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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. augusztus hó
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 21-én rendkívüli,
nyilvános ülést tartott, ahol az alábbi határozatok meghozatalára került sor:
1. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 25.§ (2) bekezdése alapján – a Helyi Választási Iroda Vezetőjének előterjesztése
alapján – a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztotta:
 Garainé Móricz Bernadett, Balatonberény Béke u. 5/a.
 Zsiborács Zoltán, Balatonberény Ady Endre u. 16.
 Horváth Lászlóné, Balatonberény Irányi Dániel u. 9.
 Darvasné Süte Julianna, Balatonberény József Attila u. 7.
 Ifiné Bodó Erzsébet, Balatonberény Ady E. u. 45.
szám alatti lakosokat,
póttagjainak megválasztotta:
 Bene Gyuláné, Balatonberény Ady E. u. 17.
 Nyers Attiláné, Balatonberény Kossuth Lajos u. 93.
 Kovácsné Kardos Andrea, Balatonberény Béke u. 34.
szám alatti lakosokat.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be:
a) a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz a „Településfejlesztési beruházások támogatása” című
pályázathoz, a Parti sétányok kialakítás II. ütem, fejlesztésének támogatása célra, bruttó 22.849.496.Ft költséggel. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges 50 %-os önrészt 11.424.748.- Ft-ot a 2020. évi költségvetésébe betervezi.
b.) A Magyar Falu Programban az Erkel Ferenc utcai útfelújításának bruttó 7.793622.-Ft építési
költséggel, továbbá a temetőben térkőburkolat kiépítésének bruttó 6.121337.-Ft összegű építési
költséggel történő támogatásra
Horváth László
polgármester
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HIRDETMÉNY
Tisztelt BALATONBERÉNYI Választópolgárok!
A köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
2019. október 13. napjára tűzte ki.
A szavazás helye: Balatonberény Községháza 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
A szavazás ideje: 2019. október 13. vasárnap 6.00 – 19.00 óra között.
Fontos határidők:
A választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről 2019. augusztus 23-ig.
Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda értesítő
megküldésével tájékoztatja a felvételről.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
 Átjelentkezési kérelmek: 2019. október 9-én 16.00 óráig
(az nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelem elbírálásakor
ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és annak érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.)
 Mozgóurna iránti kérelem:
 2019. október 9-én 16.00 óráig (levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
után
 2019. október 11-én 16.00 óráig (személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton)
 2019. október 11-én 16.00 órát követően (elektronikus azonosítással elektronikus úton vagy
személyesen 2019. október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy jelöltként indulni
szándékozó választópolgár részére az ajánlóívet.
Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án. Egyéni
listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
A jelölteket legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.
A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
Balatonberény községben 1 fő polgármester és 6 fő képviselő kerül megválasztásra.
Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható, és politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig
köteles eltávolítani.
Balatonkeresztúr, 2019. július 31.

Mestyán Valéria
HVI vezető
________________________________________________________________________________
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Kedves Választópolgárok Balatonberényben!
Feleségemmel néhány éve élünk e nagyon megszeretett településen és a
közjó, a „Balaton zöld sarka” szolgálatára jelentkezem. Ehhez az Önök
bizalmát kérem, így illendő magamat bemutatni.
Annak ellenére, hogy sok kedves emberrel ismerkedtünk, barátkoztunk
össze az említett évek során, de szélesebb körben bizonyára kevéssé
ismertek azok a tapasztalatok és készségek, melyeket szeretnék a község
további fejlődése érdekébe állítani.
Budapesten születtem 1950-ben. Második házasságban élek dietetikus feleségemmel. Négy felnőtt
gyermek és két unoka van a családunkban.
Orvos (neurológus), egészségügyi menedzser, szakközgazdász képzettségem van.
Munkatársa voltam nagy megyei és privát kórházaknak és rendelőintézeteknek orvosként, többször
igazgatóként. Szakértője voltam nagy budapesti kerületi önkormányzatnak, az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalnak, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Dolgoztam a gazdasági
reálszektorban működő, és non profit szervezeteknek egyaránt, vagy éppen különböző
minisztériumoknak, de még labdarúgó „Akadémiának” is. Szerveztem „Szabadegyetemet” és
munkatársa voltam a Budapesti Rendészeti Főigazgatóságnak.
