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Marcali Körzeti Önkéntes Tűzoltó Verseny
Május 21én szombaton rendezték meg Ba
latonszentgyörgyön a Marcali Körzeti Önkén
tes Tűzoltó Versenyt.
Felnőtt férfi, női és gyermek csapatok két
versenyszámban mérhették össze tudásukat.
Tűzoltócsapatunk ,,vegyes” kategóriában első
helyezést ért el, megelőzve Böhönye és Bala
tonszentgyörgy csapatát. Köszönet a lelkes
csapatnak és nem utolsó sorban Nagy Lász
lónak, Böhönye ÖTE parancsnokának, aki
segítséget nyújtott, ezzel lehetővé tette rész
vételünket.
Hetyei András

Volt egyszer egy gyermeknap...
helyi fazekasnak adott helyet. Kezdésre megér
kezett a légvár, melynek felállítása hatalmas
lelkes gyereksereg felügyelete mellett folyt. Mi
korra a mesteremberek késznek titulálták az
építményt, a sereg egyből ostrom alá vette azt.
11 óra körül megjelent a nagy piros autó, amely
sok kisfiú és kislány álma volt. A tűzoltók en
gedték betekinteni az izgatott apróságokat az
autó rejtett zugaiba, és remek kilátás nyílt a
rendezvényre a jármű tetejéről. Az öröm akkor
teljesedett ki még jobban, amikor a rendőrautó
is befutott, és a tűzoltókkal együtt hangos szi
rénázásba kezdtek. Az igazi attrakció is felépült
közben, és a bátor fiatalok sokasága kipróbál
hatta, hogy milyen is az a bungee trambulin. A
legügyesebbek az ugrálás közben szaltókkal
tarkították a mutatványaikat.
2016. május 28án reggel a Balatonberényért
Egyesület tagjai lázas készülődésbe fogtak az Erdei
Iskola területén, hogy a 10 órára meghirdetett
gyermeknapi rendezvényre mindent rendben
menjen. Sátorállítás, padok, asztalok kipakolása
csak a kezdet volt a nap bokros teendői sokaságá
ban. A nagysátorban került berendezésre az arc
festés, a csillámtetoválás, az ékszerkészítés és a
lufihajtogatás standja is. A mellette lévő kissátor a

Az egyesület a testi táplálékról sem feledke
zett meg. Az épület mellet az üstben rotyogott
az ebédnekvaló. Miután az ízek összeértek és
minden étek megfőtt, ebédszünetet rendeltek
el, és az éhes sereglet aprajanagyja megízlel
hette a babgulyás és a spagetti felejthetetlen
ízét.
Folytatás a 7. oldalon.
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A Kerékpárosbarát Település
címet nyert Balatonberény

2016.június

Levél Pintér Sándornak
Polgármester Úr június elején az alábbi levelet
juttatta el dr. Pintér Sándor Belügyminiszter
Úrnak:
Tisztelt Miniszter Úr!
2016 év tavaszán a környező községek média
kampányt indítottak a part menti részek nagy
mértékű eliszaposodása miatt.

Május 20án a nyíregyházi városháza díszter
mében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
idén tizedik alkalommal meghirdetett Kerékpá
rosbarát Település és Kerékpárosbarát Munka
hely pályázat díjátadójára került sor. A rendezvé
nyen megjelenteket Tasó László közlekedéspoliti
káért felelős államtitkár köszöntötte, aki kiemelte:
az elmúlt években több mint 850 kilométer kerék
párút épült Magyarországon, és a következő évek
ben még ezer kilométert építenének meg. Uniós
forrásból 50 milliárd forintot fordítanának a háló
zatos szemléletű kerékpárútépítésekre 2020ig.
Ezt követően a kerékpárosbarát települések és
munkahelyek díjazása következett: 55 település,
valamint 64 vállalat és közintézmény vehette át a
kitüntetést. Balatonberény, mint egyedüli balatoni
helység nevében Horváth Péter alpolgármester
és Varga Zsolt önkormányzati képviselő vette át az
elismerő oklevelet és a Kerékpárosbarát Település
2016 feliratú táblát Államtitkár Úrtól. Az egy évig
viselhető kitüntető címnek nincs anyagi vonzata,
viszont hatalmas turisztikai marketingértékkel bír.
A Kerékpárosbarát Település elismerés az ön
kormányzat és a balatonberényi vállalkozók közös
eredménye. Az önkormányzat KEOP pályázati for
rásból fedett kerékpártárolókat épített, karbantart
ja Balatoni Bringaút területére eső részét.
Törekvéseinket már tavaly is siker koronázta, hi
szen a Kékhullám Zászló mellett a Balaton Kerék
párosbarát Strandja különdíjat is elnyerte a
balatonberényi Községi Strand. A vállalkozók ke
rékpárosbaráttá alakították egységeiket, kerékpár
javítással és egyéb szolgáltatásokkal is igyekeznek a
két keréken Berénybe érkezők kedvében járni.
Balatonberény Község önkormányzata egyéb
ként Balatonszentgyörgy és Vörs önkormányza
taival közösen pályázatot nyújtott be a
Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs ke
rékpárút megépítése érdekében. A megvalósí
tandó fejlesztés célja a Balaton és a KisBalaton
kerékpárúttal való összekapcsolása. A pályázat
elbírálására várhatóan a közeljövőben kerül sor.
Horváth Péter és Varga Zsolt János

