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Európai Parlamenti Választás

Május 25-én megtörtént az Európai Parlamenti választás, amelyen 21 magyar európai parlamenti
képviselő került megválasztásra.

Az európai választáson az európaiak megválasztják az őket a következő öt évben képviselő 751
EP-képviselőt. Az Unió lakói e képviselőkön keresztül befolyásolhatják az Európai Unió
politikájának irányvonalát.

Országosan a Fidesz fölényesen, 51,49%-kal megnyerte az EP-választást, a 21 magyar EP-
képviselőből 12 az övék lesz, a Jobbik érte el a második legjobb eredményt, összesen 3 képviselőt
küldhetnek az EP-be, az MSZP és a Demokratikus Koalíció 2-2, valamint az Együtt-PM és az LMP
további 1-1 képviselőt küld.

Balatonberény választókerületében a választás folyamata rendben, az előírásoknak megfelelően
zajlott. A névjegyzékben lévő 926 választópolgárból 321-en vettek részt május 25-én, így a
részvétel 34,67 %-os volt, kevesebb, mint az országgyűlési választáson (66,17 %).

A szavatok száma listánként a következőképpen alakult:

Magyar Szocialista Párt: 44
Seres Mária Szövetségesei: 2
Fidesz-KDNP: 160
A Haza nem eladó Mozgalom Párt: 1
Jobbik: 47
Lehet Más a Politika: 15
Együtt- PM: 13
Demokratikus Koalíció: 38

Mestyán Valéria
HVI vezető

Hirdetmény

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/2737-

1/2014. szám alatt BALATONBERÉNY

közigazgatási területére engedélyezte a kóbor

rókák kilövését 2014. május 30. napjától

2014. augusztus 30. napjáig, naponta 0-24

óráig.

A kilövést végző neve:

Nagy Péter hivatásos vadász

Amennyiben rókát észlelnek a településen bejelentésüket a 85/377-482/4 mellék vagy a

fojegyzo@balatonkeresztur.hu e-mail címre tehetik meg.

Mestyán Valéria sk.

címzetes főjegyző
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Döntött a Képviselő-testület

A május 29-i nyilvános képviselő-testületi ülés fontosabb történései, határozatai:

A.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról

Horváth László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy május 1-én jól sikerült
falunap volt. Megköszöni a civil szervezetek és minden közreműködő munkáját.
Május 10-én falutakarítási nap volt, amelyen 84 zsák szemetet szedtek össze a településen.
Szintén megköszöni a résztvevők aktív munkáját.
Május 16-án a Pelso-Kom közgyűlése volt Tabon. A megjelent polgármesterek tájékoztatást
kaptak a Kft. által eddig elvégzett munkáról, a felmerült problémákról, és megoldási
lehetőségekről. A szolgáltató az elmúlt időszakban kb. 5000 m3 hulladékot szállított el. A 64
önkormányzat tulajdonában levő cégben a Balaton-parti önkormányzatok nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban a háztartási hulladék elszállítása
zökkenőmentes legyen, a szolgáltatás minél jobb színvonalú legyen. A közeljövőben a cég közzé
tesz egy forródrót telefonszámot, amely a nap 24 órájában hívható lesz a problémák jelzése
érdekében. A cég, és a társulás is türelmet kérnek a lakosságtól. A Balaton-parti településekre a
cég kisebb hulladékszállító gépjárműveket bérel, és a hulladékot a marcali telepre fogja
beszállítani. Új hír, hogy a hulladékügynökség ajánlatot tett az AVE Zöldfok Zrt. megvásárlására,
rövidesen döntés születik és állami tulajdonú cég lehet. Remélhetőleg könnyebb lesz ezt követően
a tárgyalás a céggel. A Zrt. az elmúlt hetekben megkereste az önkormányzatokat és a több
százezer forinttól milliós összegig kártérítést követel az igénybe nem vett eszközök miatt. Az
önkormányzatok, illetve a társulás kért ajánlatot az eszközök tekintetében a Zrt-től, de annak
összege jóval meghaladta a piacon megjelenő más szereplőkét, így ezért nem vették azt igénybe. A
Zrt-vel folyó per tekintetében a cég a megegyezésre irányuló szándékát jelezte az alperes
önkormányzatok felé.
A nyári idegenforgalmi szezonra történő közbiztonsági felkészülés tekintetében Piros Attila
dandártábornok úr tájékoztatta a balatonkeresztúri rendőrőrs polgármestereit. Június 3-án
érkezik meg az őrsre a kirendelt létszám, megduplázzák a rendőrőrs létszámát, a nyár folyamán
két járőrpár fog gépkocsival szolgálatot teljesíteni. Az őrs közrendvédelmi és bűnügyi
helyszínelőket is kap a nyárra.

A közvilágítás korszerűsítése jól halad, a lámpák cseréje folyamatos, nagy része már üzemel. A
tervek szerint az év vissza levő részében jelentős, mintegy 3,8 millió Ft megtakarítással számol a
település. A jogászok pedig vizsgálják az E.On-nal kötött közvilágítási szerződésre vonatkozó
rendelkezéseit, mert a fejlesztést követően nem fordulhat elő, hogy a településen, egyes
szakaszokon nincs közvilágítás és ennek megoldására az E.On nem vállal fejlesztési
elkötelezettséget, forrást.

A jövő héten kezdődnek a települési utak felújítására, aszfaltozására vonatkozó munkálatok.
Új hír, hogy a településen egy nyaraló osztrák állampolgár felajánlott egy 13,5 méter hosszú, 3,2
méter széles fémtestű vitorlás hajót. A közlekedési hatóság jelenleg azt vizsgálja, hogy a vizi jármű
az iratai alapján honosítható-e. Az önkormányzat, mint közvetlen Balaton-parti település
rendelkezhet vizi járművel. Megfontolandó az ajánlat, hiszen az önkormányzatot csak a szállítás
költsége terhelné, a gép működőképes, Mercedes motorral rendelkezik, teljesen felszerelt. Akár az
erdei táborban, akár a strandon is felállítható.
A balatonszentgyörgyi vasút feletti híd felújítása kapcsán a Közút Kht. jelezte válaszában, hogy
országos közúti érdek, és a környező települések érdeke is a híd felújítása, amelynek befejezési
határideje november 15. A 7119-es számú utat a forgalomterelés nem érinti. Az más kérdés, hogy
aki ismeri a településeket, az igénybe fogja venni a községen áthaladó közutat.



Horváth Péter alpolgármester tájékoztatójában elmondja, hogy a Turisztikai Egyesület az elmúlt
időszakban közgyűlést tartott, amelyen tisztújítás is volt. Ezúton gratulál a megválasztott
tisztségviselőknek.
Elkészült az egyesület új weblapja, mely rövidesen indul, valamint a színes kiadványok, a pólók,
sapkák, kulcstartók. Mindez a pályázati projekt keretében valósult meg, és a település logójával
ellátottak.
Remélhetőleg minél több helyen fellelhetőek lesznek e települést népszerűsítő tárgyak.

B.) Az ülés fontosabb határozatai:

1. Balatonberény község önkormányzati Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és értékelte.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja
és a Gyermekjóléti Szolgálat valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit és tevékenységét
jónak értékeli.
3. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Balatonszentgyörgy Környéki
Önkormányzatok Társulása tagja a Társulás által fenntartott – Balatonszentgyörgyi Margaréta
Óvoda és tagintézménye a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Óvodája
vonatkozásában a 2014/2015-ös nevelési évben az intézmények óvodai felvételi körzetét
meghatározta.
4. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Balatonberényi
Településüzemeltetési Kft. beszámolóját a 2014. évi nyári szezonra történő felkészülésről.
5. Balatonberény Község Önkormányzata két balatonberényi ingatlan esetében az árverésen
gyakorolható elővásárlási jogával nem kíván élni.
6. A települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendeletet a
KT módosította.
7. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a zártkerti ingatlanok eladásra
történő meghirdetéséről szóló döntést elhalasztja június havi ülésére.
8. Egyebek:
a. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy határoz, hogy az SCD-ügyben
közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban megkereséssel él a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő Úrhoz, melyben felszólítja az elnököt a Veszprém Megyei
Közgyűlés és az SCD Balaton Holding Zrt között 2005. június 20. napján kelt „részvény adásvételi
szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul
tekintse át és annak alapján a Veszprém megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden
tőle elvárhatót a hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a Közgyűléssel
szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és/vagy szankciók alkalmazására, végső
esetében pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok érvényesítése érdekében.
b. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi Római Katolikus
Egyházközség támogatási kérelmét megismerte, mely a templom felújítási költségeinek
támogatására vonatkozik. A képviselő-testület méltányolva a kérelmet 2014. évi költségvetése
általános tartaléka terhére elszámolási kötelezettséggel, támogatási szerződéssel 650 0000 Ft
támogatást nyújt az egyházközség részére, a templom felújításával kapcsolatos tervek, engedélyek,
és műszaki ellenőrzési feladatok céljára.
c. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a múltház felújítása kapcsán az eljáró építéshatóság az
engedélyezi eljárás keretében a PTKI bizottság véleményét is kérte, melyet a bizottság támogatott.
A felújítás keretében a múltház az eredeti állapotához közeli megjelenést kap, valamint
kerámiaégető kemence és bemutatóhely kialakítására kerül sor.

