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Karácsonyi ünnepség Balatonberényben

December 18án 17 órától a hagyományokhoz
híven ismét összegyűlt a település aprajanagyja,
és közösen készült a szeretet ünnepére.
Elsőként a legkisebbek léptek színpadra, bala
tonberényi Csicsergő óvoda ünnepi műsora nyi
totta meg programot, betanította Ifiné Bodó
Erzsébet és Szántó Annamária, munkájukat se
gítette Viszti Zoltánné.

Másodikként a Balatonberényi Nyugdíjas Egye
sület dalkörét hallhattuk, akik hónapok óta ké
szültek erre a napra. Lukács Ferencné karvezető
szép régi és mai karácsonyi dalokból állított össze
egy csokorra valót.

Majd Horváth László polgármester karácsonyi
köszöntője következett.

Utána a község német nemzetiségű polgárai kis
karácsonyi dalokkal örvendeztették meg a közön
séget. Gitáron közreműködött: Norbert Hart
mann. A karvezető Mónika Klutsch volt.

A balatonberényi Csiribiri Gyermekszínjátszó
kör előadásában a Négy gyertya című jelenet ke
rült sorra, valamint egy kis verseszenés

összeállítást láthattunk. Végül pedig a műsor zá
rásaként, ahogy minden évben a Balatonberényi
Hagyományőrzők bábtáncoltató betlehemes já
tékot adtak elő.

A program a szabadban folytatódott, a betle
hemnél Németh Endre, csákányi diakónus meg
gyújtotta a negyedik adventi gyertyát, és a
fényről beszélt az időközben kint gyülekező tö
megnek. A fényről, amely mindannyiunkban ott
pislákol, és ha együtt vagyunk, ez a fény össze
adódik, és még szebben ragyog. Elmondta to
vábbá, hogy a testi egészségünk mellett legalább
annyira fontos a lelki egészségünk is, azzal is tö
rődnünk kell ebben az időszakban.

A Nyugdíjas Egyesület énekkara és a németaj
kú polgárok közösen elénekelték a Csendes éjt,
először magyar, majd német nyelven. Végül pe
dig a parkoló másik felében a civil szervezetek
képviselői szolgáltak fel süteményt, forralt bort
és teát a résztvevőknek.

www.balatonbereny.hu
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Felhívás elismerés
adományozására

Értesítés
rendelés elmaradásáról

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy január 23án
hétfőn a rendelés elmarad.

Helyettesem ezen a napon Dr. Darabont
Ferenc lesz.

Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba

háziorvos

A díszpolgári cím, valamint a „Balaton

berényért” Emlékérem alapításáról és ado

mányozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28. )

önkormányzati rendelet értelmében évente egy

díszpolgári és három „Balatonberényért” Emlék

érem adományozható, melyet nemzeti ünnep ke

retében a polgármester ad át. Az elismerésre

érdemes személy elhalálozása esetén a posztu

musz kitüntetés is adományozható.

Az elismerések adományozásra minden

év március 30ig tehetnek javaslatot:

 a polgármester,

 a jegyző,

 a képviselők,

 a képviselőtestület bizottságainak tagjai,

 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesüle

tek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,

 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel

rendelkező lakos.

A képviselőtestület az elismerések odaítélésé

ről a jelenlevő képviselőtestületi tagok kéthar

madának, de legalább a megválasztott képviselők

több mint a felének szavazatával dönt.

Kérem, hogy javaslataikat indokolással

együtt tegyék meg legkésőbb 2017. márci

us 30. napjáig.

A javaslatokat Balatonberény Község Ön

kormányzata 8649 Balatonberény Kossuth

tér 1. címre, vagy a polgarmester@balaton

bereny.hu email címre küldhetik.

Balatonberény, 2017. január 3.

Tisztelettel:

Horváth László sk.

polgármester

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
január 19én, csütörtökön,

17.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart

a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati
Képviselőtestülete

IMPRESSZUM

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2017. február 6.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek afebruári számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írá
sukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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Délbalatoni vasútfejlesztés 
elérhetőségek

Zártkerti ingatlanok átvezetése

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Lakosság!

A SzántódKőröshegy – Balatonszentgyörgy vas
útvonal átépítése tárgyú vasútfejlesztés beruházója
ként az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:

Tapasztaltuk, hogy több lakossági panaszos
közvetlenül keresi meg munkatársainkat telefo
non és személyes email elérhetőségeiken, és
ilyen úton tesznek bejelentést.

