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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. május hó
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-án nyilvános ülést tartott.
1. A képviselő-testület a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi pénzügyi beszámolóját 105 167 E Ft mérlegfőösszeggel,
és 20 303 E Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel jóváhagyta.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi Településüzemeltetési
Kft–nek a 2018. évi pénzügyi évéről és a 2019. évi nyári felkészüléséről adott tájékoztatót
elfogadta.
3. A testület az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi működéséről, tevékenységéről adott beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadta.
4. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és értékelte.
Az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az
Alapszolgáltatási Központ beszámolóit és tevékenységét jónak értékelte.
5. A testület megtárgyalta a 2018. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és
azt elfogadta.
6. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a 9/2019.(V.30.) számú
önkormányzati rendeletet az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2013.(V.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
7. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 10/2019. (V.30.) számú
önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.
8. A testület döntött területbérleti szerződés megkötéséről 15 éves időtartamra és felhatalmazta a
polgármestert a területbérleti szerződés aláírására.
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9. A képviselő-testület a Balatonberény 196 hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
10. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést, és a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. Korábban meghozott 49/2019(IV.25.) számú
határozatát akként módosította, hogy a díszpolgárok emlékműve Balatonberény, Székelypark
helyett a Kossuth téren kerüljön felállításra.
Horváth László
polgármester
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019. június hó
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 8-án rendkívüli, míg június
27-én rendes nyilvános ülést tartott.
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény 660/17 hrsz-ú, az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5629 m2 kivett beépítetlen területét el kívánja
idegeníteni. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a soron következő
ülésre készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé.
2. A képviselő-testület a balatonberényi 1260 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a településrendezési
eszközöket nem kívánta módosítani, ezért a felajánlott vételi lehetőség mellett döntött. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy a balatonberényi 1260 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, jogi
képviselője részére tegyen vételi szándéknyilatkozatot.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat kezdeményezését –Balatonberény külterületén 2 db
horgászhely közös üzemeltetése iránt- támogatta.
A testület elismerő oklevéllel kívánja megköszönni két nyugdíjba vonult balatonberényi
pedagógusnak a gyermekek tanítása érdekében végzett kiemelkedő pedagógiai munkáját.
Az elismerő oklevelek átadására az október 23-i ünnepség keretében kerül sor.
4. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselőtestület meghatalmazta a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos teendők lebonyolítására.
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5. A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény 660/17 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére meghirdeti a pályázati felhívást és elrendeli annak közzétételét a Zala Megyei
Hírlapban, valamint az önkormányzat honlapján. Az ingatlant 2012. óta eddig eredménytelenül
próbálta meg értékesíteni az önkormányzat.
6. Balatonberény Község Önkormányzata a „TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00021 Önkormányzati hivatal
energetikai korszerűsítése” építési beruházás kapcsán, az elkészült tervmódosítást jóváhagyta. Az
önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése építési beruházás megvalósítására a beszerzési
szabályzatában foglaltak alapján, meghívásos eljárást indít, melyre a következő cégek meghívását
rendeli el:
