriában is többszörös holtverseny alakult ki. Több első második helyezés is kiadásra került. 

Ezen a napon minden résztvevő kimagasló teljesítményt nyújtott. Köszönjük a szülőknek, az óvó 

néniknek, a dajkáknak és a pedagógusoknak hogy segítettek a felkészülésben és elkísérték a 

gyermekeket. 

Minden gyermek és felnőtt díjazásban részesült. Jó volt látni a sok boldog arcot. 

Köszönet  a Balatonberényért Egyesületnek a  támogatásért, és mindenkinek, aki részt vett ezen az 

igazán jól sikerült rendezvényen. 

          Barjákné M. Judit 

Balatonberény Művelődési Ház vezető 

________________________________________________________________________________ 

Tűzoltóverseny Somogyszentpálon 

 

2019. évi I. fokozatú tűzoltóversenyen 

vettünk részt egy felnőtt férfi és egy 

vegyes rajjal Somogyszentpálon. A 

férfiaknál a legfiatalabb csapattag 18, 

a legidősebb a 72 évet töltötte be, így 

az átlagéletkor az 52 évet is 

meghaladta! Mindezek ellenére jól és 

eredményesen szerepeltünk a verseny 

programjában meghirdetett 7x55 

méteres tűzoltó váltófutáson és a 800-

as modern kismotor fecskendő 

szerelésen. Nagyon büszkék vagyunk 

rájuk, hiszen az mellett hogy képviselték Balatonberényt és a Polgárőr és Tűzoltó Egyesületünket a 

megmérettetésen, lelkesedésükkel és csapatszellemükkel megmutatták, hogy a látszólag 

legyőzhetetlen cél bizony legyőzhető! Reméljük, lelkesedésük töretlen marad a jövőben is! 

Cs. T. 

________________________________________________________________________________ 
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Futó Elemér Környezet- és Természetvédelmi Tanulmányi Verseny 2019 

  

A Balatonszentgyörgyi Dobó István 

Általános Iskolában 2019. 04. 26-án 

rendeztük meg az idei Futó Elemér 

Környezet- és Természetvédelmi 

Tanulmányi Versenyt. A program a Kis-

Balaton védelmével és természeti 

értékeivel kapcsolatos 

versenyfeladatokból, valamint Futó Elemér 

Berekjárás című írása alapján készült 

vetélkedőből állt. 

A könyvet használva a versenyzők 

összemérhették szövegértési és logikai 

képességüket, majd a feleltető rendszer 

segítségével is megmérkőztek. A kérdések között a védett növényfajok és állatfajok felismerése is 

nagy hangsúlyt kapott. Az iskolák nagy felkészültségükről adtak bizonyítékot, szoros volt a verseny. 

Az eredményhirdetés után, Futó Elemér természetőr szoboravatóján vettünk részt, majd, mint minden 

évben, egy Kis-Balatoni kirándulással zártuk a napot a Balatonfelvidéki Nemzeti Park 

Igazgatóságának támogatásával. Idegenvezetéssel kísért buszos utazással, sétával, végig haladtunk a 

védett terület töltésein. Iskolánkban minden osztályban van ÖKO felelős diák, akik szintén eljöttek 

velünk. Idén a Diás szigeten felújítási munkák zajlanak, ezért ebben az évben a Diás sziget helyett a 

Vörsi tájházat tekintettük meg. Az első három helyezett csapat, és felkészítő tanáraik külön jutalma 

egy élményekben dús motorcsónakázás volt a Kis-Balaton vízi világában, a Zala folyón. Idén is sok 

érdekes és különleges növényt, állatot láthattunk. A Kányavári-szigeten elfogyasztott ebéd és a 

csodálatos környezetben tett séta után mindenki elégedetten és új élményekkel gazdagodva térhetett 

haza iskolájába. 

A verseny eredményei a következők: 

I. Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 

II. Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola 

III. Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Gyenesdiás 

IV. Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 

V. Szent László Király Általános Iskola, Somogyvár 

  

Gratulálunk valamennyi versenyzőnek, résztvevőnek! Jövőre újra találkozunk! 

Köszönjük a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Siófoki Tankerületi Központ 

támogatását, a szervező kollégák munkáját! 

