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Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt 

A szeptemberi szám lapzártája szeptember 05.! 
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Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató 

 

Értesítjük a település lakóit, hogy kihirdetésre került a 

Magyar Közlöny 125. számában az Egyes törvényeknek a 

polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi 

XXXI. törvény, mely módosította a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvényt. 

A jogszabály-módosítás 20. §-a értelmében mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy 

üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok 

biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) 

hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet 

felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 

2023. december 31-ig kérelmezi. 

 

Balatonberény, 2020. 06. 09.     Mestyán Valéria, címzetes főjegyző 
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A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján… 

 

…falunkban megemlékezést szerveztek a 

Balaton-parti emlékműnél. A viharos 

időjárás ellenére jómagam és számos más 

falubeli is részt vett az ünnepségen, melyen 

Barjákné Martin Judit köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd Horváth Péter 

alpolgármester úr megható ünnepi beszédét 

hallhattuk. Wass Albert Üzenet haza című 

versét adta elő Varga Zsolt képviselő úr, 

ezután pedig közösen meghallgattuk az Egy vérből valók vagyunk című Ismerős Arcok 

zeneszámot. Végezetül a képviselő-testület és az egyházközség képviselői koszorúkat helyeztek el 

az emlékműnél. 

Köszönjük, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is megszervezték ezt az ünnepséget és így 

méltóképpen emlékezhettünk. 

Horváthné Kánya Enikő 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek  

______________________________________________________________________________ 

Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről (részlet) 

 

A Balaton környékének összehangolt szúnyoggyérítési munkái több évtizede a Balatoni Szövetség 

szervezésében valósulnak meg. Ennek köszönhető, hogy Magyarországon, egyedülálló 

területnagyságon, évente több alkalommal kerül elvégzésre biológiai lárvagyérítés, amely érinti a 

teljes Balaton régiót. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ rendelkezései szerint a légi kémia kijuttatástechnológia, 

engedélyezett készítmény hiányában megszűnt. 

Az alábbiakban a 2020. évtől alkalmazható szúnyogirtási technológiákat mutatjuk be: 

Biológiai lárvagyérítés; földi, vagy légi kijuttatással 

A biológiai gyérítés során egy baktérium által termelt fehérje tartalmú készítményt juttatnak a 

szúnyogok tenyészőhelyeinek vizébe. A Balaton térségében a légi kijuttatás a meghatározó. A 

környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan 

minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, 

csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával. 

Kémiai szúnyoggyérítés; földi kijuttatással 

A kémiai szúnyoggyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószer kerül kijuttatására melyet a 

szakemberek földi úton, azaz platós gépjárművön rögzített berendezések segítségével juttatják a 

célterületre.  

Az eljárás az alábbi módokon történhet: 

-       Melegködképzéses technológia, ekkor az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő 

hozzáadása is segíti. Ez a módszer elsősorban növényzettel erősebben borított környezetben 

előnyös, de a munka során létrejövő köd rövid időre korlátozza a látási viszonyokat, ezért 

alkalmazása forgalmas helyeken kevésbé javasolt.  

Forrás és további információk:  

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html 

Köszönetnyilvánítás 

 

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen leányomat,      

UJJ MÓNIKÁT  

utolsó útjára elkísérték.  

Köszönöm a szóban és írásban kifejezett részvétnyilvánításokat.  

 

Ujj Imre 

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html
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Kulturális élet és könyvajánló 
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