A képviselő-testületi ülés teljes jegyzőkönyve az önkormányzat hivatalos honlapján itt olvasható:
http://www.balatonbereny.hu/lakossag/files/2014._majus_29._nyilvanos_0.zip
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Tovább folytatódnak a fejlesztések

A sportöltöző felújítása és a Kossuth téri játszótér átadása után tovább folytatódnak a

balatonberényi fejlesztések.

Elkészült a község közvilágításának teljes felújítása. A modern LED-es technika a szakemberek

szerint 62%-os energia-megtakarítást eredményez a falunak, s természetesen az évi több mint 10

millió forintos közvilágítási számla jelentős csökkenését is joggal várhatjuk tőle. A projekt

összköltsége 66.120.427Ft, aminek 85%-át európai uniós forrásból (KEOP-5.5.0/A/12-2013

pályázati forrás) finanszírozta önkormányzatunk.

Elindult a Bartók Béla, Deák Ferenc és Gróf Hunyady utcák aszfaltozása is. Itt már zajlanak a

munkák, s hamarosan kezdődik a vasútállomást a Balaton utcai, déli oldali buszmegállóval

összekötő járda kivitelezése is. A vasúttól megvásárolt frekventált területen szeretnénk kialakítani

a közösségi célokat szolgáló Hunyady teret, ahol többek között köztéri szoborral szeretnénk

tisztelegni a balatonberényi fürdőkultúra megteremtője, Hunyady Imre gróf emléke előtt is

A szőlőhegyen a Szabadság utca végétől a Csuha-domb aljáig tartó szakasz, valamint a csuha-

dombi út újul meg. Itt a legfontosabb feladat az útjavítás mellett a vízelvezetés kérdésének

megoldása. A fenti, önerőből megvalósuló építkezések összköltsége több mint 21 millió forint.

Várhatóan a jövő héten készülnek el az új kerékpártárolók. Az összesen három, egyenként 24

bicikli befogadására alkalmas építmények közül kettő a Községi Strand bejárataihoz, egy pedig az

új Kossuth téri játszótér és a Művelődési Ház közötti területre került. E projekt összköltsége

9.190.000 Ft, melynek 95%-át az Új Széchenyi Terv keretében szintén EU-s forrásból (KEOP

6.2.0/A/11 pályázat) finanszírozta településünk.

Uniós pénzből készült el községünk új turisztikai weboldala is. A településmarketingre a

Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület által nyert bruttó 4.052.160 Ft összköltségű,

100%-os finanszírozottságú Leader-pályázat az idegenforgalmi internetes honlap mellett települési

kiadvány elkészítésére és ajándéktárgyak beszerzésére is lehetőséget adott. A honlap, a kiadvány,

a pólók, kulcstartók és bögrék mind községünk új, egységes idegenforgalmi arculatának

szellemében készültek, s mindegyiken feltűnik a falu új turisztikai logója is. Az új honlapon és a

kiadványokban a Turisztikai Egyesület valamennyi tagja (szállásadók, éttermek, egyéb

szolgáltatók) internetes és nyomtatott megjelenési felületet kapott. Az új turisztikai weboldalt a

turizmus.balatonbereny.hu címen találják meg a Kedves Olvasók.

Jó hír még, hogy ismét sikerrel pályázott a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft is. A 100%-

os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság az erdei iskola vizesblokkjának felújítására nyert

európai uniós forrást, nettó 3.389.712 forintot, ami a teljes bekerülési költség 60 %-a. A felújítást

a nyári szezon végeztével, várhatóan az ősszel szeretné megvalósítani a kft. és az önkormányzat.

Bár az új, 2014-2021 közötti európai uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó pályázatok még

nem jelentek meg, ám önkormányzatunk igyekszik ezekre is felkészülni. Elkészültek a Művelődési

Ház és Önkormányzati Hivatal épületeinek energiahatékonyság-növelését célzó felújítási tervei,

míg a követező időszak feladata az óvoda rekonstrukciójának megtervezése lesz.

Jó hír még, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elküldte önkormányzatunk részére a volt

honvédségi üdülő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződést. A kontraktus

mindkét fél részéről történő ellenjegyzését követően, legkorábban július végén kerülhet a község

birtokába az ingatlan, s ezt követően állhatunk neki a terület régóta várt kitisztításának.

Horváth Péter

alpolgármester



Civilek

Marketing fejlesztések a Turisztikai Egyesületben

A Balatonberényi Turisztikai Egyesület a település történetének legjelentősebb turisztikai
marketing fejlesztését valósította meg idén tavasszal pályázati forrásból.

A település turisztikai szereplőinek több régóta dédelgetett álma valósulhatott meg 2014-ben a
turisztikai egyesület keretein belül. Pályázati forrásból különböző reklámtermékek kerültek
legyártásra, melyek mindegyikén a település 2013-ban megtervezett színes logója kapott helyet. A
sapkákból, bögrékből, kulcstartókból és különböző méretű fehér pólókból az egyesületi tagok
kaptak elsőként a múlt havi közgyűlés alkalmával. A tetszetős reklámtermékek - az első
tapasztalatok alapján - nagy népszerűségnek örvendenek mind a lakosság, mind pedig a turisták
körében. A maradék elosztásáról, az esetleges utánrendelésről és értékesítésről az egyesület
vezetősége a soron következő ülésén fog dönteni.

Szintén májusban készült el Balatonberény két turisztikai kiadványa több ezer példányban. Az
úgynevezett invitatív kiadvány Balatonberény és a környező települések turisztikai szempontú
bemutatására, a vendégek érdeklődésének felkeltésére tesz kísérletet. Az arculatában hasonló
másik kiadványban helyi és környékbeli szolgáltatókat – az egyesületi tagokat – és további,
turisták számára hasznos információkat találnak az érdeklődők. Mindkét kiadvány húszoldalas,
háromnyelvű és igényes, színes nyomtatásban készült, terjesztésükről és elosztásukról az
egyesület elnöksége még június hónapban gondoskodik.

A legjelentősebb és talán legszükségesebb előrelépésnek Balatonberény különálló turisztikai
internetes oldalának megvalósulása tekinthető. A turizmus.balatonbereny.hu oldal a két
kiadványhoz hasonló stílusban, azzal összhangban készült, megjelenésében egyszerű, mégis
igényes és könnyedén átlátható. A menüpontok között a település előnyeit bemutató és a
turistacsalogató elemeken, valamint a három strand részletes leírásán kívül, helyi és környékbeli
szabadidős programlehetőségek, a nyári rendezvények felsorolása, valamint valamennyi
turisztikai egyesületi tag, szolgáltató is helyet kapott. A weboldal segítségével közvetlenül a
szállásadóknak e-mail-es foglalás küldhető. A tájékozódást és a kapcsolatfelvételt a legtöbb helyen
térkép, útvonaltervező, közvetlen telefonszámok és további elérhetőségek segítik. A tartalmakat
fotók teszik színessé és látványossá. Szinte a teljes oldal szerkeszthető, variálható, így a jövőben
az egyesületi tagok igényei szerint alakítható és bővíthető.

További előrelépés, hogy az egyesület az idei évben csatlakozott a Nyugat-Balatoni Turisztikai
Iroda Nonprofit Kft. térségi marketing munkájához.
Ennek következtében településünk három kiadványban is szerepel (Travel Magazin, Térségi
rendezvénynaptár, Kerékpáros Kalauz) és felkerült a Balaton legnagyobb térségi turisztikai
szervezetének internetes oldalára, a west-balaton.hu-ra. Ez utóbbi megjelenésünk a jövőben
kerül kibővítésre és különböző tartalmakkal való megtöltésre.