Kedveltem és szívesen készítettem stratégiai terveket e területeken, és végrehajtottam azokat.
Legemlékezetesebb talán az Óbudai Önkormányzatnak készített több évre szóló Egészségügyi
Koncepció és ennek részeként meg is valósított, több mint 2 éves program az „Óbudai EgészségOlimpia”, amely több mint 100 ezer lakos számára jelentett esélyt az egészség megszerzésére, annak
javítására. Szerveztem szívsebészeti osztályt a Dunántúlnak egy megyei kórházban, és Európában
elsőként vezettünk be minőségbiztosítási rendszert.
„Privát” életben szeretem a sportot, a könyveket, a zenét, a képzőművészetet, és gitározgatok is, de
szeretnék barátaim segítségével nagy horgász lenni.
Mit szeretnék tenni a faluért?
Kezdeményezően és aktívan részt venni abban, hogy közös gondolkozás nyomán rövid és hosszú
távra is érvényes terveket alkossunk, és azokat meg is valósítsuk. Megőrizni Balatonberényben a
békét, a nyugalmat, a természeti szépségeket, de egyúttal és az előzőkkel harmóniában pezsgő életet
szervezni a helyben lakók és vendégek elégedettségére.
Amennyiben bizalmat szavaznak, azt nagy megtiszteltetésnek és felelősségnek tekintem.
Jó kedvet, jó egészséget minden helybeli polgárnak! Szurkolok Berénynek!
dr. Várszegi József
________________________________________________________________________________
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Tisztelt Balatonberényiek!
Közelednek az önkormányzati választások, és több felkérést is kaptam a
lakóktól, hogy induljak képviselőnek október 13-án. A felkérés
megtisztelő számomra, hisz nem vagyok berényi születésű, de közel 10
éve itt lakom Balatonberényben a családommal. Úgy gondoltam, egy rövid
bemutatkozóval szeretném megismertetni magam, hiszen mindenki nem
ismer személyesen.
Horváth Jánosnak hívnak, 1983-ban születtem. 26 éves koromig
Gyenesdiáson éltem, oda jártam általános iskolába is. Középiskolai
érettségit a keszthelyi Asbóth Sándor Szakközépiskolában gépész szakon
végeztem. Ezt követően a Keszthelyi Akadémiai Alapítvány
Szakközépiskolájában szereztem gazdasági informatikus végzettséget. Az
iskolai tanulmányaim végeztével, 2005 óta egy kereskedelmi multinacionális cégnél dolgozom
kármegelőzési és biztonsági területen. Az évek során több áruházban és beosztásban is dolgoztam, de
az áruházlánc központi irodájában is megfordultam Területi Kármegelőzési és Biztonsági
Managerként. Jelenleg biztonsági szakértőként dolgozom Balatonbogláron. 2010-ben költöztem
Balatonberénybe, majd feleségül vettem Kánya Enikőt, akivel 2015-ben fiúgyermekünk született. Az
itt töltött évek során volt alkalmam betekintést nyerni a falu életébe, másfél évig játszottam a helyi
focicsapatban is. Sportszerető ember vagyok.
Az utóbbi években fogalmazódott meg bennem, hogy többet szeretnék tenni a lakosságért, a
közösségért. Figyelemmel kísértem a faluban zajló eseményeket, és amikor tudtam, részt vettem a
rendezvényeken. A közösségi portálon keresztül is tájékozódtam a falu aktuális helyzetéről, ha kellett,
kiálltam – és kiállok ma is - a közösség érdekei mellett. Amikor lehetőségem volt rá, munkahelyem
jóvoltából adományokkal támogattam helyi szervezeteket.
Az utóbbi időben a településen megnőtt az illegális hulladéklerakás, mely nagyban rontja a falu
összképét. Célom ennek visszaszorítása és környezetünk tisztán tartása. Fontos számomra a
környezetvédelem. Továbbá sok ötletem van, mellyel könnyebbé tehetnénk a falu lakosságának
mindennapjait. Többek között gondolok itt a hegyi utak felújítására, a Mise útban való közlekedés
biztonságosabbá tételére, a falu térfigyelő rendszerének felülvizsgálatára, valamint a
programlehetőségek biztosítására egész évben. Fontosnak érzem a falu mindennapi életének
megörökítését az utókor számára, ezért terveim között szerepel a falu rendezvényeinek digitális
rögzítése, melyet elérhetővé tehetnénk a lakosság, illetve az ide látogató vendégek számára.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem és megválasztanak képviselőnek, becsülettel fogom végezni
munkámat a falu lakói és vendégei érdekében.
