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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. szeptember hó
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án nyilvános ülést
tartott, ahol az alábbi határozatok meghozatalára került sor:
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott
jelentést, illetve beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület a PEB-VILL Kft-nek a Balatonberényi Csicsergő Tagóvoda konyhai
felszerelések és bútorok cseréjére adott bruttó 1.734.032 Ft-os árajánlatát elfogadta és felhatalmazta a
polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
A hivatal riasztórendszerének korszerűsítése tárgyában a Rial-Group Security Kft. 450.000 FT+ÁFA
árajánlatát elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
A CLANDESTINO Kft-nek a padlástér járható födémkészítése 1.346.000 Ft+ÁFA, a hivatal teljes
belső festése 1.549.120 Ft+ÁFA, a belső világítás korszerűsítése, neon armatúrák cseréje 350.000
Ft+ÁFA és a külső épületvilágítás korszerűsítése 78.000 Ft+ÁFA összegű többletmunkára vonatkozó
ajánlatát elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
A fenti kiadásokat az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.
2. Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati
fordulójához, melynek „Általános Szerződési Feltételeit” elfogadta és kötelezettséget vállalt arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
Balatonberény Község Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti
(https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx).
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Nyilatkozott arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekért, a
szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
Fentiek alapján a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot az A és B típus tekintetében kiírta.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv
szerinti ellenőrzésről adott jelentést megismerte és azt elfogadta.
4. A képviselő-testület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.
5. A testület megalkotta Balatonberény Község Önkormányzata
12/2019.(X.1.) önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa juttatásáról.

Képviselő-testületének

6. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy balatonberényi ingatlan-tulajdonos
kérelmét a Balatonon mólószár megépítése és a közterületi parthoz történő csatlakozása
vonatkozásában nem támogatta. Tulajdonosi (kezelői) hozzájárulását ennek megfelelően nem adta
meg a víziállás létesítésének mederkezelői és mederhasználati engedélyezési eljárásában. A képviselőtestület a jövőben a közterületi parthoz kapcsolódó mólószárak létesítéséhez a tulajdonosi
hozzájárulást nem kívánja megadni.
7. A testület az önkormányzati alkalmazottak részére bruttó 600 000 Ft + 105 000 Ft járulék összegben
biztosított jutalmazási keretet az állami támogatás többletbevétele terhére.
8. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi, és Idegenforgalmi Bizottság álláspontját is figyelembe véve - Horváth László
polgármesternek a település fejlődése, fejlesztése érdekében, 2019-ben, valamint az önkormányzati
ciklusban végzett munkáját megköszönte, elismerte és részére nettó 530.537 Ft jutalmat állapított meg
a tartalék terhére, mely összeg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.
§ (1) figyelembevételével került meghatározásra.
9. A képviselő-testület megállapította, hogy a Balaton körül vezetett Bringakör kerékpárút kiépítése,
valamint a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal korszerűsítése megvalósíthatósága, továbbá helyi
építési szabályzata szőlőhegyi Mk-1 övezetének hibakijavítása érdekében lefolytatott eljárásban:
 a településrendezési eszközök módosításainak partnerségi egyeztetése- a lezáró jegyzőkönyv
értelmében - véleményezés, észrevétel nélkül megtörtént.
 A szakhatósági megkeresések ellenvélemény nélkül zárultak.
 A környezetvédelemért felelős szervek a környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés
készítését nem tartották szükségesnek.
A településrendezési eszközök módosításának dokumentációja – a hiánypótlási felhívásnak eleget
téve – a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészéhez, a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet
42. § szerinti tárgyalásos-, és főépítészi eljárás lefolytatásához - a végső szakmai vélemény
megkéréséhez benyújtható.
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A képviselő-testület felhatalmazta a polgármester, hogy a tárgyalásos eljárás során a véleményezéssel
kapcsolatban eljárjon.
10. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő felújításához
kapcsolódó TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00009 számú támogatói szerződéstől történő visszalépés
tárgyában a döntést elnapolta.
Horváth László
polgármester
________________________________________________________________________________
A 2019-es önkormányzati választás eredménye
2019. október 13-án került sor a helyi önkormányzati választásokra. Az alábbiakban a képviselőknek
indult és a közülük megválasztott személyek listáját, érvényes szavazatainak számát, illetve a
polgármester választás adatait olvashatják. (A szerk.)
Szavazóköri jegyzőkönyv kivonata az egyéni listás választásról:

Szavazóköri jegyzőkönyv kivonata a polgármester választásról:

________________________________________________________________________________
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Vannak még megoldandó kérdések
A választásnak vége van, az első szó a köszöneté. Köszönjük a választóknak, hogy bennünk látták
azokat a személyeket, akik képesek arra, hogy az előttünk álló feladatokat elvégezzék.
Köszönjük azok munkáját is, akik részt vettek a szavazás előkészítésében, lebonyolításában.
Köszönjük azoknak a képviselőknek az elmúlt öt évben végzett munkáját, akik nem indultak a
választáson.
Ez a felhatalmazás nemcsak arról szól, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk, hanem arról is,
hogy vannak megoldandó kérdések is, amire választ kell adnunk munkánk során.
Ettől a pillanattól kezdve a polgármester és minden képviselő a választópolgároknak és saját
lelkiismeretének tartozik felelősséggel. Mindenképpen szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
részt vett a szavazáson, hogy élt a demokratikus jogával és azt, hogy nagyon sok javaslattal fordultak
hozzánk.
Azokért is dolgozni fogunk, akik nem ránk szavaztak. A programunkhoz hűen csapatmunkát és
nagyobb átláthatóságot szeretnénk megvalósítani az önkormányzatban.
Szövetséget ajánlunk minden jóakaratú, a faluját szerető balatonberényi polgárnak. Valljuk, hogy a
folyamatos biztatás, az építő kritika több eredményt hoz majd, mint a rosszindulatú bírálat.
A jövőben sem rózsaszínben, hanem zöldben látjuk a világot. Ennek bizonyítékaként el is kezdtük a
faültetést az Ady utcában és a parti sétányon…
Horváth László polgármester és a Képviselő-testület tagjai
________________________________________________________________________________
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú) számára, melyre a Balatonberényben állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói adatok feltöltésére a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követően van lehetőség, majd
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatalnál lehet benyújtani 2019. november 5-ig
________________________________________________________________________________
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Változás a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központnál
2019 szeptemberében Petri Ágnes, új családsegítő kolléga állt munkába, aki az 1. körzetben
(Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény) látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait.
Elérhetősége: 0630/820-0933
A 2. körzetben jelenleg nincs betöltve a családsegítős státusz, a korábbi telefonszám inaktív.
Ezen körzet településein az alábbiak szerint folyik a helyettesítés:
- Hollád, Szegerdő, Főnyed, Vörs, Tikos: Petri Ágnes, családsegítő: 0630/820-0933
- Balatonszentgyörgy: Pungor-Horváth Barbara, intézményvezető: 0630/820-0932
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás e-mail címe mind a 9 településen: aszikp9@gmail.com
Az intézmény nyitva tartása: hétfőtől – péntekig, 7:50 órától – 16:10 óráig
Kérjük, szíveskedjenek figyelni az új telefonszámokra és fogadóóra időpontokra!