Az azóta eltelt időszakban Balatonberény part
szakaszain is folyamatosan nőtt az iszap
mennyisége.
A közel másfél kilométeres szabad strandon a
nádasok felfogják az iszapot, melynek vastagsága
már megközelíti a partvédőmű felső szintjét.
A községi strandon is észlelhető a feliszaposo
dás, annak mértéke azonban egyelőre nem gá
tolja a fürdőzőket, azonban valószínűsíthető,
hogy a nyár közepén a vízszint várható csökke
nése miatt aggasztó méretűre duzzad.
Az idegenforgalmi előrejelzések szerint a me
nekült válság miatt a nyugat európai turisták je
lentős része választja majd úti céljául a Balatont.
Ezért mi, a turizmusból élők, a helyi lakosság és
a nyaraló tulajdonosok, valamint a part menti
vállalkozók aggódva figyeljük az iszaposodás egyre
növekvőbb mértékét és annak hatásaként az ér
téktelen nádasok aggasztó mértékű elterjedését.
Laikusként nem ismerhetjük a rövid idő alatt
bekövetkezett eliszaposodás kiváltó okait, azon
ban feltételezhető, hogy az elmúlt időszakban
bekövetkezett fizikai behatás – mely a Balaton
áramlási viszonyait is érintette – következménye
a jelenlegi helyzet.
Az iszap mennyiségének növekedése, a várható
vízszint csökkenés és a vendégek nagy száma
miatt olyan környezeti – turisztikai katasztrófa
valószínűsíthető, mely a Balaton mára megko
pott turisztikai hírnevét is évtizedekre negatívan
befolyásolhatja.
Tisztelettel kérem Miniszter Urat, hogy szíves
kedjék megvizsgáltatni az eliszaposodás kiváltó
okait, és amennyiben a nyár folyamán szüksé
geltetik, úgy külön kérésünkre önkormányza
tunknak
anyagi
támogatást
szíveskedjék
biztosítani a várható környezeti katasztrófa ha
tásainak tompítására.
Balatonberény, 2016.06.02

Tisztelettel
Horváth László
polgármester
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Döntött a Képviselőtestület
2016.05.26.
 A Képviselőtestület a Balatonberényi Te
lepülésüzemeltetési Kft. 2015. évi pénz
ügyi beszámolóját elfogadta.
 A Képviselőtestület a Balatonberényi Tele
pülésüzemeltetési Kft. 2016. évi üdülési sze
zonra
történő
felkészüléséről
adott
tájékoztatót elfogadja.
 A Képviselőtestület a Kertaljai közút kiala
kítása érdekében megtette a szükséges lépé
seket, kezdeményezte a Somogy Megyei
Kormányhivatalnál az eljárás elindítását.
 A Képviselőtestület a Balatonkeresztúr Köz
ség Önkormányzata által az Önkormányzati épü
letek energetikai korszerűsítése, TOP3.2.115
kódszámú és a „Balatonkeresztúri Közös Önkor
mányzati Hivatal energetikai korszerűsítése
„címmel benyújtandó pályázat kapcsán az előter
jesztés szerinti közös hivatal fenntartásában
résztvevő Balatonberény, Balatonkeresztúr és
Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok
Képviselőtestületei részéről kötendő megállapo
dást jóváhagyta.

2016. június

 A PelsoKom Kft törzstőke emelésével és pót
befizetéssel kapcsolatosan Horváth László pol
gármester elmondja, hogy
A kintlevőségek behajtása kapcsán a társulás
ülésén felmerült annak a lehetősége is, hogy kü
lön társulást hozzanak létre, vagy csatlakozza
nak. Fontos szempont, hogy a cég működőképes,
és közel null szaldóval zárta a gazdasági évet. A
nyári idegenforgalmi szezonban nem engedheti
meg a község azt, hogy a hulladék ne legyen el
szállítva. Egyébként, ha probléma lenne a köz
szolgáltatással, akkor a katasztrófavédelem joga
kijelölni a szolgáltatót. Fontos körülmény, hogy a
jelenleg folyamatban levő 6 per a volt AVE Zöld
fok Zrt. és az önkormányzatok között, hogyan és
mikor zárul, illetve a perelt összeghez, mikor jut
nak hozzá a volt társulási tagok.
 A Képviselőtestület, mint a DélnyugatBala
toni Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, a Pel
soKom Nonprofit Kft. működése érdekében a
Társulási Tanács határozata alapján 2016. évi ál
talános tartaléka terhére biztosítja a 427 112 Ft
tőkeemelés, és 444 372 Ft pótbefizetés összegét.
A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy a 871 483 Ft átutalásáról gondos
kodjon a 1174309515799816 számlára.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az óvo
da és az orvosi rendelő TOP pályázatait 2016. má
jus 23án benyújtotta, illetve a felületen
rögzítésre kerültek.

