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Bronz minősítést szerzett a Kabala Tánccsoport Várpalotán
2017. május 20án a Kabala Modern Tánc
csoport Várpalotán az I. Táncmajálison vett
részt. Ez egy országosan meghirdetett minő
sítő verseny volt, ahová sok városból érkeztek
táncosok, több kategóriában. 6 táncossal és 4
műsorszámmal indultunk, Junior kategóriá
ban. A zsűritagok neves táncpedagógusok,
színészek, előadók voltak. A verseny a várpa
lotai Jó Szerencsét Művelődési Központ szín
háztermében zajlott.
Nagyon jó volt a hangulat, a szervezőknek
köszönhetően a Thuryvárat térítésmentesen
tekinthettük meg a fellépés után, míg az ered
ményhirdetésre vártunk. A verseny 11 órától
16 óráig tartott, az eredményhirdetés 17 óra
kor kezdődött.

és Günter, Lechli Ibolya és István, Bach Sieglinde és
A balatonberényi táncosok bronz minősí Konrad, Hackenberg Gerlinde, Mike János, Plantek
tést szereztek a meghívásos országos verse Gisela és László, Marion Capell.
nyen.
Barjákné Martin Judit
Táncosaink: Megyeri Fanni, Kristóf Liliá
na, Kánya Noémi, Szekeres Fanni, Szekeres
Réka, Smogora Júlia.
Kedves Olvasóink!
Kísérő: Varga Paméla Marietta.
Sofőr: Bene Albin, akinek ezúton is kö
szönjük munkáját!
A jelenlegi számmal a Balatonberényi Tükörkép
A támogatást köszönjük:
– Balatonberény község önkormányzatá
nak, akik biztosították számunkra az önkor
mányzati kisbuszt, a nevezési díjat.
– Köszönjük a pénzbeli adományt, amiből
a fellépőruhákat megvásároltuk: Seratin
Helga és Adalbert, Lahn Resi és Helmuth,
Gill Marion és Gábor, Schmicker Marita és
Helmuth, Mészáros Jürgen, Sommerfeld Ilse

elbúcsúzik olvasóitól.
Köszönjük mindenkinek a közel 10 éves
figyelmet, olvasást és támogatást!
A búcsúcikkünket Valami véget ért... címmel a
12, oldalon olvashatják.
a Szerkesztőség
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Újabb két sikeres TOP pályázat:
megújul az orvosi rendelő és az
önkormányzati hivatal!

2017. június

Üdülőhelyi fórum
Június 10én tartotta hagyományos üdülőhelyi
fórumát Balatonberény Község Önkormányzata.

Az óvoda felújítására elnyert 37.000.000 fo
rintos forrás után újabb két projekt megvalósítá
A több mint harminc érdeklődő jelenlétében le
sára kap EUs támogatást településünk a Somogy
zajlott fórumon előbb Horváth László polgármes
megyei Területi Operatív Program keretéből:
ter beszámolója hangzott el, majd ő,
illetve Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Horváth
A TOP4.1.115SO1  Egészségügyi alapellátás
Péter alpolgármester és Véghelyi Róbert, a Tele
infrastrukturális fejlesztése c. kiírásban a házior
pülésüzemeltetési Kft. vezetője válaszolt az el
vosi rendelő fejlesztésére nyertünk 29.153.201
hangzott kérdésekre.
Ft támogatást.
www.balatonbereny.hu
A TOP3.2.115SO1  Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése c. kiírásban az önkor
mányzati hivatal energetikai korszerűsítésé
re hívhatunk majd le 32.000.000 Ft támogatást.

Bejárást tartott
a képviselőtestület

A megvalósuló fejlesztésekről a támogatási
szerződések aláírását követően tudunk majd bő
vebb tájékoztatást adni. Balatonberény Község
Önkormányzatának eddig három projektre
összesen több mint 100 millió Ft EUs támoga
tást sikerült elnyernie a Területi Operatív Prog
ram keretéből.

A balatonberényi képviselőtestület öt tagja, Hor
váth László polgármester, Horváth Péter alpolgár
mester, valamint Gazda János, Jeroscsáki Józsefné
és Zibák Istvánné képviselők részvételével hétfőn
került sor a hagyományos szezon eleji falubejárásra.
A képviselők végigjárták a település valamennyi bel
területi utcáját, s a szőlőhegy jelentős részét is, ki
emelt figyelmet szentelve az idegenforgalmi
szempontból frekventált területekre.

Horváth Péter
alpolgármester

Kedves Balatonberényi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy

június 22én, csütörtökön,
18.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart
a Művelődési Házban.

A képviselőtestület tagjai a jövőben is várják a
lakossági észrevételeket minden, a települési ön
kormányzat hatáskörébe tartozó kérdésben.
www.balatonbereny.hu

IMPRESSZUM

Kiadta: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
hozzánk bizalommal!
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Balatonberény Község Önkormányzati
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
Képviselőtestülete
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Elutasító válasz menetrend
módosítási kérelemre

2017. június

• Munkanapokon 16:41 órai indulással Bala
tonszentgyörgyről, ahová 16:47re érkezik és
16:56kor indul járat Budapestre és 19:10re ér
oda.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Non
profit Kft. DélDunántúli Közlekedésszevező
Vissza irányba az alábbi lehetőségek
Irodája válasza Horváth László polgármester  a vannak:
Budapest  Zalaegerszeg autóbuszjáratra vonat
kozó lakossági igényről szóló  kérelmére az
• Szabadnapokon Budapestről indul járta
alábbi választ nyújtotta.
11:00 órakor, ami Balatonszentgyörgyre érkezik
13:05re, ahonnét 13:27 órai indulással van au
Tisztelt Polgármester Úr!
tóbusz Balatonberénybe 13:34 érkezéssel.
• Minden nap 9:00 órai indulással Keszt
A 2017. május 3án kelt levelére  melyben helyre ll:20ra érkezéssel, illetve 11:45 órai in
kéri, hogy a Budapest és Zalaegerszeg között dulással 12:01re érhetnek Balatonberénybe.
közlekedő 1188/11. vagy az 1188/1. számú hely
közi autóbusz járat érintse településüket  az
• Május 1szeptember 30. között munkaszü
alábbi tájékoztatást adjuk:
neti napok kivételével naponta indul járat Bu
Az 1188 sz. vonalon közlekedő országos jára
tok  a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvénynek megfelelően  elsőd
leges célja a régiók közötti gyors eljutások biz
tosítása a nagyobb utasforgalmat bonyolító
megállóhelyek kiszolgálásával. Az említett jára
tok Balatonberény község kiszolgálását csak ke
rülő
útvonalon,
az
M7es
autópálya
elhagyásával, jelentős menetidőtöbblettel tud
nák kiszolgálni, amely a járatokat igénybevevő
utasokat hátrányosan érintené, ezért a szóban
forgó járatok esetében további megállóhelyek
kiszolgálására irányuló módosítások teljesítését
nem támogatjuk.
Az alábbi autóbuszos eljutási lehetőségek
vannak Balatonberényből Budapestre:

dapestről 14:15kor Keszthelyre ér 16:45re, és
indul 17:00 órakor autóbusz Balatonberénybe,
ahová 17:20re érkezik oda.
• Munkanapokon szintén 14:15 órai járat van
Budapestről, de Balatonszentgyörgyig, ahová
16:33ra ér és onnan 16:43kor indul autóbusz
Balatonberénybe, mely 16:47re érkezik.
Az alábbi vasúti eljutási lehetőségek
vannak Balatonberényből Budapestre:
• 2017. június 16ig vágányzári menetrend
van a 30. sz. Gyékényes  Nagykanizsa Siófok 
Székesfehérvár  Budapest viszonylaton. Vonat
pótló autóbuszokkal lehet eljutni egy átszállás
sal napi 5 pár vonattal.
• 2017. június 17től 2017. szeptember 10ig
napi 10 pár közvetlen vonat van, valamint 13
pár vonat átszállással. Hétvégén napi 12 pár
közvetlen vonat közlekedik.
• 2017. december 10  tői a személyvonatok
mellett minden gyorsvonat megáll Balatonbe
rényben.

• Iskolai előadási napokon, illetve szabad és
munkaszüneti napokon 5:27 órai indulással Ba
latonberényből Balatonszentgyörgyi átszállás
sal, ahová 5:33 órára érkeznek és 6:08 órakor
indul járat Budapestre, és 8:30ra érkezik.
• Munkanapokon 6:52 órai Balatonberényi Kérjük válaszunk szíves elfogadását.
indulással, Balatonszentgyörgyre ér 6:58ra és
7:26kor tudnak tovább utazni Budapestre,
ahová 9:40 órára ér az autóbusz.
Dr. Géró József
• Május 1szeptember 30. között naponta
önkormányzati és
ll:35kor indul, Hévízre ér 12:10re, ahonnét
társadalmi kapcsolatok referens
12:30kor indul autóbusz a fővárosba és 14:55
órára ér oda.
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Baromfik zártan tartásának
feloldása
Az Országos Főállatorvos 5/2017. számú hatá
rozata
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Éltv.) 42. § (4) bekezdésében kapott felhatalma
zás alapján meghoztam az alábbi
HATÁROZATOT.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Élelmiszer
láncbiztonsági Hivatal madárinfluenza referen
cialaboratóriuma 2017. április 21e óta nem
erősített meg újabb magas pathogenitású ma
dárinfluenza okozta fertőzést, a 3/2016., a
4/2016., az 5/2016., a 6/2016., valamint az
1/2017. számú határozatomat visszavonom. A
fent felsorolt határozatokban elrendelt baromfik
zártan tartásának kötelezettségét feloldom.

2017. június

főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánceseményre
vonatkozóan állatjárványügyi intézkedést tartal
mazó határozatot hozhat, amely határozatot a
minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, va
lamint a nemzeti hírügynökségen keresztül kell
közzétenni. E hatáskörben eljárva a baromfik zárt
helyen történő takarmányozását, illetve zárt tar
tását rendeltem el a 3/2016., a 4/2016., az
5/2016., a 6/2016., valamint az 1/2017. számú
határozatomban. Az 1/2017. számú határozatom
értelmében a leírt feltételek visszavonásig, illetve
új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak ha
tályban.
A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
madárinfluenza referencialaboratóriuma 2017.
április 21ét követően nem mutatott ki újabb ma
gas pathogenitású madárinfluenza fertőzést sem
házi, sem vadon élő, sem pedig fogságban tartott
madarakban.

Tekintettel arra, hogy a betegség hosszabb ide
je nem került kimutatásra, az Éltv. 42. § (4) be
E határozatot a Földművelésügyi Minisztérium kezdés e) pontja, valamint az Éltv. 52. § (3)
hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti bekezdése alapján korábban kiadott határozatok
hírügynökségen keresztül kell közzétenni. A hatá okafogyottá váltak.
rozat közlése időpontjának az első közzététel idő
Az Éltv. 39. § (4) bekezdés b) pontja értelmében
pontja minősül.
az élelmiszerlánc felügyelete során a 42. § (4) be
E határozattal szemben közigazgatási eljárás kezdésében leírt eljárásban hozott döntés ellen
ban további jogorvoslatnak helye nincs, az a köz közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek he
léssel jogerős, azonban a határozat közlésétől lye nincs.
számított harminc napon belül – jogszabálysér
tésre hivatkozással

A bírósági felülvizsgálat lehetősége, feltételei a
Ket. 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén,
az illeték mértéke és az illetékfeljegyzési jog az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §a
(3) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdésének h)
pontján alapul.

