Döntött a kormány: Balatonberényé az egykori honvédségi üdülő!
A Kormány az állami vagyonról szóló
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Kép forrása: www.marcaliportal.hu
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megvalósítása érdekében ingyenesen Balatonberény Község Önkormányzata tulajdonába kerül.

A Kormány felhívja a

nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy a kedvezményezettel a

tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő

bejegyzésére alkalmas szerződés a határozat közzétételét követő hat hónapon belül megkötésre
kerüljön.
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2005-ben kezdeményezte az egykori
HM Üdülő önkormányzati tulajdonba adását, így a kormány döntésével egy majdnem kilenc éve
húzódó ügy zárult le a község számára kedvező módon.
www.balatonbereny.hu

Minden Kedves Olvasójának
áldott, boldog
húsvéti ünnepeket
kíván
a Balatonberényi Tükörkép
szerkesztősége!
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FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy községünkben

2014. évi LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJA:
április 22.,23.,24.
A kihelyezett nem háztartási hulladék elszállítását a szolgáltató
április 25., 26-án végzi,
ettől eltérő időpontban lomot kihelyezni tilos és szabálysértés miatt bírságolható.
Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Balatonberény, 2014. március 20.
Tisztelettel:
Horváth László sk
polgármester

eTanácsadóknak tartott tréninget a NIIFI Balatonberényben
Az eTanácsadók szakmai tudásának fejlesztését, az
eMagyarország pontok segítését, szolgáltatásainak
bővítését, és nem utolsó sorban a digitális írástudás
népszerűsítését tűzte ki célul az a regionális Workshop
sorozat, amelyet a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési
Intézet (NIIFI) eMagyarország Centruma
indított útjára 2014 februárjában, és amelynek immár
4. állomása volt Balatonberényben.
A helyszínen, a Balatonberényi Művelődési Ház,
Közösségi- és Iskolai Könyvtárban először Berencsi-Eke
Csilla köszöntötte a résztvevőket a NIIFI részéről, majd
Soltész Anikó tréner előadásai tették színessé és
izgalmassá a napot.
A rendezvényen olyan kommunikációs technikák
kerültek bemutatásra, amelyeket alkalmazva az
eTanácsadók
munkája
hatékonyabbá
válhat.
Elhangzottak olyan különböző kommunikációs stratégiák és gyakorlati tanácsok is, amelyek a
különböző célcsoportok (pl. pályakezdő fiatalok, munkanélküliek, helyi vállalkozások vezetői, vagy
aktív életet élő idősek) megszólításához a leghatékonyabban alkalmazhatók.
A rendezvény zárásaként a résztvevők elégedettségmérő kérdőíveket töltöttek ki, melyek célja,
hogy a szakmai teendőket az eTanácsadók igényeinek, meglátásainak figyelembe vételével tudja
kialakítani az eMagyarország Centrum.
A rendezvény résztvevői által kitöltött elégedettségmérés, illetve személyes tapasztalataink alapján
elégedettek lehetünk, hiszen az anonim kérdőívünket kitöltő résztvevők – a szakmai szempontokat
és a találkozó lebonyolítását, hangulatát illetően is - elégedettek voltak a rendezvénnyel.
Barjákné Martin Judit

Önkormányzati hírek
Figyelem felhívás!
MINDEN NAGY TŰZ KIS TŰZZEL KEZDŐDIK!
A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szoktuk
megsemmisíteni, illetve hasonló veszélyt jelent még az egyéb szabadtéri főzés, sütés, grillezés.
A települések többségén a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék
égetésének követelményeit, szabályait. A helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat az égetés
során maradéktalanul be kell tartani.
Balatonberény közigazgatási területén levő ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése
június 1. és szeptember 15. között tilos.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az
illetékes tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
Az összegyűjtött égetnivalót lehetőleg egy gödörben helyezzük el, vagy árkoljuk körül
előtt.

tűzgyújtás

A sütőhelyet hasonló kialakítással kell kialakítani (környezetében ne legyen éghető anyag; legyen
a tűz oltására alkalmas eszköz, anyag; stb.).
Szélcsendes időben gyújtsuk meg a tüzet, ha feltámad a szél annak erősségét figyelembe véve,
oltsuk el a tüzet.
Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet.
A tevékenység befejeztével győződjünk meg arról, hogy teljesen eloltottuk-e a tüzet és ne maradjon
még izzó, parázsló anyag, mert ez további tűzveszélyt jelent (locsoljuk le a parázsló részeket és
várjuk meg, amíg a teljes füstölgés, gőzölgés megszűnik).
Az égetés során akkora tüzet szabad csak rakni, amit a rendelkezésre álló eszközökkel, erőkkel el
tudunk oltani (tartsunk készenlétben vizet, homokot, lapátot).
A sütőhelyek megválasztása az uralkodó széliránynak megfelelően történjék, számolni kell arra,
hogy a szél erősségének változása a láng nagyságát, irányát jelentősen befolyásolja.
A ruházat megválasztása a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (lehetőleg ne bő, lebegő
ruházatban menjünk a tűz közelébe; ne engedjük a gyerekeket a tűz fölött átugrálni).
A főzéshez, sütéshez használt eszközöket stabilan rögzítsük, megfelelően telepítsük (a felboruló
edényzet égési sérülést okozhat, illetve a felboruló grillből a kiszóródó izzó faszén gyújtási veszélyt
jelenthet).
A tűzvédelmi előírásokat be nem tartók és ezzel tüzet okozók kötelezően kiszabandó súlyos
szankciókra számíthatnak, melynek minimális összege 200.000 Ft!
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
H-8701 Marcali, Templom u. 2.
Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu
Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu
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Több mint másfélszáz facsemetével gazdagodott községünk
Több
mint
százötven
facsemetével
gazdagodott
községünk.
A
Balatonberényi
Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. dolgozói a Balatoni Bringakörút mentén, a
Községi Strandon, a szabadstrandon, a naturista strand parkolójában, a Kossuth téri új
játszótéren, illetve a Nefelejcs utcában ültették el a növényeket.
Amint a honlapon lévő galéria képei is mutatják, a régi díszfák metszése is megtörtént, azok már
gyönyörűen virágoznak. A közterületeken és a strandon kiültették a színes, egynyári virágokat,
illetve a felújított sportöltöző környékén is füvesítettek, dísznövényeket ültettek a cég
munkatársai, valamint felújították a Szabadság utcai kopjafákat.
A Községi Strandon befejezéséhez közeledik az óriáscsúszda bontása, melynek helyén felnőtt
játszótér, szabadtéri konditerem épül, a "nagystéget" pedig térkövezett járdán közelíthetjük már
meg a nyáron.
www.balatonbereny.hu

