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Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület értesítése
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy 2012. május 1‐től a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesü‐
letet ismeri el a Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER Helyi Akciócsoportként. Vidékfejlesztési
tevékenységeinket Balatonberényen túl további 32 településen végezzük. Egyesületünk tagjai
között települések, gazdasági társaságok, civil egyesületek, egyéni vállalkozók, nonprofit szer‐
vezetek, és magánszemélyek egyaránt megtalálhatóak.
Egyesületünk két irodát is működtet (8640 Fonyód, Fő utca 19. és 7400 Kaposvár Fő utca 10.)
Irodáinkban ‐ többek között ‐ tájékoztatással, pályázati tanácsadással várjuk ügyfeleinket. Az il‐
letékességi területünkön rendszeresen járunk rendezvényekre (jelen voltunk Viszen a VIII. Kis‐
térségi Nap Fesztiválon, a Somogybabodi Falunapon, a Buzsáki Búcsúban, Lengyeltótiban a
Diófesztiválon, valamint havi rendszerességgel előadást tartunk a balatonmáriafürdői IKSZT ház‐
ban is.
Az idei évben még két pályázat (Falufejlesztés és megújítás, Vidéki örökség) kiírása várható. A
hivatalos VM rendelet és MVH közlemény, valamint aktuális híreink, friss információk a honla‐
punkon megtalálhatók: www.balatongyongye.hu, e‐mail: balatongyongye@gmail.com
Elnök: Balogh István, Kaposvári iroda: (20) 359‐6181, Fonyódi iroda: (20) 359‐7282.

Ifjúsági tábor felújítása
Balatonberény Község Önkormányzata a tulajdonát képező ifjúsági tábor és erdei iskola (egykori
általános iskola) épületének felújítására nyújtott be pályázatot az Európai Mezőgazdasági és Vi‐
dékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzésére kiírt "Vidéki térségekben a nem
üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely‐szolgáltatások támogatása" elnevezésű Leader pá‐
lyázati jogcím keretében.
Nyertes projekt esetén a beruházás összértéke bruttó 6.660.337 Ft, melynek 60%‐át biztosítaná
a pályázati forrás. Az önkormányzat a fenti forrásból az épület külső felújítását tűzte ki célul. A
támogatási határozatokról a Helyi Leader Akciócsoportok közreműködésével a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal dönt várhatóan még az ősszel.
www.balatonbereny.hu

Balaton‐parti turisztikai fejlesztés
„Legendás Balaton Tanösvény” címmel nyújtott be pályázatot
önkormányzatunk október 1‐jén a Községi Strand és a Csicsergő‐sziget,
illetve Napfény utca közötti terület turisztikai hasznosítása céljából. Az
Új Széchenyi Terv DDOP 2.1.1/D12
„Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” című pályázati forrásból településünk egy, a
balatoni legendák világát bemutató szabadtéri kiállítást valósítana meg. A projekt részét képezi
többek között egy új szabadtéri színpad, valamint a strand és a Napfény utca közötti sétány
építése, új játszótér kialakítása, teljes tereprendezés és a növényzet cseréje, illetve a
sportpálya melletti parkoló felújítása is.
A tervezett beruházás teljes költségvetése mintegy 200 millió forint. A Balaton déli partján a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség várhatóan négy projektet fog támogatni. Döntés az előzetes
információk szerint ez év végén várható.
Horváth Péter

Felhívás!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 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 tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342‐63‐55, E‐mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A DRV felhívása
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ezúton tájékoztatja érintett fogyasztóit, hogy a Nyugat‐Ba‐
latoni Regionális Vízvezeték déli ágának felújítási munkálatai 2012. szeptember 10‐től
2012. október 31‐ig folytatódnak.
Fenti időszakban a szolgáltatott víz az eddig megszokottól eltérően, időszakosan opálossá, rö‐
vid időre zavarossá válhat. Az ivóvízben jelentkező fizikai elváltozás egészségre káros anyago‐
kat nem tartalmaz.
Amennyiben az ivóvíz minőségében eltérést tapasztal, kérjük, azt jelezze a Hibafelvevő szol‐
gálatnál a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240‐es telefonszám 1‐es menüpontjának hívásá‐
val. A lakossági bejelentéseket 24 órán belül kivizsgáljuk, a szükséges hálózati tisztításokat
elvégezzük.
A munkálatok befejezéséig kérjük szíves türelmüket és megértésüket, melyet ezúton is köszö‐
nünk!
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Településmarketingre nyert pályázati forrást a Turisztikai Egyesület
A Leader‐program negyedik tengelyén rendelkezésre álló EU‐s forrásból (Településmarketing,
turisztikai látványosságok, helyi és épített környezet bemutatására irányuló marketingtevékeny‐
ség) 3.092.362 Ft pályázati forrást nyert a Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület "Ba‐
latonberény és környékének komplex turisztikai marketing fejlesztése" c. projektje.
A tervezett komplex fejlesztés révén létrejönne egy turisztikai adatbázis és kialakításra kerülne
egy települési arculat, melyre alapozva elkészülhetne Balatonberény új, többnyelvű, a modern
kor igényeinek megfelelő turisztikai honlapja. A honlap segítségével a település turisztikai att‐
rakciói, a különböző turisztikai szolgáltatások és szabadidős programok az interneten keresztül
is elérhetővé válnának az érdeklődők számára. A létrejövő honlap hosszú távú üzemeltetését a
turisztikai egyesület látná el.
A fejlesztés további részét képezi egy, az adatbázisra alapozott és a települési arculathoz il‐
leszkedő többnyelvű turisztikai kiadvány elkészítése és terjesztése is, mely a weblaphoz ha‐
sonló struktúrában, nyomtatott formában jelenítené meg a települési turisztikai kínálatot.
A további tervek között szerepel a helyi turisztikai kínálat külső csatornákon történő népsze‐
rűsítése is, melyet nyomtatott és elektronikus hirdetési felületek vásárlásával, illetve már mű‐
ködő turisztikai szervezetekkel megvalósuló együttműködések révén kíván elérni az egyesület. A
fent megjelölt marketingeszközök segítségével vendégszám és bevétel növekedést kíván gene‐
rálni az egyesület.
A településre érkező turisták komfortérzetének növelése és a település iránt érzett kötődés ki‐
alakítása céljából különböző promóciós tárgyak elkészítése és terjesztése képezi a fejlesztés
harmadik pillérét.
A fejlesztésbe együttműködő partnerként bevonásra kerülnének a környékbeli települések és az
ott megtalálható turisztikai attrakciók is.
A projekt megvalósulásától az egyesület vezetése ‐ amint az a projekt céljai között is szerepel a
pályázati anyagban ‐ egyértelműen az idegenforgalom fellendülését várja, melynek segítségével
biztosítottá válhat a település és közvetlen környezetének hosszú távú fenntartható fejlődése,
hiszen a kereslet növekedésén keresztül mind inkább nagyobb igény lesz a helyi emberek / vál‐
lalkozások szolgáltatásaira. Ezen tényezők egyértelműen társadalmi / gazdasági fejlődést ered‐
ményeznek a térségben, ami természetesen további fejlesztéseket tud generálni.
www.balatonbereny.hu