A pontos, korrekt, későbbiekben is visszakeres
hető tájékoztatás adása érdekében kérjük segítsé
güket a következő eljárásrend kialakításában és
fenntartásában:

A Déli Part 2016 Konzorcium a tárgyi vasútvo
nalfejlesztés időszakában (előreláthatólag 2018
őszéig) panaszirodát tart fenn. A panaszirodá
nak címezve tehetik fel kérdéseiket a kivite
lezéssel, munkavégzéssel kapcsolatban.

Ennek elérhetőségei:
8640 Fonyód, Ady Endre utca 5.
panasziroda@vasuttechnika.hu
+36 (30) 6410601

Sajtómegjelenésekkel, a vasútvonal fejlesztés mű
szaki tartalmával, a beruházással kapcsolatos kérdé
seiket azinfo@nif.hu email címre, vagy a 1134
Budapest, Váci út 45. postacímünkre küldhetik.
Előre is nagyon köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) a
zártkerti ingatlanokat érintően is a földekre vo
natkozó szabályok alkalmazását írja elő. Mivel a
zártkerti ingatlanok nem kezelhetők azonos mó
don a földekkel, a tulajdonosok részéről határozott
igényként jelent meg a zártkertekkel kapcsolatos
különös szabályok megalkotása. Ennek érdekében
az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény (Inytv.) 2015. május 2ától hatályos 89/A.
§a lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdo
nos 2016. december 31ig kezdeményezhesse
zártkerti ingatlana művelési ágának művelés alól
kivett területként történő átvezetését, akár annak
csak egy meghatározott részére is.

Az Inytv. 89/A. §a szerinti zártkerti ingatlan
művelés alóli kivonására irányuló eljárás díj
mentes.

Javasolható a tulajdonosoknak, hogy a kérelem
benyújtását megelőzően előzetesen tájékozódjon
az adóhatóságnál (telekadó), illetve az építésügyi
hatóságnál (beépíthetőség) a művelési ág változás
esetleges következményeiről.

Az Országgyűlés által elfogadott törvény a ké
relem benyújtásának határidejét 2017. december
31ig meghosszabbította.

A zártkerti ingatlan tulajdonosának kérelmére,
a végrehajtási rendeletben meghatározott feltéte
lek fennállása esetén, megelőző engedélyezési el
járás nélkül átvezethető az ingatlan művelési ága
művelés alól kivett területként, s ennek eredmé
nyeként a zártkerti ingatlanok nem esnek a Föld
forgalmi tv. szerinti föld, valamint a termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.)
szerinti termőföld kategóriába.

Ebben az esetben a termőföldnek minősülő
zártkerti földrészlet művelési ága a termőföld
más célú hasznosítása nélkül változtatható meg
kivett megnevezésűre, vagyis ez nem jelenti
ténylegesen a termőföld más célú hasznosítását.

Az Inytv. módosítása során nem volt jogalko
tói cél, hogy – a művelési ág változási eljárást
megelőzően – a termőföldek igénybevétele eseté
re irányadó földvédelmi engedélyezési eljárást le
kelljen folytatni.

Az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.)

FVM rendelet (Inyvhr.) 50. § (1) bekezdése f) és g)
pontjai értelmében a zártkerti földrészlet kivett meg
nevezése lehet „zárkerti művelés alól kivett terület”
vagy „zártkerti művelés alól kivett terület úgy, hogy
mellette feltüntetésre kerül a fennálló épület fő ren
deltetésének jellege is.

Az Inyvhr. 50/D. § alapján, ha az 50. § (2) bekez
dés f) vagy g) pontjában meghatározott művelési ágak
szerint nyilvántartásba vett ingatlanra épület feltün
tetése iránti kérelem kerül benyújtásra, a kérelem
tartalmára és a kérelemhez csatolandó okiratokra az
épület feltüntetésére vonatkozó általános szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy az ingatlan művelés alól
kivett megnevezését az 50/C. § (2) bekezdése szerinti
tartalommal kell nyilvántartásba venni.