ÖKO munkaközösség Dobó 

________________________________________________________________________________ 
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Kirándulni voltak a Nyugdíjasok 

 

Április 30-án, kedden kirándulni hívtuk tagságunkat. A majd ötvenfős csapat első állomása a Soproni 

Harrer Csokoládé manufaktúra volt. Ami itt várt bennünket: az egy igazi csokoládékóstoló élmény. 

Kellemes környezetben tárulkozott elénk a csokoládékészítés édesen titkos világa. Amit kaptunk: egy 

korty pezsgő trüffelgolyóval, kisfilm vetítése a csokoládékészítésről, csokoládékóstoló (nyers 

csokoládé, étcsokoládé, tej – és fehércsokoládé, különböző ízesítésű csokoládék (korlátlan 

fogyasztás!), csokoládé szökőkút friss gyümölcsökkel, csokoládéital kóstoló. A bemutató után a 

műhely cukrászdájában folytatódott a bűnözés.  

Innen az Ausztriai Kismartonba utaztunk, ahol az Esterházy kastélyt látogattuk meg, a híres történelmi 

család központi rezidenciáját, Burgenland legszebb barokk kastélyát. Ezt a gyönyörű kastélyt és annak 

rendkívül színvonalas, gazdagon berendezett termeit csodálhattuk meg idegenvezetéssel. A 

folytatásként tervezett szabadidős városnéző programot az eső sajnos elmosta. Hazafelé Sárváron, a 

Nádasdy étteremben elköltött finom vacsorával fejeződött be kirándulásunk. Egy szép és tartalmas 

napot töltöttünk el együtt. 

 

Tilesch József 

________________________________________________________________________________ 

VII. Lenti Országos Táncverseny 

 

Ebben az évben is az ország több pontjáról érkeztek a táncosok, akik öt kategóriában (versenytánc, 

hip-hop, művészi látványtánc, színpadi show tánc, open) léptek  színpadra. Összesen 21 tánccsoport 

közel 500 versenyzője,  151 koreográfiát mutatott be.   Balatonberényt a Kabala tánccsoport 

képviselte: Kánya Noémi Szekeres Fanni, Szekeres Réka, felkészítőjük Balogh Tímea. A csoport 

bronzérmet kapott. Gratulálunk nekik, az erős mezőnyben elért szép teljesítményhez. 

B. M. J. 

________________________________________________________________________________ 
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Mária szobrot avattak a balatonberényi körforgalomban 

 

A Balatonberény közigazgatási területén 2002. július elsejére 

virradóra autóbusz balesetet szenvedett lengyel zarándokok 

emlékére a körforgalomban emelt harangláb felújításra 

került, elé pedig Mária szobrot helyeztek. 

Az ünnepi magyar-lengyel nyelvű misét Varga László püspök 

celebrálta. Magyarország kormánya nevében Soltész Miklós 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár 

mondott beszédet. A megemlékezésen részt vevő magyar és 

lengyel állami-és egyházi vezetők mellett a balatonberényi 

önkormányzat nevében Horváth László polgármester és 

Gazda János képviselő koszorúzott. 

A megemlékezésen a Magyar Honvédség Kaposvári 

Helyőrségi Zenekara és az Országos Lengyel Önkormányzat 

fenntartásában működő Lengyel Nyelvoktató Nemzetiségi 

Iskola tanulói biztosították a zenei aláfestést. 

 

Horváth László 

                                                               polgármester 

(Forrás: www.balatonbereny.hu) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

FELHÍVÁS! 

Fűnyírást,  

sövénynyírást,  

veszélyes fák kivágását vállalom. 

Álmos Norbert 

Tel.: 30/249-2513 
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Kulturális élet és programok 

Barjákné Martin Judit rovata 

A Művelődési Ház állandó programjai 

 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja 

      16.30-17.30 Gerinctorna 

      18:00-19:30 Kangoo jumps klub – jelentkezni lehet Facebookon: My Dance Tímea 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

Csütörtök: 10.30-12.00 Magyar, mint idegennyelv oktatás 

15.00 Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;  

       16.30-17.30 Gerinctorna 

 18.00-19.30 Kangoo Jumps klub 

Szombat: Kabala tánccsoport próbák 

 

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték, és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!  

