
Részlet Sólyom László köztársasági elnök újévi 
beszédéből

Honfitársaim!

Forrás: A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja



Csak az elmúlt évnek van vége…

Gondolatok a 2009-es évről

Horváth László, polgármester



Nálunk járt a Mikulás!

Horváth Péter 

A karácsonyt ünnepeltük

Horváth Péter

Mézeskalácssütő délután a Művelődési Házban

Bató Bernadett



Tisztelt Balatonberényi Ingatlantulajdonos!

 A 2010. évi közszolgáltatás éves díja 

Ürítési díj:

Állandó lakosok díjtételei:

Üdülő ingatlan esetében

2010. évi zöldhulladék járatnapok:

II. A 60 literes hulladékgyűjtő edény használat feltételei



III. Felhívás járdák hó- és jégmentesítéséről! 

Vöröskereszttel kapcsolatos esemény

Szeretettel:
Kovács Nándorné, Vöröskereszt Alapszervezet titkára

Meghívó

a  Magyar Kul túra  napja  a lka lmából  

január 20 -án ,  s zerdán  17 .30 -kor

Helyszín:

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Lányok, a lányok, a földi boszorkányok

A számunkra megmagyarázhatatlan dolgok nem a természetnek mondanak ellent, hanem a 
természetről való tudásunknak.

Képességei:
Igézés: 
Ráolvasás: 

Tétemény:
Kötés: 

Megevés: 

Fejés:

Közmondások, szólások:

Csiri

A hó és a csengőszó



Marcipán karácsonya

Bató Bernadett

Csiri



Emlékeinkhez…

A kutya meg a cica, a gomba és a falevél és a Jézuska.

Megjött a Télapó

Czimbalek Andrea

Írjunk együtt helytörténetet!

Volt egyszer egy nevelőintézet

Tóth Lajosné



Dr. Alexander Sztrasnij, 
természetgyógyász

- Dr. Alexander Sztrasnij milyen betegsége-
ket gyógyít?

- Milyen gyógymódokat alkalmaz?

- Mi a garanciája az eredményes kezelés-
nek?

- Mennyibe kerül a kezelés?

- Hány kezelés szükséges?

- Mennyi ideig tart a kezelés utáni gyógyult 
állapot?

- Mi az, ami „gyógyíthatatlan”?

- No, és melyek azok a betegségek, amelyek 
„ellenállnak” az alternatív terápiának?

Czimbalek Andrea



Vendégek a madáretetőben

E.B.L.A.



KOS (03.21-04.20.)

BIKA (04.21-05.20.)

IKREK (05. 21. -06. 21.) 

RÁK (06. 22. – 07. 22.)

OROSZLÁN (07. 23. – 08. 22.)

SZŰZ (08. 23 – 09. 22.)

(Folytatjuk.)

Kristófné Ifi Jarmila



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.

S i f t e r  K r i s z t i á n n a k