A kérelem nyomtatvány a www.foldhivatal.hu 
ügyintézés – nyomtatványok helyen érhető el
Forrás: www.foldhivatal.hu
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Téli hóeltakarításHirdetmény kéményseprői
sormunka időpontjáról

Tájékoztatom BALATONBERÉNY község la
kosságát, hogy a kéményseprőipari tevékeny
ségről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a
kéményseprőipari tevékenység ellátásának szak
mai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM ren
deletben meghatározott közfeladat elvégzése
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja, mint
kéményseprőipari szerv a 2017. évi kéménysep
rőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban
elkészítette.

BALATONBERÉNY TELEPÜLÉSEN A
SORMUNKA VÉGZÉSÉRE

2017. SZEPTEMBER 720. KÖZÖTT
KERÜL SOR.

Balatonberény, 2016. december 27.
Mestyán Valéria sk.

címzetes főjegyző

Tisztelt Lakosság!

A megváltozott közlekedési körülményeket elő
idéző csapadékosabb téli időszakra tekintettel tájé
koztatnánk a lakosságot, hogy a hóeltakarítási
munkálatok ebben az évben is egy meghatározott
ütemterv alapján valósulnak meg. Először a fő és
tömegközlekedési utak, busz útvonalak (Mise út,
Kossuth Lajos utca, Balaton utca) a sűrűn lakott
utcák, a közintézmények parkolói, majd a kevésbé
lakott területek útjai kerülnek sorra. Folyamatos
havazásnál, rendkívüli hóhelyzetben elsősorban
csak a fő közlekedési (tömegközlekedési) útvonala
kat tisztítjuk.

A síkosságmentesítésére használt anyagok
rendelkezésre állnak, szükség esetén az autóbusz
várókban, gyalogos átkelőhelyeken, meredek ut
cákban, lépcsőkön kerülnek kiszórásra.

A hóeltakarítást az utakon átlagosan 5cmes
hóvastagságtól kezdjük meg, ugyanis ez a mini
mum vastagság a gépi hótoláshoz, ekézéshez.

A rendelet továbbra is érvényben van, misze
rint az ingatlan tulajdonosa, használója köteles
az ingatlan és a közút közötti terület tisztántar
tásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítésé
ről gondoskodni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy hóesés
ben, jeges úton ne induljanak útnak gépkocsival,
válasszák a tömegközlekedési eszközöket. Ha
mégis elindulnak, akkor a gépkocsi legyen fel
szerelve téli gumikkal.

Rendkívüli hóhelyzetben kérjük a lakosság se
gítségét és megértését, mivel hóeltakarító gép
parkunk teljesítménye korlátozott. Amennyiben
bármilyen problémát tapasztalnak, vagy esetleg
észrevételük van, azt jelezzék az alábbi elérhető
ségeken!

• Véghelyi Róbert ügyvezető:
+36 30/902 9599
• Osvald János műszaki csoportvezető:
+36 30/560 4134

Településüzemeltetési Kft.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója
jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze pana
szát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít ingye
nes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sé
relem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala
pítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "visel
kedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse
az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékozta
tó kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Döntött a Képviselőtestület
2016.12.15.

 Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Bajcsy

Zs. utca vízhálózat felújítása kapcsán a DRV Zrt.
minden önkormányzat döntését begyűjtve küldi
meg a jövő évi fejlesztési tervét a Minisztériumba,
és ennek jóváhagyását követően tudnak konkrétan
tárgyalni.

Bejelentette, hogy az 1238/23 hrsz. ingatlanra
egy ajánlattétel érkezett határidőben. Eredmény
hirdetés december 16án 15 órakor megtörtént.

Farkas László Nándor, balatonszentgyörgyi pol
gármester tájékoztatta, hogy információi szerint a
kerékpárút építésére benyújtott pályázat nem nyer.
Ezzel kapcsolatosan az is felvetődött, hogy ennek
ellenére saját forrásból oldják meg a beruházást. Ez
nagyságrendileg 40 milliós beruházás, amelynek
jelentősebb része Balatonberényt érinti.

A lengyel konzullal találkozott, aki jelezte, hogy
2017 tavaszán a lengyel autóbusz balesetben el
hunytak emlékére állított emlékművet fel kívánják
újítani, ünnepséget is fognak szervezni.

A HÉSZszel kapcsolatosan két ízben is tár
gyaltak az elmúlt időszakban a Kormányhivatal
nál a főépítésszel és a földhivatali
főosztályvezetővel.