 

Könyvtár - DJP nyitvatartása: Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00 

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

2019 május – június programok 

 

Június 1. 13:00 Gyermeknap, Helyszín: Erdei Iskola (Bővebb információk a hirdetőtáblákon!) 

Június 6. 16.00 Ügyes kezek szakkör: Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás, Süti-sütöde 

Június 30. Szezonnyitó Búcsú  

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

Szezonnyitó Búcsú 

Időpont: Június 30. 14.00 órától 

Helyszín: Balatonberény szabadtéri színpad 

Kézműves kirakodó vásár; Élménypark: 

Sikoly csúszda, picur-légvár, Akkus Quadok, Villám pónik 

15.00 Balatonberény Kangoo Jumps klub bemutatója, 

15.20 Balatonberény Nyugdíjas Egyesület műsora 

15.40 Siegenden Optimisten Kórus műsora 

16.00 Magyar Dal és Operettért Egyesület, „Túl az Óperencián” operett műsora 

Fellépők: Tóth Éva és Leblanc Győző 

17.00 Gólyalábas bohóc műsor 

18.00 Irigy Hónaljmirigy 

19.00 Utcabál a Retrofon zenekarral 

Mindenkit szeretettel Várunk! 
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Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl 

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 

A szárnyas királyfi 

Megtanulhatjuk belőle, hogy ha kitartóak vagyunk, akár Jégország királyát is 

legyőzhetjük, hogy ésszel és furfanggal túljárhatunk az ördögök eszén is, s egy 

repülni képes szerkezet (a sárkányrepülő elődje) segítségével elnyerhetjük a 

királylány kezét. A próbák hozzátartoznak egy igazi hős életéhez, s bár segítség 

mindig akad, győztes mégis abból lesz, aki élete kockáztatásával is belevág a 

küzdelmekbe. 

 

Nemere István: A fantasztikus nagynéni 

Talán nincs is olyan diák, akiben fel ne merült volna a vakáció első napjaiban: „Hej, 

nem sikerül, amit a szünidőre terveztem! Ez a nyár bizony már az ördögé!” Így 

kesereg ennek az érdekes regénynek a két főhőse is. Külföldi kalandozás helyett 

otthon maradással sújtja őket a szülői szigor, sőt a dolgot még egy nagynéni is 

súlyosbítani fogja… Aztán mintha csoda történne! Megérkezik a nagynéni, aki 

küllemében is, jellemében is egyaránt „fantasztikus”, és ezzel megkezdődik ifjú 

barátainknak, Csabának és Hubának nem mindennapi vakációja. 

Felnőtt irodalom:  

Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten 

A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli Monarchia minden zugából 

tízezerszám tódulnak az emberek, hogy megcsodálják az ezeréves Magyarország 

egybehordott kincseit. Köztük van a Marosvásárhelyről érkezett, 16 éves Hangay 

Emma kisasszony is, akinek a rendezvények második napján nyoma vész. 

 

 

 

Sport 

Labdarúgás: A hatodik helyre jött fel az ifi 

 

26 lejátszott forduló után felnőtt csapatunk a 

tizenkettedik helyen áll, ám az már eldőlt, 

hogy a kiesés veszélye nem fenyegeti. A 

rendkívül sűrű középmezőnyben a nyolcadik 

és a tizenharmadik helyezett között mindössze 

5 pont a különbség. Ifistáink jó 

eredményeiknek köszönhetően a hatodik 

helyre jöttek fel. 

Lányaink egyelőre egy pontot tudtak szerezni 

a tavaszi fordulókban, amivel jelenleg 
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negyedikek a hatfős mezőnyben, ugyanakkor az ellenfél ki nem állása miatt elmaradt Csököly elleni 

meccs három pontját minden bizonnyal mi kapjuk meg. 