– a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
nak (1027 Budapest, Tölgyfa utca 13.) címzett
keresetlevelet a Földművelésügyi Minisztérium
hoz (1055 Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyúj
Határozatomat a fent hivatkozott jogszabály
tani, vagy annak címére ajánlott küldeményként
postára adni. A közigazgatási határozat bírósági hely, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. §
felülvizsgálatának illetéke 30.000 Ft, a feleket a (1) bekezdése alapján hoztam meg.
perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A
Hatáskörömet az Éltv. 42. § (4) bekezdése e)
keresetlevélnek a határozat végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a pontja és 52. § (3) bekezdése határozza meg.
végrehajtás felfüggesztése kérhető. A keresetet a
Budapest, 2017. május 29.
bíróság – tárgyalás tartására irányuló kérelem
hiányában – tárgyaláson kívül bírálja el.
INDOKOLÁS
Az Éltv. 42. § (4) bekezdése szerint az országos

Dr. Bognár Lajos s. k.
országos főállatorvos
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Tájékoztató az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos
szolgálatformáról
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tarta
lékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása
mellett támogatják a honvédelem ügyét!
„A honvédelem nemzeti ügy!”
A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az ön
kéntes tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a
helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes te
rületvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálati formát.
Az ország valamennyi járásában járásonként
megalakítandó, területi elven szervezett ön
kéntes tartalékos századok célja, hogy szükség
esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett,
felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tar
talékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan
kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség vé
delmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy
katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris
feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelen
létük emelhetik helyi szinten is az ünnepi megemlé
kezések, koszorúzások színvonalát.
A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása
helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a
megyén belül, évente összesen 20 napban.
Elérendő cél, hogy ne legyen egyetlen magyar
országi megyében olyan település, amely nem
rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos lét
számú kiképzett katonai erővel.
Az önkéntes tartalékos szolgálatra szemé
lyesen a polgármesteri hivatalokban a kije
lölt ügyintézőknél, a járási hivatalokban vagy
a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában
lehet jelentkezni, valamint regisztrálni lehet
a www.iranyasereg.hu oldalon.
Jelentkezés a szolgálatra: A mellékelt re
gisztrációs lap kitöltése és a toborzó irodába tör
ténő eljuttatása jelenti a katonai szolgálatra a
jelentkezést. A kitöltött jelentkezési lap leadható
a polgármesteri hivatalokban a kijelölt ügyinté
zőnél, a kormányablakokban, vagy elküldhető
emailben.
Jelentkezhet minden nagykorú, magyarorszá
gi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és
cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Regisztrá
ciós lap elérhető a kormányablakokban, a megyei
toborzó iroda ügyfélszolgálatán és a www.iránya
sereg.hu weblapon.
Járandóságok:
Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona a
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szerződéskötést követően szerződéskötési díjra,
továbbá a teljesített szolgálati évenként, utólag
rendelkezésre állási díjra jogosult.
A tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes terü
letvédelmi tartalékos katona a tényleges szolgá
latteljesítése idejére a szerződésében foglalt
beosztásához előírt rendfokozat szerinti illet
ményre jogosult.
A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára laktanyai
elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és hadiruházati
ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra (például
utazási költségtérítés) jogosult.
Az önkéntes tartalékos szolgálatnak, és az ah
hoz kapcsolódó előnyök, kedvezmények, támoga
tások igénybe vételének a feltétele, hogy a
tartalékos katona részt vegyen az önkéntes terü
letvédelmi tartalékos alapfelkészítésen, a szüksé
ges további felkészítéseken, valamint az elrendelt
honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokban.
Az ÖTT állományába tartozó tartalékosnak a ren
delkezésre állás időszakában parancsadási joga vagy
a parancs teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége
nincs. Behívás esetén az 2 önkéntes tartalékos behí
vás idejére a Magyar Honvédség tényleges állomá
nyába kerül, a szerződésében rögzített feltételekkel
(pl.: alkalmazási körzet bevonulási idő, stb.) terhelik
azon jogok és kötelezettségek, amelyek az önkéntes
tartalékos katonákra általában is fennállnak.
A honvédség a kiesett munkáért – előzetesen
aláírt megállapodás alapján – kompenzálja a
munkáltatót!
Alkalmassági vizsgálat: A regisztráció után,
csak a katonai toborzókkal történt egyeztetést köve
tően kerülhet rá sor. Katonai szolgálatra szerződést
kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai
vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédel
mi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi
lőfegyverek, lőszerek, gáz és riasztófegyverek meg
szerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltétele és vizsgálata szerinti II. típusú alkalmasság
vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatot a jelent
kező háziorvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás
egészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló képesíté
se. Ellenkező esetben foglalkozásegészségügyi
képesítéssel rendelkező szakorvos végzi. A vizsgálat
költségét a Magyar Honvédség fizeti.
Ha szereted a kihívásokat, ha szeretnél tenni ott
honod és környezeted biztonságáért, vagy kipró
bálná a katonai szolgálatot, de még nem vagy
biztos benne, hogy hivatásszerűen vállalnád azt,
akkor jelentkezz önkéntes tartalékos katonának!
Vállald a kihívásokat, állj közénk és válaszd a
Bátrak Útját!
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Döntött a Képviselőtestület
2017.05.25.
 Képviselőtestület a Balatonberényi Telepü
lésüzemeltetési Kft 2017. évi nyári szezonra való
felkészülésről adott beszámolóját elfogadja.
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mondja, hogy a társulás elnöksége fogja meg
hozni a szükséges döntéseket.
A Berény utónevű települések találkozója júli
us 1én Iharosberényben lesz, ezért kéri kép
viselőtársait, hogy részvételi szándékukat
jelezzék.
A mai napon, a megyeházán Bíró Norbert köz
gyűlési Elnök Úr személyesen fogadta a TOP pá
lyázatok nyerteseinek polgármestereit. A további
munkákról egyeztetett a projektmenedzserrel is.
Az óvoda pályázat 45 millió Ft, az építési
költség 35 millió Ft, a fennmaradó költségek a
projektmenedzsment, előkészítés, tervezés, mű
szaki ellenőrzés, nyilvánosság.
Az óvoda felújítása során az alap megerősítése,
tetőcsere, szigetelés, nyílászárók cseréje lesz töb
bek között a projekt része.
Bejelenti, hogy 2017. június 69. között sza
badságon lesz.

Véghelyi Róbert Kft. ügyvezető
A strandfejlesztés kapcsán elmondja, hogy
nettó 36 millió Ft támogatást kapnak, amelyből a
WC külsőbelső felújítása, téliesítése történik meg,
a medence fölé napvitorla kerül, felújítják a 2.
pénztár épületét, a kültéri sakkot, kialakítják a lídós
partot, és 1100 m2 felületen térköves út lesz, a han
gosításra is fordítanak pályázati támogatást, a lég
kábelek földbe helyezése is megtörténik és
utcabútorokat, virágládákat is vásárolnak. Horváth
Péter alpolgármester kérdésére elmondja, hogy a
strandot körülvevő betonkerítés növényzettel való
befuttatása kérdésében szakemberrel tárgyalt, vi
szont éveket kellene várni, mire annak megjelenése
 Képviselőtestület a lejárt határidejű hatá
valóban egy zöld felületet jelentene. Remélhetőleg a rozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.
jövőben is lesz pályázati lehetőség, és ennek kere
tében célszerűbb lenne a kerítés megújítása. A lép
 Képviselőtestület a két ülés között végzett
csők és bejáró stég megújítására is szükség lenne, munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedé
amely szintén csak pályázati támogatással költség sekről adott beszámolót elfogadja.
hatékony.
 Képviselőtestület a 139/2015.(XI.26.) számú
határozatát akként módosítja, hogy „Balatonbe
 Képviselőtestület a Balatonberényi Tele rény Község Önkormányzati Képviselőtestülete
pülésüzemeltetési és Fejlesztési Közhasz hozzájárul 569 482 Ft összeggel a Délnyugat
nú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás,
Társaság 2016. évi pénzügyi beszámolóját mint tulajdonos 30 millió forint tagi kölcsön biz
38 803 E Ft mérlegfőösszeggel, és 8.658 E tosításához a PelsoKom Nonprofit Kft. részére,
Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel jóvá 2017. november 30ai visszafizetési határidővel,
hagyja.
kamatmentesen.”
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert,
Horváth László polgármester
hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről ér
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a tele tesítse.
pülési értéktár jövőbeni karbantartása érdeké
ben megkezdte a tárgyalásokat Horváth László
 Képviselőtestület az energiahatékonyságról
tanár úrral, aki valószínűleg a felkérést elfogadja. szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. §a alapján
A Gyöngyvirág utcai adásvételi szerződés elké
 Községi Önkormányzat és Művelődési Ház,
szült, a vevők érkezésére várnak, hogy azt aláírják. könyvtár Balatonberény Kossuth tér 1.
A mai napon a DRV Zrt. illetékesei személye
 Idősek Klubja Balatonberény Kossuth u. 12.
sen felkeresték, és tájékoztatták arról, hogy a
 Orvosi rendelő Balatonberény Béke u. 2.
gördülő fejlesztési terv szerint augusztus 20a
 Csicsergő Óvoda Balatonberény Kossuth u. 4.
után megkezdik a BajcsyZs. utcai gerinc, és szám alatti közintézmények energia megta
házi bekötések cseréjét. Az önkormányzat ál karítási intézkedési tervét jóváhagyja.
tal vállalt gépi munkát biztosítani tudják, erre
megbízható vállalkozással tárgyalt, és költségha
 Képviselőtestület a 2016. évi költségvetést
tékony lesz, hiszen a tényleges gépi üzemórákat módosította és rendeletben elfogadta.
kell megfizetni.
A hulladékgazdálkodás átalakítása kapcsán el
 Képviselőtestület a vagyongazdálkodás