Jászberényben találkoztak a "berényiek"
Idén nyáron tizenhetedszer találkoztak a Berény utónevű települések képviselői. Ezúttal a
legnagyobb Berény, Jászberény, a Jászság fővárosa volt a rendezvény házigazdája. Idén első
alkalommal határon túli résztvevője is volt az eseménynek, hiszen a felvidéki Berencs község
(akik nevének eredete valószínűleg azonos a Berény nevűekkel) delegációja is eljött.
Balatonberényt Horváth Péter alpolgármester vezetésével nyolctagú küldöttség képviselte. A
szervezők jóvoltából volt alkalmunk megismerni Jászberény gyönyörű természeti és kulturális
értékeit. Külön ki kell emelni a Jász Múzeum kiállítását, ahol megcsodálhattuk a híres Lehel
kürtjét is. A delegációk vezetői ezúttal is tanácskozásra ültek össze, melynek impozáns hely‐
színéül a jászberényi városháza díszterme szolgált. Eldőlt, hogy a kialakult sorrendnek megfe‐
lelően jövőre Balatonberény lesz a találkozó házigazdája, így jövőre nálunk találkoznak a
"berényiek" ‐ immár tizennyolcadszor.
www.balatonbereny.hu

"Elindultam Szép Hazámbul.... "
Híres kis Magyarországbul... Bár most már meg‐
kezdték a diákok az új tanévet, én mégis vissza‐
kanyarodnék
egypár
gondolat
erejéig
a
ballagásokhoz... Hiszen pár hónappal ezelőtt
még óvodások voltatok, illetve még nyolcadiko‐
sok vagy éppen másik iskolába jártatok, vagy
most kezdődik számotokra a nagy betűs Élet....
Vajon milyen emlékeket rejtenek a volt ovi, isko‐
la falai? Az oviban a foglalkozások, játékok, a
délutáni mese illetve alvás, ovistársak, óvónénik?
Az iskolában a tanárok, az osztálytársak, a "have‐
rokkal lógások" /itt inkább a középiskolákra gon‐
dolok/, a kirándulások, vagy csak az egyszerű
hétköznapok? Milyen volt az osztályközösség? Milyen nyomot hagyott bennetek a ballagás, hiszen
tudtátok, hogy el kell "válnotok" egymástól? Lehet, hogy többet nem találkoztok, és innentől
minden megváltozik... A kis óvodások az iskolapadba ülnek, és nehezebb feladatok várnak rá‐
juk. A volt nyolcadikosok is teljesen más környezetben folytatják tanulmányaikat, ki közelebb,
ki messzebb került a szülői háztól /kollégium, albérlet/, illetve akik számára tényleg véget ér‐
tek a diákévek, bizony most keresnek munkahelyet... Látom magam előtt a könnyes szemű
édesanyát, aki aggódva néz gyermeke után. ... Az első lépések egy teljesen más világ felé... Hol
könnyebb ‐ hol nehezebb akadályok, új feladatok, új célok, s legyőzésre váró mindennapok...
Nem tudom ki, hogy éli meg ezeket a nem mindennapi élményeket, mindenesetre mindenkinek
jó tanulást, kitartást, boldog és gondtalan diákéveket, illetve akik munkahelyet keresnek .. ne‐
kik egy nagy kalap szerencse!
Czimbalek Andrea

Sérelmek a pszichiátrián!

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan be‐
szállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre, vagy hívja
az alábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342‐63‐55
E‐mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Tájékozató a közigazgatás átszervezéséről, Balatonberényben
az önálló polgármesteri hivatal megszűnéséről
Tisztelt Balatonberényi Polgárok!
2013. január 01‐től megalakulnak a járások, a 2000 fő alatti településeknek szomszédos telepü‐
lésekkel közös önkormányzati hivatalt kell alakítanunk.
Szeretném ismertetni, hogy ezek a törvényi előírások községünk lakosságát hogyan érintik
és Képviselő‐testületünk milyen döntéseket hozott és milyen intézkedéseket tervez a feladatok
meghatározására és végrehajtására.
A változások egyik lényeges eleme a járások megalakulása, Somogy megyében 8 járás jön létre.
A Marcali Járáshoz 38 település fog tartozni, köztük Balatonberény is.
A járási kormányhivatalok legfontosabb tevékenysége, a megyei szintnél alacsonyabb szinten in‐
tézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz.
Ellátja a településektől átvett, gyermekvédelmi és gyámügyi, okmányirodai, egyes szociális
igazgatási, népességnyilvántartási, környezetvédelmi, természetvédelmi feladatokat.
Ezek listája az év végéig még bővülni fog. Emellett szakigazgatási szervként hozzá tartozik pl.
földhivatal, a népességügyi, állategészségügyi hatóság, munkaügyi központ, stb. amely szervek
Marcaliban továbbra is a jelenlegi címeiken érhetők el.
Az önkormányzati közös hivatal megalakítása
Az önkormányzati közös hivatal megalakítására törvény kötelezi a 2000 fő alatti településeket.
Balatonberény lakossága 1207 fő.
A közös hivatalok létrehozásáról az érintett szomszédos települések képviselő‐testületeinek kell
dönteni írásos MEGÁLLAPODÁSBAN, mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatal személyi,
tárgyi, költségvetési feltételeit, az ellátandó feladatokat, a hivatali szervezet felépítését.
Az előzőekben ismertetett változások hogyan érintik a Balatonberényi Községi Önkormány‐
zatot?
A falu önkormányzati ügyeiben, pénzügyekben továbbra is a lakosság által 2010‐ben választott 7
fős képviselő‐testület, illetve a polgármester dönt helyben.
Az év végén az önálló polgármesteri hivatal, 8 fő köztisztviselő munkaviszonya, a jegyző munka‐
viszonya szűnik meg.
Balatonberény községnek milyen választási lehetősége van a közös önkormányzati hivatal
létrehozására?
Földrajzi elhelyezkedésünket figyelembe véve (megyehatár és a Balaton) két kézenfekvő lehe‐
tőség kínálkozik:
a) közös önkormányzati hivatal létrehozása a Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó te‐
lepülésekkel (Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs)
b) közös önkormányzati hivatal létrehozása Balatonkeresztúri Körjegyzőséghez tartozó Balaton‐
keresztúr és Balatonmáriafürdő Községekkel.
Megjegyzés: Mindkét településcsoport Balatonberény község nélkül is eléri a 2000 fős együttes
lakosságszámot.