 A Képviselőtestület a balatonberényi 2273
hrszú, 4749 m2 területű, a.) szőlő, b.) gyümöl
csös, községi mintatér, épület, c.) kert megneve
zésű, ténylegesen Balatonberény zártkertben
található helyi jelentőségű épületrész
(présház) ingatlan átruházásához az elővá
A Te Szedd! akcióban megköszöni Zibák István
sárlási joggal nem kíván élni.
Józsefné és Jeroscsáki Józsefné képviselők aktív
közreműködését, és a testület részéről való meg
 A Képviselőtestület a balatonberényi 2274 jelenését. 42 fő vett részt az akcióban.
hrszú, 8158 m2 területű, a.) kert, b.) rét és gaz
dasági épület, c.) szőlő, d.) kert, e.) szántó, g.) rét
A DRV Zrt. munkatársai személyesen felkeres
megnevezésű, ténylegesen Balatonberény zárt ték az önkormányzatot, tájékoztatást adtak a cég
kertben lévő ingatlanra (városképi jellegű épít átszervezéséről. Ennek keretében jelezte az ön
mény) vonatkozó elővásárlási jogával nem kormányzat részéről a BajcsyZs. utcai sorozatos
kíván élni.
csőtörések helyzetét, és megoldásában való közre
működését kérte a cégnek.
 A Képviselőtestület jóváhagyta a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.vel (8600 Siófok, Ta
Május 17én a MÁV Zrt. munkatársai tartottak
nácsház u. 7.) az együttműködési megállapodást, tájékoztatást a vasút felújításról. A tervek szerint
annak aláírására a polgármestert felhatalmazta. a kivitelezés 2017. március 15én kezdődik és jú
A Képviselőtestület a 269 db vagyon elem nyil niusig tart, a tervek szerint 1100 fm illetve 130 fm
vántartásának vezetésére vonatkozó díjat 53.300 hosszban épülhet zajvédő fal, amely 5 dB lel
Ft összegben biztosítja mindenkori éves költség csökkenti a zajhatást.
vetésében.
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Május 21én Balatonszentgyörgyön tűzoltóver
seny volt, ahol a helyi egyesület vegyes csapatot
indított és I. helyezést ért el.
Május 20án Horváth Péter alpolgármester és
Varga Zsolt János képviselők Nyíregyházán át
vették a kerékpáros barát település elisme
rő oklevelet.
 A Képviselőtestület nem kíván élni a Somogy
Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományo
zására vonatkozó javaslattételi jogával.
 A Képviselőtestület az önkormányzat 1/1 tu
lajdonát képező balatonberényi 2594 hrszú 1895
m2 területű zártkerti ingatlanát 140 000 Ftért
egyösszegű kifizetés feltételével elidegeníti Király
Ildikó Balatonberény Béke u. 5/c. szám alatti la
kos részére, és felhatalmazza a polgármestert az
adásvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megté
telére, szerződés aláírására.
 A Képviselőtestület pályázatot nyújtott be az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté
sek 2016. évi támogatására az 1.c) jogcímre: Ba
latonberény Bajcsy Zs. utca felújítása projekt
megvalósítására 10.000.000 Ft bruttó bekerülési
költséggel, melynek 15%os önrészét, 1.500.000
Ftot, 2016. évi költségvetésében az utak fejlesz
tésére megállapította a keretösszeg terhére.

2016. június

Balatonberény hazavár
Június 26án 10 órai kezdettel szeretettel vá
runk minden Balatonberényből elszármazott
személyt a Művelődési Házban. A rövid műsorok
és a frissítők elfogyasztása után a szomszédos
Székely parkban felavatjuk a helyreállított Ha
tárcsárdakaput, és fát ültetünk a találkozó em
lékére. Innét Bartók Béla szobrához sétálunk le,
és a Bartókév alkalmából rövid megemlékezést
tartunk.
(Ennek körülbelüli időpontja fél 12 12 óra kö
zé tehető). Ezen időszakban a postától a Kossuth
tér 1ig útlezárás lesz, amiért szíves elnézésüket
kérjük. A sportpálya parkolójában egytálételre
látjuk vendégül a meghívottakat. Délután a bú
csúi programokból válogathatnak.
Parkolási lehetőség a Reál élelmiszerbolt mel
letti parkolóban, a strand előtt, valamint a fut
ballpálya mögötti területen – bejárat az Ibolya
utca felől – lesz.
A címek begyűjtése során sokan ajánlottak fel
süteményeket. Ezeket tisztelettel elfogadjuk, 26
án 9 órától várjuk a Művelődési Házban.

Az elszármazottak felé azzal a kéréssel fordul
tunk, amennyiben van régi balatonberényi fény
képük, hozzák magukkal, ezeket a helyszínen
beszkenneljük. Örömmel vennénk, ha a helyi la
kosság is bocsájtana rendelkezésükre régi fotó
kat. A könyvtárban lehet digitalizáltatni ezeket,
Horváth László munkanapokon.
polgármester
10 órakor ünnepélyes keretek között kerül sor
Kovács Ilona helytörténetkutató Fürdőkultúra
A DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség című kiállításának megnyitójára. A kiállítási
anyag zömében balatonberényi képeslapokból
szervezetkorszerűsítés utáni
áll. Aki régi, a fürdőzéshez, strandoláshoz kap
elérhetőségei
csolódó tárgyakkal rendelkezik (strandpapucs,
fürdőruha, fecske, matrac, úszógumi, strandjáté
Káplár György üzemvezető
kok,
stb.), örömmel vennénk, ha a rendelkezé
Balogh Zoltán művezető – ivóvíz
Szabadság és egyéb távollét esetén helyettes sünkre bocsátaná.
Horváth Tibor.
Május végén kipostáztuk a meghívókat, várjuk
Gaál László művezető – szennyvíz
a
visszajelzéseket. Ha, bárkinek tudomása van
Szabadság és egyéb távollét esetén helyettes
olyan személyről, akinek az elérhetősége nem állt
Molnár István.
rendelkezésünkre, kérjük a 377482es telefon
számon, vagy a polgarmester@balatonbereny.hu
Elérhetőségek:
Káplár György: 0630/6303249, kaplar.gyorgy@drv.hu email címen jelezze ezt az önkormányzat felé!
Horváth Tibor: 0630/4984872, horvath.tibor@drv.hu
Köszönettel:
Balogh Zoltán: 0630/5468765, balogh.zoltan2@drv.hu
Horváth László
Molnár István: 0630/7461525, molnar.istvan@drv.hu
polgármester
Gaál László: 0630/2694311, gaal.laszlo@drv.hu
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Marcali Járás önkormányzatai, Járási
Hivatala és a KLIK Tankerületi
Igazgatósága részére április 21én tartott
menetrendi egyeztetés Balatonberényt is
érintő vonatkozásai
KTI DDKI képviselőjének tájékoztatása:
Elmondta, hogy az egyeztetés célja az, hogy a
járás polgármesterei, a járási hivatal vezetője és
KLIK tankerületi igazgatója jelezzék, ha a 2016.
december 11én hatályba lépő MÁVSTART Zrt.
és a helyközi autóbuszos menetrenddel kapcso
latban van észrevételük, javaslatuk.
A Szolgáltató társaságoknak változatlanul ki
emelt, alapvető feladata a személyszállítási tör
vény alapján a hivatásforgalmi, iskolalátogatási
célú, valamint az alapvető életszükségleteket ki
elégítő utazások biztosítása.
Több éve változatlan már a helyközi utazások
tarifája, áremelés nem volt. Az elektronikus jegy
rendszer kifejlesztése a MÁVSTART Zrtnél már
befejező fázisban van.
Beszámolt arról is, hogy az uniós forrásból
megvalósuló infrastruktúra fejlesztések zöme a
vasúti közlekedést érinti, de a vasúti járműfej
lesztés is finanszírozható belőle. A MÁVSTART
Zrt. 10 évre szóló közszolgáltatási szerződéséből
már közel 2,5 év eltelt. Folyamatosan végzi a
MÁV Zrt. a vasúti pályák fejlesztését, így emel
kedik a szolgáltatás színvonala is.
A Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt, mint
a Gemenc, a Kapos és a Pannon Volán Zrt. jogutó
da (székhely: Kaposvár) látja el a helyközi autóbu
szos személyszállítási feladatokat. Autóbusz
parkjának megújítása folyamatosan történik. A
személyszállítási törvény alapján már megtörtént
az országos, regionális és elővárosi járatok kialakí
tása. Jól elkülönülő országos gerinchálózat került
kialakításra, átszállási pontokkal. Az autóbuszos
helyközi közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási
szerződések hatálya 2016. december 31ig tart, a
pályázat kiírása folyamatban van. Az interneten új,
közös vasúti és helyközi autóbuszos menetrendi
kereső került kifejlesztésre, amelyet az utazókö
zönség 2016. április 1től már igénybe vehet.
Jelenlévők a 2016/2017. évi hivatalos vasúti,
valamint a helyközi autóbuszos menetrendhez az
alábbi észrevételeket tették:
MÁVSTART Zrt. tájékoztatása:
A Marcali Járás területét a 30. sz. Budapest –
Székesfehérvár – Nagykanizsa vasútvonal érinti,