Balatonberényi Tükörkép

 7

2017. június

ról szóló önkormányzati rendeletét módosítás reműködőnek a munkáját, akik az újság megje
sal elfogadta.
lentetésében részt vettek. A községben igény van
a nyomtatott újságra, hogy a település minden
 Képviselőtestület a 2016. évi zárszám korosztálya értesüljön a hírekről, eseményekről.
adását rendeletben elfogadta.
Az önkormányzatnak kötelessége a tájékozta
tás, ezért a következő két hónapban elő kell ké
 Képviselőtestület a Családi eseményekről szíteni a helyi újság megjelenésével kapcsolatos
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát el kérdéskört.
fogadta.
Három fontos feladat van ezzel kapcsolatban,
a szerkesztés, nyomtatás és a terjesztés.
 Képviselőtestület visszavonja a partnerségi
A 3B Turisztikai Egyesület munkájáról elmond
egyeztetés szabályairól szóló 100/2015.(VI ja, hogy elkészült a fotópont a településen is, a mat
II.27.) számú képviselőtestületi határozatot
ricázása van még vissza. Ez a szerkezet mobil,
 Képviselőtestület felkéri a polgármestert és áthelyezhető. Júniusban a Hunyadi tér díszvilágítá
a jegyzőt, hogy a Település Arculati Kézi sa is elkészül. Megjavították a touch infót, mert
könyvének, a településkép védelméről szóló meghibásodott, és a szezonban működni fog az in
önkormányzati rendeletet, és kapcsolódó jogsza formációs iroda is. A túraútvonalakat kijelölték a
bályok előkészítésével kapcsolatos intézkedése zártkertben. Ehhez kapcsolódóan a kilátó építésé
ket, ajánlatok beszerzését készítsék elő.
nek a megoldásán dolgoznak.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megálla
 Balatonberény Község Önkormányzata a kul pítható, hogy nem elég maga a Balaton, mint für
turális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. dőzési lehetőség, a vendégek az aktív időtöltési
törvény 86. § (4) bekezdése értelmében fennálló, a módokat is keresik.
balatonberényi 2443/2 hrsz. alatt nyilvántartott,
Az egyesületben tisztújítás is volt. Továbbra is
a.) rét, b.) kert, c.) szőlő, d.) szántó művelési ágú, a balatonberényi érdekek érvényesítése a feladata
6567 m2 nagyságú, 21,39 AK értékű zártkerti in az egyesületben.
gatlanra,  amelyen városképi jellegű építmény ta
Elmondja, hogy Kovács Gábor balatonberényi
lálható  vonatkozó elővásárlási jogával nem származású, de Nagylengyelben élő személy ke
kíván élni.
rékpárral teszi meg az utat Csíksomlyóra.
Kéri, hogy a helyi civil szervezetek, akik önkor
 Képviselőtestület Strand működéséről mányzati támogatás is kapnak, tegyenek eleget
szóló önkormányzati rendeletét felülvizsgálta.
szerződésbeli kötelezettségüknek és működésükről
a helyi írott és elektronikus média felületeket tájé
Horváth László polgármester
koztassák.
Horváth Péter alpolgármester kérdésére el
mondja, hogy az OKISZ üdülő, vagy Hotel
Jeroscsáki Józsefné képviselő
Beachként ismert ingatlannal kapcsolatosan a
A SZEKO bizottság döntéséről ad tájékoztatást,
felszámolás lezárult, információi szerint a fel mely szerint minden balatonberényi állandó lakos,
számoló kihirdette a nyertest. A harmadik aki általános, közép és felsőfokú iskolában tanul,
körben meghirdetett felszámolás során megvé 10.000. Ft beiskolázási támogatásban részesül. A
telre kerülhet az ingatlan. Valószínű, hogy az ön részletekről a hirdetményből tájékozódhatnak
kormányzat is rövidesen hozzájut a közel 27 majd.
millió Ftos adókintlévőségéhez.
Elmondja, hogy a nyári szünidőben az ingyenes
Az ingatlan új tulajdonosa jelezte, hogy hama étkeztetésre nem jogosult, de hátrányos helyzetű
rosan egyeztetni kíván az önkormányzattal a fej gyermekek részére a napi térítési díj 50 %os költ
lesztési elképzelésekről.
ségének átvállalásával biztosítja az önkormányzat
az étkezést. Ezzel kapcsolatosan a családgondozó
Horváth Péter alpolgármester
keresni fogja az érintett családokat.
Mint arról a legutóbb megjelent Berényi Tü
körkép újságból is értesülhettek, hogy az újság
Horváth László polgármester
szerkesztését, megjelentetését az újság tulajdo
A horgászhelyek kapcsán elmondja, hogy a te
nosa befejezi. A júniusi szám még jelenik.
lepülésen szeptemberig több horgászesemény
Megköszöni a főszerkesztőnek és minden köz nem lesz. A horgászhelyeket a jövőben felülvizs
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vások, 94 291 a rosszindulatú hívások, 9 862 331
pedig az egyéb, intézkedést nem igénylő hívások
száma. A hívásfogadó központba érkező hívá
sokból még mindig közel 70 % az, ami nem igé
nyel intézkedést.
Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat
és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhely
zetben lehet hívni a segélyhívó számot, ezáltal
kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság
vagy rendőrség beavatkozását.

gálják, és GPS koordináták megadásával jelölik ki
a konkrét helyeket, melyeket a Balatonfishing
Kft. bérelni szeretne. Egyébként az IBCC hor
gászversenyen horgászok által befizetett nevezési
díjakból az önkormányzat nem részesült, ezért
ezt a szerződést is más alapokra kell helyezni a
jövőben.
A HM üdülőnél a sövénynyírás és az építési
törmelék elszállítása van még vissza a feladatok
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem
ból. Az épület körüli rend kérdésében hamarosan lehet pontosan meghatározni, azonban az alábbi
egyeztet.
néhány példa arra vonatkozik, hogy a készenléti
szerveknek milyen esetekben van vagy lehet in
Jeroscsáki Józsefné képviselő
tézkedési kötelezettségük:
Bejelenti, hogy a háziorvosi szolgálatot közös
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn,
megegyezéssel június 30. napjával elhagyja. Júli az érintett nagy mennyiségű vért veszít, látható
us 1étől vidéken fog dolgozni. Döntését a jobb an nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem
anyagi lehetőségek miatt volt kénytelen meghoz tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, bal
ni. Utódjának betanítására lesz egy hónap, és re eset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállít
méli, hogy őt is szeretettel fogadják a kliensek. hatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele
Mindenkinek köszönetet mond, aki munkáját kommunikálni, ön illetve közveszélyes;
segítette.
• az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et ve
Horváth László szélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet
polgármester szenvedett vagy annak résztvevője;
• több ember halálát okozó járványos megbe
Tájékoztató anyag az egységes
tegedés, mérgezés vagy kábítószertúladagolása
esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag
európai és nemzeti segélyhívó
miatt;
számok használatával kapcsolatos kiáramlása
• az állampolgárok életében jelentős fennaka
tudnivalókról
dás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény
történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épület
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a
omlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai
112es segélyhívószám, amely az Európa Tanács
helyzet);
szándékai szerint az Unió polgárai számára min
• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sér
den tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az
tettje (pl.: emberölés, fegyveres rablás, lopás,
egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget
garázdaság, verekedés);
nyújtó készenléti szervekkel. A 112es szám szinte
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy meg
egész Európában, így Magyarországon is ingyene
találásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen
sen hívható vezetékes illetve mobil telefonról.
kisgyermek találásáról, kánikulában zárt gépko
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat
csiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rend
nem szüntették meg. A nemzeti segélyhívószámo
kívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy
kon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és
közterületen alvásáról van információja;
107 általános rendőri feladatok ellátására létreho
• a közlekedési jelzések megrongálódását, mű
zott szerv), mind pedig az egységes európai se
ködésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket
gélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat
(pl.: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), köz
országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfo
lekedési akadályokat (pl.: közút veszélyes szennye
gadó Központ 112es hívásfogadó operátorai (a
ződése), közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt
továbbiakban: operátor) kezelik.
veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa,
2014. március 13. és 2017. március 31. között a
ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
hívásfogadó központok mindösszesen 14 469 144
• rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett
hívást kezeltek, amelyből 2 952 786 volt a valós
elhunyt személy találása), körözött vagy előve
segélyhívások, 1 559 736 az információt kérő hí
zetni kívánt személy, vagy körözött tárgy (gép
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jármű, ékszer) hollétéről van információja, talált zetének megrongálódása, amennyiben életve
tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, szély nem áll fenn.
esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló ado
• Épületről járdára leomlott vakolat, amennyi
mánygyűjtők működéséről van tudomása.
ben életveszély nem áll fenn.
• Belvíz okozta vízkár.
Miateendősegélyhíváskezdeményezésekor?
• Közterületi tűzcsapok meghibásodása.
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése
• Magántulajdonban lévő ingatlanon kidőlt fa
után röviden, világosan, érthetően el kell monda által okozott káreset, amennyiben életveszély
ni, hogy mi történt. Fontos, hogy a bejelentő nem áll fenn.
megőrizze a nyugalmát és elmondja a nevét, cí
• Darázsirtás és méhbefogás érdekében,
mét, visszahívható telefonszámát. Az operátornak amennyiben életveszély nem áll fenn.
az esemény típusától függően – annak érdekében,
• Hozzátartozó kórházi elhelyezésével kapcso
hogy egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti latos információ kérése.
szerv beavatkozására van szükség – további in
• Betegszállítással és orvosi ügyeleti renddel
formációkat kell kérdeznie az állampolgártól. Az kapcsolatos információ kérése.
operátor által feltett kérdésekre a minél gyorsabb
• Nincs szüksége a rendőrség, katasztrófavéde
segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre lem/tűzoltóság vagy a mentők azonnali beavatkozására.
törő válaszokat adjon.
Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rend
Az operátor által feltett legfontosabb kér szert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik
dések:
valóban a készenléti szervek segítségére szorul
• Hol történt az esemény?
nak! Csak indokolt esetben lehet a 112es
• Mi történt?
segélyhívó számot hívni!
• Kinek van szüksége segítségre?
• A bejelentő milyen telefonszámon hívható
A szabálysértés tényállásai:
vissza?
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás
• Vane közvetlen életveszély?
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
• Vannake sérültek? Hány sérült van?
szóló 2012. évi II. törvény 206/C. §a alapján:
• Folyamatban vane még az esemény, ha nem, Aki az egységes európai segélyhívó számot, illet
akkor mennyi idő telt el az esemény és a bejelentés ve a nemzeti segélyhívó számot annak rendelte
bekövetkezése között?
tésétől eltérő célból, szándékosan felhív,
• Vane tűzre utaló jel?
szabálysértést követ el. (Segélyhívó számok ren
• Szükség vane műszaki mentésre vagy útlezá deltetéstől eltérő igénybevétele)
rásra, forgalomirányításra?
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárás
Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés so ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
rán a lehető legpontosabban határozza meg az szóló 2012. évi II. törvény 175. §a szerint: Aki a
esemény helyszínét, egyértelmű cím hiányában hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél
annak megközelítési módját.
vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan be
jelentést tesz, szabálysértést követ el. Szabály
Ezekben az esetekben NEM kell a segély sértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a
hívó számokat hívni:
hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükség
• Valótlan esemény bejelentése.
telenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vo
• Rosszindulatú hívás kezdeményezése.
nul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.
• Elfelejtette a PIN kódját.
(Valótlan bejelentés)
• Szórakozni vagy játszani szeretne a telefon
A SIM kártya nélküli telefonról érkező szabálysértő
vonallal.
hívás esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen
• Csak a telefon működőképességét szeretné ki készülékről indították a hívást. Ebben az esetben is van
próbálni.
lehetőség a szabálysértési eljárás lefolytatására.
• Kizárólag anyagi kárral járó közlekedési bal
Fontos, hogy mindenki csak veszélyhely
eset, ahol a résztvevők meg tudnak egyezni a fe zet esetén hívja a 104es, 105ös, 107es és
lelősség kérdésében.
112es segélyhívó számot! A segélyhívó számok
• Közlekedési információ kérése.
rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan be
• Jogi tájékoztatás céljából.
jelentés szabálysértésnek minősül, ami akár százöt
• Általános információ kérése.
venezer forintig terjedő pénzbírságot, valótlan
• Magántulajdonban lévő ingatlan tetőszerke bejelentés esetén akár elzárást is vonhat maga után!
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Kijelölt túraútvonalak a Szőlőhegyen
A 3B Turisztikai Egyesület jóvoltából immár a
Szőlőhegy balatonberényi oldalán is kijelölt túra
útvonalak várják a természetbarátokat.
A Balatonkeresztúr és Balatonberény közigaz
gatási területén elterülő, festői panorámával és
unikális épített örökséggel rendelkező Szőlőhe

gyen a fejlesztésnek köszönhetően több mint tíz
kilométernyi kijelölt túraútvonal várja az aktív
pihenés szerelmeseit. Balatonberény Község Ön
kormányzata kilátó építését is tervezi a Szőlőhegy
berényi oldalára.