Balatonszentgyörgy, Vörs,
Hollád, Tikos, Szegerdő,
Főnyed, Balatonberény,
Balatonmáriafürdő,
Balatonkeresztúr

Település
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonberény
Balatonszentgyörgy
Vörs
Főnyed
Szegerdő
Tikos
Hollád

Intézményvezető fogadóórái
Kedd: 9.00 – 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 15.00
óráig

a Balatonkeresztúri
Alapszolgáltatási Központ
székhelyén személyesen à
vagy munkaidőben telefonon
előre egyeztetett egyéb
helyszínen és más időpontban
(az intézmény telephelyein
vagy a Társult
Önkormányzatok hivatalos
helyiségeiben)

Család- és gyerekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási ideje
Hétfő: 10:00 – 12:00 óráig
Kedd: 13:00 – 15:00 óráig
Szerda: 9:00– 10:00 óráig
Szerda: 10:30 – 11:30 óráig
Hétfő: 14:00 – 15:00 óráig
Csütörtök: 8:00 – 9:00 óráig
Csütörtök: 9:30 – 10:30 óráig
Csütörtök: 11:30 – 12:30 óráig
Csütörtök: 14:00 – 15:00 óráig
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Szociális célú tűzifa igényelhető

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2019.(X.1.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló
szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában
- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230
%-át (65.550 Ft-ot) nem haladja meg és fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és
erről nyilatkozik és a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de
legkésőbb 2019. november 29. napjáig benyújtja.
A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:
a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási
költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és
háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.
Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet.
A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1. szám
alatt).
Mestyán Valéria
Horváth László
címzetes főjegyző
polgármester
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________________________________________________________________________________
Köszönet
Kedves Balatonberényiek!
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki szavazatával támogatott abban, hogy ismét a képviselő-testület
tagja lehessek. Igyekszem rászolgálni a bizalmukra, a jövőben is azon leszek, hogy községünk
tovább fejlődjön, szépüljön.
Ezúton szeretnék gratulálni a Polgármester Úrnak, és valamennyi képviselőtársamnak!
Tisztelettel: Varga Zsolt, képviselő
________________________________________________________________________________
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
________________________________________________________________________________
Búcsúzunk
Felocsúdva a megdöbbenésből felvillannak előttem ifjúságunk
emlékképei. Az OKISZ-ban lefolytatott asztalitenisz mérkőzések, a
futballpálya, ahogy rúgod a bőrt, majd a heves szurkolásaid, az
ifjúsággal eltöltött edzői éveid. Ami örökre előttem marad, a Búbos
konyhájának képe a kék kendős szakáccsal… Szerettünk Béla! Mély
fájdalommal búcsúzunk, mert a halál fájdalmát csak az élők érzik.
Horváth László
polgármester
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_________________________________________________________________________________
Október az idősek hónapja
Egy este az unokám így fordult hozzám:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
- Hadd gondolkozzam egy kicsit! – feleltem.
A televízió, a fénymásoló gép, a GPS és a mobiltelefonok előtt születtem. Nem volt még radar,
hitelkártya, lézersugár és digitális világ. Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a
szárítógépet, a ruhát egyszerűen kiteregették száradni a friss levegőre.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és aztán együtt éltünk csendben, békességben immár több, mint
40 éve. Minden családban volt apuka és anyuka. Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem
az embereknek.
Az én időmben, ha egy hölgy, vagy idős ember felszállt az autóbuszra vagy a vonatra, a gyerekek és
a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket. Bennünket
udvariasságra neveltek. A nőt a férfi mindig előre engedte, étteremben alátolta a széket, hogy
leülhessen. Kinyitotta előtte az ajtót. A férfi mindig előre köszönt a nőnek. Mi gyerekek meg előre
köszöntünk a tanárainknak és a felnőtteknek. Akkoriban faluhelyen még mindenki köszönt
mindenkinek.
Nekünk még nem volt okostelefonunk, mobilról sem hallottunk, sőt a lakásban sem volt telefon. Mi
még beszélgettünk egymással otthon, az iskolában, az utcán.
Nem tudtuk, mi a számítógép, számítógépes játékokról nem is hallottunk. Televíziónk ugyan volt már,
de nem ültünk délutánonként a gépek előtt, hanem bandákba verődve rúgtuk a labdát, bicikliztünk,
fára másztunk, versenyeztünk ki tudja tovább hajtani az ugrálókötelet, ki a leggyorsabb, a legügyesebb
egyes játékokban. Mi nem a virtuális térben játszottunk, hanem a szabadban egymással. Vasárnap
délelőtt nézhettünk mesét. Szombaton mi még iskolába jártunk. A mesehősök nem zombik, vámpírok
és szörnyek voltak, hanem aranyos állat- és emberfigurák, pl. Bambi, Kukori és Kotkoda, Dr. Bubo,
Tom és Jerry, Maci Laci, stb.
Mi soha nem késtünk el sehonnan, este otthon voltunk a megadott időpontra. Nekünk karóránk volt,
amit mindennap fel kellett húzni, különben másnapra megállt.
Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk
tetteinkért és következményeikért.
Nem tudtuk mi az sms, a skype, a „miting”, a blog, a messenger, vagy a tablet. Viszont tudtuk mi a
becsület, mit jelent az adott szó, milyen erővel bír egy megállapodáskor a kézfogás.
Nekünk nem tanították a kötelesség – és felelősségtudatot, ez automatikusan belénk vésődött a
szüleink példájából.
Nekünk nem voltak jogaink – azaz csak nagyon kevés – kötelességünk viszont annál több. Tanulnunk
kellett, házimunkát végezni, aztán a munkahelyen helyt állni.
A notebook-ot mi jegyzetfüzetnek hívtuk. Számológép helyett fejben számoltunk. Nem GPS-szel
tájékozódtunk, hanem térképpel. Mi naplókat írtunk, nem blogokat. Mi könyveket olvastunk a net
helyett és nem volt divat a trágár beszéd.
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Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak. A szüzesség erény volt és nem
szégyen. Magánéletünk a családra tartozott és nem a facebookra.
És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
- Hát Papa, biztosan több, mint 200! - felelte az unokám.
- Nem, kedvesem, csak 63!
Horváth László
polgármester