2016. június

amelyen folytatódik a felújítás, 2016. április 14
től június 10ig SzántódKőröshegy Balatonsze
mes, szeptember 3tól december 9ig pedig a
SzántódKőröshegy – Fonyód vonalszakaszokon
lesz vágányzár, ahol vonatpótló autóbuszok fog
nak közlekedni.
2017. évben is a nyári menetrendi időszak kivé
telével a vonalon folytatódik a SzántódKőröshegy
– Fonyód  Balatonszentgyörgy pályaszakasz fel
újítása.
Emiatt a nemzetközi, Budapest Zágráb viszony
latú Agram InterCity vonatpár a nyári időszak ki
vételével más útvonalon Budapest Keleti
pályaudvar  Dombóvár útirányon át fog közleked
ni Gyékényesre. Budapest Déli helyett Budapest
Keletiből indul változatlanul 6:00kor és Gyéké
nyesre 9:42kor érkezik. Vissza Zágrábból a je
lenlegi menetrendjétől eltérően később indul, így
Gyékényesről 12:15 helyett 18:35kor indul és
Budapest Déli helyett Budapest Keletibe érkezik
16:24 helyett 22:29 kor.
Az idei 2016. évi nyári menetrend alapjaiban
(Budapest  Keszthely expressz vonatok) hasonlít
a tavalyira, de Székesfehérvár állomás átépítése
miatt a végleges menetrend kialakítása folya
matban van.
A 2017. évi nyári menetrend függ a felújított
pályaszakaszok adta menetidő csökkenésektől és
az idei év menetrendi tapasztalataitól.
A menetrendet a Nemzeti Fejlesztési Minisz
térium, mint Megrendelő még befolyásolhatja,
megváltoztathatja. A Vasúti Pályakapacitásel
osztó Kft. által kiszerkesztésre kerülő menetren
dek a MÁVSTART Zrt. megrendelésétől
eltérhetnek.
Minden kérdésre válaszolni fog, vagy itt hely
ben, vagy pedig levélben.
DÉLDUNÁNTÚLI KÖZLEKEDÉSI KÖZ
PONT Zrt. tájékoztatása:
A helyközi autóbuszos személyszállítási szol
gáltatást a DDKK Zrt. (székhely: Kaposvár), mint
régiós cég látja el. Kisebb korrekciók várhatóak
csak a járás menetrendjében. Az utasok számára
megfelelő menetrendet igyekeznek kialakítani. A
járás települései helyközi autóbuszos személy
szállítási igényükkel bármikor megkereshetik a
társaságot, a kérdést megvizsgálják, és ha lehe
tőség van rá, azt teljesítik. A szolgáltatási színvo
nalat meg kívánják őrizni. Elérhetőségük:
menetrend@ddkk.hu; A megyében már évek óta
az a gyakorlat, hogy levélben megkeresik az ön
kormányzatokat, véleményüket kérik írásban a
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szolgáltatásról, a menetrendről. Most is megke
resnek májusban minden önkormányzatot, jegy
zőséget. Minden önkormányzattól várják a
visszajelzéseket.
Menetrendmódosítást azonban csak az NFM
hozzájárulásával lehet bevezetni, részletesen ki
dolgozott hatástanulmány alapján. Elsődleges
céljuk az iskolai tanulók szállítása és a munkába
járás biztosítása, de figyelni fognak a vasúti pá
lyaépítési munkák miatt a vonatpótló autóbu
szok közlekedésére is.

2016. június

Volt egyszer egy gyermeknap...
Folytatás a címlapról.
Az ebéd elfogyasztása után minden gyermek
kapott egy jegyet, amit beválthatott egy vattacu
korra. A vattacukros szinte nem győzte forgatni a
pálcát, olyan sokan voltak.