Az egyesület megalakuláskor az alapítók a turizmus tartós fejlesztésének elősegítését tűzték ki
célul a községben dolgozók, valamint az egész település gazdasági-társadalmi fellendülése
érdekében. A szervezet elmúlt öt éves tevékenységére – leginkább az anyagi források hiánya miatt
– a különböző kulturális programok szervezése volt jellemző. A mostani áttörést egy 2011-ben
elnyert, több mint 4 millió forintos 100%-os finanszírozású pályázat, valamint az önkormányzat
anyagi helyzetének javulása tette lehetővé. Reméljük, hogy ez a fejlődés a jövőben tovább
folytatódik és hogy a helyi turisztikai szereplők bizalmát az egyesületnek sikerül visszaszereznie,
valamint hogy az önkormányzat a továbbiakban is kiemelten támogatja az egyesület működését.
Végezetül szeretném megköszönni azoknak a kitartását és munkáját, akik az elmúlt években,
hónapokban segítették fejlesztéseink megvalósulását. Bízom benne, hogy ezekkel a fejlesztésekkel
településünk elindul egy olyan fejlődési úton, mely által a balatonberényi turizmus ismét
visszanyeri kiváló adottságaiból fakadó kiemelkedő pozícióját.

Osvald Bálint elnök
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Új játszóteret kaptak a berényi gyerekek

Új játszótérrel gazdagodott Balatonberény. A Kossuth téren nemrég elkészült létesítményt
pénteken délelőtt Horváth László polgármester adta át a falu gyermekeinek. Sajnos a régi, elavult
játszótereket állapotuk és a jogszabályi előírások miatt nem lehetett tovább üzemeltetni, ezért a
község vezetése prioritásként kezelte az új gyermeklétesítmények építését. Ennek köszönhetően
2010 óta immár a második új játszótér létesült községünkben.
A most megvalósult projekt összköltsége 3.158.220 Ft + ÁFA volt, s teljes egészében EU-s Leader
pályázati forrásból fedezte önkormányzatunk.
A játszótér avatásra nagy örömünkre nemcsak a Cscsergő Óvoda növendékei fogadták el a
meghívást, hanem a gyönyörű időben a néhány hetes, hónapos csöppségek és szüleik is velünk
ünnepeltek. www.balatonbereny.hu

Kiváló minősítés a berényi strandoknak

Kiváló minősítést kaptak a balatonberényi strandok  (Községi Strand, Naturista Strand és
Kemping, szabadstrand) az ÁNTSZ kijelölt természetes fürdőhelyeket vizsgáló minősítésén. A
Hétvezér utcai strand még nem kapott minősítést, itt ugyanis még nem készült el a vizsgálati
eredmény.
Az Országos Környezetegészségügyi Intézet a listát az uniós irányelveknek megfelelően, négy év
bakteriológiai vizsgálati eredményei alapján állítja össze, a kockázat statisztikai értékelésével.
Nemcsak egy-egy mintát, illetve vizsgálati eredményt vesznek figyelembe, hanem a vízminőség
változásait, és az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatokat is követik.

www.balatonbereny.hu

Nyolcvannégy zsák szemetet gyűjtöttek az önkéntesek

Nyolcvannégy zsák szemetet gyűjtöttek össze azok a balatonberényiek, akik részt vettek az
önkormányzat által meghirdetett akcióban. Községünk idén először csatlakozott az országos  "Te
szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért"    kezdeményezéshez, s a szervezőktől zsákokat,
kesztyűket is kaptak a szombat délelőttjüket településükért feláldozók. Szerencsére idén sem
voltak kevesen, hiszen mintegy negyven fő gondolta úgy, hogy tenni szeretne Balatonberény
tisztaságáért. A résztvevők - többek között a Balaton-parti, a kerékpárút, a vasút és a Mise út
menti területeket, illetve a volt szeméttelep környékét tisztították meg a mások által óvatlanul
eldobott szeméttől.
A hagyományosan jó hangulatú közös munka végén az önkormányzat ezúttal is ebéddel várta a
résztvevőket, akiknek ezúton is köszönjük segítségüket! www.balatonbereny.hu
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Balatonberényben találkoztak a Délnyugat-Balaton nyugdíjasai

Idén is Balatonberény adott otthont a délnyugat-balatoni nyugdíjas szervezetek kulturális
bemutatójának. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan változatos műsorszámoknak tapsolhatott a
nagyérdemű: volt tánc, zene, ének és vers is, a majdnem húsz produkciót pedig szakmai zsűri
értékelte. A legjobbak egyébként részt vehetnek majd az őszi megyei gálaműsoron is.
A remek hangulatú rendezvényen a házigazda Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület egykis enni- és
innivalóval is vendégül látta a vendégeket. www.balatonbereny.hu

A gyermeknapról jelentjük

A Balatonberényért Egyesület szervezésében került megrendezésre a gyermeknap. A délelőtt
folyamán a kicsik a Hanga Tanyán játszottak, illetve simogatták az állatokat. A nagyok
kalandtúrán vettek részt  a szőlőhegyben. Az állomásokon környezetvédelmi vetélkedő várt rájuk,
és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. Lovaskocsi derékaljába terített szénán utaztak le a
Hanga Tanyára, ahol az éhes sereget babgulyás, bolognai spagetti, tepertős pogácsa és almás pite
várta.
Ebéd után levezetésként állatsimogatás volt a program, majd sorversenyek keretében
patkódobálás, íjlövészet, hordólovaglás, megacsúzli és egyéb ügyességi feladatok megoldásával
szerezhettek pontokat a csapatok. Végezetül a gyerekekből verbuválódott zsűri a szülők
mesevilágban való jártasságát vizsgáztatta. Az anyukáknak, apukáknak többek közt rajzfilmek
betétdalait kellett elénekelniük, a kapott szavakból mesét alkottak, ezt elő is adták. 100 db labdát
kellett a ruhájukban elrejteniük és számos más feladatot oldottak meg.
A nap befejezéseként értékelték a gyermek- és felnőtt csapatok munkáját, majd közösen jó
étvággyal elfogyasztották a jutalom tortákat. A szervezők nagy örömére a gyermeknap családi
nappá változott át, a szülők és csemetéik egyformán jól érezték magukat.

Ezúton köszönjük mindazok munkáját, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez:
Horváth László polgármester
A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület
A Balatonberényért Egyesület tagjai
A Hanga tanya tulajdonosai (dr. Hamzsa Andrea, Óhidi Zsolt, Óhidi Levente), valamint Bató
Elemérné, Garai Ferenc, Giber Tibor, Kovács Klaudia, Kovács Patrícia, Navrasics Ferenc, Rácz
Alexandra, Sifter Kálmánné, Takács Gáborné, Tilesch Józsefné, Toronyiné Sifter Judit, Viszti
Laura.

Megalakult a Balatonberényért Egyesület

2014. május 10-én 12 aktív berényi polgár közös elhatározásával, megalakult a Balatonberényért
Egyesület. Elnök: Toronyi Zsolt, titkár: Varga Zsolt, gazdasági felelős: Király Ildikó, szervező:
Kovácsné Kardos Andrea. Tagok: Barjákné Martin Judit, Bató Bernadett, Czimbalek Andrea,
Horváth László, Horváth Lászlóné, Kovács János, Takács Szilveszter, Tikos László.

Az Egyesület céljai közé tűzte ki, hogy aktív szerepet vállal a helyi kulturális rendezvények
szervezésében, a község és környezetének, valamint a Balatoni táj természeti és a környezeti
értékeinek megóvása és védelme érdekében. További céljai a hagyományőrzés és
hagyományápolás a régi értékek megóvása, a testvértelepülésekkel való kapcsolatok megőrzése,
ápolása illetve új kapcsolatok létrehozása. A gyermekek részére táborok szervezése és
lebonyolítása, valamint a hátrányos helyzetű családok megsegítése. Nagy gondot fordít az
egészségmegőrzésre, egészségvédelemre és a prevencióra. Támogatja az iskolán kívüli oktatásokat,
az új ismeretek és szakmák tanulását, a helyi kiadványok szerkesztését, megújítását és
minőségének javítását.
Az egyesület a céljai megvalósítására az anyagi forrást a tagdíjakból, felajánlásokból, az
önkormányzati támogatásokból valamint pályázatokból kívánja finanszírozni.
Az egyesület tárt karokkal vár minden olyan polgárt, aki aktívan támogatná munkájával, ötleteivel
felajánlásaival.

Varga Zsolt, titkár
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Megemlékezés a a holokauszt hetvenedik évfordulója és a Magyar Hősök
Emléknapja alkalmából

A holokauszt 70. évfordulója alkalmából nagyszabású megemlékezésre került sor a

balatonberényi temetőben, amelyet Kovács Ilona  helytörténet-kutató szervezett. Róna László, a

Kaposvári Zsidó Hitközség elnöke beszédében az elhurcolt zsidók szenvedéseiről szólt.

Rávilágított, számukra a holokauszt szó teljes pusztulást, egy nép teljes kiirtását jelenti. Felhívta

a megjelentek figyelmét arra, ők csak a vallásukban különböztek, különböznek tőlünk, hiszen ők

is a magyarság részei.