Közérdekű információk, olvasói cikkek
Mihály napi vásár az óvodában
„A Vásárban az a jó, mindenféle eladó…” balatonberényi Csicsergő Óvodánkban hetekkel ezelőtt
lázasan készülődtünk óvodásainkkal a 2019. szeptember 27-én tartandó Mihály napi vásárra.
Szorgalmasan gyártottuk a portékákat, melyeket gyümölcsért terveztünk értékesíteni.
Természetesen a finom vitaminokért cserébe még egy műsorral is készültünk, mellyel a megjelent
vásárlóknak kedveskedtünk. Hamar el is érkezett a nagy nap, megteltek az asztalok, szebbnél szebb
és érdekesebb termékek kínálták magukat a zamatos gyümölcsökért.
Mielőtt azonban mindent eladtunk volna, énekekkel, mondókákkal, körjátékokkal fokoztuk a
kíváncsiságot. Megmozgattuk a szülők lábát is, akik szívesen csatlakoztak körjátékainkhoz. Volt ám
kínálás, alkudozás!
Kis kofáink szorgalmasan gyűjtötték be a gyümölcsöket. Így került a kosarakba alma, körte, szőlő,
szilva, füge, narancs, banán, sárgadinnye és barack. Ennek következtében minden árunk elfogyott! A
megterített asztalokon ínycsiklandóan felszeletelt gyümölcsök kínálták magukat a jelenlévők számára.
A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvodából Koltai Beáta óvodapedagógus érkezett hozzánk, aki
táncházi programmal fergeteges jókedvet varázsolt a vállalkozó kedvű gyermekek és szülők számára.
Köszönjük Bea néni!
Szintén köszönettel tartozunk azoknak, akik akár portéka felajánlással, akár kétkezi munkájával
segítséget nyújtott a vásár színvonalasabbá tételéhez.
Jövőre is nagy szeretettel várunk mindenkit!
Szántó Annamária
óvodapedagógus
________________________________________________________________________________
Az aradi vértanúkra emlékezett községünk
Október 6-ának napfényes délutánján került sor a templomkertben a berényi hősök emlékművénél a
sokéves hagyományra visszatekintő megemlékezésre a 13 aradi vértanúról és Batthányi Lajos
miniszterelnökről. A műsort Barjákné Martin Judit köszöntője nyitotta meg, ezután a Balatonberényi
Nyugdíjas Egyesület következett egy szép dallal, végül a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait
és gyertyáit. Köszönet illet minden egyes szereplőt és résztvevőt, hogy munkájukkal
illetve jelenlétükkel életben tartják ezt a szép hagyományt.
9