1. Steiner Kft. 8630 Balatonboglár, Kápolna u. 7.
2. Sávoly Invest Kft. 8732 Sávoly, Petőfi u. 4.
3. VS Liget Kft. 8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 143.
4. CLANDESTINO KFT. 8992 Bagod, Kossuth út 9.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
Köszönet a környezettudatos lakosságnak
Sikeresnek bizonyult az elektronikai hulladékgyűjtés és a használt gépjármű-gumiabroncs
begyűjtési akció. Május 18-án 10,5 tonna elektronikai hulladék, 20-án 325 darab gumiabroncs
került áramtalanításra, elszállításra. Köszönet mindazoknak, akik a kijelölt begyűjtő helyre
szállították környezetszennyező háztartási gépeiket, valamint leselejtezett gumiabroncsaikat.
Kérem a lakosság segítségét, ha külterületen illegális szemétlerakással találkoznak, azt
jelentsék be a hivatalban. Hívják fel a környezetszennyezők figyelmét a tavaszi lomtalanítási –
begyűjtési akciókra.
Vigyázzunk együtt lakóhelyünk és környezetünk tisztaságára, higiéniájára!
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
A Balatonberényi Nonprofit Kft. nevében szeretném
megköszönni Kovács János, Balatonberény, Béke u. 34. szám
alatti lakosnak a rendezett településkép kialakítása érdekében,
továbbá a Községi Strandon végzett önkéntes munkáját!
Véghelyi Róbert
sk. ügyvezető
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Búcsú Kenéz Lászlótól
Szerencsére nekem – oly sok más egyéb mellett - elmesélted, hogy annak
idején a véletlennek (bár én szívesebben nevezném a sors akaratának)
köszönhetően hogyan kerültél kőbányai születésű fiatal művészként
Balatonberénybe, abba a községbe, amelybe első látásra beleszerettél, s
amely aztán életed hátralévő évtizedeire otthonoddá vált.
Udvariasságoddal, segítőkészségeddel, műveltségeddel és eleganciáddal
nagyon gyorsan kivívtad az egész település szeretetét, megbecsülését, s
szinte észrevétlenül váltál annak szerves részévé. A Rád jellemző
szerénységgel viszonyultál mindenkihez annak ellenére, hogy munkáid
többek között a pécsi Janus Pannonius Múzeum, a Magyar Nemzeti
Galéria, a szófiai Irodalmi Múzeum, valamint a londoni British Museum
kiállításait gazdagították, s gazdagítják mind a mai napig.
Szerelmese voltál Berénynek, amely érzést a magad egyedülálló módján,
csodálatos művészeti alkotásaid segítségével festmények, domborművek
és kisplasztikák művészi kompozíciójába rejtve fogalmaztál meg újra és újra.
Nagyon sokat kaptunk Tőled… Hiszen ki tudná feledni azt a felemelő hangulatú, 1990-es ünnepséget, amikor
Bartók-domborművedet avattuk, vagy 2011-ben Kossuth-szobrod ünnepélyes leleplezését, amely alkotás
azóta is községünk éke?
De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Neked köszönhetjük – több környékbeli településhez hasonlóan
- a rendszerváltás után ismét saját önkormányzatisághoz jutó, újra önállóvá váló Balatonberény címerét is.
Közintézmények és magánházak őrzik festményeidet, amelyek vásznain a csak Rád jellemző finom
tökéletességgel élednek újra a szeretett balatoni táj természeti, épített kincsei, illetve az itt élők arcvonásai.
2012-ben A Balaton igézete című életmű-kiállításod megnyitóján a berényiek és a Téged tisztelők
megtöltötték a keszthelyi Balatoni Múzeum auláját. Emlékszem a felemelő pillanatra, amikor a Téged ünneplő
tömeg láttán könnyekig hatódtál, hogy aztán Veled együtt sírjunk mi is. Nagyunk büszkék voltunk Rád, a mi
„Művész Lacinkra”, a festőre, a szobrászra, de még inkább az emberre, akit szeretettel vallottunk immár
végérvényesen közénk tartozónak.
Jómagam külön köszönöm Neked azokat a gyakran éjszakába nyúló beszélgetéseket, amelyekből oly sokat
tanultam, legyen szó Ady Endre, József Attila költészetéről, a hajnali Csicsergőről, vagy épp a régi, kedves,
Kőbányához és az ottani sörgyárhoz fűződő gyermekkori emlékekről.
Berény nem lesz már Nélküled ugyanaz, ami volt. Sokunknak örökké hiányozni fog egy fehér ingben,
kerékpáron suhanó mosolygós alak, akinek az arcán a találkozás őszinte öröme jelent meg, ha falubelijeivel
szót válthatott, s akinek mindig, mindnyájunk számára akadt egy kedves szava.
Drága Laci bácsi! Fájdalmas most elköszönni, de hiszem, hisszük, hogy műalkotásaid finom vonalaiból,
színeid megkapó kavalkádjából újra és újra visszaköszönsz ránk, s velünk maradsz, immár mindörökké.
Nagyon köszönünk mindent Neked! Nyugodj békében!
Balatonberény Község Önkormányzata nevében: Horváth Péter alpolgármester