Mi történik, ha év végéig a képviselő‐testületünk nem dönt az önkormányzati közös hivatal
létrehozásáról?
A vonatkozó törvény szerint a Somogy Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja dönt a tele‐
pülés hovatartozásáról. Ebben az esetben már nincs érdemi beleszólásunk abba, hogy milyen
költségviselési feltételekkel, hova kerülünk.
Mit tett eddig és a lakosság megkérdezése után mit kíván tenni a Képviselő‐testület a tör‐
vény végrehajtására?
A sajtóhírekből bizonyára ismert, hogy további központi jogszabályok, kormányzati intézkedé‐
sek hiányoznak a végleges helyi szintű döntésekhez a jegyzői hatáskörbe maradó feladatokról, a
közös hivatal létszámáról, pénzügyi finanszírozásáról.
Ennek ismeretében is megtettük az első lépéseket. A Balatonberényi Önkormányzat Képvise‐
lő‐testülete 2012. július 5‐én értékelte a kialakult helyzetet, majd 2012. szeptember 6‐i ülé‐
sén elvi döntést kért
‐ Balatonszentgyörgyi Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselő‐testületeitől,
‐ Balatonkeresztúri Körjegyzőséghez tartozó települések Képviselő‐testületeitől.
Ennek lényege, hogy van‐e fogadókészség részükről Balatonberény községgel együtt közös ön‐
kormányzati hivatal létrehozására?
Megkeresésünk másik lényeges pontja, hogy „községben heti folyamatos, vagy időszakos ügy‐
félfogadás kialakítását támogatják‐e?
A község lakosságának érdekeit, az üdülőtulajdonosok érdekeit szem előtt tartva, olyan
megoldást keresünk, hogy 2013‐tól is a hivatali ügyek minél nagyobb része helyben inté‐
ződjö n és a járási hivatalhoz tartozó ügyekben se kelljen mindig Marcaliba utazni.
Melyek a következő hónapok legfontosabb teendői ezen a területen?
Várjuk a megkeresett szomszédos települések válaszait a feltett kérdéseinkre.
Ezt követően közmeghallgatáson (falugyűlésen) tájékoztatjuk a lakosságot a jogszabályi dönté‐
sekről és válaszolni kívánunk az ott felvetett kérdésekre. Az ott megismert lakossági vélemé‐
nyek és a szomszédos települések válaszai alapján kíván a Képviselő‐testületünk dönteni, hogy
milyen irányban folytasson további tárgyalásokat a közös hivatal megalakításáról.
Összegezve: Hangsúlyozni kívánjuk, nem a Képviselő‐testület és a Polgármester kezdeményezé‐
se és döntése az önálló balatonberényi hivatal év végi megszüntetése, erre a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 85. §‐a kötelez bennünket.
A községünk nehezen kivívott önállóságának része az önálló polgármesteri hivatal, mely hely‐
ben a visszajelzések alapján magas színvonalon teljesít. Azt szeretnénk a Képviselő‐testület és
a magam részéről, hogy a lakosság hivatali ügyeinek a többsége továbbra is helyben intéződjön,
s csak indokolt esetben kelljen más településre utazni.
Balatonberény, 2012. szeptember 12.
Tisztelettel: Horváth László
polgármester