A gyászéneket és a gyászimát Goldschmied István, az EMIH Keszthelyi Hitközség képviselője

szolgáltatta. Ezt követően Osvald Bálint Radnóti Miklós Töredék című versét szavalta.

Kovács Ilona felidézte Vörös József plébános áldozatos munkáját, melynek eredményeképp 1983-

ban a római katolikus temetőben emlékművet állítottak a deportáltak neveivel. Az önkormányzat

képviselő-testületének tagjai itt helyezték el koszorújukat a vészkorszakban ártatlanul

meggyilkoltak emlékére, míg a megjelentek – ki-ki vallásának megfelelően - zsidó szokás szerint

kavicsokkal vagy keresztény szokás szerint virágokkal rótták le tiszteletüket. Ezt követően Kiss

Ferenc tárogatón az Il Silenziót játszotta.

Az ünnepség az 1977-ben szintén Vörös József jóvoltából felállított világháborús

emlékműnél folytatódott, ahol Horváth Péter alpolgármester emlékezett a világháborúkban elesett

áldozatokra. Ángyán Veronika  és  Ángyán Géza  szólóénekkel emelte a rendezvény fényét. Tóth

Lajosné Babits Mihály Húsvét előtt című versét szavalta. Befejezésül Brieber László esperes és Ifi

Géza ny. plébános koszorúzott.

Ezután a Művelődési Házban az  Ábrahám Vera  -  Kovács Ilona  szerzőpáros  Fejezetek

Balatonberény zsidóságának történetéből és a Bét Olám  c. könyve bemutatójára került sor. A

tanulmánykötet a helyi zsidótemetőt, ill. a balatonberényi zsidók temetkezési szokásait tárja

elénk. Betekintést nyerhetünk hitéletükbe is, valamint a foglalkozási, anyakönyvi adatok által

megismerhetjük az itt élt zsidó vallású embereket, akik a helyi közösség megbecsült tagjai voltak.

Végezetül köszönettel és tisztelettel adózik a kiadvány Vörös József plébános emlékének, aki

emlékoszlopot állíttatott a helyi temetőben az itt eltemetett idegen katonáknak, valamint a

községből deportált zsidóknak.

A kiállítást Horváth László polgármester nyitotta meg. A kiállított tárgyi és írásos emlékek

által közelebbről is megismerkedhettünk a magyar zsidók vallási – életviteli szokásaival.

Láthattunk rojtos imamellényt, imasálat, melyet a férfiak terítenek fejükre imádkozás alatt,

valamint halotti ruhát, amit mindenki még életében elkészíttetett, és ami egyszerű fehér

ruhadarabokból áll. Kezünkbe foghattuk a héber „abc-t”, ill. antik könyveiket. Fotóriporttal

mondott köszönetet a kiállítás azoknak az önkénteseknek, akik rendszeresen elvégzik a zsidó

temető tisztítását.

Végezetül állófogadáson látta vendégül Ábrahám Vera és Kovács Ilona a megjelenteket. A

szerzőpáros elismertségét, megbecsülését jelzi, hogy a meghívott zsidó vendégeken kívül a

környékről több mint húsz helytörténet-kutató is elfogadta a könyvbemutatóra szóló meghívást.

Művével Kovács Ilona és Ábrahám Vera egy képzeletbeli követ rakott le a helyi zsidóság sírjára,

melyen ez a felirat is állhatna: „Embernek születtem, emberként éltem, emberek tették ezt velem.”

Horváth Lászlóné Csiri



Legendák

Varázsfüvek

Pór Veronika egy kora tavaszi napon, mikor a készülődő ítéletidő ellenére édesapja halászni
indult, rémülten hallgatta szülei zsörtölődését: Hal kell a bírónak, a kamra pedig teljesen kiürült.
-indult az öbölbe Pór Vince. Veronika rémülten rohant fel a barlanglakásokhoz, ahonnét a vízre
szálló halászok lélekvesztőit szemmel tarthatta. A tündérvárban húzta meg magát. Panaszos
jajgatásra lett figyelmes. A hangokat követve, az egyik barlang sarkában egy öregasszonyra lelt. –
Jaj, kislányom, mérges tüske bökte meg a lábamat, s elmérgedt. Ismerem a gyógyszerét, de nem
tudok ráállni. – siránkozott. – Elmegyek érte szívesen! – ajánlkozott Veronika. Eredj haza inkább,
ebben az ítéletidőben! – Jól van öreganyám, hazamegyek, de ha elmondja, hol találom a
gyógyszerét, holnap elhozom. – búcsúzott a kislány
Futott Veronika haza a viharos szélben. Villámok hasították a komor eget. Az egyik villám
fényénél, a sűrű esőfüggönyön keresztül látta a partot érő halászokat. Még alig kelt fel a nap,
mikor kiugrott az ágyból. Bekapta reggelijét, s szaladt a Kiserdő-tetőre. A barlangban boldogan
adta át a vénasszonynak a fűből készült főzetet. – Megsegítettél kislányom! Nem fogod megbánni!
– hálálkodott az – Reggel gyere vissza! Másnap reggel mosolyogva fogadta, sebe gyógyulásnak
indult, már nem hasogatta fájdalom a lábát. – Meghálálom a segítségedet! Három csomó füvet
adok. Ezek a száraz füvek kincseket érnek. Vén szememben és gyarló fejemben olyan tudomány
lakik, amely többet ér minden aranynál. Mert az egészség kincseket ér. Megtanítalak a
használatukra. – Varázsfüvek? – álmélkodott Veronika. – Nem varázsfüvek gyermekem, csak
hasznos, okos növények, amelyeket a természet ad ingyen a szegény embernek. Szeresd és ismerd
meg őket, s ha olyan öreg leszel, mint én, tanítsd meg a fiatalokat a természet titkaira! –
simogatta meg a kislányt.
Veronikából szorgalmas tanuló lett. Azt, hogy mekkora kincset ér a tudása, egy csúf őszi napon
tudta meg. Este édesapja a szívéhez kapott, elsápadt és összeesett. A beteg nehezen lélegzett,
édesanyja a borogatást cserélte rajta. Veronika kétségbeesetten szaladt kis kuckójába, ahol a
füveit szárította. Előkereste a sárga virágú növényt, zokogva készítette a főzetet belőle. Patakzó
könnyei közt öntötte édesapja vértelen ajkai közé, s remegve várta, mi lesz. Csoda nem történt, a
beteg egész éjszaka nehezen lélegzett, de lüktető szíve megnyugodott kissé. Mikor negyedszerre
ivott belőle, arca kipirosodott, felült az ágyban. Ekkor mesélte el Veronika az öregasszonnyal való
találkozását, napi barangolását, növénygyűjtő szenvedélyét.
Csodafüveinek híre gyorsan elterjedt. Egy este a bíró kisírt szemű lánya lépett a szobába. –
Édesapám a végét járja. Harmadnapja tüskébe lépett, s most olyan a lába, mint a tuskó. Már alig
eszmél! Segítsenek rajta! – zokogott. Pór Vince hazakísérte a kétségbeesett gyermeket. Ha meg
tudnánk gyógyítani, mit adna érte? – kérdezte a bírót. Mindent… Mindent… a csónakot, a hálót, a
kertet, a házat, amiben laknak. – suttogta elfúló hangon. – Hát a halászati jogot? – hitetlenkedett
Vince. Az az apátságé – motyogta a bíró – én csak örökbérbe bírom, de azt is átíratom. – Ki
tanúsítja mindezt? – kérdezte Pór. – A feleségem és a gyermekeim. – Mikor tavaly a kecskémet
ellopták, bíró uram megtanított rá, hogy a család tanúbizonysága a törvény előtt nem számít. -
felelte keserűen Vince. – Akkor tanúkat hívatok, csak segítsenek rajtam! Mindent írásba adok,
csak hozzák már azokat a csodafüveket! – jajdult fel a bíró.
Pór Vince elgondolkodva ment hazafelé. Mi lesz, ha Veronika főzete nem használ? Mi lesz, ha
rosszabbodik tőle a bíró állapota? Aggodalma felesleges volt. Harmadnap reggel a bíró lánya
ragyogó arccal állított be. – Jöjjön Vince! Édesapám jobban van. Előkészítette a papírokat, csak
alá kell írnia.
Így esett, hogy a szegény tihanyi halász a maga házában lakott, a saját csónakjában halászott.
Veronikából derék asszony lett. Tudományát átadta gyermekeinek és unokáinak.

Lipták Gábor nyomán Csiri
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Közgyűlést tartott a Turisztikai Egyesület

Május 16-án, pénteken este tartotta éves rendes közgyűlését a Balatonberényi Turisztikai
Közhasznú Egyesület. Az eseményt Osvald Bálint elnök nyitotta meg, aki beszámolt az egyesület
munkájáról, illetve 2013. évi költségvetés teljesítéséről és a 2014-es tervekről is.
Az alapszabály néhány módosítását követően a sikeres Leader pályázat eredményeiről esett szó,
elnök úr bemutatta községünk új turisztikai weboldalát, illetve kiadványait, ajándéktárgyait
(ezekből minden egyesületi tag magával kapott is egyet).