III. évfolyam, 8. szám

2019. október

________________________________________________________________________________
Balaton „parti” rendezvény
A Balatonberényi szabad strandra hívta tagságát a Nyugdíjas Egyesület szeptember 25-én szerdán. Az
apropó, illetve a csábítás eszköze egy a Balaton partján közösen főzött halászlé volt. Elérte a célját,
ami a közösségben közös asztalhoz ülve, a gond, a mindennapi problémák otthon hagyása, valamint
az adódó információ csere lehetősége volt. Tagságunk ötvenhat tagja vett részt az egész napos
rendezvényen. A főzés alapanyagát az Egyesület nagy HO-HO-HO HORGÁSZAI (Reznek „Misi”,
Németh Tibi, Dr. Makai Sándor, Helmut Suchi) ajánlották fel. A nagyon finomnak értékelt halászlét,
főző csapatunk készítette el tagságunk hathatós közreműködésével, amiből bőven tellett a nem kevés
repetára is. Természetesen sor került boros gazdáink, és gyümölcs párlattal rendelkező tagtársaink
nem túlzásba vitt, kóstolóval egybekötött, termékbemutatójára is. Ugyanitt megbeszéltük az év
hátralévő rendezvényeit és feladatait. A jó hangulatú összejövetel késő délután ért véget, tagságunk
látható megelégedettségével. Végül szeretnék köszönetet mondani a Település Üzemeltetés
vetetőjének, Véghelyi Róbertnek, és dolgozóinak, hogy segítőkész hozzáállásukkal nagymértékben
segítették rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
T. J.
________________________________________________________________________________
Negatív szemüveg
Augusztus 11-én, a Kossuth téren a díszpolgárok tiszteletére emlékoszlopot állított Önkormányzatunk.
Az emléktáblára felkerült nevek előtt tisztelettel hajtok fejet. Egyet mégis kiemelnék a sok közül, aki
immár 19 éve távozott közülünk, akinek én örök hálával tartozom.
Dr. Zsoldos Miklósról van szó, aki nem csak orvos, de ember is volt és a beteget is emberként kezelte.
Korai betegsége folytán nem volt alkalmam köszönetet mondani neki. Köszönöm, hogy megmentette
a gyermekem életét. Köszönöm, hogy emberségével többet tudott tenni gyógyulása érdekében, mint
az orvosprofesszorok és tanárok. Köszönöm, hogy pozitív irányba terelte a gondolkodását. Köszönöm,
hogy visszaadta az életbe vetett hitet a családomnak. Köszönöm, hogy gyökerestül felforgatta
racionalista életfelfogásomat. Köszönöm, hogy átalakította a gondolkodásmódomat.
Szavai örökre belém vésődtek. „Minden napban van valami szép. Este az ágyban fekve erre
koncentrálj! Kinyílott egy virág, rád mosolygott valaki az utcán, láttál egy tekintélyt sugárzó fát, vagy
átszaladt egy mókus az utcán, megszólalt egy madár, lehet, hogy hozzád szólt. Rengeteg szépség vesz
körül, amire nem figyelsz, a negatív gondolatok uralják életedet, amivel saját magadnak ártasz a
legtöbbet. Ez nemcsak megkeseríti az életedet, de a szervezetedre is káros hatással van.”
Augusztus 11 és 20-a közötti időszak rádöbbentett, a negatív gondolkodás csapdájába esett a
környezetem és mily nagymértékben uralja ez az emberek életét. Mennyire megkeserítik vele
mindennapjaikat és milyen sokat ártanak az egészségüknek. A közel 20 nap alatt eseménydús
kulturális élet zajlott községünkben, amelyekről jó véleményt nem igen hallottam. Olyan érzésem volt,
az emberek feltették speciális, negatív szűrővel ellátott napszemüvegüket és ezen keresztül szemlélték
a programokat. Az árnyoldal szakértői lettek. Viszont akadt pár idősödő hölgy, akik a kritika helyett
10