A finomságok után mindenki a kedvére való
programból válogathatott az előbb felsoroltak
közül. A sok játék mellett szaladt az idő, a dél
utánból lassan este lett, és a fáradt gyerekek él
A települések, hivatalok képviselőinek
ményekkel gazdagodva vidáman ballagtak
észrevételei, javaslatai:
hazafelé.
Horváth László polgármester, Balaton
berény:
Kéréseit, menetrendmódosítási javaslatait az
egyeztetést követően levélben írta meg.
Vasúti észrevétel:
A 855. sz. Nagykanizsa  Budapest Déli pálya
udvar között közlekedő gyorsvonat, mely 11:22
órakor indul Balatonszentgyörgyről, álljon meg
Balatonberényben.
Válasz:
MÁVSTART Zrt. képviselője Jüngling Sándor:
A Nagykanizsa és Budapest között közlekedő
gyorsvonatoknál az egységes megállási renden a
MÁVSTART Zrtnek nem áll szándékában változ
tatni, ezért nem tervezik a Balatonszentgyörgyről
11:47 órakor induló 855. sz. vonat Balatonberény
megállóhelyen történő megállítását.

Autóbuszos kérés:
A balatonberényi helyi lakosok és a nyaraló tu
lajdonosok jelzései alapján tisztelettel kérik, hogy
a Budapest – Zalaegerszeg 1199/1, 1188/1. számú
autóbuszjárat érintse Balatonberényt is.
A fenti két kérés teljesítése mind a Balatonbe
rényben nyaraló ingatlannal rendelkező nagykani
zsai lakosok, (több MÁV nyugdíjas), mind a
Balatonbogláron, Fonyódon, Marcaliban, Balaton
máriafürdőn, Balatonkeresztúron dolgozó bala
tonberényiek érdekeit nagymértékben szolgálná.
Válasz:
DDKK Zrt. képviselője Dohány Zoltán:
Országos autóbuszjáratokról van szó, ahol a
megrendelő NFM dönti el a megállóhelyeket. A
KTI DDKI tud intézkedni a kérés ügyében.
Az emlékeztetőt összeállította:
Dr. Géró József
önkormányzati és társadalmi kapcsolatok referens

Az egyesület tagjai ezek után elpakoltak a ren
dezvény után, teret engedve az Erdei Iskolába
érkező nyaralóknak.
Köszönetet szeretnénk mondani azoknak a csa
ládoknak és gyerekeknek, akik ezen a napon meg
tiszteltek bennünket a rendezvényünkön.
Továbbá szeretnénk megköszönni azok munká
ját és segítségét, akik önzetlenül besegítettek, ezzel
is emelve a gyereknap sikerét és színvonalát.
Köszönet a Garai Pi Víznek, Darvas Diánának,
Horváth Lászlóné Csirinek, Domonkos László fa
zekasnak, a Zala Megyei Katasztófavédelemnek, a
Balatonkeresztúri Rendőrőrsnek, Településüze
meltetésnek, Bató Elemérnének, valamint a Ba
latonberényért Egyesület valamennyi tagjának.
Varga Zsolt, titkár

IMPRESSZUM

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2016. szeptember 10.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek a szeptemberi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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Májusi mérleg
Köztudott, hogy a május az év legszebb hónap
ja. A nyugdíjas egyesület, és annak kórusa részé
re az elmúlt hónap nemcsak szép, hanem
tartalmas is volt. Ezt a tartalmasságot, gazdagsá
got csak egy precíz mérlegkészítéssel, leltárral
lehet illusztrálni, bemutatni.
Egyesületünk felvette a kapcsolatot a Gyenes
diási Nyugdíjas Klubbal. Meghívásukra delegáci
ónk május elsején részt vett a fenékpusztai 400
éves vámházban már hagyományosan megren
dezett kulturális műsorukon. Közel egyórás szín
vonalas kocsmai betyárjelenetet adtak elő. A
fellépők között szerepelt az a személy is, akinek a
nagyanyja az említett út menti csárdában dolgo
zott, sőt még a vámsorompót is kezelte.Csoport
jukkal a balatonberényiek is megismerkedhet
nek, mert meghívásunkra június 26án egy rövi
dített műsorral fellépnek a búcsúi kulturális
programban.
Egyesületünk képviseltette magát a május 7én
Balatonszentgyörgyön megrendezett kistérségi
művészeti bemutatón. Ezen a kórus Kodály és
Bartók műveiből készült válogatással lépett föl. A
tagok közül egy fő versmondással is szerepelt. A
bemutatott produkciókat a hallgatóság elismeré
se követte.
Május 8án tettünk eleget a gyugyi polgármes
ter meghívásának A búcsún a kórus két alkalom
mal is színpadra lépett vidám népdalokkal,
nótákkal. A sikeres fellépést az is bizonyítja, hogy
már most meghívást kaptak a jövő évi búcsúra.
A jelentkezők részére az egyesület vezetősége
térítéses kirándulást szervezett. Május 11én
Nagycenkre és Kőszegre látogattunk. A résztve
vőknek nagy élményt jelentett a Széchenyi kas
télyban berendezett kiállítás megtekintése. Ezen
végig lehetett követni, hogy a „legnagyobb ma
gyar” tevékenysége, munkálkodása során hogyan
segítette elő, hogyan szorgalmazta az ország
szellemi és gazdasági felemelkedését. Kőszegen
megismerkedhettünk a patinás kisváros szépsé
geivel, történelmi gazdagságával.
Az egyesület tagjainak egy része színházi bér
lettel rendelkezik. Ők május 12én Zalaegersze
gen Bertolt Brecht „A szecsuáni jólélek” című
zenés példázatát láthatták a szereplők színvona
las tolmácsolásában.
Nívós és emlékezetes dalostalálkozót szervez
tek május 21én Kéthelyen. Erre a kórus meghí
vást kapott. Két alkalommal is porondra léptek, a
színvonalas előadás kiváltotta a hallgatóság elis
merését.