Az utolsó előtti napirendi pont az egyesület elnökségének tisztújítása volt, miután az alapszabály
szerint erre három évente sor kell, hogy kerüljön, s a jelenlegi elnökség mandátuma lejárt.
A jelen lévő tagok elnökké Osvald Bálintot, elnökhelyettessé  Horváthné Simon Mártát,
titkárrá  Bató Bernadettet, elnökségi taggá pedig  Takács Szilvesztert és  Horváth Pétert
választották meg.
Az egyebek napirendi pontban Horváth Péter alpolgármester az önkormányzat turisztikai
fejlesztéseiről számolt be, majd a hallgatóság kérdései, javaslatai hangzottak el.

www.balatonbereny.hu

A BVPSZ 2013. évi taggyűlési beszámolója

A Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség bírósági bejegyzését 2007-ben kezdtük el, de mivel a
Győri Ítélő tábla megtámadta, hosszas levelezés eredményeként a Zala Megyei Bíróság végzésével
a Pk.60041/2009/6 sz. és a 2338-as számú bejegyzéssel lettünk bejegyezve.
Az óta az alapszabály meghatározása szerint dolgoztunk.

Az alapszabályban leírtaknak megfelelően kezdtük el a munkánkat. Így a Balatonon a
közbiztonság, a közrend, a közfegyelem, a vízi közlekedés szabályai, a környezetvédelem megóvása,
az életmentés, műszaki mentés lett a feladatunk. Egészen addig, amíg a Polgárőr Törvény
megváltozott. Ennek hatására, és az OPSZ elnöksége etikai vizsgálata miatt (26x) többször kellett
alapszabályt módosítani, nevet, székhelyet változtatni, mivel a törvény és az ORFK Jogügyi Fő
Osztálya vezetője állásfoglalása ezt megkívánta, ugyanis a Balaton a Somogy Megyei
Rendőrfőkapitánysághoz, a Balatoni Vízi Rendőrkapitánysághoz tartozik. Meg kellett tennünk, mert
a Zámbó Péter ezredes úr átiratai miattdr. Piros Attila dandártábornok urat 2012.11. hónapban
kértük és csak 2013.04. hónapba írta alá. 4 hónapig nem volt hajlandó az együttműködési
megállapodást velünk megkötni, igy nem is dolgozhattunk hivatalosan Így a nevünk Balatoni Vízi
Polgárőr Egyesületre lett változtatva, székhelyünk Balatonberény, Kossuth tér 1. az Önkormányzat
épülete lett, kikötőnk, telephelyünk Gyenesdiás Kossuth u. 97. Önkormányzat ill. a Yackt kikötő
maradt. Ott tároljuk a Quick Silver Timonier 500 típusú hajónkat.

2013-ban a balatoni szezont áprilisban kezdtük. Meghívtuk az összes vízi polgárőr vezetőt,
vízi rendőröket. A koordinációs értekezleten meghatároztuk a feladatokat, a vízi polgárőr tagozat
létrehozására, Kövér Gábor úr vezetésével.

Ahhoz, hogy az általunk kitűzött célokat maradéktalanul teljesíteni tudjuk, komoly
felkészültségre, munkára van szükség. Ígéretet kaptunk arra, hogy az OPSZ zöld utat ad, és minden
segítséget, anyagi támogatást megkapunk. Oktatásra, továbbképzésekre támogatáson kívül is lesz
fedezet. Sajnos az OPSZ-től az ígéretek ellenére oktatásra támogatást eddig nem kaptunk.

Így önerőből szerveztük meg a kisgéphajó vezetői, és az elsősegélynyújtó tanfolyamot. A
pályázaton nyert pályázati pénzt ruhavásárlásra, a hajóval kapcsolatos engedélyekre, szükséges
felszerelésekre, karbantartására, festésére, a szolgálati gk. javítására, műszaki vizsgáztatására,
utánfutó vizsgáztatásra tudtuk felhasználni.

A Balatonra más nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, az engedélyezési eljárás is nagyon
szigorú; a közlekedési szabályok, a halászattal, életmentéssel kapcsolatos jogszabályok ismeretlenek
voltak számunkra. Ezeket az ismereteket meg kellett szerezni tagságunknak, hogy a Halászati Zrt.
embereivel közösen járőrözni tudjanak a vízfelületen is. A Halászati Zrt-vel érvényes együttműködési
megállapodásunk van. Így nincs akadálya a közösen végzett munkának, meg tudjuk kezdeni a közös
szolgálatot. Rendelkezünk társadalmi halőri igazolvánnyal. Az állami halőrökkel nagyon jó kapcsolat
alakult ki, az eddigi közös munkánk eredményesnek, sikeresnek bizonyult.

A 2013-as év teljesen rá ment a Nemzeti Közlekedési Hatósággal folytatott a hajózási
engedéllyel kapcsolatos ügymenetekre, mire minden engedély birtokába lettünk.



Egyesületünk a szükséges együttműködési megállapodásokat megkötötte. Így van
együttműködési megállapodásunk a Gyenesdiási Önkormányzattal, a Balatonberényi
Önkormányzattal, a Balatonszentgyörgyi Önkormányzattal, a Halgazdálkodási Zrt-vel,
horgászegyesületekkel, a Balatoni Vízügyi Igazgatósággal. A Kis-Balatoni Vízügyi Kirendeltséggel
folyamatban. A gyenesdiási és a balatonmáriai horgászegyesületekkel, melynek tagjai vagyunk.
Minden polgárőrünk társadalmi halőri végzettséggel rendelkezik, folyamatosan ellenőrizzük a
partszakaszokat, a hivatásos halőrökkel együtt

A Somogy Megyei és a Zala Megyei Rendőrfőkapitányságokkal, HM Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnoksággal, a somogyi és a zalai toborzó irodákkal, a HM Hadisírgondozó
Főosztállyal, a tagegyesülete vagyunk a Bajtársi Egyesületek Szövetségének, segítjük a nyugállományú
katonákat, rendőröket. A kieg. felkérésére megírom a kegyeleti beszédet és el is mondom

Rendelkezünk technikai eszközökkel. Nem kis munka, utánjárás eredményeként, kaptuk
B-14-es típusú vízsugárhajtású kisgéphajót, a Somogy Megyei Rendőrkapitányságtól, aminek a
hajólevelét a mai napig nem adták át, így négy éve nem tudjuk levizsgáztatni, üzembe helyezni,
mert a tulajdonosnak kell ezt intézni. Legújabb szerzeményünket és büszkeségünk a Quick Silver
500 típusú Mercury 75 Elpto motorral szerelt, zárt felépítményes kisgéphajót a szállító
utánfutójával együtt. Nem kis munka volt az NKH-nál a hajóval kapcsolatos ügyek intézése, két
éve folyik. Pető Ernő úr hamis állításai miatt nem kaptuk meg a kért 200.000 Ft-ot, így a
tagságunk adta össze a 141.000 Ft –ot, hogy határidőre az eljárási díjat be tudjuk fizetni. Jelen
pillanatban 250 ezer forintban van a hajózási engedélyünk, de ehhez még hozzá jön a 300.000 Ft-
os kikötői díj. Illetve a jogszabályban előirt kikötőmester illetménye, ami szintén évi 300.000 Ft.
Ezeket a kiadásokat a támogatóink segítségével tudjuk kifizetni. Sajnos a másik hajó nem
rendelkezik megfelelő okmányokkal, ezt még a rendőrséggel együtt kell megoldanunk. Van egy
Skoda Oktavia típusú szolgálati gépkocsi is, amely a szervező munkánkat, szolgálat ellátását
segíti, nagymértékben megkönnyíti. Az ígért kerékpárokat, kismotorokat nem kaptuk meg, annak
ellenére, hogy a Balaton-parti településeknek ígérték. Egyesületünk tagsága 7 éve nem kapott
sem a Somogy megyei, sem a zalai de még az országos szövetségtől sem, még úgy sem, hogy
átvállaltuk volna az érmek, kitüntetések árát.

A 2014- es idénynyitó értekezlet helyszínét még nem döntöttük el, tervezzük, amelyre nem
csak a vízi polgárőr vezetőket, rendőröket, de a turizmusért felelős szakembereket is meg
szeretnénk hívni. Sok munka vár ránk, az idényben 15ezernél több vízi jármű közlekedik a
Balatonon, a rendezvények száma meghaladja a 4 ezret is (vitorlásversenyek, kékszalag, Balaton
átúszás stb.) röviden ennyi a Vízi Polgárőr Egyesület eddigi története, és munkája.