Kérem szíves támogatásukat!
Tisztelettel:
Horváth János
független képviselő-jelölt
________________________________________________________________________________
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BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-JELÖLT 2019
Gáspár Imre
Balatonberény Bartók B. u. 6/b szám alatti lakos
Bemutatkozás:1954-ben születtem Vörsön. Az általános iskolai tanulmányaimat Vörsön és
Balatonszentgyörgyön végezetem.
Középiskolai tanulmányaimat Pécsett 1968-1972 között földmérő-földrendező szakon, míg 19921995 Székesfehérváron építőipari technikumban végezetem.
Munkahelyeim, tevékenységeim:
1972-től 1983-ig a fonyódi földhivatal alkalmazásban földmérőként, telekkönyvi ügyintézőként
Balatonberényi munkaterülettel dolgoztam.
1983-1990 között a balatonberényi Gamesz szervezetnél műszaki ügyintézői (Gamesz vezető
helyettesi) munkakört töltöttem be.
1990-től 2018 évi nyugdíjazásom is a Balatonberényi Polgármesteri Hivatalban műszaki ügyintéző
munkakört láttam el.
A fentiekből kitűnik 1972-től 2018-ig (46 év) megszakítás nélkül államigazgatási és önkormányzati
feladatokat láttam el Balatonberény területén.
Az építés hatósági feladatokon felül, az önkormányzat pályázataiban a 6 új utca és 120 telek
kialakításában aktívan részt vettem, mely során több száz millió forintnyi önkormányzati vagyonhoz
sikerült hozzájutnunk.
________________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzata a tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos általános
iskolás és középiskolás tanulókat egységesen 10.000 Ft összegű iskolakezdési támogatásban részesíti.
A támogatás igényléséhez kérelem nyomtatványt kell kitölteni, mely szeptember 1. napjától
beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén
(Balatonberény, Kossuth tér 1.).
A támogatás megállapításának további feltételei:
- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása és
- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.
A támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel 2019. szeptember 1-től 2019. október 31.
napjáig.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
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Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonberényiek!
„Tiszta nagy dolgokhoz csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni.”
Engedjék meg, hogy Tamási Árontól vett idézettel kezdjem rövid kis bemutatkozásom. Kérem,
szánjanak rá egy kis időt, hogy végig olvassák.
Gazda János vagyok, és a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választásokon képviselő-jelöltként
indulok. Úgy gondolom, hogy az önéletrajzszerű bemutatkozástól eltekinthetek, hisz gyermekkorom
óta itt élek, mindenki ismer, és én is ismerek mindenkit Korábban kilenc évig polgármesterként
dolgoztam a faluért. Az elmúlt 5 éves ciklusban végzett képviselői munkámban az ígéretemet betartva
lelkiismeretesen és becsületesen végeztem feladatomat. Sajnos sok esetben szavazatommal egyedül
vagy kisebbségben maradtam fontos döntéseknél. Azokkal a képviselőkkel szeretnék együtt dolgozni,
akik nem saját vagy egyesek érdekeit tartják elsődlegesnek. Képviselőként a helyi lakosok és
nyaralótulajdonosok jogos igényeit, javaslatait és elvárásait fogom támogatni.
Ellenben nem tudom támogatni a csodálatos látványtervekkel megjelenő, milliárdos beruházást ígérő
„befektetőket” akiknek elsődleges céljuk a még szabad Balaton-parti területek megszerzése.
Képviselővé választásom esetén az önkormányzatnál megszerzett tudásom, tapasztalatom mellé
elsősorban a tisztességet és lelkiismeretes, becsületes munkát tudom ígérni. Minden lehetséges
törvényes eszközzel azon leszek, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek találkoznak az itt élők és
Balatonberényhez bármilyen módon kötődők véleményével, és a közösség érdekeit, a közjót
szolgálják.
Ehhez kérem az Önök támogatását.