Nagydíjat nyert Domonkos László tésért és hungarikumokért felelős államtitkára
a XX. Országos Fazekaspályázaton nyitotta meg. A pályázatot Csupor István, a Nép
Május 26án adták át a XX. Országos Fazekas
pályázat díjait Körmenden, ahol Domonkos Lász
ló, Balatonberényben alkotó fazekas a Magyar
Művészeti Akadémia Nagydíjában részesült.
Az ünnepélyes díjátadó és kiállításmegnyitó 14
órakor vette kezdetét a Körmendi Kulturális Köz
pont, Múzeum és Könyvtár falai között. A rendez
vénynek otthont adó intézmény és a
Hagyományok Háza közös programja Bebes Ist
ván, Körmend város polgármesterének köszöntő
jével kezdődött, a részvevő pályamunkákból nyílt
kiállítást pedig V. Németh Zsolt, a Földművelés
ügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesz

rajzi Múzeum nyugalmazott néprajzkutatója érté
kelte, a díjakat Hadnagyné Vörös Márta, a
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és
Könyvtár igazgatója adta át. A pályázat és kiállítás
kurátora Pölös Andrea, a Hagyományok Háza
néprajzkutató muzeológusa volt. Az ünnepi mű
sorban a BériBalogh Ádám Táncegyüttes közre
működött.
Domonkos László a díjjal járó oklevél mellé
50.000 Ft pénzjutalmat és két nagy országos ki
állításon való részvételi lehetőséget kapott.
Az elismeréshez szeretettel gratulálunk!
www.balatonbereny.hu
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Tisztelt Olvasó!

Abban a kedves megtiszteltetésben volt részem, hogy
a közelmúltban telefonon, majd személyesen megkere
sett a Nagyatádi Borlovagrend képviselőjeként Dr. Herr
Gyula kardiológus főorvos, aki egyben Hamvas Béla író
munkásságának kutatója. Személyes találkozásunk al
kalmával elmesélte kutató munkájának eredményeit. E
szerint szinte biztos, hogy Hamvas Béla „A bor filozófiá
ja” c. esszéjét Balatonberényben a „Bokros hegyen” írta.
E műben a szerző ír a festői szépségű panorámáról,
Szigligetről, Badacsonyról.
Főorvos úr elmondta, hogy 2017. május 27én Ő,
de az általa vezetett csoport is szeretné a helyszínt
megtekinteni, más programokkal kibővítve.
Először Balatonszentgyörgyön megtekintenék a
Tájházat és a Csillagvárat. A Csillagvár Étteremben
megebédelnek, majd átjönnének Balatonberénybe.
Az előzetes megbeszélés alkalmával arra kért fő
orvos úr, hogy röviden mutassam be Berényt. Te
kintsük meg a falu egyik építészeti remekművét, a
katolikus templomot. Meséljek a műemléki feltárá
sokról, a XXI. sz.–ra is fennmaradt gótikus csodáról.
Ezt követően felmentünk a Bokros hegyre, ahol
Hamvas Béla munkásságáról hallottunk egy rövid is
mertetőt dr. Herr Gyula főorvos úr tolmácsolásában.
A buszból kiszállva, a panorámában gyönyörköd
ve, a magukkal hozott fehér szőlőből készült finom,
zamatos borral koccintott a csoport Berényre, és
szőlőművelő, bort készítő lakossága egészségére.
Az ismertetőmben elhangzott az értéktár ké
szítése mellett az is, hogy milyen neves emberek
fordultak meg szülőfalumban. A csoport tagjai
egyhangúan megállapították, hogy büszke lehet a
falu arra, hogy Hamvas Bélán kívül mennyi, de
mennyi híres ember látogatott el hozzánk.
A Kedves Vendégek több kérdéssel is fordultak
hozzám, melyre igyekeztem a lehető legpontosabb
választ megadni. A csoportnak nagyon tetszett a
frissen telepített szőlő a szép rendezett soraival,
majd a kisburgundi és a merlot szőlőtő rengeteg.
Majd egy nagy taps kíséretében köszönték meg a
kalauzolást, s fájó szívvel vettek búcsút a valóban
mesés panorámától. Mi, akik itt lakunk, talán nem
is értékeljük annyira, hogy milyen csodálatos, szép
vidéken élünk.
Én magam nem vagyok borfogyasztó, de a sző
lőfajtákat ismerem. Ennek ellenére nagyon meg
lepett, hogy a búcsúzás alkalmával az egyik úr
felállt a buszban, majd szívélyesen megköszönve a
szabadidőmből áldozott időt, egy üveg „Belzebub”
vére 2016 elnevezésű bort nyújtott át, mely szőlő
fajtáról még soha nem hallottam.
E kedves csoport, a buszból integetve hagyták
el falunkat, s tovább folytatták útjukat az északi
part egyik pincészetébe.
Bató Bernadett
Kovács Ilona helytörténet kutató

Május 27én, szombaton került megrendezés
re a Balatonberényért Egyesület szervezésében
az immár hagyományosnak számító gyermekna
pi rendezvény községünkben.
A jó időnek és az ingyenes színes programkí
nálatnak köszönhetően szép számmal érkeztek
az érdeklődők. A tavalyi és az idei tapasztalatok
alapján elmondható, hogy a programokon teljes
családok vesznek részt, és már nemcsak elsősor
ban a helyiek képviseltetik magukat, hanem egy
re többen érkeznek a környékbeli községekből,
városokból.
A kezdést 10 órára hirdettük meg, ekkor már
állt a ringlis, két trambulin valamint kézműves
asztalok is várták a gyerekeket. Hamarosan meg
érkezett a hatalmas légvár, elkészült a játszótér a
legkisebbeknek, soksok labdával, sátorral, alag
úttal. Lehetett csillámtetoválást, arcfestést kérni,
drótból ékszereket készíteni Darvas Diával,
agyagozni, korongozni Domonkos Lászlóval, raj
zolni, színezni, sőt ifj. Horváth László idén is lel
kesen hajtogatta a színes lufikat az apróságok
kérése szerint.
A délelőtt gyorsan elszaladt, nem sokkal dél
után finom ebéd várta a résztvevőket, majd min
den gyerek kapott egy vattacukrot is desszert
ként.
A délutáni programok rendőrségi kutyás be
mutatóval folytatódtak, melynek nagy sikere volt
a nézők körében. A kiképzők bevonták a bátrabb
gyerekeket a kutyák produkciójába, sor került
szimulált támadásos, valamint bűnözők elfogását
bemutató akciókra, melyben füstgránátok és
vaktölténnyel töltött fegyverek is elsültek, vagyis
teljes volt az izgalom. Az érdeklődőbb lurkók a
végén beülhettek a rendőrautóba, felpróbálhat
ták a golyóálló mellényt, sőt még a pisztolyokkal
lőhettek is.
Négyöt óra körül ritkulni kezdett a tömeg, és
lassanként a szolgáltatók és a szervezők is pakol
ni kezdtek. Egyre több kipirult, fáradt, de lelkes
gyerekarcot lehetett látni, akik – bízunk benne,
hogy – idén is sok új élménnyel lettek gazdagab
bak.
Egyesületünk ezúton mond köszönetet vala
mennyi támogatónknak, segítőnknek és tagunk
nak, akik nélkül ez a rendezvény nem
valósulhatott volna meg. Reményeink szerint jö
vőre is várjuk a családokat gyermeknapunkra!

,
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Valami véget ért...
„Megszülettem. Én, az újság, amely arra hívat
tam elő a láthatatlanból (létrehozóim képzeletéből)
a láthatóba (ide az olvasók kezeibe), hogy szeretett
falunk, Balatonberény lakosságát informáljam.”
2007. december 23án ezekkel a sorokkal a cím
lapon jelent meg először a Balatonberényi Tükör
kép. Lelkes emberek egy csoportja állt össze akkor
önkéntesen, hogy saját erőből, saját költségen gon
doskodjanak arról, hogy újra legyen újság a köz
ségben. Ebből következően más koncepcióval
indultunk, mint a többi környékbeli önkormányzat
által működtetett lap: mi azt szerettük volna, hogy
a helyi újság egy olyan fórum legyen, ahová bárki
megírhatja a véleményét, gondolatait. Hogy ez si
kerülte, vagy sem, döntse el a kedves Olvasó, min
denesetre a lehetőség adott volt.
Voltak, akik örültek az újság létrejöttének, vol
tak, akik nem szerették, de ezen nem is volt mit
csodálkozni, különbözőek vagyunk, más az ízlé
sünk, nem lehet mindenkinek megfelelni. Voltak
nehezebb és könnyebb időszakok, gyengébb és
jobb lapszámok, kezdtük az Ifjúsági Klubbal kö
zösen, aztán lettek rendszeres íróink, akik gyakran
küldtek anyagokat az újságba. Nekik mindig hálá
sak voltunk, hogy emelték a lap színvonalát,
ugyanakkor a kölcsönösség jegyében számukra
bizonyára jó lehetőség volt, hogy írásaik nagyobb
közönség elé is eljuthattak. Sosem cenzúráztuk a
beküldött anyagokat, mert vallottuk, hogy a szer
zők nevükkel vállalják a felelősséget írásaikért. Ha
valakit mégis megpróbáltunk kicsit leépíteni, el
sősorban azért történt, mert többszöri kérés után
sem tartott be bizonyos általunk felállított – és az
újság színvonalát javítandó – szabályt, pl. a nyil
vánvalóan nem saját maga által írt cikkeknél
nem tüntette fel a forrást, nem tartotta be a ter
jedelmi korlátokat, stb. Ha valakit megbántot
tunk ezzel, ezúton is elnézést kérünk.
Lassanként azonban a Balatonberényi Tükörkép
a község által elfogadott, többségében várt és tá
mogatott sajtóorgánum lett. Egyre többen – külö
nösen az idősebbek – várták havonta a
megjelenést, létrejött egy együttműködés az önkor
mányzattal is, melynek keretében havi húszezer fo
rinttal támogatták az újságban az önkormányzati
hírek megjelenését.
Igyekeztünk fejleszteni az újságot, odafigyelni
a véleményekre, és figyelembe venni a javaslato
kat. Persze sosem állítottuk, hogy tökéletes lenne
a kezünkből kiadott lap. Valóban lehetett volna
többet kihozni belőle, voltak jelzések, hogy erről
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is, arról is kellene még írni, legyen benne több
interjú, járjunk utána sok dolognak stb. Sajnos
azonban kevesen álltak tevőlegesen mellénk, és
segítettek a megvalósításban. Egyrészt munka,
család és egyéb civil szervezeti tevékenységünk
mellett nem tudtunk mindenhol ott lenni. (Az
újság szerkesztése így is többnyire késő este és
éjszaka történt, a kihordásra pedig rendszerint a
hétvégéink nagy részét áldoztuk fel.) Másrészt
pedig én a más kutyájáról nem tudok írni, csak a
sajátomról – vagyis más véleményét nem tudom
hitelesen megfogalmazni. A passzivitás, a csak
kapni akarás, a fogyasztói magatartás általános
jelenség a mai világban. Otthon, a fotelből min
dig pontosan tudjuk, mit és hogyan kellene a
másik embernek csinálnia, de mi „nem érünk rá”
felállni, és részt venni a közösség életében. Tisz
telet természetesen a kivételeknek, szerencsére
Balatonberényben azért akad belőlük bőven.
A kivitelezés minőségét is a szemünkre vetették.
Hogy nézzük meg a környező települések lapjait,
azok színesek, nagyobbak, több bennük a kép stb.
Ez így is van, ám azok az önkormányzatok által
kizárólagosan finanszírozott, nyomdában, havi
százezrekért készült lapok, amelyek küllemükben
valóban tetszetősebbek, de tartalmukat illetően
nem vagyok biztos abban, hogy színvonalasabbak
lennének. A Balatonberényi Tükörkép sosem volt
ilyen módon az önkormányzat szócsöve, nem is
akart az lenni, megmaradt – jólrosszul – civil
kezdeményezésnek, ahova bárki elküldhette az
észrevételeit, megfogalmazhatta akár az önkor
mányzattal szembeni kritikáját is.
Mielőtt azonban az jönne le a fentiekből, hogy sér
tettségből vagy az elhangzott bírálatok miatt hagyjuk
abba az újságot, szeretnénk leszögezni, hogy ez egy
általán nem így van. A kritika nem tántorított el az
elmúlt majdnem 10 évben sem, és ahogy már emlí
tettük, természetesen időnként jogos volt.
A megszűnés oka elsősorban személyes – a szer
kesztőség tagjainak megváltozott élethelyzetében
keresendő. Sokat gondolkodtunk, mérlegeltük a le
hetőségeket, és nehezen hoztuk meg ezt a döntést,
de továbbra is úgy véljük, hogy jelen helyzetben ez a
legjobb, amit tehetünk. Lezárjuk, mielőtt a családi
vagy munkabeli életünk rovására menne, mielőtt
elsorvadna vagy sokkal összecsapottabbá, színvo
naltalanabbá válna az újság. (Próbáltunk keresni
magunk helyett másokat a környezetünkben, de
nem találtunk rá vállalkozót, aki tovább vinné.)
Egy korszak tehát lezárult a község és a mi éle
tünkben is. Szép időszak volt, szerettük csinálni,
bár így nyár elejére azért már kicsit mindig bele
fáradtunk, és örültünk a szünetnek.
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Jólesett az emberek támogatása, esetleges elis
merése, de persze nem ezért tettük a dolgunkat.
Ezt mi vállaltuk, annak idején nem kért rá senki,
csak láttunk egy hiányzó rést Balatonberényben,
hát megpróbáltuk betömni. Fáj a szívünk érte, de
bízunk abban, hogy szeptembertől lesz, aki „átve
szi a stafétát”, és ha nem is ezen a néven, de lesz
másik újságja Berénynek.
Köszönetet szeretnénk még mondani mindazoknak,
akik bármilyen formában támogattak bennünket, ne
héz lenne név szerint felsorolni őket, mert voltak szép
számmal. Akik rendszeresen küldtek anyagokat, akik
akár anyagilag hozzájárultak a megjelenéshez (ez főleg
az első időszakban volt, illetve később természetesen az
önkormányzat támogatott minket), vagy „csak” hó
napról hónapra érdeklődtek, várták a megjelenést, biz
tattak, ötleteikkel segítettek minket.
Számunkra szép emlékként marad meg ez
majdnem tíz év. Bízunk benne, hogy a falu lakos
ságának többségében is úgy él majd tovább, hogy
volt itt pár ember, akik kicsit tudtak segíteni ab
ban, hogy a többséget érintő legfontosabb infor
mációk eljussanak az emberekhez.
a Szerkesztőség:
Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit,
Toronyi Zsolt