________________________________________________________________________________
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Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
TÁJÉKOZTATÓ
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy lakóhelyükön jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igényelhetnek
a saját otthonukban élő:
 65 éven felüli időskorúak,
 pszichiátriai betegek,
 fogyatékkal élő személyek, akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő használatára.
A szolgáltatás lényege, hogy felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából (lakásban, vagy
annak 200 méteres körzetében történő elesés, baleset, rosszullét) az érintett lakásán elhelyezett
speciális riasztó készülék használatával az ügyeletes gondozó (helyben lakó szakember) 30
percen belül megjelenik a helyszínen, és segít elhárítani a kialakult veszélyhelyzetet. Szükség
szerint segítséget hív (értesíti az orvost, központi ügyeletet, mentőt, rendőrséget, vagy
hozzátartozókat).
A rendszer működését egy lakáson felszerelt speciális készülék teszi lehetővé, amelyhez egy
testen viselhető mobil nyomógomb van hozzárendelve. Vészhelyzet esetén, nincs más teendő,
mint ennek a „pánik gombnak” a megnyomása. Ezt követően az ügyeletes Központban
érzékelik a riasztást, és haladéktalanul indítják az ügyeletes gondozót, aki a helyszínen
tájékozódik a kialakult helyzetről, és attól függően azonnali beavatkozást kezdeményez.
A szolgáltatásért 2018.04.01-től fizetendő intézményi térítési díj: 30 Ft/ellátási nap.
Amennyiben felkeltette érdeklődését jelen tájékoztatónk, vagy tud környezetében olyanokról,
akiknek szüksége lenne erre a szolgáltatásra, kérjük, tájékoztassa az érintettet, vagy jelezze
felénk az elérhetőségeink valamelyikén, hogy személyesen is tájékoztathassuk.
A szolgáltatás igénybevételéhez vezetékes telefon szükséges!!!
Tegyen Ön is egy lépést a lakókörnyezetében élők biztonságos önálló életviteléért!
Guzsvinecz Roland szakmai vezető
Elérhetőségek:
Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055
e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu
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Tájékoztató
a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatosan bekövetkezett változásokról
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, valamint a
végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet határozza meg Magyarország területén a
szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozás,
valamint a NTAK működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának
szabályait, a regisztráció ütemezését, a kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb technikai, valamint a
vendégnyilvántartó-szoftverre vonatkozó adatokat. A rendelet 2019. január 1-jén lépett hatályba. A
Kormány a NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (MTÜ) jelölte ki.
A NTAK célja az országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a magyarországi turizmusfejlesztéshez
szükséges szálláshelyek vendégforgalmi adatainak naprakész biztosítása, a szektor átláthatóságának
megteremtése, továbbá a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek
csökkentése.
A MTÜ térítésmentesen biztosítja azoknak a szálláshely-szolgáltatóknak a szálláshely-kezelő szoftvert,
akik legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat (férőhelyet) tartalmazó szálláshelyet tartanak fenn.
Ezen feltétel vizsgálatakor a szálláshely-szolgáltató által fenntartott több szálláshely esetén, az egyes
szálláshelyen meglévő szobák és ágyak számát nem kell összeadni, azaz a feltételeknek kizárólag csak az
adott szálláshely tekintetében kell megfelelni.
A szálláshely-szolgáltatónak a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5
napon belül kötelező a rendszerben a regisztrációját elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben
elektronikus. A szálláshely-szolgáltató vagy képviselője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján
azonosítja magát, míg a rendszer üzemeltetője az azonosítást követően ellenőrzi a nyilatkozó képviseleti
jogosultságát. Ennek ellenőrzése érdekében vagy az erre vonatkozó SZEÜSZ-t használja, vagy
hozzáférést kap az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartásokhoz. Az üzemeltető kizárólag a jogosultság
ellenőrzése érdekében, annak idejéig kap jogosultságot az érintett személyes adatainak kezelésére. A
rendszer maga személyes adatokat nem, kizárólag adminisztratív adatokat tartalmaz, azok rögzítését a
szálláshely-szolgáltatók végzik.
A szálláshely-szolgáltató a vendégek bejelentkezésekor elektronikusan rögzíti az adatokat egy számára
biztosított tárhelyen. A vendég személyes- és okmánya adatainak rögzítése céljából szükséges, hogy a
vendég a személyazonosítására alkalmas okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak.
A csatlakozás ütemezetten történik:
- 2019. július 1-jétől a szállodák,
- 2019. október 1-jétől a panziók, míg
- 2020. január 1-jétől a kempingek, üdülőházak, közösségi- és egyéb szálláshelyek teljesítenek majd
havi adatszolgáltatást az új rendszeren keresztül, mely kötelezően használandó lesz.
Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (IX.20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Ker. kr.) 4. §. (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket
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már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június 1-je és 2019.
június 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni.
A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első
napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját követően kötelező a havi
adatszolgáltatás teljesítése. (SZÁLLODA)
Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. §. (2) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltatási
tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019.
szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A
napi és havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgálgatás első
napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1. napját követően kötelező a havi
adatszolgáltatás teljesítése. (PANZIÓ)
Azok a szálláshely-szolgáltatók, amelyek a Ker. kr. 4. §. (3) – (6) bekezdése szerinti szálláshelyszolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek
2019. december 1-je és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A
napi és havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgálgatás első
napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi
adatszolgáltatás teljesítése. (KEMPING, ÜDÜLŐHÁZ, KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSHELY, EGYÉB)
A NTAK-ban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:
A szálláshely-szolgáltató neve, adószáma, statisztikai számjele, statisztikai főtevékenysége, székhelye,
levelezési címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, szálláshely-szolgáltatási tevékenységének
kezdő napja.
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését
követően, legfeljebb 8 napon belül köteles a NTAK elektronikus felületén átvezetni.
A szálláshely üzemeltetéssel összefüggő feladatokra vonatkozóan az alábbi jogszabályok tartalmaznak
szabályozásokat:
- 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény és kapcsolódó törvények módosításáról,
- 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól,
- 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVII. törvény végrehajtásáról.
Tájékoztatom továbbá, a NTAK bevezetésével kapcsolatban további részletes információk találhatóak a
https://info.ntak.hu/ oldalon
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT.
A szeptemberi szám lapzártája augusztus 31.!
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Újabb sikeres pályázat: bővül a szabadtéri kondipark a Községi Strandon
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonberény Község Önkormányzatának a Vidékfejlesztési
Program keretén belül a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett
VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 kódszámú, Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület - Közösségi célú
egészségre nevelő, szabadidős és sporteszközök, gépek beszerzése, infrastrukturális fejlesztése című
felhívására beadott pályázatát a kiíró támogatásra alkalmasnak minősítette.
A támogató döntése alapján önkormányzatunk 4.989.431,-Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásra jogosult.
A pályázat keretén belül a Községi Strandon lévő szabadtéri fitneszparkot fejlesztjük tovább. A
jelenlegi eszközökön felül további két eszköz beszerzése valósul majd meg. E mellett a terület 120
m2 nagyságú gumilapos burkolatot kap, illetve 1 db napelemes kandeláber is beszerzésre kerül.
A projekt fizikai befejezésének a tervezett napja: 2019. 10. 31.
Véghelyi Róbert
Horváth Péter
ügyvezető
alpolgármester
________________________________________________________________________________
Elkészült a parti sétány első szakasza
A Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán 8.975.369 Ft
támogatást nyert önkormányzatunk parti sétány
építésére 2018 évben. A megítélt támogatás 50%-ban
fedezte a beruházás költségeit, az önkormányzat saját
erőből biztosította a teljes beruházáshoz szükséges
további kilenc millió forintot. A sétány 1,8 m széles,
340 fm hosszú, 6 méterre épült a parttól, így a sétányon
közlekedők és a fürdőzők, valamint a horgászok nem
zavarják egymást. A kivitelezést nehezítette a kora
nyári esős időszak, a kapcsolódó tereprendezési
munkák a terület kiszáradása után fejeződhetnek be
véglegesen. A BFT pályázat az idei évben is kiírásra került, melyen részt kívánunk venni, tovább
folytatva keleti irányban a sétány építését.
Horváth László
polgármester