2016. június

A programok zsúfoltsága miatt az egyesület
hölgy tagjai a szokásos 19e helyett 25én szervez
ték meg a férfiak Ivó napi köszöntését. A színvo
nallal most sem volt probléma. Az ilyenkor
szokásos csipkelődéseiket pedig már megszoktuk.
Mindezekkel együtt köszönjük a megemlékezést és
az ajándékot. Sajnálom azokat a férfitársaimat,
akik nem vettek részt a rendezvényen, mert nem is
tudják, hogy miről maradtak le.
A májusi leltár akkor teljes, ha megemlítem,
hogy a kórus tagjai minden héten  tehát négy al
kalommal próbára jártak. Ez a folyamat június
ban is folytatódik, mert teljes „gőzzel” készülnek
a búcsúval egybekötött szezonnyitóra, ahol a
vendég kulturális csoportokkal együtt Ők is fel
lépnek. Ezúton kívánok Nekik eredményes felké
szülést és sikeres szereplést.
Ujj Imre

Keszthelyi programok
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
A BALATON SZÍNHÁZBAN
Június 25. (szombat)
18.30: SÁMÁNOKKÉPEKSZERTARTÁSOK
fotókiállítás és könyvbemutató Hoppál Mihály
néprajzkutató és Nádorfy Lajos operatőr
közreműködésével.
19.0021.00: CSODÁLATOS JURTA
játszóház a Balaton Színház udvarában felállított
jurtában
20.00: GYÓGYÍTÓ DOBOK
magyar dokumentumfilm, 35 perc, 2000
A film az Ázsia szívében, Tuvában élő török népcso
port gyógyító hagyományait mutatja be, akiknek kul
turális és folklóröröksége hasonlít a magyarokéhoz.
Rendező: Kárpáthy Mariann
Operatőr: Aranyosi Éva, Nádorfi Lajos
21.00: ZENÉLÉS AZ ARANYPAJZS
EGYÜTTESSEL
Alex Horsch: Ősi zene Mongóliától a Kárpátmedencéig.
22.00: A LOVASÍJÁSZ
színes, magyar dokumentumfilm, 115 perc, 2015
A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa új
rateremtett  csak az elődeinkre jellemző ősi har
ci képességgel  a lovasíjászattal, ennek szellemi
hátterével, az abból létrejött, a világban futótűz
ként terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális éle
tünkben betöltött szerepével foglalkozik.
Rendező és producer: Kaszás Géza
Szereplő: Kassai Lajos és dr. Obrusánszky Borbála
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Darvas Ferenc
(Balatonberény, 1936. február 1.)

Június 11én a Művelődési Ház szervezésében
találkozhattak azon kevesek Darvas Ferenc író
költővel, akik vették a fáradságot, és megtisztel
ték jelenlétünkkel a Balatonberényből elszárma
zott alkotót.
Barjákné Martin Judit megnyitója után Hor
váth László polgármester köszöntötte a közel
húsz kitüntetéssel rendelkező, Szekszárdon élő
írót.
Darvas Ferenc könnyekig meghatódva köszönte
meg a lehetőséget, hogy szülőfalujában bemutat
hatja élete művét. Felidézte gyermekkorát, majd
fiatalkori nyaralásait  amiket a festői szépségű
faluban eltöltött  mely írásaiban rendszeresen
visszaköszön. Felkereste a templomot, ahol a ke
resztvíz alá tartották, megcsodálta, mennyit szé
pült a falu, sétált a Balaton partján és járt a
temetőben a rokonoknál, barátoknál, ismerősök
nél… És mesélt, mesélt, mesélt… Csak a feltoluló
emlékképek fojtották belé a szót…
Élete során – munka mellett – rendszeresen
publikált folyóiratokban, verseket írt, majd mikor
gondolatai kifejezésére kevésnek bizonyult a stró
fák adta lehetőség, novellákban örökítette meg
mondanivalóját. Szerényen említette meg kitün
tetéseit, a legbüszkébb a Berzsenyi Helikon Díjra,
amit Jókai Annától vehetett át Keszthelyen. De
még ennél is nagyobb öröm, megtiszteltetés szá
mára, hogy ötször érettségi tételként forgatták a
fiatalok írásait. Verseit felesége, Pálffy Irén zené
sítette meg, ezek előadásával színesítette a ren
dezvény fényét. A szerző megszívlelendő jó
tanácsa: Este, elalvás előtt vegyünk egy verseskö
tetet kezünkbe, találomra üssük fel és olvassunk,
mert a vers könnyűbb álmot ígér…
Végezetül megjelent írásaiból közel 40 könyvet
ajándékozott a könyvtárnak. Az író jelenleg ötve
nedik kötetén dolgozik, amelyhez jó egészséget
kívánunk neki.
Csiri