Tisztelettel: Gazda János
HIRDETMÉNY
TISZTELT POLGÁRMESTER ÉS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az esélyegyenlőség érdekében Balatonberény településen a 2019. október 13-ai önkormányzati
választáson induló polgármester- és képviselő-jelöltek részére a
Balatonberényi Művelődési Házban
2019. október 8-án (kedden) 18 órakor
BEMUTATKOZÓ FÓRUMOT biztosítunk – térítésmentesen.
A bemutatkozásra rendelkezésre álló időkeret:
polgármester-jelöltek esetében 10 perc, kérdésekre történő válaszadással maximum 15 perc
képviselő-jelöltek esetében 3 perc, kérdésekre történő válaszadással maximum 5 perc
Polgármester és képviselő-jelöltek
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Kedves Balatonberényi Lakótársaim!
Megtisztelő számomra, hogy bemutatkozhatom, mint
önkormányzati
képviselő-jelölt
és
ezúton
szeretném
megköszönni,
hogy
sokan
támogattak
aláírásukkal.
Gere Péter vagyok 40 éves, Marcaliban születtem és azóta
Balatonberényinek vallom magam, bár 10 évig Keszthelyi lakos
voltam. Jelenleg itt élek és apukája vagyok három csodaszép
gyereknek. Általános iskolába ide és Balatonszentgyörgyre
jártam, Marcaliban érettségiztem. Középfokú informatikai és
pénzügyi végzettségemet Keszthelyen és Marcaliban szereztem.
Fiatalon alkalmam volt nyári munkát vállalni és akkoriban a
vendéglátás illetve kereskedelem kínálta a legjobb lehetőségeketén már akkor kereskedő lettem. Szakmai pályám kezdetén egy
multinacionális vendéglátó cégnél (MC Donald’s) dolgoztam
középvezetőként. Később az élelmiszer-kereskedelem lett az
azóta is tartó hivatásom. Legszebb sikereket ezen a területen
szintén egy multinacionális cégnél (Tesco) értem el, két boltot
vezettem, sikeresen majd Budapesten 15 bolt napi tevékenységét koordináltam. Azért én is, mint oly
sokan mások kipróbáltam magam külföldön is. Talán a legnagyobb kihívást idén januárban vállaltam
ugyanis
azóta
vezetem
Balatonberény
két
Coop
boltjának
egyikét.
Munkámból adódóan, kicsit máshogy látom Berényt, számomra sokat jelentenek a számok, a
befektetés illetve profit. Ez így picit nyers lehet, de úgy gondolom ez minden téren alkalmazható.
Ezzel együtt próbálom és nap, mint nap újra tanulom az emberekkel való bánásmódot, kisebb-nagyobb
sikerrel. Ez talán a legnehezebb és legnagyobb célom, ami véleményem szerint egy jó képviselő
vonása is kell, hogy legyen. Sikereimet mindig is csapatban értem el, egyedül nagyon nehéz, ezért
mindig csapatban gondolkozom. Berény erőssége a benne élő emberek, de nem egyénenként hanem
közösségként, csapatként. Ritka szép faluban élünk, amit szeretnék minél több embernek megmutatni,
arculatának kisebb részletiben szeretnék fejlődést elérni ötleteimmel és javaslataimmal.
Mivel nincs még meg a csapat, ebben szeretném kérni segítségüket menjenek el szavazni az
önkormányzati választások alkalmával. Külön köszönet, ha engem támogatnak és megtisztelnek
szavazataikkal. Ígérhetem, hogy sokat tanulok és folyamatos fejlődéssel, odaadással szolgálom a falu
érdekeit.

Tisztelettel:
Gere Péter
képviselő-jelölt

________________________________________________________________________________
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Haertel Sebastian az Ön képviselőjelöltje – Balatonberény
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Berényiek!
Haertel Sebastian vagyok, 1987. július 21-én születtem Pécsett. Nem sokkal születésem után
Balatonberénybe költöztünk, így lassan 30 éve balatonberényi lakos vagyok. Általános iskolai
tanulmányaimat Balatonberényben, illetve Balatonszentgyörgyön végeztem, majd a Keszthelyi
VSZK-ban mint vendéglátó technikus végeztem az érettségi megszerzését követően.
Egy szakmai továbbképzés tette lehetővé számomra, hogy közel 100 jelentkező közül kiválasztottak
és Svájcban tölthettem el gyakorlati időmet. Az évek során nemzetközi cégeknél dolgoztam különféle
pozíciókban. Bármilyen feladat is talált meg a kint eltöltött évek alatt a személyes képességeimre és
készségeimre mindig hagyatkozni tudtam.