Háziorvosi felhívás
Tisztelt Betegeim!
Április hónapban az alábbi napokon a rendelés elmarad:
április 1-jén kedden, április 4-én pénteken ,április 8-án kedden,április 23-án szerdán és április
29-én kedden.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Dr. Belina Csaba
háziorvos

Óvodai beiratkozás
A balatonberényi Csicsergő Óvodában a 2014/15-ös tanévre történő óvodai beiratkozás 2014.
április 22-én (kedd) és 23-án (szerda) 8.00 órától-15.00 óráig lesz.
Beíratni a 2011.május és 2012.május között született gyerekeket lehet.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a kisgyermek születési-anyakönyvi kivonata
- a szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája.
Ifiné Bodó Erzsébet
tagintézmény-vezető

Tisztelt Lakosság!
Kérjük Önöket, hogy a postai küldemények biztonságos, sérülésmentes kézbesítése érdekében
megfelelő méretű és minőségű zárható levélszekrényt szíveskedjenek kihelyezni a kézbesítők
által könnyen hozzáférhető helyre úgy, hogy a kutyáik a kézbesítők testi épségét ne
veszélyeztessék.
Köszönettel: Balatonberény Posta
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HELYI ÉRTÉKTÁR LÉTREHOZÁSA
Mi lehet az értéktár célja?
A térség, a hely
▪ hagyományainak
▪ művészeti és természeti értékeinek
▪ jeles személyiségeinek
▪ speciális közösségeinek
▪ új kezdeményezéseinek
bemutatása, értékelése közbecsülésük növelése A lokálpatriotizmus, gazdatudat erősítése.
.

