Ismeretlen szerző
A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége ezúton búcsúzik Futó Elemértől,
akinek tartalmas és érdekes írásaiból e
lap hasábjain tanulhattuk szeretni és
tisztelni a természetet és ezen keresztül
megbecsülni a környezetünket és egymást.
Köszönjük, Elemér bácsi!

Választási tudnivalók

Tisztelt Választópolgárok!

be nem nyújtott
ajánlószelvényeket 2010. szeptember 06-án 16.00 óráig meg kell semmisíteni, az erről
szóló jegyzőkönyvet a 2010. szeptember 09-én 16.00 óráig kell átadni a HELYI
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK.
ajánlószelvényeket
választási iroda
3. Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig tilos!
Plakátot
2010. november 02-ig
köteles eltávolítani.
a szavazás részletes
szabályai.

8. A választópolgárt szavazáskor nem kötelezi, hogy ajánlószelvényét mely jelöltre adta le.
mozgásában akadályozva van
írásban kérhet mozgóurnát

Tisztelettel: Schenk István, Helyi Választási Iroda vezető

Választási Hirdetmény
I. Képviselőjelöltek
Czimbalek Andrea
Gulyás József Ottó
Dr. Hamzsa Andrea
Horváth Péter
Horváth Zoltán István
Ifi Béla
Iván Katalin Judit
Kánya Márton
Kiss Ferenc
Kovács László

Lukács Ferenc
Orsós György
Osvald Bálint
Ottné Bene Teréz
Schveigerné Kovács Erika
Zibák István Józsefné
II. Polgármesterjelöltek
Gazda János
Horváth László
Kánya Márton
Szabó Tibor sk., HVB elnöke

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára
kitűzött választására az alábbi MÓDOSÍTOTT hirdetményt teszem közé:
I. Eljárási határidők és határnapok
1. A névjegyzék közzétételének időpontja: 2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22.
2010. augusztus
18-tól 2010. augusztus 22-én 16.00 óráig
A közszemlére tett névjegyzék a Polgármesteri Hivatal 5.sz számú helyiségében tekinthető meg.
2. Igazolást személyesen
2010. október 1-én 16.00 óráig, ajánlott levélben
2010. szeptember 28-án megérkezzen
3. A választási bizottságok megbízott tagjait (HVB, SZSZB) legkésőbb 2010. szeptember 17én 16.00 óráig lehet bejelenteni.
4. A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
5. Kampányt 2010. október 3-án 00.00 órától 2010. október 3-án 19.00 óráig folytatni tilos.
6. Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet a Helyi Választási Bizottságnál.
II. A polgármesterjelölt és egyéni listás (képviselő)jelölt állításához szükséges ajánlások száma
A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Balatonberényben: 32 db
Egyéni listás (képviselő)jelölt állításához szükséges ajánlások száma Balatonberényben: 11 db
III. Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság választott tagjai
Helyi Választási Bizottság

Szavazatszámláló Bizottságok
Balatonberény 001 szavazókör: (Kossuth L. u. 12. sz.)

Balatonberény 002. szavazókör (Kossuth tér 1. sz.)

IV. Helyi Választási Iroda

Schenk István, Helyi Választási Iroda Vezetője

Nyári események
B e r é nybe n sz e re ti k az ope re t t e t

Horváth Péter

E g yütt ropta ki c si é s nagy

Horváth Péter

M e z őbe r é nybe n tal ál koz tak a b e r é n y i e k

Horváth Péter

S z e nt István Napját ünne pe l t e k ö z s é g ü n k

Horváth Péter

Megszülettek a Területi eMagyarország Központok!

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.

Tisztelt Választópolgárok!

1. Az évek óta húzódó pereket a legrövidebb időn belül le kell zárni.

2. Azonnali hatállyal ésszerű takarékosságot kell bevezetni.

4. Legfőbb kitörési pont a naturizmus és a turizmus

5. Az információ áramlás, tájékoztatás hiányát orvosolni kell.

Elképzeléseink a jövőre vonatkozóan

Általános működésre
azonban egy fillért sem kívánunk ebből fordítani, hiszen akkor a jövőnket élnénk fel!
Horváth László, polgármester

Tisztelt Balatonberényiek!

Tisztelettel:
Horváth Péter és Osvald Bálint, képviselő-jelöltek

Tisztelt Balatonberényi Lakosok!

Köszönettel: Kovács László (a Korona Étterem tulajdonosa)

Joó Ferenc

Csiri

Tisztelt Lakosság!

Egy maroknyi jóindulat

Köszönöm.
Oltvári Beáta

Legelő. I.

a tisztítótelep jelenleg 260 m3/nap kapacitású oxidációs medencéből áll, amely tározó jellegű lefolyás nélküli.