Több mint tíz éves külföldi kitérő után hazaköltöztem Magyarországra, hogy a megszerzett tudást és
tapasztalatot szeretett településem – Balatonberény – szolgálatába állítsam, és jövőképének
megvalósítását segítsem.
Vezetéknevem nemrégiben változott, így Önök közül többen Török Sebastianként tudnak azonosítani.
Szerves tagja voltam fiatalabb koromban a helyi közösségnek, aktív résztvevője voltam a faluban
megvalósuló programoknak, igyekeztem a foci csapatot erősíteni, de a népi tánc és a betlehemezős
csapat is közel áll a szívemhez.
Mindig meghatározó volt számomra az emberekkel való megfelelő bánásmód, az empátia, a szociális
érzékenység, így kortól függetlenül találom meg a hangot fiatalokkal és idősekkel egyaránt.
A szociális ellátás tekintetében bőven van fejlődni való, valamint tennivaló. Ezek a gondolatok
generálták az idei évben, Balatonberényben indított vállalkozásomat, amely időskorúak ápolásával,
szociális ellátásával, ingatlan karbantartással, házmesteri feladatok ellátásával foglalkozik.
A külföldön töltött több mint tíz év alatt számtalan hasonló esettel találkoztam, megismertem egy jól
működő rendszert, amellyel célom, hogy a bevált praktikákat, technikákat átültessük a hazai
gyakorlatba, annak érdekében, hogy változást tudjunk elérni ezen az érzékeny területen.
Balatonberény lakosságának nem elhanyagolható részét német ajkúak lakják, így az ő
érdekképviseletük, a velük való kapcsolattartás is nagyon fontos számomra. Anyanyelvi szinten
beszélem a német nyelvet, így a nyelvi akadályok áthidalhatóak, és mindig bizalommal fordulhatnak
hozzám, hiszen településünk jövője, fejlődése, közös ügyünk.
Nem titkolt célom, hogy kiemelten szeretnék foglalkozni az idősek szociális helyzetével, de mindezek
mellett több olyan terület is van, ahol változást szeretnék elérni. Hiszek abban, hogy befektetett munka
és tapasztalat idővel megtérül és kedvezően fog hatni a folyamatokra.
Az önkormányzati források és pályázati lehetőségek függvényében az alábbi területekre szeretnék
fókuszálni:
 iskola – óvoda – bölcsőde
 a településen élő nemzetközi lakosság érdekképviselete
 munkahelyteremtés
 koncepciók felfrissítése és kidolgozás a turizmus-vendéglátás tekintetében
9
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Kedves Választópolgárok!
Kedves Balatonberényiek!
2004 óta élek Balatonberényben. Kétgyermekes családanya vagyok.
Az általános iskolát Marcaliban végeztem, majd Mohácsra kerültem a Radnóti Miklós Középiskola
és Szakiskolába közbiztonsági szakra, ahol érettségit szereztem. Főiskolai tanulmányaimat a
Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán folytattam, ahol tanító informatika szakon 2005-ben végeztem. Főiskolás éveim alatt a nyári szünetekben itt a településen
dolgoztam diákmunkásként.
Jelenleg a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola tantestületének vagyok a tagja, ahol
intézményvezető- helyettesként dolgozom.
Mióta a településen élek, folyamatosan részt vettem a közösség életében. 2015 óta a
Balatonberényért Egyesület tagjaként tevékenykedem aktívan.
Egy település életében fontos: értékeinek megőrzése, a hagyományok ápolása, hisz ez is feltétele a
fennmaradásának. Ezt szem előtt tartva pár éve karácsonyi gyermekműsort szervezünk a templomba.
Szakmai életem központjában a civil szféra, a közművelődés, a közösség áll. Fontos számomra a
hitelesség, a tolerancia, az emberek véleménye.
Képviselővé választásommal szem előtt kívánom tartani elsősorban Balatonberény fejlődését, a
helyiek érdekeit, életkörülményeik javítását.
Programot nem szeretnék hirdetni, mert úgy gondolom, hogy az felelőtlenség lenne részemről. Előre
nem tudhatom, milyen pénzügyi lehetőségei lesznek az önkormányzatnak. Eddigi tapasztalataim
alapján mondhatom, ha nincs meg a közös akarat, és ennek hátterében a közös összefogás, akkor az
elképzelés csak álom marad.