A Marcali Kistérség Többcélú Társulása ülést
tartott 2016. december 12én, ahol a következő
főbb napirendek szerepeltek: Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás 2017. évi belső ellenőrzési
ütemterve, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központ átalakítása, III. sz. fogászati vegyes kör
zetek ellátásának biztosítása, IV. sz. fogászati ve
gyes körzetek ellátásának biztosítása, Központi
Háziorvosi Ügyelet 2017. évi ellátása, Marcali
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megálla
podás 1. sz. függelékének módosítása, Marcali
Óvodai Központ alapító okiratának módosítása,
társulási tagdíjat nem fizető önkormányzatok ál
tal igénybe vett társulás által ellátott egyes fel
adat ellátások felfüggesztése.

A turisztikai egyesület projektmanageri állás
helyére egy pályázat érkezett, Horváth Máté, ba
latonberényi fiatalember személyében. A
polgármesterek meghallgatták pályázót, és java
solják az egyesületnek a pályázó személyét.

Kaposvárott a Szuper Internet Programról kap
tak tájékoztatást a polgármesterek. A lényege,
hogy a településeken elérhetővé teszik a 30
Mb/sec. internetet. A tervek szerint 2018 tavaszá
ra épül ki a településeken a hálózat.

A foglalkoztatási paktum keretében várhatóan
a marcali térség is részesül 300 millió Ft támo
gatásbank, amelynek célja, hogy a közmunka
programban résztvevőket a munka világába
visszavezessék, illetve a csökkent munkaképessé
gű emberek foglalkoztatását is segítsék.

 A Képviselő testület 2016. évi költségvetésé
nek módosítását elfogadta.

 A Képviselő testület 2017. évi belső ellenőr
zési ütemtervét elfogadta.

 Barjákné Martin Judit Értéktár Bizott
ság tagja

Az értéktár összeállításáról szóló rendelet alap
ján tették meg javaslataikat az átdolgozásra. Egy
térképvázlat elkészítését is indokoltnak tartják az
épített, és természeti értékek kapcsán. Már sok ér
téket felkutatott a bizottság, amelyek szerepelteté
sét javasolják az értéktárban, valamint a
jegyzékben szerepeltessék, hogy mikor és kinek a
javaslatára került be az értéktárba egyegy elem.
Nagyon jó az összeállított anyag, amelyben köte
lező a fénykép is.

 Horváth Péter alpolgármester
Magas szakmai szintű anyagot készített Hor

váth László Úr. Az értéktár mindig fejlődő doku
mentum egy település életében. Az értéktár
összeállítása sokoldalú műveltséget igényel (nép
rajzi, természetrajzi, biológiai stb.) Az értéktár
bizottság részéről is meg kell adni minden segít
séget az átdolgozás kapcsán. Büszkék lehetnek az
anyagra, és a település értékeire. Javasolja, ha
már az értéktár olyan szintre ér, hogy az kiadásra
is kész és érdemes akkor minden balatonberényi
háztartásba egyegy példányt juttassanak el. Az
értéktár összeállításának kezdetén mind az ön
kormányzat, mind a bizottság több ízben is tett
közzé felhívást, hogy a lakosság segítse az értékek
gyűjtését. Sajnos nem igazán aktivizálták magu
kat az emberek, és némely esetben az informáci
ók beszerzése is akadályokba ütközött. Több
településnek is van már monográfiája ezért az
értéktár akár ennek a csírája is lehet a jövőben.

 A Képviselőtestülete a Helyi Értéktár össze
állítását megismerte, annak tartalmi átdolgozását
az Értéktár Bizottság javaslatai figyelembevételé
vel véglegesített formájában 2017. február havi
ülésén tárgyalja.
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 A Képviselőtestülete a 2017. évi ülés és
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalom
mal elfogadta.

 Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a VP

pályázat keretében a Kft üzemeltetésében levő
kistraktor lecserélését tervezik, egy többfunkciós
traktorral. A jelenlegi gép korszerűtlen, elavult
eszköz már. Ennek kidolgozása még folyamatban
van, ezért konkrét döntést csak január elején
tudnak hozni az önrész kérdésében is.

 A Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Balatoni Fejlesztési Tanácshoz a „Településfej
lesztési beruházások támogatása” pályázat A)
Parti sétányok kialakításának, fejlesztésének tá
mogatása célra bruttó 15.056.637 Ft költséggel. A
képviselőtestület elkötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázat megvalósításához szükség 50 %
os önrészt 7.528.320 Ftot 2017. évi költségveté
sében tervezi.