Futó Elemér

Kedves Balatonberényiek!
Szírt Együttes

Ígéretemhez híven álljon itt mindazoknak a neve, akik anyagi támogatásukkal lehetővé tették
a júniusi program létrejöttét: Polgármesteri Hivatal: 25000Ft, Turisztikai Egyesület:
20000Ft, Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány: 5000Ft, Beach Cafe:
2000Ft, Búbos Csárda: 10000Ft, Dél-Balaton ZRT. Feil Dávid: 10000Ft, FIDESZ: 7000Ft,
Hordó borozó: 10000Ft, Muskátli Büfé Kánya Attila: 2000Ft, Névtelen felajánlás: 15000Ft,
Platán Söröző Garai Géza:10000Ft, Virág-ajándék üzlet Gere Ildikó virágcsokrok.
Szírt Együttes
mi próbálkozzunk
meg a kulturális programokkal,

Ottné Bene Teréz

A Víz, a Levegő és a Napfény

orvosi Nobel-díjra jelölték.

Sok szeretettel: Oltvári Beáta, Balatonberény oltvaribeata@freemail.hu, tel: 0670/618-0245

Szívszorító történet

„Tisztelt Cím!
Sajnálattal olvastam, hogy Futó Elemér eltávozott. Ezúton szeretném őszinte részvétem kifejezni.
Azért is sajnálatos távozása, mert ezt a címet csak most kaptuk meg kislányom tanárától. Lányom természetismeretből az elmúlt években kiváló eredményeket ért el és tavalyi tanévben
részt vett a Kis-Balaton Természetismereti versenyen, ahol találkozhatott Futó Elemérrel. A
versenyre az Ő általa írt Berekjárásból kellett felkészülnie (kölcsön kapta tanárától). Anettnek annyira megtetszett a könyv, hogy végigjártuk az összes könyvesboltot, de nem kaptunk
sehol. Múlt héten megkaptuk ezt az e-mail címet és a lányom ragyogott a boldogságtól,
hogy lesz neki egy saját dedikált könyve. Másnap a marcaliportal.hu-t olvasva értesültünk
arról, hogy eltávozott Futó Elemér. Anett ekkor sírva fakadt, hogy így most akkor mi lesz.
Segítségét szeretném kérni abban, hogy meglephessem egy könyvvel lányomat. Legyen kedves megírni, hogy mennyibe kerül a könyv és hogyan tudnánk az átvételét lebonyolítani.
Segítségét előre is köszönöm:”

Matula bácsijának.

Köszönettel: Ottné Bene Teréz
A balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola és Óvoda iskolakönyvtárának vezetője

Köszöntők

V á l asz az i sme re tl e n i sme rő s n e k !

Labdarúgás

7. forduló

8. forduló

Megyei II. osztályú bajnokság

9. forduló

1. forduló

2. forduló
Kék Tó Öregfiúk Labdarúgó Bajnokság
1. forduló
2. forduló
3. forduló

3. forduló
4. forduló

4. forduló

5. forduló

A következő fordulók programja:
5. forduló:

6. forduló

7. forduló

A következő fordulók programja:
6. forduló

8. forduló
Horváth Péter

Megfürdetem Marcipánt

Bató Bernadett
Ifi Jánosnénak.
Születésnapodra
Ünnepi hangulat
lengi be a szobát,
boldogan fogadod
barátok mosolyát.
Ezüstösen csillog
fent a Hold az égen,
ő is rád mosolyog
ott a messzeségben.
Öregebbnek lenni
gyerekként szeretnénk,
mikor odaérünk
rögtön visszamennénk.
Ötven éves lettél,

hosszabb lett most a múlt.
Elszállt negyvenkilenc
mégse légy szomorú.
Ősz hajszál is csillan
itt-ott a többi közt,
az évek múltával
ő is beköltözött.
A múltadra gondolj
mindig szeretettel,
így lehetsz örökké
elégedett ember.
Vigyázz mindig arra
szomorú sose légy,
így lehet a jövőd
boldog és csodaszép.

Kristóf Ferencnek
Születésnapodra
Elhervad a virág, elmúlik az
élet,
sasszárnyon repülnek hónapok
és évek.
Ám de a szeretet nem múlik el
soha,
s nem látszik meg rajta az idő
vasfoga.
Áldjon meg az Isten mind a két
kezével,
sok-sok boldogsággal és sok
szerencsével
Boldog születésnapot!

Erdély bevétele
(élménybeszámoló)

És ott lehet vásárolni?

Bató Bernadett