Kedves Olvasóink!
Először is szeretnénk megköszönni a fáradozását mindazoknak, akik visszaküldték számunkra a
júniusi számban elhelyezett kérdőívünket. Nagyon köszönjük… mind a tizennyolcuknak. Igen,
mindannak a 18 embernek, akit még valamilyen formában érdekel az újság sorsa.
Persze amikor úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük a falut, magunk sem számítottunk túl sok
visszajelzésre, ismerve a berényieket. De azért titokban mégis reménykedtünk kicsit. Hogy ta‐
lán lesz azért 40‐50 db kérdőív szeptember elejéig a postaládánkban…
Csalódnunk kellett. Találgattunk, miért lehet, rossz volt az időzítés, nyáron sok a tennivaló,
senki nem ér rá, nyaral stb. Aztán rájöttünk, hogy itt nem nekünk kell mentségeket találni,
nem nekünk kell magyarázni a bizonyítványt…
Mert ez már több, mint érdektelenség! Az érdektelenség azt jelentené, hogy nem is beszélünk
az újságról, az olyan jelentéktelen valami, ami szót sem érdemel. De nem erről van szó.
Ez a kulturált véleménynyilvánítás képességének a hiánya! Nem tudunk élni a felkínált lehető‐
séggel, hogy elmondjuk, mit gondolunk valamiről tisztességes és korrekt módon, ahol ennek he‐
lye és ideje volna. Pedig még a nevet sem kellett ráírni, és csak ikszelni kellett volna.
Persze vélemény az van! Halljuk vissza másod‐, harmadkézből, kocsmából, boltból, utcáról…
Sokat gondolkodtunk, hogy érdemes‐e így folytatni. Aztán jött egy lehetőség, ami miatt úgy
döntöttünk, hogy mégis csináljuk tovább. Legalábbis még egy ideig. De erről majd később.
Elkezdtük szép szabályos formában kiértékelni a beérkezett kérdőíveket, hiszen ígértük, hogy
az eredményekről tájékoztatjuk a lakosságot. Aztán rájöttünk, hogy csak az időnket veszteget‐
jük, mert ennyi visszajelzésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Számszerű‐
síthetjük a válaszokat, de ez csak siralmasabbá teszi a dolgot. 18 ember véleményét pedig
helytelen lenne kivetíteni a falura. Akit érdekelnek részletesen a visszajelzések, azok szemé‐
lyesen megtekinthetik a kérdőíveket egy erre biztosított alkalommal.
Annyit azért elmondanánk röviden, hogy többségében valószínűleg – a kézírásból következően ‐
idősebbek küldték vissza a kérdőíveket, akik hálásak a munkánkért, és örülnek az újságnak. Ezt
nagyon köszönjük. Néhányan bővebben is kifejtették gondolataikat, építő jellegű kritikát fogal‐
maztak meg, melyekből igyekszünk tanulni, és egy részüket megvalósítani. Volt olyan is, aki
konkrét segítségét ajánlotta fel – erre is szeretnénk lehetőséget biztosítani a közeljövőben, er‐
ről is lesz szó később. Egyesek pedig az – elsősorban – anyagi elismerést hiányolják irányunkban,
főként az önkormányzat részéről, de felmerült bennük az újság fizetőssé tételének lehetősége
is. Itt szeretnék azonban néhány félreértést tisztázni:
1. Mi az újságot néhány évvel ezelőtt a saját akaratunkból hoztuk létre, vállalva annak költ‐
ségeit. Nem kértünk senkitől támogatást azóta sem.
2. Soha nem merült fel bennünk az, hogy pénzt kérjünk a lapért. Egyrészt mert az a pár száz
forint bevétel nem ért volna meg annyit, hogy elveszítsük annak lehetőségét, hogy valaki akár
csak egyszer is kezébe vegye az újságot. Hiszen ha valamit rendszeresen megkapunk, előbb‐
utóbb kénytelenek vagyunk foglalkozni vele.
3. Egy olyan lapot kívántunk létrehozni, ami a falu életét tükrözi, a megtörtént eseményeket,
a következő időszak programjait, a lakosságot érintő híreket, a község hagyományait, esetleg a
múlt kisebb emlékeit ‐ vagyis ami az itt élőkkel történik, ami valóban a tükörképünk lehet.
Megkerestük a „fontos és fontosabb embereket”, hogy ők nem éltek az alkalommal, arról nem
tehetünk.
4. Mindenkinek megadtuk a lehetőséget, hogy írjon, nem korlátoztunk, nem cenzúráztunk,
nem rövidítettünk, mert ettől tükörkép a tükörkép. Nem kultúrát akartunk közvetíteni, nem a
népet akartuk nevelni, a helyes utat megmutatni, hanem csak tükröt tartani a falunak. Szerin‐
tünk ez bizonyos értelemben meg is valósult, az, hogy nem tetszik, amit látunk a tükörben,
nem feltétlenül a tükröt tartók hibája, és nem is tüköré…
De nem magyarázkodni akarunk. És mindezek ellenére még mindig nem mondtunk le az új‐
ságról. Változtatni szeretnénk, javítani, amin lehet, de egyedül nem megy. Ehhez segítség kell,
az emberek összefogása.

Reménykedésre ad okot, hogy megkeresett minket az önkormányzat, és tárgyalásba kezdtünk
arról, hogy rendszeresen megjelentetnék végre a híreket az újságban, és támogatnák is a lapot.
Talán mégsem volt hiábavaló az eddigi munka.
És a lakosságnak is szeretnénk még egy lehetőséget biztosítani a véleménynyilvánításra egy
személyes találkozó, egy fórum formájában, ahova várjuk mindazokat, akik fontosnak érzik az
újság fennmaradását. Külön örülnénk azoknak, akik esetleg valamilyen formában segíteni is
tudnának a szerkesztésben, készítésben, kihordásban stb.

Tisztelettel várunk tehát mindenkit egy az újságra vonatkozó
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
2012. október 18‐án, csütörtökön 17.30‐kor
a Művelődési Házban!
Témák:
‐ az újságra vonatkozó vélemények megvitatása
‐ segítők jelentkezése és konkrét feladatok felosztása
‐ igény esetén a visszaküldött kérdőívek megtekintése.

A szerkesztőség nevében: Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit, Toronyi Zsolt

Tükörkép
Az újságírás alapvető kritériuma, hogy úgy a cím, mint a tartalom rövid, lényegre törő és fi‐
gyelemfelkeltő legyen. A Tükörképnek nem személyes tükörképünket kell tükröznie, hanem a
falu képét, annak történéseit. Hogy ezzel nem tudtunk élni, közös bűnünk és felelősségünk.
Hogy ezen tudunk‐e, illetve akarunk‐e változtatni, közös igényünket, vagy igénytelenségünket
fogja tükrözi.
Senki nem veszi a bátorságot, hogy egy‐egy falusi eseményről tudósítson. Személyesen érintett
vagyok, mégis leírom. Volt egy színdarab, amelyben nagyon sok szereplő rengeteget dolgozott,
s mindenki a saját képességei szerint jól teljesített. „A minimum, amit megérdemeltek volna,
az egy újságcikk.” „A Somogyi Hírlap hírértékűnek tartotta az előadást, a Tükörképben senki
sem írt róla.” – ilyen kritikák érkeztek hozzám. Március 15‐én egy nagyon színvonalas műsort
láthattunk a Kis‐Balaton Táncegyüttes előadásában. Erről is elfelejtettünk beszámolni. Nagy
kár, hogy mindkét esemény élvezhetőségét lerontotta a színpad teljes megvilágításának hiánya.
A Nyugdíjas Klub minden évben elvégzi a temető takarítását. Ezek a munkában megfáradt,
idős, beteg emberek a gondozatlan sírokat rendbe rakják. Számukra ismeretlen holtaknak így
adják meg a végtisztességet. Megemlítjük őket? Köszönetet mondunk nekik?
Tavaly a zsidótemetőt is kitisztították önkéntes kezek. Beszámolt róla valaki?
Két ember is él köztünk, akik a falu történetét feldolgozták. Hogy mégsem olvashatjuk a múl‐
tunkról szóló írásaikat, annak a bántó megjegyzések az okai, melyekkel illetjük őket. Az építő
kritikának úgy az újságírásban, mint a mindennapjainkban nem szabad sértőnek lennie és előre
kell mutatnia.
Csak pár példát ragadtam ki a falu életéből. Történnek itt események. Apró dolgok ugyan, de
említésre méltóak. Miért nem említjük meg őket?
A Tükörkép segítségért kiáltott. Tudunk segíteni. A lap terjesztésében is. Aki elvállalja saját
lakókörnyezetében, utcájában az újság kihordását, az a szerkesztőségnél jelezze ezt!
Csiri

