
nem halha-
tott meg

F e l f o g n i  a  f e l f o g h a t a t l a n t

tudnia kellett,

köszönjük, Magdi!
Bató Bernadett



2008. szeptember 24- 
én meg-
tartott ülés

az IKSZT (integrált közösségi 
és szolgáltató terek) pályázat 

polgármester beszámolója

TDM pályázat regisztrációjának előkészítése 

pályázott 
zöldhulladék aprító gépre

vitorláskikötő mederhasználati engedélye 

Honvédségi Üdülő 

a Balaton- törvény elfoga-
dásra került

a szemétszállítási szerződés megújítá-

sa

A vasútállomás és környékének rendbetartá-
sával

törvényességi vizsgálat

 Színkép Alapítvánnyal előkészí-
tetlenül történt meg az iskola átadása

éjszaka nagyon sok kutya van az utcákon



"A Csillagok örökké élnek...."

Oltvári Beáta

A gyászoló család



Futó Elemér



Tisztelt Szerkesztők!

Tisztelettel: 
F. E.

Kedves Elemér bácsi!

Üdvözlettel:
a Szerkesztőség

Miseúton



Egy reggel falun



nein, nicht, kein nem
nincs

NEIN
nein

A nein mindig a mondat elején áll!

NICHT

nicht 

KEIN

kein, keine, kein

Tóth Lajosné



A szökés



Berény falu földesurai

(Folytatjuk)

E.B.L.A



Szarka

Futó Elemér



97 év

„Mátra alján, falu szélén,
Lakik az én öreg néném.

Melegszívű, dolgos, derék,
Tőle tudom ezt a mesét.”

Én is sírtam valamikor.
Sírva néztem a holdat az égen,
Akkor lettem csak igazi árva,
mikor elment az életem párja.

Mátra alján, falu szélén,
Lakik az én öreg néném,

Egyszer te is légy vendége...
Itt a vége fuss el véle.

Czimbalek Andrea



A Balatonberény idegenforgalmáról 2008-
ban végzett közvélemény-kutatás eredményei 
(összegzés)

A közvélemény-kutatás célja az idén sem vál-
tozott:

Megismerni

Feltárni

Az adatfelvétel ideje:
A vizsgálat típusa:

Az adatgyűjtés módja:
Az adatfelvétel helyszínei: 

Mintavételi stratégia:
A megkérdezettek száma: 

A vizsgálat legfontosabb tanulságai:

a vendégek jó része visszajáró



az erőteljesebb, 
tudatosabb, összehangoltabb településmarketing.

települési szállásfoglalási rendszer
készülőben van. a szerk.

a vizesblokkok állapota problémás,

A megkérdezetteket idén is szúnyogok zavar-
ták leginkább.

A természet szépsége, a 
csend és a nyugalom

a 
megkérdezettek boros rendezvényeket, továb-
bi internet elérést, több szórakozási lehetősé-
get

valamint több 
kulturális rendezvényt 

A strandjaink megítélése a tavalyi eredmé-
nyekhez képest nem változott.



Labdarúgás

Megyei II. osztályú bajnokság

Az elmúlt fordulók eredményei:

Az őszi utolsó három forduló programja:

Kék Tó öregfiúk bajnokság 

Javaslatok:

Pozitív változások településünk turizmusában:

A felmérés eredményeinek közlését a következő 
számban folytatjuk.

Birtalan Ferenc:
Halottak Napja, Élők Napja



Idősek Napja

Helyzetgyakorlatok kezdő öregeknek



20 zöld ötlet

13. Kapcsold ki a gépeket! 

14. Vásárolj helyi idénygyümölcsöt! 

15. Keresd a minősített biotermékeket! 

16. Igyál kevesebb palackozott vizet! 

17. Ha megteheted, válaszd a környezetkí-
mélőnek minősített háztartási gépeket!
18. Újrahasznosítás, újrahasznosítás, újra-
hasznosítás!

19. Biciklizz! 

20. Tájékozódj! 

Garai Istvánné
Környezeti Tanácsadó Iroda

Forrás: www.cotcot.hu

A Művelődési Ház novemberi programja
November 6.

November 9. 

Szervező: Sakk szakosztály
November 21. v. 22.

November 28. 

Szervező: Dalkör 
November 29. 

Szervező: Vöröskereszt Helyi Szervezete

Idézetek: 

Kelemen Renáta



MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a balatonberényi 
65 éven felüli nyugdíjasokat,

 IDŐSEK NAPJA

Minden kedves érdeklődőt 
szertettel várunk!

Gere Ildikó  
                          és

Barjákné Martin Judit

Szemétszállítási fórum



NOVEMBER – SZENT ANDRÁS HAVA 
ŐSZUTÓ – ENYÉSZET HAVA

November 1. – Mindenszentek

November 2. – Halottak Napja

November 3. – A Magyar Tudomány Napja

November 12. – Minőségügyi Világnap

November 16. – A Tolerancia Nemzetközi Napja

November 21. – A Filozófia Napja

November 21. – A Televízió Világnapja

November 22. – A Magyar Közoktatás Napja

November – Advent előtti utolsó vasárnap – az 
egyházi év vége – Krisztus Király

November 25. – A Magyar Labdarúgás Napja

November 27. – Véradók Napja

November 30. - Advent első vasárnapja
Forrás: 
Czárán E.: Virágnak világa, 
www.jelesnapok.oszk.hu 



SKORPIÓ

SKORPIÓ nő 

SKORPIÓ férfi 

Kölyökhoroszkóp :

Kristófné Ifi Jarmila