Amit ígérhetek, hogy a településünk érdekében a legjobb tudásom szerint fogom képviselni a
közösséget.
Ehhez kérem támogatásukat, szavazatukat!
Köszönettel:

Kovácsné Végh Diána
független képviselő jelölt

________________________________________________________________________________
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Tisztelt Választópolgárok! Kedves Berényiek!
Horváth Péter vagyok, 42 éves, jelenleg a Siófoki
Szakképzési
Centrum
főigazgatójaként
dolgozom
Siófokon.
A barcsi Széchényi Ferenc gimnáziumban tett érettségimet
követően a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolán magyar-történelem szakos tanári oklevelet a
pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán középiskolai
tanári diplomát, a Budapesti Műszaki Egyetemen pedig
közoktatási vezető végzettséget szereztem. A fentieken túl
felsőfokú kereskedelmi menedzser bizonyítvánnyal is
rendelkezem.
Családommal a Deák Ferenc utcában élünk, itt neveljük feleségemmel két gyermekünket, akik hét,
illetve kilenc évesek.
Berényben nőttem fel, itt jártam óvodába, s a helyi általános iskolában végeztem el az első három
osztályt. Több mint húsz éven keresztül játékosként aktív részese voltam a helyi labdarúgásnak,
jelenleg a sportegyesület mellett a helyi polgárőr csapat tagja is vagyok. Részt vettem a település
korábbi és jelenlegi honlapjának kialakításában, illetve a kezdetektől az általam létrehozott
balatonberény.hu Facebook-oldal adminisztrátoraként is tevékenykedem.
2006 óta vagyok az Önök jóvoltából helyi képviselő, három cikluson keresztül alpolgármesterként
igyekeztem Balatonberény ügyét szolgálni. Jelenleg is képviselem a községet a Balatongyöngye
Vidékfejlesztési Egyesületben és a 3B Turisztikai Egyesületben.
Megválasztásom esetén - ahogy eddig - a jövőben is a berényi emberek képviseletét tartom
legfontosabb feladatomnak. Továbbra is célomnak tekintem a község infrastrukturális állapotának
javítását, turisztikai vonzerőnk növelését, a településkép javítását, a stabil önkormányzati gazdálkodás
folytatását, illetve a pályázati források minél hatékonyabb kihasználását.
Kiemelt prioritásként tekintek környezetünk védelmére, zöld jellegünk megőrzésére, a gyermeket
nevelő családok és az idősek életfeltételeinek javítására, illetve a civil szervezetek tevékenységeinek
támogatására.
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki az elmúlt években észrevételeivel, építő kritikájával
segítette képviselői munkámat, s kérem Önöket, október 13-án szavazatukkal támogassanak abban,
hogy folytathassam a megkezdett munkát.
Tisztelettel:

Horváth Péter
képviselő-jelölt
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Közérdekű információk – Olvasói cikkek
Két újabb saját kivitelezésű naperőműpark kezdte meg működését az ALTEO-nál
Befejeződtek az építési munkálatok az
ALTEO Nagykőrös külterületén, illetve
Balatonberényben található naperőműparkjai
esetében, így az átadást követően újabb két
erőműpark
kapcsolódhatott
be
az
energiatermelésbe
a
tőzsdei vállalat
portfólióján belül. A most elkészült, saját
kivitelezésű erőműparkokkal – a monori és a
domaszéki mellett – már négy működű
naperőműparkkal rendelkezik az ALTEO. A
társaság naperőművi projektjeinek névleges
teljesítménye az átadott létesítményekkel együtt immár eléri a 20 megawattot, a teljes megújuló
energiaforrásokat hasznosító erőművi portfólió kapacitása pedig eléri az 55 megawattot. Megkezdik
kereskedelmi üzemüket azok az ALTEO által Nagykőrös külterületén, illetve Balatonberényben
épített naperőműparkok, amelyek létesítése céljából tavaly év közepén akvirált – az építéshez
szükséges engedélyekkel rendelkező – projekttársaságokat az energetikai vállalat. Az erőműparkok a
2017-2019-es stratégia keretében megvalósuló 10-15 milliárd forintos beruházási program részeként
valósultak meg. Az elkészült létesítmények több szempontból is mérföldkőnek számítanak a társaság
életében: egyrészt mert a monori erőmű után a most átadott egységek is a társaság saját kivitelezésében
valósultak meg, másrészről pedig azért, mert a beruházások lezártával immár összesen négy működő