Búcsú
Eljött hát az ideje a búcsúnak. 10 szép évet élt
meg a Balatonberényi Tükörkép. Méltóképpen
szeretnék búcsút venni a helyi laptól, melynek
egykoron én is szerkesztője voltam.
Kis szobám sarkából indultak a kezdetek. Nagy
tervekkel vágtunk bele a Balatonberényi Hírmondó
felélesztésébe. Akadozva haladtunk előre, míg végül
az ifjúsági klubbal nehézségeink ellenére elkészült a
prototípus. Bátortalanul vettük elő a mára viccesnek
tűnő kis lapocskát, mely akkor nekünk jelentette a
teljességet. Hosszas egyeztetések során Horváth
Péter alpolgármester úr szervezett egy találkozót
Toronyi Zsolttal, aki fellelkesülve fogadta
munkánkat. Hamarosan elkezdődött az első közös
alkotás. Izgatottan szórtuk a postaládákba, majd
vártuk a reakciókat. Kaptunk hideget meleget, de a
bátorító, biztató szavak a folytatásra buzdítottak.
Haladtunk
az
évekkel,
a
szerkesztők
megfogyatkoztak. Először az Ifjúsági Klub tagjai,
majd idő hiányában én is eltűntem.
Köszönet mindazoknak, akik kitartottak, és
önzetlenül vitték tovább ezt a kis lapot.
Köszönjük az olvasóknak, hogy beengedtek
minket az otthonukba cikkeink által!
Köszönjük Judit, Zsolti, Detti , hogy a kudarcok
ellenére sem adtátok fel.
Kristófné Ifi Jarmila egykori szerkesztőségi tag
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Tükröm, tükröm...
2007 karácsonya óta nézhettük magunkat a tü
körben. Majd tíz évig vártuk havonta az újságot,
és nem búslakodtunk, hogy elmúlt a nyár, mert
szeptemberben egy késő délután ismét zörrent a
levélszekrény és megjelent a legújabb szám. Vár
tuk a híreket a rendezvényekről, a civil szerveze
tekről, a történéseket a képviselőtestületi
ülésekről. Megtudtuk, mit játszottak a helyi
aranylábúak, mikor lesz eboltás, iskolai beiratko
zás, mit játszanak a keszthelyi színházban. Olvas
hattunk régi történeteket a falu életéről,
népszokásokról, és arról is, mikor megy szabad
ságra a doktor úr… Mindenki elmondhatta a véle
ményét, megírhatta, ha netán nem tetszett neki
valami, és ha nagyritkán előfordultak tárgyi té
vedések, elírások, ezek is tisztázódtak. Írtunk a
szerkesztőknek levelet, emailt, telefonáltunk, ha
kimaradt valami, és rosszallásunkat fejeztük ki,
hogy még errőlarról és amarról is lehetne írni.
De nem írtuk meg, mindig másra vártunk, hogy
majd megírja valaki…
Ha megszűnik egy újság, az utolsó szám álta
lában fekete címlappal jelenik meg. A Balatonbe
rényi Tükörkép saját elhatározásból szűnik meg,
így nem indokolt a fekete címlap. Nekünk bala
tonberényieknek mindenképpen fájó hír az újság
megszűnése, hisz a közel tíz év alatt a szívünkhöz
nőtt. Balatonberény község önkormányzata és
valamennyi lakosa nevében tisztelettel megkö
szönöm a TSR Kftnek és Toronyi Zsoltnak, hogy
hosszú évekig egyedül finanszírozta a Tükörkép
megjelenését. Köszönjük a szerkesztőség tagjai
nak, Bató Bernadettnek és Toronyiné Sifter Ju
ditnak az áldozatos szerkesztői és terjesztői
munkát. Köszönet mindazoknak, akik írásaikkal
színesítették az újság hasábjait.
A korrekt tájékoztatás folytonossága érdekében
az önkormányzat szeptembertől új lapot kíván in
dítani, mely reményeink szerint legalább olyan si
keres lesz, mint a Balatonberényi Tükörkép volt.
Mert havonta legalább egyszer ezután is tükörbe
kell néznünk…
Horváth László
polgármester
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Tisztelt Balatonberényi Tükörkép
szerkesztősége!
A 2017. május havi Balatonberényi Tükörkép
cím oldalán szomorúan olvastam, hogy az újság
kiadása a júniusi számmal megszűnik. Úgy gon
dolom, hogy ezzel a véleménnyel nem vagyok
egyedül. Mindig kíváncsian vártam, vártuk, mi
kor érkezik a „Balatonberényi Tükörkép” új szá
ma. Reménykedem, reménykedjünk, hogy lesz
folytatása.
A szerkesztőség tagjainak ezúton szeretném
megköszönni az áldozatos munkát. Szinte min
den alkalommal a saját szabadidejük feláldozá
sával munkálkodtak azon, hogy az újság –
lehetőség szerint – időre elkészüljön. Külön kö
szönet azért, hogy az időjárás viszontagságait fi
gyelmen kívül hagyva minden igyekezetükkel
azon fáradoztak, hogy a Kedves Olvasó postalá
dájába eljusson a várva várt helyi lap.
További munkásságukhoz, erőt, kitartást és jó
egészséget kívánok.
Kovács Ilona helytörténet kutató

2017. június

A Balatonberényi Tükörkép
Majdnem megérte a tíz évet. 2007. decembe
rében indult. Meglepő volt akkor ez a kezdemé
nyezés. Bíztatással és tisztelettel néztem a
kezdeményezőkre, és lelkesen beszálltam a cikk
írók közé.
Most, hogy megszűnik, elismeréssel és szere
tettel gondolok az újság működtetőire. Kik ők?
Toronyi Zsolt, aki az anyagi és technikai felté
teleket biztosította.
Toronyiné Sifter Judit, aki a munkák nélkülöz
hetetlen háttere volt.
És Bató Bernadett, aki a tudományos bázis; a
főszerkesztő és a mindenkor kéznél levő cikkíró
időigényes munkáját végezte. Tehát szellemileg
életben tartotta az újságot. Őt, én méltónak tar
tom és javaslom a falu „díszpolgára” címére.Kö
szönjük fáradozásotokat, szellemi és fizikai
soksok munkátokat.
Tóth Lajosné

Labdarúgás: az ötödik helyen
zártuk a szezont

Az utolsó négy fordulóban hat pontot szerezve
végül az ötödik helyen zárt labdarúgócsapatunk a
2016/17. évi bajnoki kiírásban. Sajnos a sérülések
Sajnálattal olvastuk, hogy megszűnik az újság. és hiányzások miatt a tavasz talán a vártnál gyen
Tudom, nagyon sok munkával járt! Mindenki in gébben sikerült, összességében mégsem lehetünk
gyen dolgozott benne, és ha őszinték akarunk len elégedetlenek együttesünkkel.
ni, a kritika gyakran több volt, mint a dicséret.
A külföldi munkavállalás miatt tavasszal több
10 éven át dolgoztatok ingyen a közért, hord
meccsről is hiányzó Sifter Ádám húsz góllal holt
tátok ki hóban, fagyban, 40 fokban az újságot.
versenyben
a bajnokság gólkirálya lett, amihez e
Egy kitűnő tájékoztató fórummal lesz keve
sebb! sok érdekes helyi történésről nem fogunk helyről is szeretettel gratulálunk
tudni!
Ifistáink a tizedik helyen végeztek 23 összegyűj
tött
ponttal.
Két ötlet jött az olvasóktól:

Kedves Szerkesztőség,
Kiadók és Terjesztők!

.

Ha esetleg vállalnátok, hogy legalább negyed
évente megjelenne….
Illetve a Művelődési Házban korlátozott pél
dányszámban hozzá lehetne jutni…  nem kelle
ne kihordani….
Kérünk benneteket gondoljátok át!  Bár nincs
jogunk ilyet kérni, mégis szeretnénk, ha elgon
dolkodnátok rajta!
Nagyon köszönöm, köszönjük eddigi munká
tokat!
rendszeres olvasóitok és Barjákné M. Judit

Eredmények:
Balatonberény  Öreglak
2:4 (9:3)
Buzsák  Balatonberény
0:1 (U19: 2:5)
Balatonberény  Andocs
9:2 (U19: 3:0)
Balatonszárszó  Balatonberény
6:4 (U19: 7:2)
Horváth Péter
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Tisztelt Vezetőség!