Erdélyi utazás
2012. augusztus 5‐én indultunk útnak
testvérfalunkba, Csíkszentimrére, tizen‐
három gyermekkel. Mi felnőttek, a Bala‐
tonberény
az
Idősekért
és
a
Gyermekekért Alapítvány tagjaként le‐
hettünk anyjuk helyett anyjuk, és apjuk
helyett apjuk a lurkóknak, 7 csodálatos
napig. Az utazás megpróbáltatását reme‐
kül tűrtük, életünkben nem ültük ilyen
kockásra a hátsó fertályunkat, hisz cse‐
kély 13 óra alatt oda is értünk a Magyar
Hazába!
És innentől kezdődött köztünk és a
gyermekek között az "ismerkedés", hi‐
szen volt, akit nem igazán ismertünk ad‐
A reggeli torna
dig. /Igaz, Dani?/
Amikor meg érkeztünk, nagy‐nagy szeretettel vártak bennünket... és vacsorával... de még mi‐
lyen finommal.. ugye, emlékeztek rá? Jól megkötötték a gyermekek most a kezem, mert utolsó
estére olyan szép verset írtak, hogy abban minden benne van, hogy merre jártunk, mit csinál‐
tunk én meg most törhetem a fejem , hogy mit is meséljek még... Szóval, hogy az ételekre
visszatérjek, hát elmondani nem lehet, hogy milyen bőséges és finom reggeliket, ebédeket és
vacsorákat kaptunk! És bizony, büszkék voltunk a gyerekekre, mert nem volt válogatós a csapat!
Aztán a lefekvésekre ‐ ébredésekre visszagondolva.... este sokáig szerettek volna fenn maradni
‐ reggel meg aludni lett volna jó vagy 10 óráig...de aztán ezzel kapcsolatban is sikerült megle‐
petést okozni a csibészeknek...
Napközben sokat kirándultunk, a helyi sportpályán, ha nem fociztak a gyermekek, akkor a
szentimrei gyermekektől tanult körjátékokat játszottuk velük együtt.. sőt ezeknek a játékoknak
olyan sikerük lett, hogy mikor haza értünk 12 ‐ én este 11 óra körül, az volt az első, mikor az
autókból és az önkormányzati fehér kis buszból kiszálltunk, hogy a szülőknek előadták, hogy mit
tanultak!
Próbáltunk arra törekedni ebben a 7 napban, hogy gyermekeink minél többet együtt lehesse‐
nek és barátkozhassanak az ottani gyerekekkel, és a legjobb információm szerint ez most is tö‐
kéletesen működik... köszönhető az internet világának, és a körmölésnek, mert bizony ott még
minden családnál nem jut számítógépre! Kb. 15 ‐ 20 szentimrei gyerkőc töltötte velünk az estéit
minden nap... bár utolsó este 27 ‐t számoltam, azért ezek a számok önmagukért beszélnek!
Szóval összegezve az ott töltött napjainkat ‐ most szerintem beszélhetek a többiek nevében is
‐ azt gondolom, hogy egy nagyszerű gyermekcsapatot vittünk magunkkal és igazán örülök, hogy
e nem kis felelősséggel járó "táborozásban", épségben hazahoztuk őket. A napjaink tényleg vidá‐
man teltek és tényleg jó fejek voltatok, remélem, életre szóló élményt tudtunk nektek nyújta‐
ni. És ezt talán mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyerkőcök készülnek vissza... aláírásgyűjtésbe
akarnak kezdeni, hogy azok is mehessenek legközelebb is, vagyis két év múlva, akik kijárták a 8.
osztályt, illetve ők hajlandóak az utazás háromszorosát is kifizetni, csak mehessenek. Ezek pe‐
dig tények, és számomra ez a legnagyobb öröm!
És végül, köszönetet szeretnék mondani a Polgármesteri Hivatalnak, hogy hozzájárultak ehhez
a gyönyörű élményhez!
Most pedig az a vers következik, amit már említettem! Igazán itt Futó Levente nevét emelném
ki, mert javarészt az ő érdeme ez a vers, és Marton Benjámint pedig az ottani előadásmódért.
Természetesen minden gyermek előrukkolt valamivel, igazán nagyszerű és ötletes előadásokat
láthattunk tőletek... hát ebben is jól teljesítettetek!
Czimbalek Andrea

Futó Levente verse
Eljöttünk otthon hagyva
minden barátunkat,
hogy üdvözöljük
s megismerjük
székely társainkat.
Hosszú volt az út,
de ki lehetett bírni,
hisz tudtuk, hogy a
leánkákért igazán megéri!
A szálláshoz érve
csodálattal láttuk,
hogy az erdélyi utazást
nem hiába vártuk!

Egy gyönyörű panzióban
kaptunk szálláshelyet,
hol reggelig fenn maradtunk,
bár nem nagyon lehetett.

Csütörtökön Farkaslakán
láttunk ezer bódét,
megnézhettünk
s elkölthettünk
minden hozott lóvét!

Hétfőn reggel otthon voltunk,
sehova se mentünk ‐
e csekély 8 ‐ 10 óra alatt
barátokra leltünk!

Péntektől ‐ szombatig
Büdösfürdőn jártunk,
erdőt ‐ mezőt megnéztünk,
s mindent megcsodáltunk!

Kedden délelőtt
a Nyergestetőn jártunk
és a Szent Anna ‐ tóban
lógattuk a lábunk!

E hét nap gyorsan elment,
sajnáljuk, hogy vége,
de jók voltak a napok,
igazán megérte!

Szerda reggel testmozgás volt,
Az itteni emberektől
nem is gondoltuk volna,
Gyönyörű szép hely
sok jóságot kaptunk,
Laci‐féle súlyemelés,
a csíki térség,
Köszönjük szépen,
Andi‐féle torna!
de még jobb
hogy fogadták csapatunk!
a szentimrei gyermekközösség.