III. évfolyam, 8. szám

2019. október

a szabadidejüket áldozták fel és házi sütésű pogácsával színesítették a borkóstoló programját!
Köszönet érte. A tűzijáték napján már előre bombáztak a kritikákkal, miért nem 9-kor lesz, bezzeg
Pesten… Miért negyed 11-kor, miért nem 10-kor, miért ez a zenekar, miért a Csézy, stb. Este sem
adatott meg a felhőtlen kikapcsolódás élménye, csak negatív hatás ért. Félrevonultam a strandon egy
padra, csodáltam az esti Balaton szikrázó szépségét, a felvonuló vitorlások, csónakok játékát, az
égbolton szétrobbanó rakéták színkavalkádját és az aláfestő zene magasztos élményét, majd a
strandról kiballagva akarva-akaratlanul felcsipegettem a negatív morzsákat, a legmegdöbbentőbb az
alábbi megjegyzés volt: költötték volna ezt a pénzt az egészségügyre!
Köszönöm Dr. Zsoldos Miklósnak, hogy nem fekete-fehérben látom a világot, hanem a maga
színpompájában. Köszönöm, hogy felnyitotta elmémet a jóra és az apró csodákra. Javaslom
mindenkinek, próbálja meg gondolkodásmódját átalakítani - nem az én kedvemért - saját önös
érdekében, mert negatív felfogásával önmagának árt a legtöbbet.
„A negatív gondolkodás olyan, mint az elme kanyarója. Nem viszket, de elégedetlenséget okoz”
/T. Harv Eker/
Csiri