Az értékek csoportosítása
-Tárgyi, épített, természeti
-Szellemi (helyi ismeretek, tudások, módszerek)
-Szolgáltatásokhoz kapcsolódó értékek, programok
- híres emberek
-megjelent művek, festmények....
-Helyi információ: Olyan „dolgok”, amelyek érdekeket, szükségleteket elégítenek ki, hasznos
munka van bennük, és érdeklődésre tarthatnak számot
Az értékek komplexitása: sűríthetik a tárgyi, szellemi, érzelmi- kapcsolati viszonylatokat.
A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvételének folyamata:
A település közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba a település polgára írásban kezdeményezi, a polgármesterhez vagy
az értéktár bizottsághoz címzett javaslatában.
A javaslatot a mellékelt javaslat minta szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai
út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslattétel ingyenes.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait, elérhetőségét
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató - vagy ajánló levelét.
A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI
Helyi értékké nyilvánításra a TÉB vezetőjéhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet
indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles.
A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4)
bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.
A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint
hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig
nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem
akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.
Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül , a fent leírt szavazati
aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.
NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL
A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz.
mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve kell nyilvántartásba venni.
A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést
követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
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SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Tájékoztató
a 2014/15-ös tanévre történő általános iskolai beíratásról
A Somogy Megyei Kormányhivatal a jogszabályoknak megfelelően 2014. február utolsó napjáig
kijelölte a kötelező felvételt biztosító általános iskolát minden Somogy megyei tanuló számára, és
ezt a tájékoztatást honlapján közzétette.
A
nevelési-oktatási
intézmények
működéséről
és
a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII. 31.) rendelet 22.§-a értelmében:
(1)
A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy
hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal.
(2)
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között
— a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban — köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a
választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre
emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első
évfolyamára.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §-a alapján:
(6)
Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében van.
(7)
Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó
központ véleményének kikérésével — a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell
beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A 2014/15-ös tanévre vonatkozóan
a tanköteles korú gyermekek általános iskolába történő beíratására
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kidolgozott eljárásrend szerint 2014. április 28-án, 29-én és 30-án, naponta 8 és 18 óra között
kerül sor.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 37. §:
(1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit —
jogszabályban meghatározott esetben és formában — írásban közli a tanulóval, a szülővel.
(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a
tanuló, a szülő — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
belül — a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat,... (3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú
döntést a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá b) az óvodai felvétellel
és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony
létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 38. §: (1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben
meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést a) megváltoztathatja, vagy b)
megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. (3) A
kérelem benyújtásával kapcsolatos határidő számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával
kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 'hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló,
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Somogy Megyei Kormányhivatal jelen értesítéssel a 2014/15-ös tanévre történő általános iskolai
beíratás időpontját nyilvánosságra hozza.
Kaposvár, 2014. március 17.
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. Telefon: (82) 502 600 Fax: (82) 502 603
E-mail: hivatal@somogy.gov.hu Honlap: www.somogy.gov.hu
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Döntött a Képviselő-testület…
A 2014. március 4-i rendkívüli nyilvános ülés határozatai:
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GESZTING Kft., mint beruházó
megbízása alapján a Balatonberény: 049/3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-29-3031-33, valamint 036 és 037 hrsz. területekre a KÉSZ Kft. által készített Telepítési
tanulmánytervet elfogadja.
2. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a GESZTING Korlátolt Felelősség
Társaság (képviseli: Schnierer Karina, ügyvezető, székhelye: 2824 Várgesztes, Széna utca hrsz.:
339.)., Cégjegyzékszáma: 11-09-020881, adószáma: 24100214-2-11, mint beruházóval az önálló
egységekből és apartman házból álló üdülőterület létrehozásáról szóló várhatóan „Balaton
Villapark” elnevezéssel - a településrendezési szerződés-tervezetet az alábbi módosításokkal
fogadja el:
2 5. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatósági eljárások mihamarabbi
befejezése érdekében amennyiben a másik Fél engedélyezés érdekében folytatott eljárása során, a
bármilyen szempontból még függő jogi helyzet folytán a másik Fél aláírása, nyilatkozata
szükségessé válik, úgy ezt a nyilatkozatot felhívást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8
napon belül a jogszabályoknak megfelelő tartalommal.
2.6 pont törlendő
3.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a
véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán szükséges
intézkedéseket megtenni, ezek ügyében haladéktalanul együttműködnek akként, hogy az ezzel
kapcsolatos valamennyi költséget Beruházó viseli, és azt megelőlegezi az önkormányzat részére. A
településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségét, a változtatás miatti
esetleges ismételt véleményeztetési kötelezettséget Felek vállalják.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a rendezési terv hatálybalépését követő 60 napon belül
megkötendő Beruházási Együttműködési Szerződésben szabályozzák a jelen szerződésben nem
tárgyaltakat, különös tekintettel a fejlesztés részleteire, a megvalósításhoz szükséges turisztikai
elképzelések realizálására, illetve a beruházás megvalósítása kapcsán a községet érintő turisztikai
és egyéb hatásokra.
(5.1, 5.2. pont helyett)
6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó jogosult a jelen Szerződésből fakadó jogait
és kötelezettségeit együttesen harmadik személyre átruházni, amennyiben az új beruházó jelen
Szerződést megismerte, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az
átruházáshoz jelen pont szerinti kötelezettségvállalás új beruházó általi aláírása esetén az
Önkormányzat további hozzájárulása szükséges.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben tervezett út- és járda
felújítások, építések feladatára meghívásos eljárás keretében az alábbi cégeket kérje fel
ajánlattételre:
Lutor László egyéni vállalkozó 8700 Marcali Bem u. 35.
Reál-Munkagép Kft. 8360 Keszthely Bajcsy Zs. u. 43.
Bástya Fővállalkozó Kkt. 8360 Keszthely Fő tér 6-8.
A KT 2014. március 7-i rendkívüli nyilvános ülésének határozatai:
a. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján
létrehozza a Települési Értéktárat.
b. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság
tagjának megválasztja
Kovács Ilona Balatonberény Ady Endre u. 4., szám alatti lakos, helytörténészt,
Zibák Istvánné Balatonberény Dózsa György u. 24/A. szám alatti lakos képviselőt,
Barjákné Martin Judit Balatonberény Kossuth u. 151. szám alatti lakos, Művelődési Ház vezetőt
c. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Települési Értéktár létrehozásáról tájékoztassa a Somogy Megye Közgyűlésének elnökét.
d. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Települési Értéktár
Bizottság működési szabályzatát az előterjesztés szerint.
e. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Települési Értéktár
Bizottságot, hogy 2014. április havi testületi ülésre készítse elő 2014. évi munka- és pénzügyi
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tervét, mely a bizottság feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyvitelei
feltételeket bemutatja.
f. ) Balatonberény község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot
nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására (Pályázat kódja:HUNG2014-B) 3.000.000 Ft összegben, melyhez 100.000 Ft önrészt biztosít 2014. évi költségvetésében.
A KT 2014. március 20-i rendkívüli nyilvános ülésének határozatai:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Balatongyöngye
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS 8640 Fonyód Fő u. 19. tagja kíván maradni a
továbbiakban is.
A KT 2014. március 27-i nyilvános ülésének határozatai:
1. Horváth László polgármester a két ülés közötti események sorában elmondja, hogy a képviselőtestület döntése alapján a jövőben is a Balatongyöngye egyesületben végzi munkáját az
önkormányzat.
Március 1-én a községben tartották meg a Vízi Polgárőr Egyesület közgyűlését.
A Kossuth téri játszótér műszaki átadása megtörtént, jelenleg a parkosítási, füvesítési
munkálatok folynak. A jövő héten vehetik birtokba a gyermekek a játszóteret.
A csíkszentimrei testvér-települési kapcsolat keretében augusztus 3-10 között lesz az erdélyi nyári
táborozás. Ezzel kapcsolatos felhívást a helyi gyermekek szülei részére megküldte. Várhatóan 14
gyermek táborozását tudja az önkormányzat támogatni, melyre 400 e Ft-ot terveztek a költségvetésben.
Az április 6-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos előkészületeket a közös hivatal rendben
végzi. A közvilágítással kapcsolatos fejlesztés során kisebb akadályt gördített az Eon, így április
végén zárul a projekt. Kéri, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
adott jelentést, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatását fogadja el.
a. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.
b. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról,
fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.
2.a.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2013. évi
tevékenységéről adott beszámolót elfogadja.(5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül)
b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
háziorvos személyes jelenletét egyeztetett időpontban bizottsági ülés keretében biztosítsa. (6 igen
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül)
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2013. évi
tevékenységéről adott beszámolót elfogadja, és megköszöni a lakosság érdekében végzett munkáját.
4. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról adott PTKI Bizottsági jelentést elfogadja.
5. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadja.
6. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzési tervét a
következők szerint állapítja meg:
Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve
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A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, az elfogadását követő öt
munkanapon belül az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2019. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település
honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni.
7. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal 20/2013. (11.13.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési
Szabályzatát a következő kiegészítéssel jóváhagyja:
A XII. Pénzügyi, számviteli rend cím kiegészül a következő 4. ponttal:
„4. A fenntartó önkormányzatok, és intézményeik, így a Közös Önkormányzati Hivatal belső
ellenőrzését a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása II./1. h. pontja
alapján a Társulás végzi.”
A módosítás hatálybalépésének napja: 2014. április 1.
8. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonberény 028 hrsz-ú
(ipari-logisztikai terület) új bekötő útjának létesítéséhez szükséges mezőgazdasági területeket
kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződéssel megvásárolja az ingatlanforgalmi szakértő által
megállapított és az eladók által elfogadott 160 Ft/m2 vételár ellenében az alábbiak szerint:
aa.) a balatonberényi 030/4 hrsz-ú Rigó Marianna és Rigó Nikoletta 8800 Nagykanizsa, Bajcsy
Zs. u. 74. szám alatti lakosok tulajdonát képező 4. 6641 m2 területből 3000 m2-t, 480.000 Ft
vételárért,
ab.) a balatonberényi 030/28 hrsz-ú Lakos István 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth L. u. 24.
szám alatti lakos tulajdonát képező 6063 m2 területet 970.080 Ft vételárért,
ac.) a balatonberényi 030/60 hrsz-ú Feigl Józsefné 8360 Keszthely, Bercsényi M. u. 3. szám alatti
lakos tulajdonát képező 3640 m2 területet 582.400.-Ft vételárért.
a. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
területek megvásárlásával kapcsolatos közigazgatási és polgári jogi eljárásokat elindítsa, a
szükséges jognyilatkozatokat aláírja.
b. ) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az a-b.) pontok végrehajtása
érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy a Westbay Kft-vel megkötött megállapodás
alapján a vételárat, a közigazgatási és polgári jogi eljárásokkal kapcsolatosan felmerülő költségek
letétbe helyeztetéséről gondoskodjon.
9. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a NIF Zrt Lepsény Balatonszentgyörgy
közötti
vasútvonal-rekonstrukciója
keretében
Balatonberény
településrendezési tervének módosítására vonatkozó átiratát, valamint a háromoldalú
megállapodás-tervezetet
.