ÖRÖMNAP VIRRADT A CSICSERGŐ KÖRNYÉKÉN ÉLŐK SZÁMÁRA!
Hosszú vágyakozások után beteljesült az álom. A régi 7‐es út melletti Rozmaring utca elején hi‐
vatalosan is működésbe lépett az új Kapos Volán megálló mindnyájunk nagy örömére. A jövőben
nem kell kilométereket gyalogolni esőben, hóban, avagy fullasztó hőségben nehéz holmikat ci‐
pelve!
Ebből az alkalomból szeretnénk minden érintettnek megköszönni az önzetlen segítséget! Kezd‐
jük a sort Horváth László polgármester úrral és Gáspár Imrével, a kérdéskör szakértőjével, akik
mindent megtettek a siker érdekében! Hálás köszönetet mondunk a Kapos Volán Zrt. minden
érintett munkatársának, akik Marcaliban, Nagyatádon és a központban Kaposvárott dolgoznak, és
részt vettek valamilyen formában az ügy intézésében. Megértésük és segítőkészségük nélkül nem
valósult volna meg az elképzelésünk!
Ugyancsak köszönet illeti a Somogy megyei Közútkezelő Kht., a Somogy megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége, valamint a felügyelő főhatóság illetékeseit a jóindulatú hozzáállásért
és a szükséges engedélyek gyors kiadásáért!
A továbbiakban a Rozmaring utcai megállóban a Kapos Volán 5976 Kaposvár ‐ Böhönye ‐ Marcali ‐
Balatonberény; a 6162 Marcali ‐ Balatonmáriafürdő ‐ Keszthely ‐ Hévíz (‐ Zalaegerszeg), valamint
a 6197 Balatonszentgyörgy ‐ Marcali ‐ Böhönye ‐ Somogyszob vonalakon közlekedő, Balatonbe‐
rényt érintő valamennyi járata fel‐ és leszállás céljából, a megadott időpontokban megáll.
Folynak az egyeztetések és reméljük, hogy a 6162 Marcali ‐ Balatonmáriafürdő ‐ Keszthely ‐ Hé‐
víz ‐ Zalaegerszeg vonalon közlekedő Zala Volán járat megállását a Zala Volán Zrt. illetékesei
megértéssel és jóindulattal fogják kezelni, és engedélyezni fogják, hogy 2012. szeptember 1‐től,
ez a reggel és este járó busz is igénybe vehető legyen az új megállóban.
Ennek a megállónak a kialakítása szép példája a segítőkész emberi együttműködésnek! Kívánjuk,
hogy minél több hasonló példa legyen szerte hazánkban.
Dr. Ralovich Béla

A véres nyíl
A matácsi földvárra ráborult az éj. A nagyházból zene szólt, sípolók és kobzosok pattogó
muzsikája, ittasan éneklő férfihangokkal keverve. Gádfia Vazul vőfélyei mulattak. Vad férfitánc
volt ez. Jobb kezükben karddal, baljukban égő fáklyával dobogtak, hajlongtak, keringtek a
táncosok, aztán lábujjhegyre állva megpörgették a fejük felett a kardot, hogy a pengék búgva
hasították a levegőt, aztán folytatódott a dobbantás, pörgés, hajlongás, inuk szakadtáig,
összeroskadásig. Amikor a tetőpontjára szökött a mulatság, kiosont a bástyára egy lány. Négy
tornya volt a matácsi földvárnak, a tornyokat kőből rakták a földhányásra, a várfalakat csak
fából. Derékvastagságú, szögletesre faragott tölgyfagerendákból két párhuzamosan futó
palánkot emeltek. A két palánk közé homokot hordtak a Balaton partjáról, és az így készült
várfalakat sűrűn telecsipkézték lőrésekkel. Csittény vezér katonái messze földön híres íjászok
voltak.
A lány odalopakodott a keletre néző bástyatoronyhoz, melynek tövében hanyatt fekve aludt a
vigyázó. Homloka az óhitűek szokása szerint ki volt borotválva, haját három csimbókban viselte,
a jobb füle hiányzott. Csittény vezér, ha itt alva találja, azonnal lecsapatja a bal fülét is. A
lánya irgalmasabb szívű volt. Lábujjhegyen lépkedett, hogy föl ne riassza. Jobbját gyengéden
felemelte, kivette az íjat a kezéből, és leakasztotta tegzét nyakából. Kivett egy nyílvesszőt, s a
vesszőből kitépett egy tollat. A kihúzott toll helyébe betűzött egy másikat, egy fehér
galambtollat, melynek galambvérbe volt mártva a vége. A véres tollal tollazott nyíl jelentése:
Segíts! Meghúzta az íjat, célzott és lőtt. Aztán várt. Csupa csillag volt az ég. A dajkájától
megtanulta, hogy az égi csillagok a holtak hadserege. Voltak az égen vezércsillagok,
hadnagycsillagok, sereghajtó csillagok. Azt a nagy csillagövet úgy hívják: Hadak útja. Apjától,
anyjától azt tanulta, hogy a csillagos égen halott hősök szekereznek, s előttük az elejtett rabok
húzzák a kocsit. De Sándor mégis azt állítja, hogy ugyanezek a csillagok egy láthatatlan isten
teremtményei. Az esze azt mondogatta, ez nem igaz. De mást mondott a szíve, mert az tele
volt szerelemmel Sándor iránt. Ibolya az igazat akarta tudni. Ekkor felszaladt az égboltra egy
égő nyílvessző, ami azt jelentette: Megyek érted! A mámai földvárból lőtte ezt fel Sándor. A
szokott helyen várta, ahol a Kútvölgy a Balatonba torkollik. Lovára emelte a lányt, s a mámai
földvár kis kőtemplomához ügetett vele, ahol Bendrik apát összeeskette a fiatalokat.
A vigyázó egy órával a váltás előtt ébredt fel. Körös‐körül a Bakony gerincén, s a Balaton
magaslatain égtek a jelzőtüzek. Koppány verve van! – lobogták a fények. Tudták, mit jelent ez.
Elveszett Somogyság, a Dunántúl István királyé lett. Elszállt a mámor az urak fejéből. A nyugati
torony tövében nagy máglyát rakattak, hogy tovább adhassák az üzenetet, a Dunán át, az Alföld
mocsarain keresztül, föl Marosvárba, az erdélyi hegyekbe.
Csittény, mikor nyomára jött Ibolya eltűnésének, levágatta az őr bal fülét is, majd Kundát, a
lánya rabszolgáját kínoztatta meg. Az kivallotta, hogy úrnője a mámai várba szökött át,
szerelméhez, az újhitű Sándorhoz. Ormodé hadnagy, urának intésére, megfúvatta a kürtöket.
Matács várában mindenki talpra szökkent. Hadra keltek a talpasok. Elöl az íjászok, Csittény és
Ormodé vezetése alatt, utánuk a kopjások, Vazullal az élükön. Csittény vezér három nap,
három éjjel vívta a mámai falakat sikertelenül. Csittény gyűlölettel nézte a várat. Senkit sem
gyűlölt úgy, mint a mámai várurat. Nemcsak azért, mert Istvánt vallotta királyának, nemcsak
azért mert áttért az idegen istenhitre, és még csak nem is azért, mert a kézfogó éjszakáján
hozzászökött és hozzáment egyetlen leánya… Azért gyűlölte, mert más volt, mint ő. Más volt a
lelke. Más volt a csontozata. Más az eszejárása. Még a fegyvere is más. Ő széles pengéjű, nehéz
karddal vívott, melyet csak két marokkal bírt felemelni. Amaz, valamilyen könnyű, olasz pengét
viselt, melyet két ujjal pörgetett a feje fölött. Amaz tudott németül és latinul. Nem csapatta
meg katonáit, azok mégis híven szolgálták. Mesterembereket telepített a várba. Jó szívvel volt
a falvak népe iránt, s még a rabszolgáival is úgy bánt, hogy tőle sorra szöktek át a parasztok,
inkább vállalván a rabsorsot Sándor alatt, mint a szabadságot az ő oldalán. A matácsi várnak