2017. június

hető ugyan, de a többi, az hagy kivetnivalót maga
után
2017ben ez lenne a megfelelő eljárás? 62 db
fa került beültetésre. (kb ennyi lett kivágva) Ez a
szám nem olyan nagy ahhoz, hogy kivitelezhetet
len legyen a véghezvitele.
Nem meglepő módon (ahogy előzőlegesen fi
gyelmeztettem a vezetőséget) a fák kihajtottak.
Erre kaptam ugyan választ, hogy természetes
dolog, volt erő még a gyökerekben, és fűnyíróz
ható. Értem, ám nem nyugtat meg.
Az alapvető problémám, hogy a kapkodó tevé
kenységnek (csak ez látszik) következményeiről
nekünk, lakóknak kell gondoskodnunk.
Úgy vélem a településüzemeltetésnek (vezető
ségnek) feladata a munkafolyamat elvégzése utá
ni nagytakarítás is. Nem értem, hogy ez miért
ránk, lakókra vár.
.

Hosszas várakozás után úgy döntöttem, ismé
telten szóvá teszem a főutcai fák kivágásának
ügyét.
A mai napig vártam arra a rohasztásos eljárás
ra, amiről szó volt. Június van, és nem történt
semmi.
Alapvető probléma a logikára épülő munkafo
lyamat és a szépérzék hiánya. Érvényes ez min
den munkálatra, mely a településünkön zajlik.
Szeretnék pontos választ kapni az alábbi kér
désekre:
1. Milyen előkészítések alapján kezdődtek meg
a favágások?
Úgy vélem, ha valamit szeretnénk véghezvinni,
előzetesen szükség van egy pontos tervre. Ebben
az esetben szeptemberoktóberben, legkésőbb de
cemberben elvégzem ennek előkészítését. (A fák
nem márciusban betegedtek meg.)
Értem, hogy a szabadságoltatások sok időt/
munkaerőt vettek el. Viszont az előzőleges kal
kulációba ezt is bele kell építeni. Így már a tél fo
lyamán a munkálatok elkezdhetőek, hiszen az
erre fordított pénzösszeg már ekkor rendelkezés
re áll. Dolgozói létszámhiány esetén, akár las
sabban haladva elvégezhető, hiszen (legkésőbb )
januártól – márciusig bőven beleférnek az elő
munkálatok. (akkor is, ha több feladat vár rájuk)

3. Mindezen feladatok elvégzése után kerülhet
ne sor az ültetésre. Nem kell kertésznek lenni,
hogy ez egyértelmű legyen. Tévednék a sorrendet
illetően?
4. A másik oldal miért maradt meg? Ott is vol
tak beteg fák. Nem rontja a főutca összképét?
5. Végezetül: Más pancser munkáját miért ne
kem kell javítanom?

Kérem, kerüljék a mellébeszélést: vezetékek,
közmű, drága, nincs munkaerő, nincs pénz. Ez
2. Miért nem került sor a rohasztásos techni csak blabla. Valamit vagy teljes szívvel, meg
kára, amit előzőlegesen említettek?
győződéssel teszünk, vagy nem ér semmit az
A tervekben szerepelnie kellene annak is, hogy egész.
a kivágásra ítélt fák tuskójának milyen sors jut.
Jelen esetben szóba került a rohasztásos technika.
Félreértés ne essen: örülök, hogy a beteg fákat
Ismereteim szerint több módszer van erre, ( nem eltávolították. Valóban nem nyújtott esztétikus
feltétlenül vegyszeres) eddig pontos választ nem látványt. Bízom benne, a kőrisfák hűs árnyékát
kaptam, melyikre gondoltak.
sokáig élvezhetjük.
Tény: (a honlapon feltüntetett folyamatot el
végezték. ) A tuskók a földben maradtak. Mé
Kristófné Ifi Jarmila
lyebben ki lettek vágva ugyan, majd egy kis föld
választópolgár
került rászórásra. (ami természetesen a 2. fűnyí
rás után ismételten előkerült. Előttünk még tűr

Balatonberényi Tükörkép

 16 

Kedves Szerkesztőség,
Kiadók és Terjesztők!
Hosszas tervezés és egyeztetés után végre sike
rült interjút készíteni Szvoboda Bence, balatonbe
rényi motocross versenyzővel, aki jelenleg
Kaposváron él, de gyakran hazalátogat szüleihez.
Immáron 17 éve motorozik és versenyez szerte
Európában, ezen kívül pedig Magyarország első
számú motorcross csapatának a motoros felkészí
tő edzője.
„Pályafutása kezdetétől meghatározó tagja a
magyar motokrossz mezőnynek. Balatonberény
büszkesége az összes létező kategóriában nyert
nemzeti bajnoki címet (kilencet összesen), és
már a nemzetközi porondon is letette a névje
gyét. 2011ben ő lett a második olyan magyar
krosszos, aki a világbajnokság elitkategóriájában
világbajnoki pontokat szerzett. Munkabírása és
kitartása nem ismer határokat. Jó fizikumú, szí
vós versenyző, aki még a legkilátástalanabb hely
zetben is a maximumra törekszik.” – írja róla a
htsktm.com, a csapata oldala. Szvoboda Bencével
Varga Zsolt beszélgetett.
Varga Zsolt: Hány évesen és miért válasz
tottad ezt a sportot?
Szvoboda Bence: 8 évesen motoroztam elő
ször, elsősorban Apum miatt, aki maga is ver
senyző volt.
V. Zs.: Milyen kategóriákban versenyzel?
Sz. B.: Csehországban Mx2 géposztályban ver
senyzem, mindenhol máshol pedig Mx1ben. (Mx2
ben 250ccm négyütemű motorokkal versenyeznek,
Mx1ben pedig 450ccm négyütemű motorok van
nak, ez a két fő kategória van a motocrossban.)
V.Zs.: Milyen jelentősebb eredményeket értél
el idáig?
Sz. B.: Kilencszeres magyar bajnok, osztrák
bajnok, négyszeres válogatott, világbajnokságon
pontszerző, Európa Bajnokságon dobogós, Cseh
Bajnokságon sokszoros bajnoki dobogós vagyok,
valamint számos futamgyőzelem és dobogós he
lyezés birtokosa Európa legnívósabb kupa és
bajnoki versenyein (Németország, Olaszország,
Ausztria, Szlovákia, Csehország).
V. Zs.: Melyik versenyed volt a legemlékeze
tesebb és miért?
Sz. B.: Sok emlékezetes versenyen vagyok túl
szerencsére, természetesen világbajnokságon
pontot szerezni első magyarként a kategóriában,
vagy egy Európa Bajnokságon dobogóra állni
emlékezetesebb a többinél.

2017. június

V. Zs.: Melyik/milyen típusú pályát szereted
a legjobban?
Sz. B.: Itthon Komlón szeretek legjobban mo
torozni, amerikai pályaszakértők csinálták a pá
lyát, kicsit amerikai stílusú, gyors kanyarokkal és
nagy ugrókkal. Az ilyen jellegű pályák állnak hoz
zám a legközelebb. Külföldön több kedvenc is van.
V. Zs.: Berény területén tudtále valaha mo
torozni, gyakorolni?
Sz. B.: Annak idején a házunk mellett saját te
rületünkön egy kis kört jártam ki, és ott mentem
körbekörbe, onnan indult igazából minden.
V. Zs.: Hogyan tudtad/tudod a tanulmányai
dat és a sportot összeegyeztetni?
Sz. B.: A tanulmányaimat félbe kellett szakíta
nom középiskolás koromban a sport miatt. Termé
szetesen egy szakmát azért szereztem, most pedig
hivatalos motoros edzőnek tanulok. Nem volt ép
pen egyszerű dolog ez, ha profi versenyző akarsz
lenni, ehhez a sporthoz nem elég annyi, hogy ki
mész a pályára és mész pár kört. Az egész életed
egy idő után erre kell, hogy épüljön, tudatosan kell
felépíteni az étkezéstől az edzésig mindent. Nagyon
összetett dolog, én végig „szenvedtem” egész pá
lyafutásom úgy, hogy találgattam, nem volt megfe
lelő szakmai háttér mögöttem, és így sokkal
nehezebb volt fejlődni és Európa elitjével verse
nyezni. Apum nagyon sokáig erőn felül segített, de
ez mind anyagilag, mind pedig időben nagyon so
kat elvett a család életéből. Ezért is szeretnék segí
teni a jövőben olyan versenyzőkön, akik nagy
célokkal kezdik el azt az utat, amin én jártamjárok.
V. Zs.: Mennyire volt nehéz szponzorokat sze
rezni, kik a legfontosabb támogatóid?
Sz. B.: Legfontosabb támogatóim a családom, ők
indítottak el, és sokat köszönhetek nekik azóta is!
Ebben az országban technikai sporthoz támogatót
találni nagyon nehéz, sajnos nincs reklámértéke itt
hon, így sokan nem látnak benne lehetőséget. Ezért
is nagyon hálás vagyok a csapataimnak és kitartó
támogatóimnak, hogy kitartanak mellettem: Hts
Team (magyar csapat), Ados/Buksa Ktm Team
(cseh csapat), Ensport, Scorpion Europe, Lamax El
ectronics, Havasi Suspension, Mx Mánia, Okr Cyc
les, Cutler Gym Kaposvár.
V. Zs.: Mik a további céljaid, távlati terveid?
Sz. B.: A sportot szeretném csinálni addig, míg lá
tom értelmét, tudok fejlődni és jobb lenni. Természe
tesen utána se fogok tétlenkedni, utánpótlás
nevelésben biztos részt fogok venni, és jelen pillanat
ban is létezik egy ruhamárkám, amivel előfordulhat,
hogy komolyabban is tudok majd foglalkozni.
V. Zs.: Nagyon köszönöm az interjút, és to
vábbi sok sikert kívánok a pályádhoz!
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Álmodom?
Árokparton fekve gitárom pengetem.
Mintha egy tündér álomfonalat lengetne.
Elpilledek.
Felkelek. Gyönyörű rét.
Most nem a világ és nem az életem a tét.
Megremegek.
Vajon álmodom? Kérdem magam.
A valóság kis morzsájáért zaklatom az agyam.
Semmi jel.
Gitárom leteszem. Járok egyet.
Körutam közben meglátok egy hegyet.
Ez az a hely.
Lassan felmegyek. Nagyon magas.
Gyönyörű a kilátás. A táj havas.
Kiáltok.
Merre vagy? Hol lehetsz? Álmomban velem vagy.
Gondolatom zavaros, cserben hagy az agy.
De kilátok.
Tán lenn a hídon. Gondolom.
Reményeim súlyos terhét hordozom.
Keresem.
A híd üres. Hullámok nyaldossák.
A szívemet gonosz kételyek mardossák.
Keresem.
Keresem a tónál. Hegyen völgyön nincs.
Olyan vagy most, mint egy eldugott kincs.
Rettegek.
Mégsem álmodom? Ébren vagyok tán?
Egy gyönyörű kék madár dalolgat egy fán.
Fetrengek.
Nem vagy itt sem, nem vagy ott sem. Mégis hol
lehetsz?
Istennő vagy álmomban is, bármit megtehetsz.
Könyörgök.
Hadd lássam újra arcod. Bársonybarna szemed.
Hadd érezzem ajkaid, hadd fogjam a kezed.
Gyönyörök.
Űzd el a magányom. Legyél itt velem.
Hadd vessem rád utoljára könnyáztatta szemem.
Sírok.
Veled volt igazán jó ez a csodálatos álom.
Még mindig a szerelmedre vágyom.
Írok.
Könny áztatja papírom. Tollam serceg.
Magányosan telnek a napok, az órák, a percek.
Szenvedek.
Hozzád írom dalom. A múzsám te vagy.
Ha rád gondolok az ihlet el nem hagy.
Verselek.
Aranyhajú réten kéz a kézben veled.
Azúrkék vízmosásnál csodálom a szemed.
Emlékszem.
Csodás hónapok szerelemben együtt.
De, mint minden jónak, a vége ennek is eljött.
Emlékszem.
Egyedül maradtam meseszép világban.
Nem kárpótol semmi, mindenem a bánat.
Indulok.
Gitár, toll és papír. Útitársaim.
Ledőlnek mögöttem szépséges álmaim.
Kínlódom.