A képviselő-testület a település teljes területére vonatkozó településrendezési tervének teljes
átdolgozásának elkészítésével egyidejűleg kívánja a NIF Zrt kérelemében foglaltakat
megvalósítani. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Geszting Kft-vel a villapark
kialakításával kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot, egyrészt a megállapodás megkötése,
másrészt a NIF Zrt kérelmében foglaltak megoldása érdekében.
10. Balatonberény Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LX1V.
törvény 86. § (1) - (4) bekezdése értelmében fennálló, a Balatonberény 2430 hrsz-ú ingatlanra „városképi jellegű építmény" - vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.

Templomfelújítás, Balatonberény, 1977. október 22.

A képet beküldte: Györei József

Legendák
A sárvári menyasszony
A kocsmáros lelkét eltöltötte a büszkeség, ahogy a betérő ifjúnak mesélt. - Nádasdy Tamás
urunk világot járt bölcs ember és okos hadvezér. Sárvár nem kerül török kézre! Most, a tél
elmúltával már a várat erősítteti. De a vitézeivel is törődik, a jobbágysággal is emberségesen
bánik. Nem tűr meg udvarában hitvány embert, elszámolást, szegődményt hamisító,
jobbágynyúzó ispánt. Mióta országbíró lett, hol Bécsbe, hol Pozsonyba szólítják a haza gondjai.
Ilyenkor felesége, Kanizsai Orsolya intézi Sárvár ügyeit.– Igen, már hallottam erényeiről. – szólt
Mihály. – Ők ketten a nemzeti kultúra és a műveltség erősségét őrzik. Maga Tinódi Sebestyén
regélt róla. – A lantos? – derült fel a kocsmáros arca. – Jó pár kupa bort megivott ennél az
asztalnál. – Édesapám meg Sylvester János szolgájaként dolgozott Újszigeten.- lépett be egy
karcsú, fiatal, fekete lány az ivóba. – Mutassa csak meg a magyar nyelvű Újtestamentumot! –
emelt le egy bőrbe kötött könyvet a polcról. – Ott voltam, mikor készült. Én sem bort mértem
egész életemben. – dicsekedett a kocsmáros. – Hetente kétszer itt gyűlünk össze ájtatoskodásra.
Ha van kedve, tartson velünk! Ágota lányom majd átszól az úrfiért. Most pedig vezesd fel a várba
a deákot!
Amikor az apród Madarász Mihályt bejelentette, az asztalnál ülő lányok felpillantottak
kézimunkáikból, majd szemlesütve hajoltak munkájuk fölé. – Nagyasszonyom, a keleti végekről
hoztam hírt országbíró urunknak. – hajolt meg Mihály. – Rossz híreket hoztál? – állt fel Kanizsai
Orsolya. – Bizalmas a mondanivalóm. – intett fejével a hölgykoszorúra. – A lányok itt tanulják a
háziasszonyok munkáját, hogy jó feleség legyen belőlük. Úgy gondolom, ráfér a szemükre egy kis
pihenés. – küldte ki őket Orsolya a kertbe. – Tinódi Sebestyén küldi. – adta át a deák a levelet. –
Mi áll benne? – Azt nekem nem mondta el. De, amit Gyulától idáig láttam, az felér egy
siratóénekkel. – sóhajtott Mihály. – Azonnal elküldöm az uram után, te meg itt megvárod a
választ. A lányaim örülni fognak a társaságodnak.
A várakozás hosszú hetei alatt Mihály összebarátkozott a várban dolgozó mesteremberekkel,
vitézekkel, lovászokkal. Legtöbbet az istállóban időzött. Lovakat tört be, gyakorolta a bajvívást a
nemes paripákon. Késő délután azonban lement a faluba, a vizesárok partjára, ahol Ági, a
kocsmáros lánya szedte csokorba a tavasz virágait. Április végén érkezett meg a válaszlevél. –
Hajnalban indulok! – mondta Mihály a nagyasszonynak. – Várj a sorodra, ifjú! Urunk azt
szeretné, ha az udvarban maradnál. Azt a levelet elviheti más is. – intette le Orsolya. – Más a
dolgom. – szegte le fejét az ifjú. – Szekretárius lehetnél, külországba járhatnál! – A török ellen kell
harcolnom! – heveskedett Mihály. – A török ellen nem csak fegyverrel lehet harcolni. Fiatal vagy.
Itt a tudás, s a haza szolgálata vár rád. S, talán a szép Báthori Klára keze…- nézett a szemébe a
nagyasszony. – Engedelmével asszonyom, én tegnap megnősültem. András Gergely lányát vettem
el.- Egy kocsmáros lányát? Egy nemesember? – háborodott fel Orsolya. - A tetteink tesznek
nemessé bennünket. Tegnap levelet kaptam Egerből. Dobó István is a vár megerősítésén dolgozik.
Míg Sárvárról Egerbe érek, sok derék vitézt kell toboroznom. Meg aztán két öreg szülém is ott vár
a várban. Azért esküdtem meg, mert lányt nem vihetek magammal. – szólt Mihály.
Másnap András Gergely háza előtt két vitéz szállt a lóra. Az egri hírhozó jókora málhát csatolt
lovára, míg Mihály a feleségét emelte a nyeregbe. – Ostoba koldus! – sziszegte Báthori Klára a
nyitott várablakban. – Nem, lányom. Derék, igazi vitéz. – csukta be az ablakot Kanizsai Orsolya.
Lipták Gábor nyomán