Háziorvosi tájékoztatás
Felhívom Tisztelt Betegeim figyelmét, hogy 2019. július 8-tól július 24-ig szabadság miatt a
rendelések elmaradnak, asszisztensem, Jankuné Szabó Szilvia is szabadságát tölti. Ez idő alatt
helyettesítő orvos Dr. Darabont Ferenc, Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82.
Telefonszám: +3685/377-036 vagy +3620/9392-941
Rendelési ideje: hétfő 8.00-12.00, kedd 14.00-16.00, szerda 8.00-12.00, csütörtök 8.00-12.00,
péntek 8.00-12.00
Tisztelettel: dr. Belina Csaba
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Közérdekű információk – Olvasói cikkek
Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei
A cikket –melyből egy részletet olvashatnak - közzétette a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület.
Általános bűnmegelőzési tájékoztató:
A nyár, az iskolai szünidő beköszöntésével beindul a kerékpár- és
strandszezon. Figyelmetlenségünk miatt a nyár folyamán sok
esetben válhatunk olyan bűncselekmények áldozatává, amelyeket
azonban kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetünk. A tanév
végén minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét,
azonban a szünidő nem csak gondtalan kikapcsolódást kínál. A
gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan, és mivel tölthetik
el hasznosan, kellemesen, de biztonságosan a hirtelen rájuk szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok
unatkozó, csellengő gyermekek látható ilyenkor lakáskulccsal a nyakában. Ez valószínűleg mindenki
számára ismerős látvány.
Biztonságuk érdekében minden jó tanács hasznos lehet!
Fokozottan figyeljenek oda az alábbiakra:
- Kerékpárlopások
- A fürdés és a strandlopások veszélye
- Nyitva hagyott ajtók, ablakok
- Balesetek az utakon, játszótereken
- Az utca veszélyei
- A világháló veszélyei: www.biztonsagosbongeszes.hu; www.biztonsagosinternet.hu
Tanácsok iskolai szünidőre:
A fiatalok körében történő kábítószer-fogyasztás megelőzése egész éves odafigyelést igényel.
Azonban a nyári szezonban, amikor a gyermekek hosszabb ideig vannak felügyelet nélkül, a baráti
társaság lendülete esetleg hamarabb vezeti el őket a drogok kipróbáláshoz. A csellengő fiatalok
hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni, és napjaink
veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el őket! Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást és
súlyos veszélyforrást jelent gyermekek számára.
A fiatalok az első kortyot, első cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntő többségében nem
idegen személytől, hanem valamilyen bulin barátaiktól, közvetlen ismerőseiktől kapják.
A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bűnöző csoportok áldozataivá is válhatnak, akiket
meglopnak, kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást, garázdaságot és más
bűncselekményeket.
Egy másik problémakör az eltűnés, illetőleg a csavargás. Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban
hagyják el rövidebb-hosszabb időre otthonukat, hogy kalandot keresve felfedezzék a világot. Ezen
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esetekben - amikor teljesen magukra maradnak - nagyobb arányban ki vannak téve bűncselekmény
elkövetésének, azonban a sértetti pozíció mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetővé
is válhatnak.
Az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat, útközben ne kezdeményezzenek, illetve ne fogadjanak
hívásokat, ne játsszanak a készülékkel, ne használjanak drága médialejátszó eszközöket. Amennyiben
ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: a pontos idő megtudakolása) a mobiltelefon
átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljanak egy felnőtthöz, ne vegyék elő saját telefonjukat,
illetve azt ne adják át semmilyen kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefonálás). Ha
értékeiket erőszakkal próbálják meg elvenni tőlük, úgy minél hangosabban hívják fel magukra a
figyelmet, ne szégyenlősködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni.
Ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak
velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekről mindig
érdemes beszámolni a szüleiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a
szülő elérhetősége, illetve ők is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért. Bátran szólítsák meg
az egyenruhás rendőrt, kérjenek tőle segítséget.
Ne feledjük, szeptemberben az iskolák mindenkit visszavárnak!
________________________________________________________________________________
SZÜNIDEI GYEREKPROGRAMOK, LEHETŐSÉGEK ISKOLÁSKORÚAKNAK
A BALATONSZENTGYÖRGYI DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola pedagógusai a hagyományokhoz híven idén
nyáron is programlehetőségeket kínálnak az érdeklődő gyermekeknek. A szervezett programokról
és azok időpontjáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást. (A szerk.)
PEDAGÓGUS