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
A novemberi programokról információ a plakátokon és a www.balatonbereny.hu weboldalon
olvasható!
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Sport
Megvan a tizedik! - Szvoboda Bence újra magyar bajnok motokrosszban
Szvoboda Bence a cseh MX1-es bajnoki cím után a magyart is megnyerte 2019-ben. A HTS KTM
Team versenyzője ezzel tizedik egyéni titulusának örülhetett, amivel a hazai sportélet legjobbjai közé
emelkedett.
Kiskunlacházán zárult az egyéni pontvadászat a 2019-es Nemzeti Gold Fren - Moto Complet
Motokrossz Bajnokságban. Szvoboda 20 pontos előnnyel érkezett meg a fináléra, a korábbi négy
fordulón három összetett győzelmet és egy második helyezést szerzett, így az utolsó állomáson már
győznie sem kellett csapattársával, Hugyecz Erikkel szemben a tizedik titulusért. A két bajnokaspiráns
mindkét futamban nagyot csatázott, a verseny hevében össze is értek párszor. Az első futam Hugyecz
sikerét hozta, Szvoboda a második helyen futott célba, aki mindvégig ellenfele mögött motorozott, de
megelőzni nem tudta. A második futamban Szvoboda a rajtnál elesett, így az utolsó helyről volt
kénytelen a mezőny után iramodni. Az utolsó körökben előzési távolságba került Hugyecz-cel
szemben, a leintésig azonban ezúttal sem tudta megfogni csapattársát, így ezt a futamot is a második
helyen zárta a klasszis, viszont ez is elég volt a bajnoki cím megszerzéséhez.
Szvoboda még nem teljesen épült fel az előző, kaposvári versenyen elszenvedett kéztöréséből, de a
jobb válla sem egészséges, ami a téli holtszezonban valószínűleg műtétre szorul, ez befolyásolhatja a
kiváló motorversenyző jövő évi felkészülését.
Az immáron tízszeres magyar bajnok sikerszezonja ezzel a viadallal azonban még nem ért véget. A
magyar csapatbajnoki összecsapás még várt rá, ahol egy újabb titulussal feltehette a koronát idei évére.
A csapatbajnoki versenyt október 12-én rendezték meg Ajkán, ahová a HTS KTM címvédőként
érkezett Szvoboda Bencével, az MX2-es bajnokkal, Varga Mimóval és Hugyecz Erikkel a soraiban.
A várt siker nem maradt el és csapat megvédte csapatbajnoki címét.
Szvoboda Bence magyar bajnoki címei:
2019 - I. osztály MX Open
2016 - I. osztály MX1
2015 - I. osztály MX1
2013 - I. osztály MX2
2012 - I. osztály MX2
2011 - I. osztály MX2
2009 - I. osztály MX1
2008 - I. osztály MX2
2004 - Junior 85cc
2002 - Junior 65cc
„Ha nincs szenvedélyed, amiért érdemes meghalni, akkor nincs semmid, amiért érdemes élni.”
(Szvoboda Bence)
Horváth János
Forrás: www.formula.hu
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_________________________________________________________________________________
Labdarúgás: nehéz őszi szezon
Az utóbbi fordulókban nem megy felnőtt férfi csapatunknak, de bízunk a sikeres folytatásban.
Az ifjúsági csapatunk az elmúlt négy
fordulóból hármat megnyert és a hatodik
helyről várja az ősz további küzdelmeit.
8. forduló:
Kiskorpádi SE - Balatonberény SE
2-3 (1-0)
Gólszerzőink: Pernecz András (60’), Wolf
Balázs (68’, 87’)
U19: Kiskorpádi SE - Balatonberény SE
3-6 (1-5)
9. forduló:
Balatonberény SE – Lengyeltóti VSE 1-5 (0-3)
Gólszerzőnk: Fitos Tamás (61’)
U19: Balatonberény SE – Lengyeltóti VSE 5-1 (1-1)
10. forduló:
Böhönye KSE - Balatonberény SE
5-0 (4-0)
U19: Böhönye KSE - Balatonberény SE 17-0 (6-0)
11. forduló:
Balatonberény SE – Karád SC 1-5 (0-3)
Gólszerzőnk: Pernecz András (48’)
U19: Balatonberény SE – Karád SC 8-2 (4-1)
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A következő fordulók programjai:
12. forduló: Zamárdi Petőfi Se - Balatonberény SE
13. forduló: Balatonberény SE – Csököly Ö.SE
14. forduló: Balatonberény SE – Juta SE
15. forduló: Kaposmérői SE – Balatonberény SE

2019.10.26. 14:00
2019.11.03. 13:00
2019.11.10. 13:00
2019.11.16. 13:00

U19: 12:00
U19: 11:00
U19: 11:00
U19: 11:00

Női labdarúgás:
Női csapatunknak sajnos nincs szerencséje. Meccsről meccsre egyre több helyzetet sikerül
kialakítani, de sajnos a gólzsák még nem szakadt ki. Az eredmények nem tükrözik a csapat által
mutatott játékot és akaratot.
3. forduló:
Balatonberény SE – FC Barcs 1-7 (0-3)
Gólszerzőnk: Szekeres Viktória (43’)
4. forduló:
’BB’ SC Balatonboglár - Balatonberény SE 1-0 (1-0)
5. forduló:
Balatonberény SE – Nagyatádi FC
Gólszerzőnk: Farkas Dóra (20’)

1-4 (1-2)

6. forduló:
Balatonberény SE – Kéthely SE 0-0
Női labdarúgó mérkőzések időpontjai:
7. forduló: Kaposfüred Párducok - Balatonberény SE
8. forduló: FC Barcs - Balatonberény SE
1. forduló: Kéthelyi SE - Balatonberény SE

2019. 10. 27. 10:00
2019. 11. 03. 10:00
2019. 11. 10-re halasztva
Horváth János

Forrás: adatbank.mlsz.hu
________________________________________________________________________________

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 novemberi szám lapzártája október 31.!
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