naperőműparkkal rendelkezik az ALTEO. A balatonberényi naperőműpark egy 13,4 hektáros ipari
területen épült fel, amelynek kapacitása elérte a 6,9 megawattot. A nagykőrösi naperőműpark összesen
14, egyenként 495 kilowatt névleges villamos teljesítményű naperőmű-egységből áll. Az erőmű
sajátossága, hogy a naperőművek esetében megszokott fix tartószerkezet helyett egytengelyes
napkövető rendszerrel működik, amely révén hatékonyabban képes a napsugárzás energiáját használni
és ezáltal nagyságrendileg 15 százalékkal magasabb villamos energia termelésére képes a
hagyományos telepítésű naperőművekhez képest. A két erőműpark összkapacitása 14 megawatt,
amelynek köszönhetően – a domaszéki, valamint a monori létesítményekkel együtt – az ALTEO
Csoport fotovoltaikus portfóliójának összteljesítménye eléri a 20 megawattot. Az ALTEO teljes
villamosenergia-termelő kapacitása pedig a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi
portfóliójának teljesítményével, valamint a földgáz erőművi kapacitással együtt meghaladja a 105
megawattot.
A létesítmények kereskedelmi működésük megkezdésével a termelt villamos energiát a Kötelező
Átvételi Rendszerben értékesítik 25 éven keresztül, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási
Hivatal engedélye alapján.
Merényi Zsuzsanna +36-70 984 9121 merenyi@goodwillcom.hu
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Felavatták Balatonberény díszpolgárainak emlékoszlopát
2019.
augusztus
11-ének,
napfényes
délutánján, Vörös József esperes úr halálának
30. évfordulóján került sor a község
díszpolgárainak emléket állító oszlop
avatására a Kossuth téren az Önkormányzat
épülete előtt.
Az ünnepség Horváth László polgármester úr
beszédével kezdődött, aki megemlékezett
községünk valamennyi díszpolgáráról, Rigó
Lajosról, Vörös Józsefről, Nagy Károlyról,
Dr. Zsoldos Miklósról, majd köszöntötte a nemrégiben díszpolgári címet elnyert helytörténészt,
Kovács Ilona, Hugi nénit.
Ezután az önkormányzat képviselői közösen leplezték le az oszlopot, majd Ungvárszki Imre atya
megáldotta azt. Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezésével zárult.
Forrás: www.balatonbereny.hu
________________________________________________________________________________
Hamvas Béla emléknap 2019
Idén méltó módon emlékezett meg községünk a
II. világháború idején itt tartózkodó és alkotó
Hamvas Béla íróról és filozófusról, akit a
berényi szőlőhegy ihletett meg egyik
legismertebb
művének, A
bor
filozófiájának megírására.
A program a Művelődési házban kezdődött,
ahol Horváth Péter alpolgármester, valamint Dr.
Thiel Katalin filozófus, professor emerita,
Hamvas életművének kutatója megnyitották az
író életéről és munkásságáról szóló kiállítást.
Az emléknap hátralévő része a futballpálya
melletti parkolóban, a szabadtéri színpadon zajlott, ahol több színes program várta az érdeklődőket. A
gyerekek kipróbálhatták a saját maguk készítette papírsárkányokat, a nagyobbak pedig életerejüket
növelhették néhány csikung tornagyakorlattal. Ezeket követte a Rubin borászat hattételes
borkóstolója, majd a Misztrál együttes koncertje. A jó hangulatú estét a marcali Baglas
Néptáncegyüttes zárta, akik táncházukkal alaposan megmozgatták a közönséget.
Forrás: www.balatonbereny.hu
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Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja
17:30-19:30 Kangoo jumps klub
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
17.00-18.30 Gerinctorna
Csütörtök: 17.00 Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő
Minden hónap első csütörtök: ügyes kezek szakkör
Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás, süti-sütöde
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;
17.30-19.30 Kangoo Jumps klub, Hip-hop tánccsoport edzés
Szombat: Kabala tánccsoport próbák
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
Októberi programok:
 Október. 6. Emlékezzünk együtt az Aradi vértanukra templomkert
 Október 13. Választás
 Október 19. IDŐSEK NAPJA
 Október 23. „EMLÉKEZZÜNK AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
HŐSEIRE!"