2017. június

Árokpartra értem. A fűre feküdtem.
Behunytam a szemem. Megkönnyebbültem.
Ébredtem.
Azt hittem, reggel ágyam mellett vársz majd.
Velem leszel, s bánatomban vigasztalsz.
Tévedtem.

Az öntudatlan kora
Néma szó hagyja el a szám.
Gonosz átok száll vissza rám.
Megsüketít e néma szó.
Végre meghalni volna jó.
Látom a sötétet, gyönyörű.
A méreg bennem oly keserű.
Mégis jó.
Ezüstszínű némaságban,
e pokoli szörnyű magányban
emelkedett zuhanás.
Egy áruló bajtárs.
Ő a társam, ki el nem hagy.
A víz, ami télen sem fagy.
A fényes fekete hó.
Lehalkítom, mert túl fényes.
E sikoltó zaj oly éles.
Engem hat láb mélyre temet,
s látja bennem a világegyetemet.
Meghurcolt, élettel telt báb,
Test, amit éhes vadállat rág.
Ez vagyok én.
Elejt, s én magasra zuhanok.
És ketten egyedül ugyanott
hitetlenül várjuk a csodát,
lelkünknek mérgező lakomát.
A fájdalmat, mi oly édes.
Holtéletet, ami véges.
Egy völgy a hegy tetején.
Izgalmas, lassú szürkeség.
Mindent kitölt az üresség.
Elvcsépelt, sosem hallott gondolat.
Egy hang, mi belülről fojtogat.
Vörös lepelbe csavart szavak.
Egy asszony, aki sírva kacag,
haláltáncot jár.
Kezem szorosan megkötve.
Egy kés a szívembe bökve.
Előrelépés a szakadék szélén.
Közeleg a fény az alagút végén.
A Holdasszonya letaszít
érdes csendbe, mi megvakít.
S a fejfám mellett áll.
Messze tart a magas égtől.
Kitilt a tündöklő fényből.
E viharvert rozsdás lánc.
E végtelen, gyötrő tánc.
Kifáradt lábammal járom.
A megbocsátását várom,
gyengén a porban.
Életre ítéltettem.
Önszántamból szenvedtem
a kihalt néptelen földön,
hova még a sötét se jön.
Veled is magányosan nézem,
ahogy az öntudatlan felébred
ebbe a sötét korba.
Marton Benjámin
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Balatonberény Krónikája
Társadalmi élet és a lakosság rétegeződésének kialakulása és fejlődése
A cséplőgép melletti munkában rangot jelentett az etetők munkája. Tőlük függött a cséplés gyor
sasága és szakszerűsége. A cséplőgép tulajdonos bizalmi emberének is számítottak. A gazdának is
fontos volt a munkájuk, hogy a gabona veszteség nélkül kerüljön a padlásra. Ezért a gépész és az
etetők a gazdaasszonytól jó ebédet kaptak járandóságukon felül.
A cséplés 1820 napig tartott, és ez idő alatt megkerestek 6810 mázsa gabonát. A napi munkaidő
reggel 3 órától éjjel 1112 óráig tartott. Pihenő csak a háztólházig való átállás ideje volt. A cséplés
befejeztével a rész összeszedésében az egész csapat részt vett.
A nehéz munka mellett viszonylag jó keresethez nem mindenki juthatott hozzá. Egyrészt szelek
tált a tulajdonos, másrészt a csapat. A tulajdonos és a csapat érdekazonosságát fejezte ki ez a mód
szer. Cél a nagyobb kereset a csapat részéről és a legtöbb haszon a tulajdonos számára. A cséplőgép
tulajdonosok versenyben álltak egymással a nagyobb gazdák nagyobb kazláért. A kevés gabonát adó
kicsi kazlak maradtak utoljára. Noha ott kellett volna sürgősen az új kenyér, mert a tavalyi már
igencsak fogytán volt, vagy már egyáltalán nem is volt.
A csapat tagjai a munka elnyeréséért külön szolgálattal tartoztak a tulajdonosnak. A bejutás fejé
ben 23 napig kaszálási munkában kellett részt venni.
Ezek után lássuk egyegy gép munkacsapatának összeállítását Spingár József és Kozma István
egykori résztvevők emlékezése alapján:
Poteczky Mihály géptulajdonos, gépésze Szántó József, etető Spingár József.
Munkások: Kiss Kálmán, Navrasics Tibor, Schveiger Mihály, Horváth Viktor, Tikos Ernő, Szántó
Irén, Baráth István, Kovács Ferenc, Nagy Ferenc, Tikos Lajos, Kozma István, Böröcz Ilona, Varga
Zsuzsa.
Kétszeri József géptulajdonos, gépész: Ifi Pál, etetők: Tóth Pál, Máté István.
Munkások: Spingár József, Navrasics Ferenc, Bene Jenő, Vilisics Imre, Tikos Emil, Gazda Ist
ván, Gergye Jenő, Ángyán Kálmán, Horváth Kálmán, Gulyás Géza, Bálint József, Ángyán Jenő,
Ángyán Ferenc, Nyers László.
A másik kiegészítő, a többségnek a teljes kenyérkereseti munkáját az uradalomban való részes
aratás jelentette. Az uradalom gabonájának betakarítására naponta 10 kaszaerő igény volt. Egy ka
szaerő egy kaszás, egy kévekötő és egy marokszedőből állott. Még egy vízhordót is alkalmaztak, aki
egy fiú vagy leány volt.
Első kaszás volt a bandagazda, aki az egész munkacsapatot képviselte. Tárgyalt a majorgazdával
és közvetítette annak utasításait. Az aratás június végén, PéterPál napján kezdődött és 34 hétig
tartott.
Az aratási bér minden 10ik mázsája a learatott gabonának. Annak megoszlása a munkások között
az alábbiak szerint történt. A kaszásoké 6 %, a kötőké 4 %, a marokszedőké 2 %.
Az első kaszás külön díjazása egy kh ingyenes kukoricaföld és 50 kg búza volt. Az aratási munkála
tokhoz tartozott a gabona behordása a szérűs kertbe. Ezt a munkát külön nem díjazták. Az aratónak
kellett végezni a cséplési munkát is, amelynek díjazása ugyancsak az elcsépelt gabona minden 10ik
mázsája. A megoszlása munkások között megegyezett a 642% arányban.
Az aratás cséplési munkáinak augusztus 20án, Szent István napjára lett vége. Ekkor a reggel 4 órá
tól este 1011 óráig tartó munkának is vége szakadt. A munka befejeztével az intéző áldomást adott,
amely kb. 30 liter bor volt. Ebből a kaszásokat illette 1 liter, a kötőket fél liter, a marokszedőket szin
tén fél liter. Az áldomáshoz ennivalót nem kaptak. Ezzel a munkával meg tudtak keresni 1520 má
zsa gabonát a kaszások, a kötők és a marokszedők arányosan kevesebbet.
Az aratók feles termésért kaptak egy kh kukoricaföldet és egy kh rétet. A behordást az urasági fo
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gatok végezték, a munkások rakodtak. Az aratási munka lehetősége fejében a kanászoknak 34 napos
takarmánykaszálási munkában kellett részt venni díjazás nélkül.
1942ben ezt megtagadta Pék János, Tüttő István, Baranyai József és Bugovics Károly. A helybeli
csendőrök Marcaliba vitték őket, ahol a bíróság gyorsított eljárással 30 napi börtönre ítélte őket. Bu
govics Károly közben katonai szolgálatra vonult be, ezért az ő büntetését felfüggesztették, de hazajö
vetele után a büntetést le kellett tölteni.
Most nézzük az aratócsapat összeállítását, Spingár József egykori résztvevő emlékezete alapján:
Kaszások: Györei Károly, Nagy Ferenc, Szarka János, Nagy Ferenc, Bálint József, Somogyi Ist
ván, Tombor Vince, Kovács János, Vilisics Márton, Nagy Jenő, Kertész Lajos.
Kötők: Boros József, Somogyi József, Gazda József, Nagy József, Spingár József, Gulyás István,
Gazda István, Kánya Márton, Benke József, Nagy József, Nagy János.
Marokszedők: Nagy Margit, Somogyi Ilona, Kánya Mária, Seli Teréz, Seli Erzsébet, Seli Anna,
Szép Mária, Nagy Margit, Kovács Irén, Kánya Anna, Somogyi Mária, Kovács Teréz.
A summás élet volt a kenyérkereset további lehetősége, amely az uradalomban 6 hónapos munka
volt. A balatonberényi uradalomban ilyen munka nem volt, mivel a gazdaság viszonylagosan kicsiny
és külterjes volta ezt nem igényelte.
Erre a munkára csak a teljesen nincstelenek vagy az 1 holdasok mentek. De lássuk a névsort, a né
hai Pék János résztvevő elmondása alapján:
Pék János, Pék Jánosné, Ángyán Margit, Ángyán Anna, Gulyás Imre, Horváth Sándor, Bugo
vics Károlyné, Seli Teréz, Seli Irma, Györei Jánosné, Tombor Vincéné, Kenesei Lajosné, Szarka Já
nosné, Nagy János, Viola Imre, Bálint József, Bálint István, Baranyai József, Baranyai Juliska,
Szabó Juliska, Bálint Margit.
A summásokat a bandagazda toborozta, akik nem a faluból, hanem Kéthelyről és Szentpálról ke
rültek ki. A summástartó uradalmak voltak Iharosberényben bárói birtok, Somogyváron Széchenyi
grófnál, Mocsoládcsörnyepusztán, Balatonkeresztúr Nemestóthy uraság bérlőnél, Balatonszent
györgyBattyánpuszta Nemestóthy Szabó György bérlőnél.
A 6 hónapos munkabér nőknek 8 mázsa búza és havi 10 pengő. Férfiaknak 12 mázsa búza és havi
15 pengő. Élelemmel az uraság látta el a munkásokat, amely napi 3szori étkezés volt. Reggeli, ebéd,
vacsora az alábbi menüvel. Reggeli: rántott leves 4 embernek egy tálban és 5 dkg szalonna kenyérrel.
Ebéd: tésztaleves, főzelék, esetenként kevés pörkölt. Vacsora: kukoricakása vagy bableves. A
mennyiség a jóllakáshoz kevés, az éhenhaláshoz sok volt. Pék János elmondása szerint a többlet
kosztot úgy oldották meg, hogy egyegy birkát szúróeszközzel nyakon szúrtak, amitől az megkergült.
Kényszer kellett vágni, és a húst a munkásoknak adták. Ez javította az esetenkénti ellátást. Az étke
zés; reggeli és ebéd a munkahelyen történt, ahová szamaras fogat szállította az ételt. Teríték a puszta
földön ugyancsak 4 embernek egy tálban. Ülőalkalmatosság hason fekve vagy törökülésben. Vacsorát
a szálláson fogyasztották el. Munkaidő napkeltétől napnyugtáig tartott naponta. A 6 hónapos munka
május 2án kezdődött és október 31én végződött.
A szálláshely komfort fokozata osztályba nem sorolható volt. A marhák nyári szállásra mentek, a
birka aklot pedig kiürítették. Így az istállókat kitakarítva és szalmával bealmozva a munkásoknak 6
hónapra átadták.
Nők, férfiak együtt, házaspárok egymás mellett, nőtlenek és hajadonok külön helyen feküdtek le.
Vasár és ünnepnap nem volt munka. Azt pihenésre fordították, hogy erőt gyűjtsenek a következő
hét munkájához. Időtöltésük beszélgetés, tervezés, nótázgatás volt. Ha akadt citera, a fiatalabbak
táncra is perdültek, hogy feledjék a múlt hetet. A munkások odavissza szállítását az urasági fogatok
végezték. Haza a gabonával együtt érkeztek. De sokan a balatonszentgyörgyi Wirt kereskedőnél kö