Csiri

Hulladékgazdálkodás
Magyarországon nagyjából 23 millió m3 települési hulladék keletkezik évente, ebből egy ember
átlagosan 257kg szemetet termel.
Hulladékgazdálkodás: rendszeres tevékenységek sora, amely magába foglalja a hulladék
tárolását, gyűjtését, szállítását, kezelését, hasznosítását, végső elhelyezését.
Célja: a hulladék mennyiségének, ill. veszélyességének megelőzése és csökkentése.
EU 5 lépcsős hulladék hierarchia alkalmazását követeli meg, amely a következőképp rangsorolja
a hulladékgazdálkodás módjait:
1. A hulladék képződésének megelőzése, csökkentése a forrásnál
• Tisztább technológia
• Technológia módosítása, termékek változtatása
2. Újrafelhasználás (pl. üvegek)
3. Újrafeldolgozás
4. Hulladékhasznosítás
• Újrahasznosítás (pl. papír, PET)
5. Biztonságos ártalmatlanítás
• Lerakás
• Égetés
Hulladékgazdálkodás alapelvei:
1. A megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve.
2. Az elővigyázatosság elve: a veszély, illetve a kockázat valós mértékének ismerete
hiányában úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének.
3. A gyártói felelősség elve érvényesüljön a következőkben:
• A termék és a technológia jellemzői
• Az alapanyagok megválasztása
• A termék jellemzői és élettartama
• Az újrahasznosíthatósága
• A termékből keletkező hulladék hasznosítása és ártalmatlanítása
• A kezelés költségei
4. A megosztott felelősség elve: a termék és az abból származó hulladék teljes
életciklusában érintett szereplőknek együtt kell működniük.
5. Az elvárható felelős gondosság elve: A hulladék birtokosa köteles a lehetőségeinek
megfelelően mindent megtenni a hulladék környezetterhelő hatásának redukálása érdekében.
6. Az elérhető legjobb eljárás elve: Az adott műszaki és gazdasági körülmények között
megvalósítható leghatékonyabb megoldás.
7. A szennyező fizet elve: A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék
gyártója köteles a hulladék kezelési költségeit megfizetni.
A szennyezés okozója, előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés
megszűntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért.
8. A közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és
gazdasági hatékonyság figyelembe vételével kiválasztott - lehet legközelebbi, arra alkalmas
létesítményben kerülhet sor.
9. A regionalitás elve:
• A fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontok érvényesülése.
• A kezelési igényeknek megfelel területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozása.
10. Az önellátás elve: országos szinten a hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell
törekedni.
11. A fokozatosság elve: A hulladékgazdálkodási célokat az érintettek lehetőségeinek
teherviselő képességeinek figyelembe vételével kell elérni.
12. A példamutatás elvét kell érvényesíteni (állam és az önkormányzat).
13. Költséghatékonyság elve: A hulladékgazdálkodásban érintettek költségeinek a lehet
legnagyobb környezeti eredményessége.
Varga Zsolt
környezetmérnök
Forrás: Hulladékgazdálkodási jegyzetek, Pannon Egyetem

Tavasz
Fészekrakás
Számomra a tavasz a legszebb évszak. A természet ébredésével színpompába öltözik a környezet.
A téli szürkeség után a szemem valósággal issza magába a kibontakozó zöld színek széles
skáláját. A nap melengető napsugarai mellett azt hiszem, mindnyájan ezt várjuk. Tavaly egy
erdész ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy már kopogtat a kikelet, mert a madarak
párban repülnek. Valóban, egy hét múlva meg kellett szabadítanom kiskutyámat
gyapjúszerű
bundájától. A tetemes szőrtömeg eltávolítása után tűnt fel, hogy megsokasodtak a fűben ugráló
rozsdafarkúak. Kíváncsian lestem, vajon mit gyűjtenek. Meglepetésemre, a szél által szétfújt
szőrszálakat szedték össze. Hamarosan megjelentek a feketerigók, s nagy buzgalommal kutattak
a fészekbélelő anyag után. A félénk cinegék behúzódtak a sűrű sövény biztonságot adó zöldjébe, s
zajos csiviteléssel adtak hangot bélésanyag iránti igényüknek. Mosolyogva vettem ki a kukából a
kincset rejtő reklámszatyrot, apró csomókat tekerve fűztem fel őket a fagyal ágas-bogas
kinövéseire. Egy hétig virítottak az apró pamacsok a kerítésen, szorgos madaraim mind
felhasználták a fészekrakáshoz. A feketerigó az ereszcsatorna hajlatában, a rozsdafarkú a
szúnyogriasztó és a fal közti résben költötte ki fiókáit. Tanúja lehettem szorgos, fáradhatatlan
szülői mivoltuknak és az éhes ifjú had szüntelen követelődzésének. Gerlepárom is megtisztelt
bizalmával, a terasz fölé benyúló faágra építette hányaveti fészkét. Bizony tanulhatna alaposságot,
mérnöki pontosságot apró társaitól. A lazán összedobált, alig bélelt fészekből kilátszódtak a
tojások, amit egy erősebb szél le is sodort.
Aztán kirepültek a fiókák. Az udvar nagyon jó élelmezési forrásnak bizonyult. A feketerigó
gilisztavadászatra tanította kicsinyeit. A fűben ugrálva, néha le-lecsapott, s mire felemelte fejét,
egy kukac tekergett csőrében, amit az ifjak magukénak követeltek. Fáradt, kimerült rigóm
hajthatatlannak bizonyult, jó étvággyal elfogyasztotta zsákmányát. A hoppon maradt fiókák
másnap már a földet kopogtatták csőrükkel, s minden negyedik, ötödik koppintás eredményes
volt. Aztán figyelmem négylábú barátomra irányult. Minden nap kiszáradt vizes edénnyel várt, s
habzsolta a friss vizet. Kicseréltem az itatóját nagyobbra, ez is kiürült estére. Aggódtam, beteg ez
a kutya. Rengeteget iszik, s mégsem elég neki. Talán lázas, de az orra nedves volt. A hétvége
hozott megnyugvást. Élénk madárcsicsergésre hagytam abba a főzést. Hát az összes albérlőm
családostul járt felváltva a kutyaitatóra inni és fürödni, még a gerlék is, akik valahol csak
kiköltötték tojásaikat. Az én okos barátom pedig a teraszról megadóan nézte a virityelő sereget,
nem ugatott, nem futott le elzavarni őket. Talán tudta, hogy felesleges lótás-futásnak tenné ki
magát, vagy úgy gondolta, ő jár jobban, ő majd frisset iszik. Javában májust írtunk már ekkor. És
mivel a veréb is madár, neki is eszébe jutott, gondoskodnia kell utánpótlásról. Egy este a
szemtelenje, a bejárati ajtóban levő szőnyeget csipegette szorgalmasan, ahol az én kutyám
házőrzői tevékenysége során napozni szokott. Bentről figyeltem ténykedését. A perzsa utánzatú
lábtörlő rostjai közül szedegette ki a szőrpihéket, amelyeket a csőrében forgatva szállá font össze.
Lecsapott, majd felemelte fejét, csattogott csőrével, eközben a másik oldalon tekeredett ki a szál.
Közel fél órát dolgozott egy tíz centis sodrással, majd elrepült. Megnyugodtam, veréb is lesz az
idén bőven, csak a fecskék nem érkeztek még meg. Pedig nagy szükség lenne rájuk! Május végén
láttam meg az elsőt. Fogtam az ollót és újból megnyírtam bundás társamat, a szőrpamacsokat
ismét a kerítésre tűzdeltem fel. Remélem a sárból tapasztott fészekbe került eme puha, meleg
bélésanyagból és nem az erős szél szedte le őket a sövényről.
Csiri