2016. június

Aranydiploma

„A tanító olyan, mint a lámpás, mely minél
jobban világít másoknak, annál inkább
fogyasztja önmagát” /Gárdonyi Géza/
Június 18án vette át aranydiplomáját Szabó
Tiborné pedagógus – ünnepélyes keretek közt a
Dobó István Általános Iskola tanévzáróján –
annak alkalmából, hogy ötven éve diplomázott. A
kerek évfordulók mindig elgondolkodtatóak – az
ötven nem véletlenül érdemelte ki az arany jelzőt
 érzelmekkel átitatottak és számvetésre
késztetőek. Bennem is rengeteg gondolatot
ébresztett. Felelevenedtek az együtt eltöltött
évek, a sok tanulmányi verseny, melyeken
sikerrel szerepeltek tanítványai, a gyerekek
szeretete, ahogy ragaszkodtak hozzá. Egy tanár
életének fokmérőjét a diákok alkotják. Az ő
életpályájuk alakulása tükrözi legjobban a
befektetett munkát, energiát. És nem csak a
kinevelt diplomásokra gondolok, hanem a
jellemük, az alkotókészségük, a munkamoráljuk,
az érdeklődési körük alakulására, fejlődésére.
Mert a pedagógus tanítás közben tanul legtöbbet.
Mert nem elég az előírt tananyagot átadni,
számon kérni, azt meg is kell tanítani és e közben
emberekkel foglalkozni, akik mindmind más
személyiségjegyeket hordoznak, ezért más
megközelítést igényelnek. Éva ilyen pedagógus
volt. Tudott a gyerekekkel bánni, megtalálta a
személyes
hangnemet,
az
ismeretanyag
elsajátíttatása mellett nevelt is.
Először Navrasics Endre iskolaigazgató
köszöntötte a volt kolléganőt, majd Horváth
László polgármester gratulált a jeles esemény
alkalmából. Ez után a régi diákok, kollégák
vették körül. Többek közt Erdélyi József volt
iskolaigazgató és nem utolsó sorban Brieber
László esperes. Kívánom Éva, hogy tíz év múlva a
gyémántdiploma átvételére jó egészségben
kerüljön sor!
Csiri
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IFA
Idegenforgalmi Adóellenőr
Hálátlan, népszerűtlen feladat, amelyet már ta
valy is zalaegerszegi személyek végeztek. Felvétele,
alkalmazása jegyzői hatáskör, nem a polgármester
és nem a testület jogköre. Az idén egy jelentkező
volt Zalaegerszegről. A törvény két személy együt
tes ellenőrzését írja elő, ellenkező esetben meg
vesztegetés, jogi procedúrák sora állhat elő, amit a
munkáltató  joggal  elkerülni kíván.
A falu érdekét szem előtt tartva, polgármesteri
esküjéhez hűen a férjem megkért, vállaljam el ezt a
sokszor megalázó, idegőrlő munkát. Soha nem tö
rekedtem népszerűségre, amit eddig a háttérben
tettem, a célom mindig a falu életének színesítése
volt –főleg kulturális téren  többkevesebb siker
rel. A polgármestert legjobban ismerve kijelenthe
tem, elsődlegesen a közösség érdekét tartja szem
előtt. Bármennyire hihetetlen, itt is ez dominált.
Hogy ez szóbeszéd tárgya lesz, tudjuk, hogy nem
szép szavakat kap ezért, ezt is tudjuk, vállaltuk…
Mert a szó maga a csoda. Mindennél jobban ki
fejti belső énünket, feltárja jellemünket. Elgondol
kodtató, hogy az emberi fejlődés során mennyivel
több szavunk alakult ki a negatív jelzők használatá
ra, a kritikák, ítélkezések, szóbeszédek kifejezésére
 amellyel fájdalmat okozhatunk másoknak  mint
az örömre és a szeretetre. És mennyivel gyakrab
ban használjuk szavainkat bántásra, mások meg
alázására, mint a szeretet kifejezésére.
Már gyermekkorban elkezdődik ez a folyamat.
Nagyon kegyetlenek tudnak lenni egymáshoz a
picik. De náluk automatikusan működik a véde
kezési mechanizmus. Gondoljunk csak a jól ismert
versikére: Aki mondja másra, az mondja magára!
Aztán serdülőkorban már ezt a gyerekes megol
dást nem használják, de nincs helyette alternatíva.
Meg kellene tanítanunk őket arra, hogy a fel
nőtté érés egyik feltétele, hogy felelősen átgon
dolják szavaikat. A másik feltétel pedig az, hogy
felelősen átgondolják, mit engednek be az elmé
jükbe és a lelkükbe! Nekem apám nagyon jó ta
nítómesterem volt ezen a téren. Lelkem és
elmém kapuját be tudom zárni.
Hiszem, ha a lelkünkben békesség és szeretet
lakozik, akkor szavaink is ezt tükrözik. Mert a ki
mondott szónak súlya van, ezt ne felejtsük el! „A
szó olyan, mint a méh, méze és fullánkja van.”
/Talmud/ A méh is elpusztul, miután beledöfte
fullánkját áldozatába. Gondoljunk arra, a fullán
kot használó is meghal, ellehetetlenül, a sértett
szemében biztosan. Mert a szó veszélyes fegyver
és nagyon sok embertársunk fegyvertelen.
Csiri