Horváth László
polgármester

Ünnepek után

Karácsonyi képeslapokat gyűjtögetünk össze,
amiket lakásunk díszítésére raktunk ideoda,
hogy emeljék a várakozás hangulatát. Az újra át
olvasott üdvözletek, a képeslapok ábrázolásai, az
előkerült Meghívók programjai visszavisznek
bennünket az advent, az ünnepvárás titokzatos
örömeibe.

Aki csak tehette adott szívéből, lelkéből valami
meleget, biztatást, fényt…

A hívő keresztények hajnali misére, rorátéra jár
tak, majd Szent Család Járást „végeztek” a közössé
gi házban. Szívükben az ősi hagyományt
melengetve, a gyermekkor emlékeit idézve kilenc
estén át a közösségi házban imádkoztak, énekeltek.

A Balatonberényért Egyesület a falu minden la
kosa részére, szabadtéri betlehem és a modern világ
vívmányait felhasználva négy adventi gyertya köré,
négy vasárnap hívták várták a falu lakosságát.

A templomban advent első szombatjára megje
lent az oltár mellett a két gyönyörű karácsonyfa.
Ez már igazi karácsonyi örömet sugárzott és a ka
rácsonyfák hangulatfényében négy adventi szom
bat este ünnepváró, Jézust köszöntő programokat
szervezett a Balatonberényi Egyházközség.

Az első adventi szomba estén Apagyi Mária
zongoraművész, zenetanár művészi orgonajáté
kával magas szintű zenei alkotásokkal töltötte
meg kis templomunkat. Kis tanítványa, a 6 éves
óvodás erdőkertesi Pásztor Matyi orgonajátéká
ban a gyermeki lélek szépsége muzsikált.

A második adventi szombaton a helybéli nyug
díjas kórus szép karácsonyi énekekkel, dallamok
kal tette le ünnepváró tiszteletét a karácsonyfa alá.

A harmadik adventi szombatestére Brieber atya
vendégszereplőket hívott. A keszthelyi Karmelita
Bazilika kántora, Kiss Gábor és tanítványai tisz
telték meg a berényi híveket. Csodálatos színvo
nalon előadott versek, gitárzene, szóló és kórus
énekek emelték a jelenlévők lelkivilágát Isten és
Isten Fia közelébe.

A negyedik adventi szombatestén aztán meg
jelentek a „berényi angyalkák”. Tíz kislány és egy
kedves fiúcska az oltár előtt állva, ministráns ru
hában szavalták, mondták, énekelték el műsoru
kat. Kovács Zsanett, Horváth Nóra, Megyeri
Blanka, Fülöp Fanni, Pitvarosi Viorika, Gulyás
Jázmin, Nyers Romina, Kovács Roland, Nyers
Liza, Megyeri Fanni, Kristóf Liliána apró kis
gyöngyszemek formájában rakták le ajándékukat
a falu templomának karácsonyfája alá. Csak mo
solyogva lehetett őket nézni és hallgatni. Mi fel
nőttek a „messze ringó gyermekkorunk” ártatlan
világát éreztük megjelenni szemükben.

Amire elérkezett a Szenteste elkészült a beré
nyi Betlehem. Az éjféli misén minden ember te
kintete oda szegeződött. Láttuk már százszor, de
mindig, most is újként hatott és igazolta, hogy
beteljesedett a várakozást: Megszületett a Meg
váltó! Örülj emberiség! Dicsérd Istened jóságát!

Aztán az év utolsó egyházi eseménye az év végi
Hálaadás volt. Az atya szép és méltó liturgiával
fejezte ki a nép háláját, köszönetét a Teremtő Is
tennek az elmúlt esztendőért.Majd egy kis meg
lepetésként Hadobás Andris állt hegedűvel az
oltár lépcsőjére. Hegedű játékával és gyönyörű
énekhangján karácsonyi, óévi, újévi erdélyi népi
énekekkel dicsérte Istent.

A sok szép cselekedet, a háttérben meghúzódó
sok munka, lelkes igyekezet megérdemelné a ne
vek felsorolását, de legyen most itt az a kereszté
nyi jelmondat a köszönet, hogy: Jót tenni jó.

Az egyház község felkérésére:
Tóthné Németh Gizella
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Közgyűlést tartott
a Turisztikai Egyesület!