"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka, adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen szeretetet."
Ezzel az idézettel köszöntjük Gőczi Andrást és feleségét 50. házassági évfordulójuk alkalmából,
és még nagyon sok szép együtt töltött évet kívánunk!!!
Szeretettel: Fia, unokái, Jutka, Marci, Noncsi, Niki, Enikő és Jani

Megemlékezés
1914 - 2014.
2014 világszerte a 10 millió emberáldozatot követelt első világháborúra emlékezés éve. Ebből
az alkalomból egy költő, - Gyóni Géza - tragikus életútját idézem fel, akit már életében 1915-től a
„világháború Petőfije”-ként emlegettek.
Édesapja Áchim Mihály - Gyón község evangélikus lelkésze kiváló verseket ír, így szüleitől
kapott szellemi öröksége alakítja pályáját.
A korabeli lapokban sorra jelennek meg versei. Kitör a háború és behívják katonának. A háború
talán legszörnyűbb harcállásába – a Przemysl-i várerődbe kerül közlegényként. Itt írja
háborúellenes és a magyar katonai helytállást, dicsőséget méltató verseit „Lengyel mezőkön,
tábortűz mellett” címmel, amelynek egyetlen kéziratát kimentik. Otthon 10 ezer példányt adnak el
belőle. Gyóni Géza lelkiségét jellemzi, hogy szinte az egész bevételt - 5000 koronát - a hadiárvák
megsegítésére ajánlja.
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetése 1873-ban határozta el, hogy a birodalom keleti
határa közelében a korabeli orosz-lengyel határtól 10 km-re fekvő Przemysl-t a haditechnika
minden vívmányának felhasználásával a város körüli magaslatokat megerősítve, bevehetetlen
erődítményvárossá építi ki. 48 km hosszúságban 42 erőd vette körül a várost. Ebből 12
páncélerőd volt, amely a korabeli ágyúk legnagyobb tüzének is ellenállt. 1914. szept. 22-én
mintegy 120.000 katona - többségében magyar - van az erődben és kb. 200.000 orosz katona
indul újabb és újabb rohamra a nyugati erődvonal ellen, de nagy emberveszteség árán sem tudják
bevenni. Ekkor az oroszok taktikát változtattak. Ismét körbevették Przemysl-t.
Az 1914. nov. 12-től 1915. márc. 22-ig tartó ostrom mérhetetlen szenvedést hozott az
élelmiszerben egyre inkább szűkölködő védőknek, akik hiába próbálták áttörni az ostromgyűrűt,
ezáltal helyreállítani az összeköttetést az osztrák-magyar főseregekkel. Az erődítményben az
éhségtől legyengült katonák soraiból a kolera szedte áldozatait. /A holttesteket az ún. Kolerások
temetője fogadta be./ Az éhezők levágták a lovakat, a kutyákat, a macskákat. A napi 70 dkg-os
kenyéradagot levitték 20 dkg-ra. 1915. III. 14-én az erőd parancsnoka kétségbeesett lépésre
szánja el magát. Kitör a hadsereggel a várból, de a haditervet elárulják, így az oroszok felkészülve
várják a támadást. Iszonyatos öldöklés következik. Néhány óra alatt 30.000 katona hal, vagy
sebesül meg. A várvédők vérző fejjel vonulnak vissza, így nem marad más hátra, mint III. 22-én a
vár feladása. A megmaradt állatokat leölik, az ágyúkat és a páncélerődöket felrobbantják.
Több 10.000 katona orosz fogságba kerül - köztük Gyóni Géza és öccse, Áchim Mihály is. 6000
km-es gyalogút vár rájuk a szibériai Krasznojarszkig, ahová 7 hónap után érkeznek meg. /Talán
félúton lehetett a menet, amikor 1915. június 5-én, négynapos véres harc után Przemysl ismét a
Monarchia kezére kerül./
Gyóni verseivel tartja a lelket a hadifoglyokban, amik arról győzik meg a szerencsétleneket,
hogy áldozatuk nem volt értelmetlen és hiábavaló. Ekkor írja híressé vált sorait:
„Barna fiúk, elő a brácsát
Ott künn a halál hegedül,
Sírunk a varjak meg nem ássák
Míg él a dal: Hazádnak rendületlenül...”
1915 karácsonyán Forgács Ilona grófnő a Nemzetközi Vöröskereszt nevében meglátogatja a
hadifogoly-tábort, ő az, aki kicsempészi a költő utolsó verseskötetét, a „Levelek a kálváriáról” című
művét. Amikor 1917. július 8-án öccse meghal, Gyóni Géza is feladja. Nem akar tovább élni.
Elhatározza, hogy nem vesz több táplálékot magához. 1917. július 25-én, napra pontosan 33 éves
korában Krasznojarszkban éhenhal. Olyan közel volt már 1918, a háború vége, de közel volt
1920, a trianoni döntés éve is. Mit érezhetett az a fogoly - ha akadt ilyen egyáltalan - aki
hazakerült, de a „hazáját” már nem Magyarországnak hívtak. Saját sírversét előreláthatóan
„Sírvers” címmel még 1916-ban megírja:

„Boldog, ki itt jársz, teérted is
Megszenvedett, ki lennt nyugszik, a holt,
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”
A fogoly katonatársak tudják, hogy a téli tüzelőhiány miatt az elhunyt társaik sírjára állított
sok-sok fakeresztet az őslakosok összegyűjtik és tüzelőnek használják, ezért arra gondolnak,
hogyha egyszer lehetőség lesz imádott Gyóni Gézájukat hazavinni, meg kellene valahogy jelölni a
testet, hogy megtalálják. Szétvernek egy kis fahordót, lehúzzák róla a vasabroncsot és ráhúzzák a
költő testére úgy, hogy a karjai is az abroncson belül legyenek. Így temetik el 1917. július 26-án.
Életének utolsó verstöredéke - utolsó üzenete a szibériai orosz hadifogságból - melyet a
hadifogoly-kórház falára írt fel szénkrétával így szól
„Térjetek meg és szeressetek
Elnyel mindeneket a hőség,
És csak Istené a dicsőség..”
Gyóni Gézát a világháború egyre mélyülő és szinte elviselhetetlenné váló szenvedései teszik
nagy költővé. Nevét 1915 óta ismeri Európa.
A „Csak egy éjszakára...” c. versét már ekkor lefordítják franciára és angolra, de a háború alatt
több verse is megjelenik idegen nyelveken. Halála után 17 esztendővel 1934-ben a Brit Irodalmi
Társaság nemzetközi pályázatot hirdet. Erre a pályázatra csak olyan verssel lehetett, jelentkezni,
melynek költője maga is részt vett a világháborúban. Magyarország Gyóni Géza: Csak egy
éjszakára c. versét küldte el, amit akkor Európában 10 nyelven lehetett olvasni. Ezzel a verssel mint Európa legjobb háborúellenes költője - elnyeri a pályázat nagydíját. Neve egész Európában
ismertté válik, és hamarosan a kortárs világ elismert költőjeként tartják számon. Faludy György
írja róla. Idézem: „Ő 350.000 halott és 700.000 hadifogságban eltűnt magyar katona
reprezentánsa. Költeményei a háborús helytállás, a hazaszeretet és a krisztusi részvét versei.”
:

Nem kaphat méltóbb elismerést egy író, költő hazájától, mint Gyóni Géza is - akit az
iskolákban 1945-ig kötelező tananyagként tanítottak.
De ezt követően megváltozott a világ. Egy sor kiváló, értéket teremtő író, költő műveit
„száműzték”. Az okok között szerepelhetett politikai, vallási kötődés, vagy arisztokrata származás
és sok más, ami ütközött a kommunista eszmeiséggel. Valahol ezt olvastam: Az oktalanul
kirekesztettektől az állhatatlan világ fordul el. Az látja őket hol árnyban, hol fényben. „Gyóni Géza
korát tekintve éltetett volna még 1945 után is, de hogy viselte volna el, ha szembesül a
kirekesztettséggel. Kerülhetett volna Faludy György sorsára is, akit Recskre, internáltak és 1956ban kimenekült külföldre.
1959-ben egy nagyvállalat kereskedelmi, osztályának irodájába kerültem nyári munkára. Az
osztályvezető elvtárs kezembe adta a cég helyi újságját és kérte elemezzem az abban megjelent
saját versét. Ez 55 éve volt és mégis tisztán emlékszem a nagy MŰ befejező soraira:
„Amióta ember néz az égre
Vörös Csillag volt a reménye.”
Mai szóhasználattal élve, akkor ez volt a „trendy”. Az írásom végén közreadom Gyóni Géza
versét, kérem, hasonlítsák össze, a kettő közül melyiket kellett volna inkább „száműzni” a magyar
irodalomból.
Herczeg Ferencet - a jobbról és balról is elismert írófejedelmet - 1949-ben az Írószövetség
akkori főtitkára tegező formájú levélben arról értesíti, hogy kizárták az Írószövetségből. Így
válaszol: „Kéretik nem tegezni, egyébként nem voltam soha az Írószövetség tagja.” 1950-ben
elűzik Hűvösvölgyi villájából és 87 évesen kitelepítik a Hortobágyra. Visszakerülése abszurd és
tanulságos. 1953-ban egy szovjet íróküldöttség érkezik Bp-re, és keresik Herczeg Ferencet, az
„írófejedelmet”. Nagy az ijedelem, hiszen tudják, hogy a villája már másé ő pedig már 3 éve a
Hortobágyon él. Ekkor a hűvösvölgyi villa 2 szobáját gyorsan berendezik, visszahozzák a
Hortobágyról és fogadja az író elvtársakat. /90 éves/ A következő évben meghal.
(Folytatása következik)
Mátrainé Anna

Labdarúgás
Megújult a sportöltöző
A berényi sportszeretők régi vágya vált valóra, hiszen a TAO pályázatnak köszönhetően megújult
a Balatonberényi Sportegyesület öltözője.
Az évek óta beázó tető és a korszerűtlen fűtés- és melegvíz-rendszer régóta sok problémát okozott
a mindennapokban. Az összesen bruttó 10 millió forintba kerülő beruházásnak köszönhetően új
tető került az épületre, teljesen megújult a zuhanyzó és a wc, korszerű fűtőrendszer került
kialakításra, valamint új külső és belső festést, s térkövezett játékoskijárót kapott az öltöző.
Beépítették a korábbi előteret, s az alapterület növelésével két új helyiséggel is gazdagodott az
épület: balról és jobbról tágas szertár, illetve gépház fogadja a látogatót .
A beruházás 70 %-át, 7 millió forintot TAO pályázati forrásból fedezte az egyesület, a maradék
30% önrészt Balatonberény Község Önkormányzata biztosította. Az öltözőt egyébként nem
csupán sportcélokra használja településünk, hiszen a nyári programok fellépői is igénybe veszik.
A Balatonberényi SE újabb TAO-forrásra is pályázott: ezúttal új labdafogó hálók, új
öntözőrendszer, új korlátok kiépítése, illetve új öltözői bútorzat beszerzése a cél.
A megújult balatonberényi sportöltöző hivatalos átadására várhatóan a május 1-jei falunapon
kerül majd sor.
A
nyertes
pályázatról
további
információkat
találnak
községünk
honlapján
a
http://www.balatonbereny.hu/lakossag/node/2379 linkre kattintva.
www.balatonbereny.hu

Nem megy a tavasszal…
21. forduló:
Mindössze egyetlen győzelmet tudott aratni
Balatonberény - Fonyód 0:2 (0:2)
labdarúgócsapatunk
a
bajnokság
utóbbi
U21: Balatonberény - Fonyód 0:3 (0:1)
fordulóiban.
Ez
akkor
is
elég
gyenge
teljesítmény, ha jórészt a tabellán előttünk álló
A következő fordulók programja:
ellenfelekkel
mérkőztünk.
Együttesünk
a
Magyar Kupából is kiesett, itt a megyei első
KAPOSFÜRED SC-BALATONBERÉNYI SE
osztályú Balatonlelle búcsúztatta a mieinket.
2014.04.12. 16:00
Örömteli, hogy ifjúsági csapatunk kétszer is BALATONBERÉNYI SE-BALATONSZENTGYÖRGY
nyerni tudott. A felnőtt a hatodik, az ifi a
2014.04.20. 16:30
tizennegyedik helyen áll.
BALATONSZABADI LE-BALATONBERÉNYI SE
Öregfiúk csapatunk első mérkőzésén vereséget
2014.04.26. 16:30
szenvedett Balatonkeresztúron, majd második BALATONBERÉNYI SE-SZŐLŐSGYÖRÖK KSE
meccsén egy pontot szerzett a Balatonszabadi
2014.05.04. 17:00
ellen, s jelenleg a kilencedik a tabellán.
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
Jó hír viszont a csapat háza táján, hogy végre
összecsapások előtt kezdődnek!
elkészült az öltöző felújítása. A hivatalos
átadóra a május 1-jei falunapon kerül majd sor.
SLASZ Öregfiúk Bajnokság
Eredmények:
Megyei II. osztály