A programokról pontos információ a plakátokon olvasható!
Mindenkit szeretettel Várunk!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
EMLÉKEZZÜNK
AZ ARADI VÉRTANÚKRA!
2019. OKTÓBER 6-ÁN 17.00-KOR BALATONBERÉNYBEN,
A TEMPLOMKERTBEN EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ 1848-AS FORRADALOM
VÉRTANÚIRA!
Egy szál virággal, egy mécsessel őrizzük emléküket!
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Sport
Labdarúgás: felemás őszi rajt
Felemás mérleggel kezdték meg férfi labdarúgó csapataink a megyei II. osztály küzdelmeit.
1. forduló:
Balatonberény SE – Öreglaki MEDOSZ SE 2-4 (1-4)
Gólszerzőnk: Wolf Balázs (37’, 63’)
U19: Balatonberény SE – Öreglaki MEDOSZ SE 0-7 (0-4)
2. forduló:
Somogyvár K.Ö.SE - Balatonberény SE 2-2 (2-2)
Gólszerzőink: Vörös Balázs Róbert (16’), Gulyás Róbert (41’)
U19: Somogyvár K.Ö.SE - Balatonberény SE 3-4 (1-2)
3. forduló:
Balatonberény SE – Dél-Balaton FC Balatonszemes
1-2 (1-0)
Gólszerzőnk: Karancz Kristóf (40’))
U19: Balatonberény SE – Dél-Balaton FC Balatonszemes 1-4 (1-3)
4. forduló:
Fonyódi Petőfi SE - Balatonberény SE 2-3 (0-1)
Gólszerzőink: Mezőfi József Márk (15’), Wolf Balázs (58’), Kiss Péter (63’)
U19: Fonyódi Petőfi SE - Balatonberény 3-3 (2-3)
5. forduló:
Balatonberény SE – Berzence SE 5-1 (1-0)
Gólszerzőink: Fitos Tamás (20’, 83’), Pernecz András (61’),
Mezőfi József Márk (66’), Ország Attila Márton (74’)
U19: Balatonberény SE – Berzence SE 4-1 (4-0)
6. forduló:
Balatonföldvári SE - Balatonberény SE 2-1 (0-1)
Gólszerzőnk: Wolf Balázs (39’)
Balatonföldvári SE - Balatonberény SE 2-1 (0-1)
7. forduló:
Balatonberény SE – Mezőcsokonya SE 2-1 (1-0)
Gólszerzőink: Mezőfi József Márk (20’), Karancz Kristóf (85’)
U19: Balatonberény SE – Mezőcsokonya SE 3-3 (1-2)
A következő fordulók programjai:
8. forduló: Kiskorpádi SE - Balatonberény SE
9. forduló: Balatonberény SE – Lengyeltóti VSE
10. forduló: Böhönye KSE - Balatonberény SE

2019.09.29. 15:00
2019.10.06. 15:00
2019.10.13. 15:00
15
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11. forduló: Balatonberény SE – Karád SC
12. forduló: Zamárdi Petőfi Se - Balatonberény SE

2019.10.20. 14:30
2019.10.26. 14:00

U19: 12:30
U19: 12:00

Női labdarúgás:
Női csapatunk szeptember 22-én kezdte meg a küzdelmeket a Somogy Megyei Női felnőtt félpályás
bajnokságban.
2. forduló:
Balatonberény SE – Kaposfüred Párducok

0-2 (0-0)

Női labdarúgó mérkőzések időpontjai:
3. forduló: Balatonberény SE – FC Barcs
4. forduló: ’BB’ SC Balatonboglár - Balatonberény SE
5. forduló: Balatonberény SE – Nagyatádi FC
6. forduló: Balatonberény SE – Kéthely SE
7. forduló: Kaposfüred Párducok - Balatonberény SE
1. forduló: Kéthelyi SE - Balatonberény SE

2019. 09. 29. 10:00
2019. 10. 06. 10:00
2019. 10. 13. 10:00
2019. 10. 20. 10:00
2019. 10. 27. 10.00
2019. 11. 10-re halasztva
Horváth János

________________________________________________________________________________
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.
Az októberi szám lapzártája szeptember 30.!
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