
Immáron 4. alkalommal lá-
togatott el Óvodánkba a 
„Zöld Manó”! Persze csak 
jelképesen! Környezetvéde-
lemre és egészséges élet-
módra nevelés keretén 
belül játékos vetélkedőre 
hívtuk a környező Óvodá-
kat, melyekből szép szám-
mal jelentek meg a kis 
lurkók. 

Ifiné Bodó Erzsébet
Intézményegység vezető

„Zöld Manó” a balatonberényi Óvodában!



Ingyenes alapfokú számítógép kezelői 
tanfolyam indul a

Barjákné M. Judit

Mesterek és tanítványok

(Illés Ferenc abádszalóki tanuló munkája, 
tanára: Kolozsvári Julianna)

MESE, JÁTÉK, MULATSÁG
AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN 

INNEN…

Színjátszók figyelem!!!!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN 
KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!



2009-ben ismét Aranyhíd Fesztivál

Meghosszabbított postai nyitva tartás 
az üdülési szezonban

Szombaton és vasárnap a postahivatal zárva 
tart.

A június 7-i EP választás balatonberényi 
végeredménye:

(Forrás: Országos Választási Iroda)

Jó szórakozást kívánunk!



Szünidő! Vakáció! Nyár! Balaton!

Czimbalek Andrea

„Kár, hogy a régi jó dolgokból nem ma-
rad(t) meg semmi!”

Czimbalek Andrea

Népszerű volt a berényi sátor a Kistérségi 
Szezonnyitón

Horváth Péter

Kékhullám Zászlót kapott a Községi 
Strand

Horváth Péter



Még egyszer és utoljára a fakivágásokról

Gazda Jánosné

Marton Lászlóné: Isten Országa



Amikor a szív majd megszakad

- Hű, az anyját, milyen madár repül a nádas 
felett a közelünkben? Ott, ott!

- Barna rétihéja gyerekeinek apukája!

- Honnan tetszik megismerni, hogy nem az 
anyukájuk?
- Nézzétek, ennek foltosak a szárnyai, míg a 
tojó sötétbarna.

- Ott repül a párja, a tojó, felismertük, felis-
mertük!

- Ezek miért nem a diszkóba járnak, miért 
jönnek ide?

- Elemér bácsi, tessék választani. A jobb ke-
zemben lévő pikk szalámis, a másik turistás. 
De a pikk szalámist tessék választani, mert 
az finomabb! 

meg kell a 
szívnek szakadni!

- Kedves Főnököm, el kell vinni szerelőhöz a 
masinát, mert az Istennek sem indul!

- Tankolj és dolgozz tovább!

- Megváltoztam ám, Főnök! Nappal málnát 
iszom! Csak este dobok be egy-két hosszúlé-
pést!



- Báci, medfodhatom a kezedet?
- Megfoghatod kiskomám, aztán együtt sétá-
lunk a csapat előtt.

- Tudom ám biztosan, elgyün majd medláto-
datni anukám, csak mast még nem ér rá, sot 
a dóda!

- Báci szeretől te endemet?

- Persze, hogy szeretlek Kisbarátom.
- Akkor jó!

majd a szí-
vem szakadt meg.

Futó Elemér

Mégegyszer! Hölgyek! Köszönjük!

Ujj Imre

Ifi Jánosnénak:

Lili, Jarmi, Feró Jani

Kristóf Ferencnek

Lili, Jarmi, Éva, Jani



A Föld Napja

Üzenet az utókornak
(részlet)



Gazda Jánosné

(T) Egyen a fáradtság ellen!

E-vitamin: A SEJTVÉDŐ Folsav: A VÉRKÉPZŐ

(Folytatjuk.)
Molnár Ilona Mária



Marcipán és a gépek

Bató Bernadett

Labdarúgás

Az elmúlt három forduló eredményei:
A Kék Tó Öregfiúk Bajnokságban:

Horváth Péter



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját 
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

Bak:

Vízöntő:

Halak:

Kos:

Bika:

Ikrek:

Rák:

Oroszlán:

Szűz:

Mérleg:

Skorpió:

Nyilas:

Kristófné Ifi Jarmila, Forrás: Internet



Kedves gyerekek!

Ami az iskolában a legjobban tetszett.

Jó munkát kíván: a Szerkesztőség