Balatonkeresztúr – Balatonberény 4:1 (3:1)
Balatonberény – Balatonszabadi 2:2 (2:2)

17. forduló:
Balatonberény - Kéthely 0:2 (0:0)
U21: Balatonberény - Kéthely 1:5 (1:0)

A további fordulók programja:

18. forduló:
Lengyeltóti - Balatonberény 1:0 (1:0)
U21: Lengyeltóti - Balatonberény 2:3 (1:1)
19. forduló:
Balatonberény - Igal 4:1 (3:1)
U21: Balatonberény - Igal 5:3
20. forduló:
Balatonboglár - Balatonberény 3:0 (0:0)
U21: Balatonboglár - Balatonberény 10:2 (3:0)

BALATONBERÉNYI KSE-BALATONSZABADI LE
2014.04.07. 18:00
BALATONI VASAS SE-BALATONBERÉNYI KSE
2014.04.14. 18:00
BALATONBERÉNYI KSE-TABI VÁROSI SC
2014.04.22. 18:00
FONYÓDI PETŐFI SE-BALATONBERÉNYI KSE
2014.04.28. 18:00
BALATONBERÉNYI KSE -VISZ-DÉL-BALATON FC
2014.05.05. 18:00
Horváth Péter

Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Április 16. (szerda) 19.00 Simándy bérlet
Április 29. (kedd) 19.00 Festetics bérlet
William Gibson:
LIBIKÓKA
-színmű egy részbenPinceszínház
Szereplők: Dobó Kata, Szervét Tibor
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft
Május 8. (csütörtök) 19.00
Bérleten kívüli táncszínházi előadás
FLAMENCO TAVASZ
-táncszínházi előadásJegyár: 2.000 és 2.500 Ft
Hangversenyek, KONCERTEK
Május 8. (csütörtök) 19.00
Nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ!
NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán
Ünnepi hangverseny Richard Strauss születésének
150. évfordulója tiszteletére.
Jegyár: 2.300 és 2.700 Ft Diákjegy: 900 Ft
.

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Május 9. (péntek) 16.00
Nyitott szemmel
Goldmark Károly Művelődési Központ
A VISEGRÁDI PALOTAKERT
Előadó: Dr. Pálóczi Horváth András történész-régész
Április 28. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub
Norvégia magyar utazói és a Spitzbergák
Diavetítéssel egybekötött előadás.
Előadó: Dr. Kubassek János geográfus,
múzeumigazgató
HELIKONI ÜNNEPSÉGEK
2014. április 24-26.
Április 24. (csütörtök)
11.00 Festetics Kastély parkja
Gr. Festetics György szobrának megkoszorúzása
Helikoni felvonulás a városon keresztül
12.00 Helikon park
Ünnepélyes megnyitó, a helikoni láng meggyújtása
7.00- Bemutatók a verseny különböző
kategóriáiban több helyszínen
13.00- Fő tér, nagyszínpad
„Tiéd a színpad!” - versenyen kívüli fellépések
14.00 Fejér György Városi Könyvtár
Film és mozgókép kategória értékelése és
folyamatos vetítések
15.00 Balaton Színház
Képzőművészeti kategória értékelése, kiállítás
megnyitó
18.45 Fő tér, nagyszínpad
„Nagy Versmondás” Jordán Tamással

19.30 Fő tér, nagyszínpad
Akkezdetphiai - slam poetry és koncert
21.00 Fő tér, nagyszínpad
30Y koncert
Április 25. (péntek)
7.00- Bemutatók a verseny különböző
kategóriáiban több helyszínen
13.00- Fő tér, nagyszínpad
„Tiéd a színpad!” - versenyen kívüli fellépések
15.00 Balaton Színház
Irodalmi kategória értékelése
19.00 Balatoni Múzeum
Helikoni Összkar - a Helikonon résztvevő
kórusok közös éneklése
20.00 Fő téri plébániatemplom
Kórushangverseny
21.00 Fő tér, nagyszínpad
Szalonna és Bandája - koncert és táncház
Április 26. (szombat)
9.00- Kategóriák értékelése, díjátadások
11.00 Festetics Kastély, Tükörterem
Komolyzenei gálakoncert
15.00 Csány-Szendrey ÁMK sportcsarnok
Helikoni fődíjasok gálája
SZÜLETÉS HETE 2014. május 5-10.
Balaton Színház
Május 5. (hétfő) 17.00
SZÜLNI JÓ!
Előadó: Dr. Dékány Ágnes szülész-nőgyógyász
Május 7. (szerda)
15.00 KISMAMA ÉS BABA-MAMA JÓGA
Vezeti: Klenovics Mónika jógaoktató
16.00 ASSZONYTÁRSI SEGÍTSÉG A
VÁRANDÓSSÁG IDEJÉN ÉS A SZÜLÉS ALATT
Előadó: Raj Zsuzsanna dúla
17.00 SZÜLÉS A TERMÉSZETI NÉPEKNÉL,
VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ELŐADÁS
Előadó: Tutsek Anna dúla
Május 8. (csütörtök)
15.30 BABAMASSZÁZS
Előadó: Nagyné Czibor Éva védőnő
16.00„MESE, MESE, MÁTKA…”
Előadó: Dr. Lampérth Melitta pszichiáter
Május 9. (péntek)
15.30„BABAKONCERT”
koncert pocaklakóknak és kisbabáknak
16.00 FEJLŐDÉS ÉS FEJLESZTÉS
Előadások a gyermek fejlődéséről pszichológus, logopédus
és gyógytornász közreműködésével a Szemfüles Egyesület
a Gyermekekért szervezésében és játszóház a kicsiknek.
Május 10. (szombat) 9.00-13.00
BABARUHA BÖRZE
Asztalfoglalás: 83/515-250

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

Választási eredmények

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 májusi számba.
Következő szám lapzártája: 2014.április 25.
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.