fából volt a fala. Emez kőből rakatott várat magának. A matácsi talpasokat a korbács tanította
meg nyilazni. Emezeket nem bántotta senki, mégis minden lövésük célba talált.
A negyedik napon a védőknek elfogyott a vizük, kitörtek a várból. Kegyetlen, vad harc
kezdődött. Már leszállóban volt a nap, amikor megroppant a matácsiak hadrendje. Nem
hátráltak meg, féltek a korbácstól. Mégiscsak rést ütött a soraikon egy roham. S a résen, gyors
mozgású ménjén bevágtatott soraik közé Sándor. – Hej, Csittény! Hol vagy, hogy összemérjem
veled a kardomat? – kiáltotta. A két lovas egymásnak ugrott. Sándor úr bőrpajzsot viselt, a
pogányok megvetették a pajzsot. Ez fogta fel Csittény mázsás kardjának ütését. Aztán egy
szisszenés hallatszott, és Sándor úr könnyű pengéje halálos sebet ejtett a matácsi vár urán. A
pogányok megfutottak. De gyászba borult a mámai vár is. Sándor úr lovát orvul megdöfte Vazul,
s a keresztények vezérét a menekülő pogányok halálra tiporták. A rege szerint Ibolya, férjének
sírja fölé zárdát építtetett, maga is apácának állt.
Mára már a helyét sem tudjuk a matácsi várnak. A mámai várnak is csak nevét őrzi a
Balatonkenese mellett levő Mámapuszta. Két hősére a búzatermő Sándordűlő, s a szőlővel
beültetett Csittényhegy emlékezik.
Lipták Gábor nyomán
Csiri

Koldusboton, törött mankón…
Hónapokkal ezelőtt olvastam a kaposvári Szent Imre templom közössége számára egy
egyénileg szervezett erdélyi útról írt útibeszámolót. 45‐en indultak útnak és Székelyföld leg‐
szebb tájait járták végig. Csíksomlyón a csoporttal utazó lelkipásztor a helyi ferences atyával
együtt közösen hálaadó szentmisét mutatott be, megköszönve az eltelt szép napokat.
Mivel sok útitapasztalattal rendelkezem, akkor támadt a gondolatom, hogy a balatonbe‐
rényi lakosok számára felajánlom ‐ hasonló útvonalon ‐ az út megszervezését és vezetését. Ép‐
pen ennek jegyében írtam meg a Tükörkép előző két számában az útibeszámolót ‐
kedvcsinálónak ‐ hozzáfűzve saját gondolataimat ás tapasztalataimat.
A költségek függvényében az utat 5 vagy 6 napra tervezem, a végső és legfőbb úticél a
pünkösdi csíksomlyói zarándoklat lesz. A szervezést már most el kell kezdeni, mert Pünkösdre a
szállásokat nagyon korán lefoglalják. A tervezett indulás tehát Pünkösd előtt, május 15‐e körül
lenne.
Az autóbuszt és szállásfoglalást csak akkor kezdem meg, ha a 45 fős létszám egy hónapon
belül meglesz, ugyanis a költségek ahhoz képest, hogy hányan jelentkeznek ‐ nőhetnek. Teljes
létszám ‐ 45 fő ‐ esetén a részvételi díj nem egészen 50.000.‐ Ft lesz, amit még a szervezés
előtt nem lehet pontosítani. Az autóbusz bérlését forintban, a belépődíjakat, valamint a szál‐
lást és egyszeri meleg étkezést Euróban kell fizetni. Tehát, hogy ezt az összeget ne lépjük túl,
szükséges a busz teljes kapacitását kihasználni. /Az 50.000.‐ Ft‐ba a szükséges Eurót is beszá‐
mítottam./
Ha már nem is „koldusboton és törött mankóval” ‐ mint egykor az első világháború után
tették elődeink az andocsi gyalogos zarándoklaton ‐ mi kényelmesebben, szabadabban indulha‐
tunk „hazajárni”, lelki feltöltődést keresn,i és azt reményeink szerint meg is találni.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon:
06‐20‐4777‐685

Mátrainé Anna

Szeretném megjegyezni, hogy a befizetett részvételi díjból semmire nem tartok igényt.
Az út megkezdése előtt felkérek egy ‐ a résztvevők által kiválasztott ‐ személyt, aki a kiadáso‐
kat útközben kontrollálja, és az esetleg megmaradó összeget visszaosztja.

Keszthelyi programok 2012. október
Színházi előadások a Balaton Színházban

Október 5-6. (péntek - szombat) 19.00

Világjáró Klub
Filmvetítéssel egybekötött
élménybeszámolók expedíciókról,
filmforgatásokról, utazásokról,
kalandtúrákról...