Két megyében látunk el szolgálatot, két tagiskolát óvodát támogatunk, ahol 5-600 között
van a gyereklétszám, szervezzük a KRESZ – és kerékpáros ügyességi versenyt, a D.A.D.A
programot, hadtörténészt hozunk,író-olvasó találkozót szerveztünk a Trianonra emlékezve (Toma
András az utolsó hadifogoly hazahozatala Erdős László ezredes Úr előadásával) a történetről, a
könyvről, a hadisírokról. A települések vezetőinek elképzeléseit megpróbáljuk megvalósítani úgy,
hogy ne menjen az alapfeladatunk rovására.

Céljaink:
- Európa második legnagyobb édesvizű tava biztonságos legyen, és az eus tagállamokból érkező
fürdővendégek biztonságban érezzék magukat.A horgász turizmus beinduljon, az orvhorgászok
száma csökkenjen. A BVRK állományát maximálisan segíteni, hiszen a nyári szezonban 15.000
nyilvántartott vízi jármű közlekedik, 100 db kikötő van, 57 db közforgalmi, a többi saját. A
kikötőkön kívül 5000 db kishajó, csónak, sporteszköz található, 151 db bejelentett fürdőhely van,
200.000 fő befogadóképességgel, a tó terhelése napi 400.000 ezer fő, 200-nál is több a vízi
rendezvények száma, ehhez a vízi rendészet engedélye is kell, sőt biztosítási feladatokat is el kell
látniuk. (7 őrs van a 600 km2-re, őrsönként 2 hajó, ebből 14 üzemel + egy nagyhajó) A rendőri
feladatokat ezek a tényezők alakítják, befolyásolják.
- Megfelelni a polgárőr törvény követelményeinek, ne kelljen tagjainknak más egyesületekbe
belépni, hogy újtípusú polgárőr igazolványa legyen. Az együttműködési megállapodások ennek a
szellemében való megerősítése, munkavégzése.
- Az OPSZ-en belül, legyen érdekvédelmünk, végre működjön az oly régóta várt vízi tagozat, és
kapjunk munkánkhoz megfelelő anyagi támogatást, oktatást is hogy tagságunkat képezni tudjuk.
- Település önkormányzata, képviselői, a lakosság elismerje, és támogassa továbbra is munkánkat.
- A balatonberényi tábort az Önkormányzattal mielőbb be tudjuk indítani, úszásoktatást
beindítani, és az ország területéről rendőr, polgárőr gyerekeket, családokat tudjunk fogadni.
Gyenesdiás, 2014.03.01.

Tisztelettel Bozsóky Ferenc sk BVPE-elnöke



Hulladékgazdálkodás

A hagyományos (vegyes) hulladékbegyűjtés, -szállítás
• Begyűjtőrendszer
- Együtemű és kétütemű kialakítású (a kétüteműben átrakóállomást iktatnak be)
1. Pneumatikus rendszer (Együtemű és kétütemű is lehet)
2. Vízöblítéses rendszer (Együtemű lehet csak)
3. Elhordásos hulladékgyűjtés (MSZ EN 840) (Együtemű és kétütemű is lehet)

Átürítéses
▪ korszerű, gyors, higiénikus
▪ por- és bűzmentes
▪ a szállítás gazdaságos
▪ félpormentes, pormentes

Konténeres
▪ üresre cseréli vagy kiüríti
▪ előnyei: darabos hulladék befogadására alkalmas, higiénikus, munkaerőigénye minimális
▪ hátrányai: speciális szállítójármű

Zsákos
▪ előnyei: olcsó, rugalmas, por- és bűzmentes, kiegészítő módszer
▪ hátrányai: nem minden fajtához alkalmas, rövid ideig tárolható

Átrakóállomás: A hulladék fogadására és szállításig történő tárolására létrehozott mű, amelyet a
regionális hulladéklerakó és a települések közötti korszerű és gazdaságos szállítás érdekében ala-
kítottak ki. Ilyen jellegű létesítményből már több is működik az országban.
Pneumatikus hulladékgyűjtés-szállítás
A pneumatikus hulladékgyűjtés-szállítás során a hulladékot zárt csővezetékben áramló levegővel
juttatják a gyűjtőtartályba vagy a hasznosító-ártalmatlanító telephelyre.
A pneumatikus hulladékgyűjtés előnye:

• Zárt rendszerű, így nem szennyezi a környezetet,
• Higiénikus, por- és bűzmentes,
• Munkaigénye minimális,
• Közúti forgalomtól független,
• Üzemeltetési költsége kedvezőbb, mint az elhordásos rendszernél,
• Sokoldalúan felhasználható egyéb szállítási feladatokra is.

Hátrányai:
• Beruházási költsége nagy,
• Darabos hulladékok esetében aprítóberendezés alkalmazása is szükséges.

A pneumatikus hulladékgyűjtés új településrészek kialakítása esetében alkalmazható gazdaságosan.
Vízöblítéses és elhordásos technikák
Vízöblítéses rendszer esetében zárt csővezetékben áramló vízzel történik a hulladék gyűjtése és szállí-
tása. A hulladék vagy a csatornahálózatba kerül, vagy víztelenítést követően az égető-berendezésbe.
Nagy beruházási költsége miatt főként speciális hulladékok kezelésére alkalmazzák. A szállítóvíz
szennyezése miatt alkalmazása környezeti szempontból nem előnyös.
Az elhordásos gyűjtés esetében a hulladékgyűjtő edényekben, tartályokban, zsákokban gyűjtött
hulladékot szállítójárművek segítségével, meghatározott technológiával juttatják a hulladékhasz-
nosító vagy ártalmatlanító létesítménybe.
Nem veszélyes termelési hulladék gyűjtése, szállítása
• Szilárd termelési hulladék
- Zárt és nyitott konténerekben

• Folyékony termelési hulladék
- tartályokban, aknákban

• Folyékony hulladékot szállító járművek
- osztott rendszerű
- egyesített rendszerű

A szelektív gyűjtés alkalmazási feltételei és módszerei
• Feltételek

- alapos, előkészített, jól szervezett, lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási
rendszer kialakítása és működtetése

- jogi szabályozás
- feldolgozóipar műszaki felkészültsége és gazdasági érdekeltsége

• Fokozatos bevezetés – kombinált megoldások
- hulladékudvarok
- gyűjtőszigetek
- szelektív elhordásos megoldások

A szelektív gyűjtés alkalmazási feltételei és módszerei
• Gyűjtőterületek kijelölése



- a terület jellege, beépítettsége
- az ellátandó lakosszám, a keletkező hulladék mennyisége,
- a hulladék térfogatsűrűsége, jellemzői, a szelektíven gyűjtendő összetevők mennyisége és rész-

aránya,
- a hulladékgyűjtés, -szállítás gyakorisága,
- szállításszervezési és -gazdaságossági szempontok.

• A szelektív gyűjtés megszervezése során figyelembe veendő fontosabb szempontok
- gyűjtőhelyek kialakítása,
- megközelítési távolság
- rugalmas, igényekhez alkalmazkodó kialakítás,
- a települési környezetbe való harmonikus illesztés, esztétikus kivitel.

• A házon (telken) belüli gyűjtőhelyek
- praktikus helykiválasztás, olcsó, egyszerűmegoldások, jó hozzáférhetőség, könnyű ürítés és

tisztíthatóság
- vegyes hulladék – szelektív gyűjtés
- gyűjtési naptár (hulladéknaptár)

• A közterületi hulladékgyűjtő szigetek
- edényzet zárhatósága
- könnyen hozzáférhető beürítési lehetőségek
- esztétikus, de figyelemfelkeltő kivitel
- jó megközelíthetőség
- gyűjtőszigetek hálózata a szelektív gyűjtés gerince

Hulladékgyűjtő szigetek
• Funkció

- a lakosság által odahordott szilárd hulladékféleségek elkülönített, akadálytalan és időben fo-
lyamatos gyűjtési lehetőségének biztosítása,
- az elkülönítetten gyűjtött hulladékféleségek közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból

kifogástalan módon történő, rövid idejű, átmeneti tárolása
• Gyűjthető anyagok
kizárólag a másodnyersanyagként hasznosítható összetevők
- papír, műanyagpalack, -fólia,
- színes és fehér üveg,
- fém italosdobozok

• Nem gyűjthető anyagok
- veszélyes hulladékok
- bomló szerves hulladékok
- más egészségre káros, továbbá
- nagydarabos hulladékok

• A telepítési helyek meghatározása
- a hulladékkeletkezés súlyponti helyei,
- kényelmes és rövid idejű gyalogos megközelítés,
- edényzet gépi ürítésének biztosítása,
- rugalmas, a változó igényekhez alkalmazkodó kialakítás,
- esztétikus és közegészségügyi szempontból kifogástalan kivitel.