Horváth Anita elnök lemondása miatt egyesü
letünk 2016. december 1én tisztújító közgyűlést
tartott, amin számos lényeges változás történt.
Turisztikai egyesület újra elnöknek választotta ifj.
Balla Györgyöt. Balatonberény csatlakozását kö
vetően az elnökségi tagok száma 7 főre bővült, a
két új elnökségi tag, Gáthy Gergely (Balatonmá
riafürdő) és Pitvarosi Róbert (Balatonberény) lett.

A közgyűlés az alapszabály módosításról is dön
tött, melynek értelmében mostantól az egyesület
neve: 3B Turisztikai Egyesület. Új névhez új arcu
lat, logó készül.

A nyár folyamán megüresedett turisztikai mene
dzser állás is betöltésre került. Sikerült olyan sze
mélyt találni a pozícióra Horváth Máté,
balatonberényi lakos személyében, aki személyesen
is kötődik térségünkhöz, felsőfokú szakirányú vég
zettsége, valamint több éves külföldön szerzett szak
mai tapasztalata alkalmassá teszi a feladat ellátására.

Egyesületünk újult erővel és bizakodóan tekint
az előttünk álló évre. Január végére véglegessé
válik munkatervünk, mely alapján végezzük az
elkövetkező 2 év teendőit. Következő hónaptól
újból indul hírlevelünk, melyben minden tagun
kat tájékoztatunk az aktuális információkról.

Minden kedves Olvasónak békés boldog újévet
kívánunk!

Balla György
3B Turisztikai Egyesület

elnök

Bohócdoktor Rajzpályázat 2017

A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor
programja az “Én Bohócdoktorom” címmel alko
tói pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az ifjúság
körében az egészséges életmódot és a pozitív
gondolkodást népszerűsítse. A pályázók a gyó
gyítás, betegség, gyógyulás, optimizmus témájá
ban mutathatják be alkotásaik révén ötleteiket és
gondolataikat, megjelenítve a pályázatban a Ka
ritáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorai segít
ségnyújtásának fontosságát.

Az alkotói pályázaton grafikával (rajzzal, fes
téssel) lehet indulni.

Stílusbeli vagy egyéb megkötés nincs, A4/A3
as méretű beadvány az ideális méret.

Korosztályok: 8 év alatti (óvodás  kisisko
lás), 814 éves kor közötti (iskolás), 14 év feletti
(fiatal / felnőtt) életkori kategóriába kerülnek
besorolásra.

A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a
pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát,
iskolája elérhetőségét, a pályamű címét.

Az elkészített pályázati anyagok postára
adási határideje: 2017. február 20.

Beküldési cím:
Karitáció Alapítvány "Bohócdoktor Rajzpályá

zat 2017",
6725 Szeged, Kálvária tér 31.
Egy borítékban több pályázó pályaműve együtt

is beküldhető.
(A pályaművek kötelező melléklete egy, a pályá
zatot beküldő nevére és címére megcímzett, bé
lyeggel ellátott, A4es méretű válaszboríték,
ebben fog választ kapni a pályázat beküldője 
csoportos beküldés esetén elég egy borítékot kül
deni)

A pályázat eredményhirdetése: 2017. már
cius 10.

A pályázat kapcsán a zsűri értékelése mellett
lesz internetes szavazás is 2017. február és május
között. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt al
kotások készítői értékes díjakat (tábla pct, köny
vet, ajándék utalványokat, egyéb értékes  kreatív
díjakat) kapnak.
Intézményi különdíj: a díjazásban részesülő pá
lyázók oktatási intézményei / pedagógusai között
értékes különdíj kerül kiosztásra.
Az alkotók a pályázatot követően a pályázati be
advánnyal küldött megcímzett válaszboríték ré
vén kiértesítésre kerülnek.

Az alkotói pályázat teljes kiírása és az eredmé
nye a www.karitacio.hu hivatalos oldalon érhető
el. Alkotásra Fel!
Nyomtatható Plakát Letöltés (pl. iskolai faliúj
ságra):
www.karitacio.hu/_kep/bohocdoktorrajzpalya
zat2017.pdf

Karitáció Egészségügyi Szociális
és Kulturális Alapítvány
Web: www.karitacio.hu

Garamvölgyi Judit, elnök
Telefonszám: +3630/6822044

FB oldal: www.facebook.com/Bohocdoktorok
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