December 4-5. (kedd-szerda) 19.00

Október 29. (hétfő) 18.00
A hegymászás antropológiai, kulturális,
történeti aspektusai
Előadó: Mécs László expedíciós hegymászó

KRAMER KONTRA KRAMER
‐dráma‐
Orlai Produkciós Iroda
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft
Paul Portner:
HAJMERESZTŐ
‐bűnügyi társasjáték‐
Hevesi Sándor Színház

Carlo Goldoni:
CHIOGGIAI CSETEPATÉ
‐komédia‐
Veszprémi Petőfi Színház
Békeffi István – Lajtai Lajos:
A RÉGI NYÁR
‐zenés vígjáték‐
Komáromi Jókai Színház
Sarkadi Imre:
ELVESZETT PARADICSOM
‐színmű‐
Turay Ida Színház

Egyéb rendezvények
Október 6. (szombat) 10.00
Balaton Színház
DR. Réthelyi Miklós előadása
A belépés díjtalan!

Október 11. (csütörtök) 19.00

Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ
Stand up Comedy est
Hadházi László és Csenki Attila
Jegyár: 2.500 Ft

Október 22. (hétfő) 19.00

Balaton Színház, Simándy terem
A SZOVJET MEGSZÁLLÁSTÓL AZ 1956‐OS
FORRADALOMIG
Dr. Szakály Sándor előadása
NYITOTT SZEMMEL
Előadások a művészettörténet, a filozófia, a
vallástörténet és a történelem
témakörökből…

Október 5. (péntek) 18.00

SZÜNIDEI MATINÉ
A belépés ingyenes!
Október 29. (hétfő) 18.00
Balaton Színház
A hegymászás antropológiai, kulturális,
történeti aspektusai
vetítéssel egybekötött előadás
Előadó: Mécs László expedíciós hegymászó
Október 30. (kedd)15.00
Balaton Színház
„Kakaókoncert”
gyermekkoncert a Festetics György Zeneiskola
tanárainak közreműködésével
November 3. (szombat) 15.00
GKMK Nagyterem és Muskátli Kávézó
„Tök‐jó” nap
Tökfaragás, őszi asztali dísz készítése,
tökgurítás és aprók táncháza a Boroszlán
Együttessel.

CSALÁDI PROGRAMOK
Október 20. (szombat) 16.00
GKMK Nagyterem
Családi Döngicsélő
„Mit látsz?” – játszóház a Mérleg hó jegyében
Vezeti: Hintalan László

Október 20. (szombat) 17.00

GKMK Nagyterem
Táncház mindenkinek
gyermekeknek és felnőtteknek
Zenél a Boroszlán Népzenei Együttes
Október 20. (szombat) 20.00
GKMK Nagyterem
Házasok táncköre
Magyar néptánc kizárólag pároknak
Vezeti: Hintalan László és felesége

Egy székely lángelme a XX. században
László Gyula professzor életútja
Előadó: Dr. Pálóczi Horváth András

Jegyiroda:
Keszthely, Fő tér 3. Tel.: 83/515‐232
Web: www.balatonszinhaz.hu
E‐mail: jegy@balatonszinhaz.hu

Október 26. (péntek) 18.00
Homeopátiás mesék kicsiknek és nagyoknak
Előadó: Kürti Katalin

hétfő‐csütörtök: 12.00‐17.00
péntek 10.00‐12.00 és 12.30‐14.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Nyitva tartás:

Labdarúgás
Az első hét forduló után kilenc szerzett
pontjával a kilencedik helyen áll felnőtt
labdarúgó együttesünk. Ifistáink jelenleg ti‐
zenharmadikak a tabellán. Öregfiúk csapa‐
tunk remekül kezdett, ám Balatonbogláron
tíz emberrel, tartalékos összeállításban vé‐
gül odalett az addigi veretlenség.
Megyei II. osztályú bajnokság
Eredmények:
1. forduló:
Balatonberény ‐ Zamárdi 2:1
U19: Balatonberény ‐ Zamárdi 2:3
2. forduló:
Kéthely ‐ Balatonberény 2:3 (1:2)
U19: Kéthely ‐ Balatonberény 3:0 (1:0)
3. forduló:
Balatonberény ‐ Andocs 1:0 (1:0)
U19: Balatonberény ‐ Andocs 5:0 (2:0)
4. forduló:

Fonyód - Balatonberény 3:0 (2:0)

U19: Fonyód ‐ Balatonberény 7:0 (5:0)
5. forduló:
Balatonberény ‐ B.szentgyörgy 9:1 (7:0)
U19: Balatonberény – B.szentgyörgy 0:9
6. forduló:

Buzsák - Balatonberény 3:0 (0:0)

U19: Buzsák ‐ Balatonberény 3:2 (1:1)
7. forduló:
Balatonberény ‐ Kaposfüred 3:5 (0:1)
U19: Balatonberény ‐ Kaposfüred 1:2 (0:1)
A következő fordulók programja (az elöl
álló csapat a pályaválasztó):
2012.10.07. Vasárnap 14:30
IGAL – BALATONBERÉNY
2012.10.14. Vasárnap 14:30
BALATONBERÉNY – BALATONSZABADI

2012.10.21. Vasárnap 14:00
SZŐLŐSGYÖRÖK – BALATONBERÉNY
2012.10.28. Vasárnap 14:00
BALATONBERÉNY – ÖREGLAK
2012.11.03. Szombat (!) 13:30
BALATONFÖLDVÁR ‐ BALATONBERÉNY
SLASZ Borsodi Öregfiúk Bajnokság
Eredmények:
Balatonszabadi ‐ Balatonberény 2:8 (1:5)
Balatonberény ‐ Fonyód 6:0 (4:0)
Balatoni Vasas ‐ Balatonberény 1:5 (1:3)
Balatonberény – Karád 3:0
(A karádiak nem jöttek el a mérkőzésre)
Balatonboglár ‐ Balatonberény 5:0 (2:0)
A hátralévő három őszi forduló programja
(az elöl álló csapat a pályaválasztó):
Balatonberény – Balatonlelle
2012. 10. 08., 16.30 óra
Balatonberény – Balatonszárszó
2012. 10. 15., 16.00 óra
Siófok – Balatonberény
2012. 10. 22., 18.00 óra
Horváth Péter

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
novemberi számba.

Következő szám lapzártája: 2012. október. 24.

Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

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.
Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., e‐mail: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