BÁLVÁNYKÖVI
ATTILA
GÁLNÉ MIHÁLY
LÍVIA

HORVÁTH ZOLTÁN
IZSÓNÉ RECSEG
KLÁRA
KOVÁCSNÉ BEJCZI
MARIANNA

SZERVEZETT PROGRAM
Testvériskola táborok
A komponens 30 fő
Tábor pontos neve és címe:
Pillangó Gyermeküdülő
Balatonszemes, Nagy Imre u. 1, 8636

DÁTUM

2019.07.26-30. (A)
2019.07.18-22. (B)

B komponens 20 fő
Tábor pontos neve és címe:
Vadóctanya Ifjúsági Tábor
Gyenesdiás, Tulipán u. 3, 8315
Kézilabda tábor
Testvériskola tábor
A komponens 30 fő
Tábor pontos neve és címe:
Pillangó Gyermeküdülő
Balatonszemes, Nagy Imre u. 1, 8636

2019. augusztus 26-30.

Iskolai tankert

júl. 01., júl. 29.
aug. 26.
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Elismerés az Egyesület tagjainak
A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltóegyesületünk négy tagja elismerésben részesült a Toponáron kezdődő
Megyei Tűzoltónapon, ahol Szent Flórián szobra előtt rótták le tiszteletüket a megjelentek. Az
ünnepség ezt követően a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban szentmisével folytatódott,
majd a Szivárvány Kultúrpalotában tartott megemlékezésen köszöntötték a tűzoltókat. Az esemény
zárásaként elismeréseket adott át Wéber Antal igazgató és Heizler György, a Somogy Megyei
Tűzoltószövetség elnöke, melynek keretében Kiss Ferenc 50 éves, Garai István és Benke József 40
éves, Garainé Móricz Bernadett 30 éves emlékérmet vehetett át az önkéntes tűzoltóságban végzett
munka elismeréseként. Gratulálunk és köszönjük sok évtizedes munkátokat! Cs.T.
________________________________________________________________________________
Idén is volt Gyermeknap
A többéves hagyományhoz hűen, 2019-ben
is
az
Ifjúsági
Táborban
került
megrendezésre
a
Gyermeknap
a
Balatonberényért Egyesület szervezésében.
Ezúttal is rengeteg program várta a kicsiket
és szüleiket: A régóta népszerű arcfestés,
csillámtetoválás és lufihajtogatás mellett
készíthettek ékszereket, illetve különféle
figurákat fonalból. A rendőrautó mellett
idén több földmunkagépet is kipróbálhattak
és szintén újdonság volt a pónilovaglás is.
Persze a régi kedvencek, mint az ugrálóvár,
körhinta és trambulin szintén ott voltak. Éhesen sem maradt senki, uzsonnára lekváros és zsíroskenyér,
valamint vattacukor és jégkrém várta a gyerekeket.
A Balatonberényért Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani mindenkinek, akik anyagi, vagy
egyéb támogatásukkal emelték rendezvényünk színvonalát és reméljük, hogy jövőre egy hasonlóan
vidám és jó hangulatú rendezvényen újra találkozunk!
Forrás: www.balatonbereny.hu

FELHÍVÁS!
Fűnyírást,
sövénynyírást,
veszélyes fák kivágását vállalom.
Álmos Norbert
Tel.: 30/249-2513
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FELHÍVÁS
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN?
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Nem tudja, kihez forduljon, kinek mondhatja el?
Úgy tűnik nincs remény, hogy bárki igazságot szolgáltasson?
Alapítványunk 1994 óta foglalkozik pszichiátriai jogsértések feltárásával, az igazság
kinyomozásával és a jogsértő személyek felelősségre vonásával. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Lehet tenni valamit!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja
16.30-17.30 Gerinctorna
18:00-19:30 Kangoo jumps klub
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
14.00-18.00 Edzési lehetőség, INGYENES evezőpad, ergométer használat
Csütörtök: 14.00-18.00 Edzési lehetőség, INGYENES evezőpad, ergométer használat
15