2016. június

Az igazság nevében!
Tisztelt Főjegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!
Mi, balatonberényi lakosok, nem látjuk helyes
nek azt az adódöntést, hogy Nyers István bala
tonberényi születésű, aki itt él, igaz, nem 365
napot, hogy ezért diszkriminálják. Mint 56os,
aki sokat tett és tesz a mai napig is a falunk érde
kében, ezt Önöknek jobban tudnia kell, mit tett
és mit tesz a falunkért és a hazánkért.
Ezért mi aláírásunkkal Nyers Istvánt támogat
juk és beadványát kérjük, fogadják el, és ne
diszkriminálják.
Tisztelettel: Nyers István
Balatonberény, 2014. augusztus. 27.
Tisztelt Balatonberényiek.
Tisztelt Támogatóim.
Ezúton szeretnék most köszönetet mondani
mind a 38 személynek, akik aláírásukkal engem
támogattak.
Szeretném azt is nyilvánosságra hozni, hogy
Polgármester úrnak akkor megmondtam, hogy az
EUig is elmegyek, mert nékem ez a RákosiGerő
rendszer, amit én átéltem, nem tudom lenyelni!
Ez az, amit én érzek, nem egyedül vagyok!
Itt szeretném megjegyezni, ezért a szabadsá
gért, ami ma van, 1948 óta harcolok, de nem
pénzért! Büszke is lehetek, és őszintén meg
mondva vagyok is, mert 2011ben megkaptam a
köszönetet a Magyar Köztársaságtól az 1956os
munkánkért, és az emigrációban végzett munká
mért.
Mostpediglen szeretnék bocsánatot kérni, hogy
az őszinte beszélgetés után néhány személyt meg
büntettek. No de ki adta meg az engedélyt neki
vagy nekik?
Szeretném most mindenkivel tudatni az Igaz
ságot, lépésről lépésre megyek, jelenleg a magas
helyen, Az Alapvető Jogok Biztosánál vagyok, és
várom válaszuk! Nem egyedül vagyok, hol van
ilyen adórendszer az EUban?
Soraim az újságban azért szeretném tenni, hogy
mindenki tisztán láthassa azt, ami a valóság, töb
ben már megkérdeztek, és olyanokat mesélnek,
mely nem felel meg a valóságnak.
Bízok az Igazságban!!!
Pista bácsi
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1904ben megalakult a Balatoni Szövetség. Ez
után veszi kezdetét a part urbanizációs folyama
ta, elkezdődnek az infrastrukturális fejlesztések,
kikötők létesülnek. A szövetség ünnepélyes tár
sadalmi eseményeket szervezett a fürdőtelepe
ken, ezeket a rendelkezésre álló fórumokon
hirdette, majd reklámozás céljából képeslapokon
népszerűsítette.
Ezek a képeslapok kordokumentumokká vál
tak, mesélnek a régi időkről, a fürdőépületekről,
a fürdőruhadivatról, a strandolási szokásokról, a
szórakozóhelyekről. Segítségükkel nyomon kö
vethető a balatoni fürdőkultúra fejlődése.

A Balatont, mint fürdőzésre alkalmas tavat a
XIX. század második felében kezdik használni. A
balatonfüredi gyógyvíz felfedezése, a „déli vasút”
átadása, valamint a Siózsilip megépítése nagy
mértékben előmozdítja a balatoni fürdőkultúra
kialakulását. Társadalmi szervezői a fürdőegyle
tek voltak, melyek a század végén alakultak meg.
Balatonberényben 1881ben Hunyady Imre gróf
alapította meg a fürdőtelepet. Ugyanekkor épít
tette meg a kastélyt családja részére. A következő
években gombamód szaporodtak a családi villák
a magasparton (Jalsoviczky, Karay, Somogyi,
Kovács Ilona helytörténetkutató balatonberé
Krátky).A Balatonberényi Fürdőegylet 1899ben
alakult, harmadikként a déli parton. Fő szerve nyi képeslapgyűjteményéből nyílik kiállítás júni
zője gróf Hunyady Imre volt. A helyi egyleteknek us 26án 10 órakor a Művelődési Házban, melyre
nagy szerepük volt a strandok kialakításában. mindenkit szeretettel várunk.
Fürdőkabinokat állítottak fel, tereprendezési
Csiri
munkálatokat folytattak.
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Bravúros ezüstérem!
Szép volt, fiúk!
Utolsó négy mérkőzésükön is száz százalékosan
teljesítettek labdarúgóink. A bravúros tavaszi sze
replésnek, illetve a többi mérkőzés számunkra
kedvező eredményének köszönhetően végül a do
bogó második fokára léphetett fel Nyári Tibor
együttese. A remek teljesítményért hatalmas elis
merés illeti úgy a fiúkat, mint a szakmai stábot.
Sajnos a csapat nem adott be kora tavasszal me
gyei I. osztályú licenszkérelmet (Akkor még a
nyolcadik helyen álltunk, és senki sem merte gon
dolni, hogy végül másodikak leszünk...), így nem
játszhat osztályozót a megyei I. osztályú tagságért
a déli csoport második helyezettjével. Itt kell
megjegyezni, hogy a megyei I. osztályú tagság to
vábbi két utánpótláscsapat indításával és termé
szetesen az eddigieknél jóval magasabb
költségekkel járna.
Ifjúsági csapatunk Bogdán Jenő irányításával
idén stabil középcsapattá vált, s végül a nyolca
dik helyen végzett.
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Jó hír még, hogy zajlik a sportpálya korszerű
sítése. Az MLSZ TAOpályázatának köszönhetően
új korlát, játékoskijáró és labdafogó háló létesül,
végre megoldódik a pálya locsolása, s új öltöző
bútorokat is beszerez az egyesület. A tízmillió fo
rintos beruházás költségeinek 30 %át pályázati
önrészként Balatonberény Község önkormányza
ta biztosítja.

Az utolsó négy tavaszi forduló eredménye:
BALATONBERÉNYI SE  BALATONSZABADI LE
3:0 (U19: 3:3)
NKSE BALATONSZÁRSZÓ  BALATONBERÉNYI SE
2:3 (U19: 9:1)
BALATONBERÉNYI SE  ANDOCS JEANSTEX SE
4:0 (U19: 4:3)
DÉLBALATON FC BALATONSZEMES 
BALATONBERÉNYI SE
0:2 (U19: 2:3)
Horváth Péter

A Balatonberényi SE 2015/16. évi bajnoki ezüstérmes labdarúgócsapata
Álló sor: Horváth László SE elnök, Viszti Zoltán szakosztályvezető, Gazda Gábor, Dávid Péter, Véghelyi Róbert,
Karancz Kristóf, Mezőfi József, Vigh Robin, Bakos Zoltán, Horváth Tibor, Matucza Csaba, Horváth II. László
Guggolnak: Sárközi Zsolt, Nyári Tibor játékosedző, Vörös Balázs, Horváth Dávid, Kiss Péter, Rébeli Szabó Gergely
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A napenergia hasznosításának lehetőségei

Varga Zsolt
környezetmérnök
Forrás: Egyetemi teammunka
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