 

Eredmények:  

BALATONBERÉNYI SE - CSÖKÖLY 8:2 (U19: 16:1) 

LENGYELTÓTI VSE - BALATONBERÉNYI SE 1:3 (U19: 10:1) 

BALATONBERÉNYI SE - MEZŐCSOKONYA SE 0:2 (U19: 7:2) 

SZABADIDŐ SE SOMOGYJÁD - BALATONBERÉNYI SE 6:1 (U19: 3:3) 

BALATONBERÉNYI SE - FC BARCS lapzárta után játszották 

 

A következő fordulók programja: 

BERZENCE SE - BALATONBERÉNYI SE 2019. 05. 19. 17:00 

JUTA SE - BALATONBERÉNYI SE 2019. 05. 26. 17:00 

BALATONBERÉNYI SE - KISKORPÁDI SE 2019. 06. 02. 17:00 

 

 

Női felnőtt félpályás bajnokság 

 

Eredmények: 

BALATONBERÉNYI KSE - NAGYATÁDI FC 2019. 04. 07. 1:2 

NFC CSÖKÖLY SE - BALATONBERÉNYI KSE Elmaradt. 

BALATONBERÉNYI KSE - SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 0:4 

KAPOSFÜRED PÁRDUCOK SC - BALATONBERÉNYI KSE 0:0 

 

A következő fordulók programja: 

BALATONBERÉNYI SE - BB` SC BALATONBOGLÁR 2019. 05. 12. 10:00 

NAGYATÁDI FC - BALATONBERÉNYI SE 2019. 05. 19. 10:00 

BALATONBERÉNYI SE - NFC CSÖKÖLY SE 2019. 05. 26. 10:00 

SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE - BALATONBERÉNYI KSE 2019. 06. 02. 10:00  

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

Szvoboda Bence az MX1-ben 

 

Szvoboda Bence május 5-én megnyerte a Cseh 

Bajnokság második fordulóját Pacovban. Sikerével 

a balatonberényi származású versenyző jelenleg - 

pályafutása során először - vezeti a tabellát az Mx1-

es kategóriában. További sok sikert kívánunk, 

Bence! 

         

A Sport rovat cikket írta: Horváth Péter 
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FELHÍVÁS  

Somogyi borászok és hobbiborászok nyílt borversenye 

A Somogy megyei Közgyűlés, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Somogyi Hírlap 

szerkesztősége, a Szőlősgyöröki Hegyközség, a Szent Anna Borház, a Szőlősgyöröki 

Önkormányzat, a Szőlősgyöröki Borbarát Kör 2019. évben is megrendezi a hagyományossá 

vált 

Somogyi borászok és hobbiborászok XI. borversenyét, melyet Komáromi Ferenc a 

rendezvény létrehozója emlékére rendezünk meg.  

A borversenyre tisztelettel hívjuk és várjuk mindazokat a kistermelőket és bortermelőket, 

akiknek Somogyban termett bora és nem direkt termő szőlőből készült. Nevezni fehér, rose 

és vörösborral lehet, évjárat megkötés nélkül.  

A legmagasabb pontszámú fehér, rose és vörösbor elnyeri a borverseny legjobb fehér-, rose, 

vörösbora kitüntető címet. Az aranyéremben részesülők között az oklevelek mellett értékes 

ajándéktárgyak kerülnek kiosztásra.  

A különdíjak között kiadásra kerül a Szent Anna Borház felajánlásaként a 

legeredményesebb borász részére a Komáromi Ferenc emlékdíj. 

A versenyen a borokat a Borvidék neves borászai bírálják el.  

A borversenyre nevezni mintánként 3 darab 0,75 literes palack borral lehet. A palackon fel 

kell tüntetni a termelő nevét, címét, a bor fajtáját, évjáratát, termőhelyét. A nevezési díj 

1200 FT bor fajtánként. 

A borok leadása, a nevezési díj befizetésével: 

 

2019. május 20-21. (hétfő, kedd 8-18 óra között a Szent Anna Borházban. 

A borverseny ünnepélyes eredményhirdetése – borkóstolóval és állófogadással – 2019. 

június 13-án (csütörtök) 15 órai kezdettel kerül megtartásra a szőlősgyöröki 

Művelődési Házban. 

Borversennyel kapcsolatos tájékoztatás:  Komáromi Gábor  0630/979-9388 

       Szekér István 0630/417-0245 

       Faragó József 0630/542-0386 
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