III. évfolyam, 6. szám

2019. nyár

17.00 Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;
16.30-17.30 Gerinctorna
18.00-19.30 Kangoo Jumps klub
Szombat: Kabala tánccsoport próbák
14.00-18.00 Edzési lehetőség, INGYENES evezőpad, ergométer használat
Minden hónap első csütörtök: ügyes kezek szakkör
Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás, süti-sütöde
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték, és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár - DJP nyitvatartása: Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
A 2019 nyári programokat lásd a 19. oldalon található plakáton!
_________________________________________________________________________________
Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Csendes Nóra: Zápor utca
Két történet – két tizennyolc éves lányról.
Ötven év választja el őket egymástól, és az életük nem is lehetne különbözőbb, mégis összeköti őket
valami. Bogi félénk gimnazista, Gergő pedig igazi vagány, aki több lányt bolondított már magába,
mint amennyit meg tudna számolni. De mikor a szülők baráti nyaralása egy fedél alá kényszeríti őket,
Bogi meglátja a kemény külső mögött az érzékeny művészt, aki a színpadra lépve álomszerű játékával
önti dallamokba a benne lakozó fájdalmat. Vajon lehet szerelem ennyire különböző emberek között?
Gyermek- és ifjúsági irodalom:
Marni Bates: Zűrzavar a vonal végén
Az izgalmas krimi a világon először Magyarországon jelenik meg, nem a szerző
hazájában, Amerikában. Három hét telt el azóta, hogy a történelemtanára meg
akarta ölni Emmyt az Emptor Akadémia könyvtárában. A lány ugyan
megmenekült, de nem tud szabadulni a rémálmoktól, és attól a
megmagyarázhatatlan érzéstől, hogy még mindig figyelik minden lépését.
A legszebb magyar sárkányos és boszorkányos mesék
A gonosz, ártó lényekben való hit egyidős az emberiséggel. A legszebb magyar népmeséket bemutató
sorozatunk legújabb kötete egy olyan világba kalauzolja el olvasóit, amely tele van izgalommal és
kalanddal, ugyanis félelmetes lények: rosszindulatú boszorkányok és tűzokádó sárkányok nehezítik
meg, hogy a szereplők elérjék a céljukat. Mire a végkifejletben diadalt arat a jó, és a rossz elnyeri
méltó büntetését, addig számtalan nehéz akadályt kell leküzdeniük a mesehősöknek. Izguljunk most
értük gyermekeinkkel együtt, legyen a meseolvasás egy közös családi kaland!
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Szórakoztató
Keresd meg a 7 különbséget a két kép között, majd színezd ki a képeket!

Forrás: https://hu.pinterest.com/pin/518688082066686269/
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Sport
Labdarúgás: véget ért a bajnokság
Teljesítette elsődleges célját, és bent maradt az idén
először egy csoportos megyei II. osztályú
bajnokságban
labdarúgócsapatunk.
Bár
a
tizenharmadik hely talán sokaknak csalódást jelent,
nem szabad elfelejtenünk, sok gonddal küzdött
mindvégig a gárda. Ősszel a kapusposzt
megoldatlansága került több pontjába az együttesnek,
tavasszal pedig a kényszerű edzőváltást követően a
sérülések és a külföldi munkavállalások miatt
rendszeresen tartalékosan lépett pályára a csapat.
Reméljük, ősszel, bővebb kerettel, megerősödve
tudunk majd harcolni a bajnoki pontokért.
U19-es csapatunk Bogdán Jenő negyvenhárom ponttal a tizedik helyen végzett. Sajnos az őszi
remeklés után a tavasz visszaesést hozott, ám ettől függetlenül dicséret illeti a gárdát. Fitos Tamás 56
góllal gólkirály lett, s remélhetőleg a 34 gólos Horváth Martinnal együtt ősztől már a felnőtt
mezőnyben veszélyeztetik az ellenfelek kapuját.
2018-ban nagy örömünkre új és nagyon lelkes, összetartó közösséggel bővült Balatonberény
sportélete, hiszen a Somogy megyei női felnőtt félpályás bajnokságban községünk női csapata is
rajthoz állt. A Viszti Zoltán és Király Szabolcs edzette együttes lelkes játékával kivívta egyre bővülő
szurkoló tábora szeretetét, és a hat csapatos mezőnyben megszerzett negyedik hely mindenképp
megsüvegelendő teljesítmény. Reméljük, megvalósul a vezetőség terve, s hamarosan
utánpótláscsapattal is bővül a női szekciónk.
Június 7-én férfi és női labdarúgóink jó hangulatú, közös szezonzárót tartottak a sportpályánál,
amelyen az egyesület vezetősége megköszönte a játékosok és edzők egész éves teljesítményét,
kitartását.
Még nem közölt eredmények:
Megyei II. osztály:
BALATONBERÉNYI SE - FC BARCS 3:1 (U19: 0:6)
BERZENCE SE - BALATONBERÉNYI SE 1:0 (U19: 3:0)
JUTA SE - BALATONBERÉNYI SE 9:4 (U19: 6:2)
BALATONBERÉNYI SE - KISKORPÁDI SE 0:3 (U19: 1:7)
Női felnőtt női félpályás bajnokság:
BALATONBERÉNYI SE - BB` SC BALATONBOGLÁR 0:1
NAGYATÁDI FC - BALATONBERÉNYI SE 3:0
BALATONBERÉNYI SE - NFC CSÖKÖLY SE 3:0
SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE - BALATONBERÉNYI KSE 13:0
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