• Gyűjtőedényzettel szemben támasztott követelmények
- gyűjtendő hulladék jellegének megfelelő kialakítás,
- megfelelően kiképzett bedobónyílás,
- kivétel elleni biztosítás (zárható kivitel),
- könnyű üríthetőség és tisztíthatóság,
- minimális zajjal járó funkcionálás,
- figyelemfelkeltő színezés, feliratozás és piktogramok használata,
- esztétikus megjelenési forma,
- időjárásállóság és a szándékos rongálás elleni védelem.

Hulladékudvarok
• Funkció
- a lakosság által behordott hulladékok átvétele,
- az átadott hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása,
- a begyűjtött hulladékok rövid idejű szelektív tárolása,
- a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításának szervezése hasznosító v. ártalmatlanító telephelyre.

• Gyűjthető hulladékok
- másodnyersanyagként hasznosítható összetevők,
- darabos hulladékok,
- lakossági körből származó veszélyes hulladékok,
- lakossági körből származó építési, bontási hulladékok.

Varga Zsolt, környezetmérnök



Közvélemény

1914 – 2014

A Balatonberényi Tükörkép 2014/4. számában közölt, azonos címmel megjelent írásom első
részéhez a 2014/5. számban Vilisics Ilonka es Kubatov János úr a vöröscsillagos versidézet
kapcsán, továbbá egyéb gondolataikkal a vélemény-rovatban csatlakoztak írásomhoz.
Megköszönöm a figyelemfelhívást a jelképekkel való manipulálás tényére. Gyóni Géza és több más
író, költő művészi értéket képviselő műveinek száműzésére nincs mentség, hiszen ezen alkotások
ismeretétől jelen esetben egy egész nemzedéket fosztottak meg.

Kubatov úr és Vilisics Ilonka írásomhoz küldött véleményeivel kapcsolatban fogalmazódott
meg bennem a Szerkesztők felé egy javaslat: Jó lenne találni egy segítőt, aki egy cikkel
kapcsolatos vélemény esetén vállalja a cikk írójával, vagy szükség esetén a vélemény küldőjével az
előzetes egyeztetést, így, - ha jogos a felvetés - a cikk írója saját maga korrigálhatná a következő
számban a téves ismereteken alapuló írását. Egy ilyen lépés csökkentené a Szerkesztők munkáját
és emberségesebb, mint egy névre szólóan közzétett feltáró, vagy figyelmeztető vélemény, ami
megszégyenítően hathat akár a cikk-, akár a vélemény beküldőjére. Ezzel kizárható lenne, hogy
ennek okán tartózkodjanak az írástól, vagy a vélemény-nyilvánításól, de megelőzhetné az esetleg
ebből adódó személyi konfliktust is.

Az első cikkem írásakor én is azzal a szándékkal adtam meg a Szerkesztőknek a telefon-
elérhetőségemet, hogyha bármilyen gond van, egyeztetni tudjunk. Talán 3 évvel ezelőtt - húsvét
táján - egy ajándékba kapott, szép gondolatokat tartalmazó írást küldtem be a lapnak. Az írás
nem jelent meg, ugyanakkor a Szerkesztőktől a lapban névre szóló üzenetet kaptam, miszerint
ugyanilyen tartalommal /évekkel ezelőtt/ ezt az írást már leközölték. A közölt évszámot
figyelembe véve - a megőrzött lapszámok keltezésével összehasonlítva - megállapítottam, hogy
abban az időpontban azt sem tudtam, hogy létezik a Balatonberényi Tükörkép. Évek múltak el
ideköltözésünket követően, hogy megkaptuk az elsőt. Akkor nem véleményeztem a Szerkesztők
ebben a formában való értesítését, de ennek ellenére nem esett jól, mert akik ezt a névre szóló
üzenetet elolvasták, arra gondolhattak, hogy én el sem olvasom a kiküldött lapokat, vagy a
memóriámmal van baj. Csak egy telefonhívás és ennek tisztázása diszkréten megoldható lett
volna.

A vélemény-nyilvánítások előzetes egyeztetését alkalmazva most sem lenne nyilvánosan
szükség a cikkemmel kapcsolatos vélemények cáfolatára, de ennek hiányában kénytelen vagyok
megtenni, és ezzel legnagyobb sajnálatomra a Szerkesztők munkáját is növelni.

Vilisics Ilonka vélemény-rovatban megjelent írásából idézek a 2014/5. lapszámból. „A cár
seregeivel harcoltak az Osztrák-Magyar Monarchia katonái. Gyóni Géza és társai a cári
hadifogolytáborokban pusztultak el.”

A történelmi hitelesség kedvéért pontosítanom kell:

A cári sereg előtt - akik az I. vh-ban Szerbia szövetségesei voltak - Przemysl védői 1915. III.
22-én kapituláltak. Ezt követően a hadifoglyok elindultak Szibéria felé. 1917 októberében kitör a
bolsevik rendszert létrehozó fegyveres felkelés Oroszországban. Megalakul a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége. Sem az ismert 7 hónapig tartó gyalogút, sem a megérkezés utáni -
emberhez méltatlan - körülmények nem valószínűsítik, hogy a több tízezer hadifogoly az alig 3
évig tartó cári fennhatóság alatt „pusztult el” maradéktalanul. Azaz közel 3 évig a cári
Oroszország, ezt követően meghatározatlan ideig a Szovjetunió hadifoglyai voltak. De ez a tény
sajnos mit sem változtatott az embertelen körülményeiken, amit össze sem lehet hasonlítani pl. a
bűnözők mai börtönviszonyaival.



Kubatov János úr ugyanezen lapszámban megjelent gondolataira válaszolok: A
vöröscsillagos vers - tartalma szerint - így volt értelmezhető: Most minden szép, minden jó, mindig
ilyen életben reménykedtünk. Elárulom, hogy amikor ez a vers 1959-ben a kezembe került
eszembe sem jutott, hogy életem során egyszer majd összehasonlító példaként publikálhatom,
különben kizárólag ez tette volna indokolttá, hogy lemásolva eltegyem az utókor számára. Ennek
hiányában csak az emlékezetemben megmaradt két sort tudtam idézni, de ez volt a „lényeg”.

- Nem tenném, hogy a verset annak pontos idézése és szerkezetének ismerete nélkül -
kizárólag azért, mert egy cég lapjába került - a „barkácsolt” szóval illetném. Attól még alkalmas
lehetett arra, hogy átessen a „cenzúra rostáján”. Ha megjelent ez a vers /akárhol/, az emberek
vagy elismerő, vagy elítélő véleményt formálhattak. Ha tetszett, kívülről megtanulták, megőrizték,
- ha nem, vérmérséklettől függően eldönthették, hogy /hangsúlyozom/ egyedül, vagy zárt ajtók
mögött mit tesznek vele... /A dátum is fontos: 1956 után 3 évvel./ Az ilyen akár kettős
megítélésre számottartó verssel az író nem kockáztatott, /sőt.../ Viszont tette akkoriban 1-2
kortárs magyar író és költő. Ők a várható retorzió ellenére őszintehangú írásaikkal bevállalták a
következményeket, ami - mint tudjuk - nemcsak a kifogásolt írás „száműzésével” hanem
börtönbüntetéssel is járt. Ez volt a példát statuáló megfélemlítés, ennek hiányában lehet, hogy
több bátor ember is akadt volna. Hogy Gyóni Géza Európa-hírű költő 1945 után miért nem
kerülhetett be az iskolai tananyagba? Pl. ok lehetett szüleinek lelkészi tevékenysége, vallásos
neveltetése, de felvetődhettek volna az ismeretek birtokában a társadalomban azok a kérdések is,
amiket az írásom során - főleg most, a befejező részben - felsorolok.

Őszintén megvallom, nem tudom, hogy a csillag nagybetűvel kezdődött-e, ezért elfogadom a
kritikát és magamra vállalom a nyelvtani hibát. /Milyen jó lett volna az előzetes egyeztetés, most
magam korrigálhattam volna helyreigazításképpen a csillagot nagy kezdőbetű helyett kicsire./

Ha jól értettem Kubatov úr nem ismeri el Gyóni Gézától származó írásnak a „Barna fiúk”
kezdetű híressé vált sorait, továbbá hiányolja a „Hazádnak rendületlenül!” befejező sornál az
idézőjelet, „ez bizony nem Gyóni-kéz, tudjuk jól.” megjegyzéssel illeti.