töttek ki, hogy a gabona egy részét pénzzé tegyék, mert kellett téli ruha és a konyhai költségekre is.
Ha a család szükségletére való gabonát nem tudták megtartani, és többet kellett eladni, akkor azt
karácsony után kukoricakásával pótolták, hiszen az étrendben nem volt idegen, mert a 6 hónapos
vacsora többsége kukoricából került ki. Az uraság megedzette a munkásgyomrot a kukorica befoga
dására is.
Ez is egy életforma volt.
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Balatonberény Krónikája
A társadalmi ranglétra legalsó foka az uradalmi cselédsors volt. A berényi uradalom méretének
megfelelően kevés cselédet tartott. A cselédsorson belül is meg volt a megfelelő hierarchia, tekintély
és rangsor. A hierarchia legfelsőbb fokán a majorgazda állt. Ő volt a Kéthelyen székelő intéző képvi
selője. Őt a falusi lakosság is elismerte. Egy átlagos középparasztnak kijáró tisztelet illette meg. Utá
na következett a csősz (mezőőr) majd a kocsisok, a béresek, pásztorok és a gyalogmunkások.
De lássuk a cselédség földosztás előtti névsorát.
Gazda: Kánya József, csősz: Papp József, kocsisok: Bencsik János, Kovács János, Tölli Kálmán,
Rezes János, Süte Károly, Bojtor István, Kiss Ferenc. Béresek: Bognár Gyula, Szabó István, Poós La
jos. Pásztorok: Jeruscsáki Lajos, Berta Mihály. Gyalogmunkás: Kiss Antal.
A cselédek éves bért kaptak, amelyet komenciónak neveztek. A berényi cselédek egész komenciót
kaptak, amely kitett 14 mázsa gabonát, 2 mázsa árpát, 1200 n.öl kukoricaföldet, 400 n.öl burgonya
földet és 1 kh rétet. Két számos és két növendékmarha tartását, 8 m3 tűzifát és 2 anyadisznótartást
szaporulatával.
A cselédsorban kapták a szolgálati lakást. Itt viszonylag szerencsés volt a helyzet, mert nem volt
közös konyha, közös szoba. Minden család külön konyhát kapott. A majorgazda teljes komfortos la
kást kapott, amely megfelelt egy falusi 2 szoba konyhás lakásnak.
Aki a gazdasági cselédsorsába belenyugodott, bizonyos gondtalanságot jelentett. Nem kellett szá
mon tartani a tennivalót, mert azt az esti parancsadáson a majorgazda kihirdette. A berényi cselédek
szerencsések voltak, mert a Kánya gazda jó ember volt, emberségesen bánt a cselédséggel. Annál
rosszabb volt a Jancsics intéző, aki Kéthelyen székelt. Durva modora miatt menekültek előle a cselé
dek. Szerencséjükre nem sokáig tartózkodott a majorban. A cseléd munkaideje volt a leghosszabb.
Nem napkeltétől napnyugtáig, vagy látástól vakulásig tartott, hanem az télennyáron, ünnep és va
sárnap reggel 34 órától este 1011 óráig. Vasárnap csak etetés és az állatok gondozása volt. A cselé
dek lehetőséget kaptak arra, hogy a vasárnapi nagymisére elmenjenek. De a délutáni litániára már
nem, mert az állatok ellátását kellett végezniük.
Hogyan lehetett megélni a cselédfizetésből? A kevés családú elfogadhatóan, a nagycsaládos csak
szegényen.
Természetesen a nincstelenek és a kevéspénzűek közül sem lehetett mindenki cséplőmunkás, ke
pésarató, summás vagy cseléd. Volt, aki a függetlenség látszatával a nagyobb gazdáktól feles földet
vállalt. Náluk részes aratást végzett. Az uradalmi földeken részes kukoricaföldet vállalt, amelynek
részaránya harmados volt úgy, hogy a termés kétharmada az uraságé, vagy a gazdáé, egyharmada a
megmunkálóé lett. Feles, harmados kaszáló akadt a fenéki Festetics uradalmában, mérhetetlen ber
keiben. Télen erdei favágás az urasági erdőn. A munkáért megkapták a kivágott fa tuskóját, az 5 cm
en aluli ágfát. Ezt a munkát egyébként a lakosság többsége végezte. Kivétel volt egypár jobb módú
gazda, aki saját portáján megtalálta a téli tűzrevalót.
Kiegészítő szerepe volt a téli nádaratásnak, amely ugyancsak a grófi Balaton terméke volt, szintén
részesben. Ez általában feles volt. Fele az uradalomé, fele az aratóé. A leszedett nád többsége kellett a
saját épületek fedésére, szőlőhegyi borospincék tetejére, a feleslegre pedig könnyen találtak vevőt.
A nyári nagymunkák idején akadt napszámos munka is kapálás, kaszálás idején. De akadt alkalmi
munka is az országút nyári javításánál, a vasút munkáinál. Szerencsés embernek számított, ha valaki
a vasúthoz került állandó munkára. A rendszeres havi kereset, a havi fizetés már életbiztosításnak
számított. Halban gazdag volt a Balaton, vadban gazdag a mező és az erdő. Nem volt törvényes, de
többen rész kértek belőle. Ezeket orvhalászoknak és orvvadászoknak nevezték. Sok gondot is okoztak
a helybeli csendőröknek. Szigorúan üldözték ezt a törvénytelen munkát. A tettenérést szigorúan
megtorolták. A vallatásnak és a verésnek válogatott eszközeit alkalmazták. Az 1937es esztendő ne
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vezetes eseménye volt az orvvadászok összeszedésének és vallatásának. Nem kellett tettenérés, elég
volt a gyanúsítás. A vadhoz is tilos volt nyúlni illetéktelenül, de a fő bűn a jogtalan fegyvertartás volt,
amely a fennálló társadalmi rend veszélyeztetettségét is jelentette. Az eltérő életforma mellett bizo
nyos időszakokban és bizonyos munkák idején a közös munka, az összefogás volt a jellemző. A nyári
nagymunkák; kaszálás, kapálás idején egyes családok, rokonok, komák összefogtak a munka gyors
elvégzése érdekében. Különösen nagy volt az összefogás a gabona betakarítása idején. Ilyenkor több
fogatos család összefogott a gabona gyors betakarítására. A behordás igazodott a cséplőgép érkezé
séhez is. Azét hordták előbb, akihez a gép korábban érkezett. Ugyanis nem volt jó, ha a gabona ka
zalban volt az udvaron. Hosszú esős beázásnak és tűzeseteknek is ki volt téve. A cséplés előtt
nagyobb biztonságban volt a mezőn összerakott keresztekben.
Az önzetlen segítésnek egyik legszebb példája volt a házépítés. A szegény ember abból épített, ami
volt. A falat földből, a tetőt nádból, vagy zsuppszalmából és csak később cserépből. A ház falát szal
más, vizes földből sulykolták. A ház tömésére mentek a rokonok, barátok, és akiket meghívtak. És
mentek azok, akik viszont segítségre számítottak. A ház töméséhez 4050 ember kellett. Az időseb
bek megfelelő súlyokkal verték a falat, a fiatal legények vájták teknőben a földet, a fiatal lányok,
asszonyok a fejükön hordták. Ha a fal magasodott, akkor a legmarkosabb legény szedte a teknőket a
fejekről és hajigálta a sablonba.
Töméskor a segítőket ebéddel vendégelték meg. Az ebéd gulyásleves és tészta, fánk vagy kalács volt.
A legszegényebb ember is gondoskodott róla, hogy a segítségek legalább ebédhez bort is kapjanak.
Akinek saját termése volt, ott egész nap forgott a borosüveg. Egy lakóházat egy nap alatt megtömtek.
Ezzel a módszerrel épült fel az első világháború után osztott házhelyeken minden ház. De így épültek a
felszabadulás után osztott házhelyek házai is. Az első házépítők voltak: Tüttő István, Kánya Márton,
Kánya István és Nagy József. Később követte őket a többi házhelytulajdonos. Mikor a házépítés falához
tégla is jutott, a kollektív segítség formája továbbra is megmaradt. A téglafal alá betonalap kell, amely
szintén tömegerőt kíván. A házalap betonozásához ma is nagy a társadalmi összefogás.
Szegényebb vagy gazdagabb; a föld volt a vagyon, a kincs, a létbiztonság. Ezért a család célja a föld
szaporítása vagy megtartása volt. E törekvés mellett a földbirtoklás joga megmerevedett. Földet senki
nem adott el. Legfeljebb akkor, ha a vidékre vitt lány jussolt. De azt is csak azért, hogy az új faluban
másik földet vegyenek helyette. Ha a lány a szomszéd községbe ment férjhez, ez a gond nem merült fel,
mert a műveléshez nagyobb távolságot nem jelentett. Földet a faluban csupán egykét ember adott el,
meg is vetették őket érte. Így aztán földet venni sem nagyon lehetett. Módosabb gazdák, mint pl. Mar
ton György, Gál József, Hajdu István földet el nem adtak, de nem is vettek. A földbirtokuk nősülés út
ján gyarapodott. A vagyonszerzésnek ez a módja egyébként másoknál is szerepet játszott. Az a
felfogás járta, azt is lehet szeretni, aki vagyont visz a házhoz.
A föld osztódása majdnem kizárólag a családapa elhaltával, a gyermekek osztozkodásával történt.
A legnagyobb birtokos a községben Hunyady grófon kívül Deutsch Zoltán 32 kh földdel, és Kovács
Fülöp János 25 hold földdel rendelkezett. Kovács Fülöp János, aki maga és két gyermeke között a
vagyont 3 felé osztotta, így a felszabadulás után ő sem lett kulák. Deutsch Zoltán lett a faluból csupán
kulák, de mivel saját maga a föld művelésével nem foglalkozott, ezért az összes földjeit lassacskán
eladogatta és a faluból elköltözött.
Egy család volt kivétel a földvételi lehetőség tekintetében. Ifi Antal és gyermekei. Induló vagyonuk
7,5 kh volt, egy fél ház és 9 gyermek. Régi lóvontatású olajtörőjük volt, amely sok napraforgó és tök
magpogácsát hagyott hátra, amely nagyon jó takarmány. 10 községnek dolgoztak a kipréselt olaj 10%
áért. Nagyarányú állattartásra rendezkedtek be. Lótartás, csikónevelés, 3040 sertés tartása és szőlő
termelés. A fenéki berekben 10 kh részes kaszálást végeztek. Emberfeletti munkával csak egy cél
lebegett előttük. Mindenáron földet venni. Nem volt irreális a tervezésük, mert vagyonukat 30 khra
gyarapították. A leánytestvérek jussát kifizették, a férfitestvérek részére külön lakóházat vettek. 4 kh
szőlőt telepítettek, és annak teljes megmunkálását a család végezte el. Amikor a család szétvált, tíztíz
kh földdel mentek a saját házba. Erre a teljesítményre több család nem volt képes.
Rigó Lajos, 1985
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