Én viszont nyomatékosan megerősítem, ez 1944 óta ismert és elismert Gyóni-kéz, mégpedig
Gyóni Géza személyes bizonyítottan hiteles kézírásával és aláírásával. Ha az én cáfolatomban
kételkedik, az Ön álláspontját vallókkal együtt személyesen is meggyőződhetnek róla, ha
ellátogatnak a Sárospataki Református Kollégiumi Nagykönyvtár Tudományos Gyűjteményébe és
Múzeumába.

A 2014/5. lapszámban megjelent írásom folytatásának végén is jeleztem, így ismert, hogy a
megemlékezés kapcsán írt írásomat a balatonberényi középiskolások részére - tanulmányaik
kiegészítése céljából ajánlottam, ezért ezt a számomra különösen sok időráfordítást igénylő
munkát nagy körültekintéssel, hiteles információk birtokában tettem közzé. Amit írok, nem a
magam reklámozása céljából teszem. Elismerem, hogy az enyémnél sokkal jobb írásokat is
olvastam már a lapban. A résztvevők létszámából látom, hogy egy megemlékezésen milyen
kevesen vannak. Ez esetben az a gondolat vezérel, hogy talán, ha előre tudják és a pár soros
meghívón kívül megismerik a történelmi hátteret, a valós nevesített személyek, tömegek átélt
megpróbáltatásait, nagyobb empátiát - együttérzést - ébreszt bennük és jobban ösztönöz a
részvételre. Remélem, hogy a Szerkesztők is, - akik munkájukat hasonlóképpen ajánlották fel -
írásaimat ezt felismerve fogadják.

Tartozom még a kétségbevont Gyóni Géza írás kapcsán egy érdeklődésre számottartó
történettel.

Pocsainé muzeológus a már említett sárospataki intézményben elmondta, hogy
gyűjteményükben két hegedű található. Az egyik egy csodálatos, míves bőrtokban, belül
selyemmel bevont béléssel, a benne lévő hangszerrel együtt nagyon szép állapotban van. Ez a
hegedű a Przemysl hadtest magyar prímásáé, Kolozs Richárdé volt. Kívül a bőrtokon különlegesen
szép, mélyített betűkkel rajta áll a neve. A hegedű tetején lévő kis nyíláson át látható egy
beragasztott papírlapon /valószínűleg annakidején jó minőségű tintával/ kézírással, egy világosan
olvasható /el sem halványult/ írás az alábbi szöveggel:



Az írásjeleket is az eredeti szerint idézem:
„Barna fiúk, elő a brácsát,
Ott künn a halál hegedül,
Sirunk a varjak meg nem ássák,
Míg él a dal:
Hazádnak rendületlenül!”

Alatta: Krasznojarszk, 1916 szeptember.
Aláírások: balra Kolozs Richárd jobbra: Gyóni Géza

/Természetesen az elején és a végén az idézőjelek az eredeti szövegben nem szerepelnek./
A másik hegedű egy festetlen, nyers fából még az erődben készült.
A rajta lévő felirat: „Készítette SZATNKÓ L. őrmester, 10. gyalogezred 3. zászlóalj 1915.

PRZEMYSL
Mindkét hangszer 1944-ben - adomány útján - került a sárospataki kollégium tulajdonába.

A tájékoztatás szerint Kolozs Richárd rendelkezett így. Nem ismert, hogy a hangszerek
tulajdonosa/i/ élve hazakerültek-e, ha nem, akkor a feltételezés szerint az esetleg egyszer,
valamikor szabaduló társaikat bízták meg a hegedűk rendeltetési helyre juttatásával. /Egyébként
a Kolozs-család Sárospatakon élt, de a muzeológus hölgynek nincs tudomása róla, hogy keresték-
e őket, vannak-e leszármazottjaik?/ Ha elmegyek - mondta - lefényképezhetem a hegedűket.

A múzeumban található még hagyatékként Novák Sándor és Komáromi János író I. vh.
idejéből származó tábori levelezőlap-gyűjteménye, - a feldolgozó számára sok értékes
információval - de ezek feldolgozására eddig még nem akadt jelentkező.

Befejezésül: Számomra meglepő volt ez a munka, mert Gyóni Gézát követve sorra tárultak
fel a megválaszolatlan kérdést is felvető részletek, melyekkel kapcsolatban csak kérdéseket tudok
megfogalmazni.

- A krasznojarszki hadifogoly-temető beépítetlen részén annak az információnak a
birtokában volt értelme a fémkeresővel a megjelölt holttest keresése, miszerint a holttesteket nem
exhumálták. Csak a II. vh-t követően épülhetett meg a lakótelep. Mit érezhettek az építők, amikor
az alapokat, pincéket ásó gépek emberi maradványok tömegét emelték ki a földből?

- A megbonthatatlan barátság jegyében nem érdekelte a hatalom képviselőit, - hiszen a
híres költőn kívül több tízezer áldozatról van szó - hogy a politikát mellőzve ez kegyeleti kérdés?

- Kb. 1970-től csaknem minden nyáron saját gépkocsival indultunk külföldre, -1-1
hónapos útra. Számunkra ez az utazási forma jobban megfelelt, mert így oda is eljuthattunk,
ahová az utazási irodák nem nyújtottak lehetőséget. Pl. A lengyelországi Przemysl-ben láttuk az
erődrendszer egyik könnyen megközelíthető részét, valamint itt, és a szlovén-olasz határ mentén
/Gorizia közelében/ a több, hatalmas területen fekvő ápolt sírkerteket. Meghatottan olvastuk a
kőkeresztekről a sok-sok magyar nevet. Száz évig megőrizte őket eredeti állapotukban az emberi
együttérzés és a kegyelet. Egy dombtetőn kialakított emlékhely zárt épületében, a hosszú
üvegtárlókban, vitrinekben megnézhettük az elesett katonáktól összegyűjtött,
megszámlálhatatlan, - zsebekben őrzött – apró relikviákat.

A közelmúltban a hírekben hallhattuk, hogy az elesett hősökre emlékezve elkészült a határ-
menti harcok színhelyén a magyar kápolna.

- Valahányszor olvasom a 2014/5. lapszámba beküldött „Csak egy éjszakára…” c.- Gyóni Géza
verset, megkönnyezem. Így vagyok a hegedű-történettel is, ha arra gondolok, hogy hegedűkísérettel a
foglyok a barakkokban halkan éneklik a Himnuszt, a Szózatot, karácsonykor a mínusz 40-50 °-os
fagyban a Mennyből az angyalt. Tudjuk, hogy az őslakosok a fűtőanyag-hiány miatt az eltemetett
hadifoglyok fejfáit elhordták. Akkor nekik mennyi tüzelő-anyag juthatott a barakkok fűtésére?

Egy másik forrásból értesültem, hogy a kis vers a prímás részére ajándék volt a költőtől. Ez volt
a hála a zenekíséretért. A többes-szám arra utal, hogy több „barna fiú” volt közöttük. Talán volt egy
láthatatlan erő által jószolgálattal megbízott angyal, aki a barakkokba irányított vigaszul 1-1 hegedülő
zenészt. Merthogy nagyon kellett oda a hegedűszó. A fizikai fájdalmakon kívül nagy volt a távollét, a
bizonytalan jövő, vagy akár a fejfáktól megfosztott, jeltelenné váló sírjaik miatti lelki fájdalom. Talán a
hegedűszó hangja által előcsalt könnyek megszabadíthatták őket a nyomasztó feszültségtől.
Küldjük el nekik az „ANGYALLAL” a ma már ritkán használt, de az Ő életükben mindennapos
ISTEN ÁLDJON BENNETEKET! - köszöntést.

Mátrai Károlyné



Élménybeszámoló

Egy európai uniós országban jártam

Az egész történet valamikor még nyár közepén kezdődött, amikor édesanyánk bejelentette,

hogy én és két testvérem elutazhatunk Romániába. Kapva kaptunk az alkalmon, és mivel még

nem jártunk külföldön, kitöltöttük a jelentkezési lapokat. Izgatottak voltunk, hogy milyen lesz a

határ túloldalán. Az indulás napján (Vasárnap) hajnali négyre a buszmegállóban kellett állnunk, a

többi utassal együtt. Sok jó baráttal utaztunk, így honvágyunk nem volt. Az út nagyon hosszú

volt, de rengeteg szép helyen buszoztunk át. Mezőkön, ahol teheneket és kecskéket számoltunk,

erdőket, ahol a meredek hegyoldalt figyeltük, városokon, ahol a járókelőkre bámultunk, s vicces

arcokat vágtunk, majd hangosan nevettünk. Sokára jutottunk el a határhoz. Tíz perc múlva már

Székelyföldön tapodtunk. Egy hetet tölthettünk el Csíkszentimrén, mely egy falu Hargita

megyében. A községházában kaptunk szállást. Sok kedves emberrel ismerkedhettünk meg, és

korunkbeli gyerekekkel focizhattunk. Mindennap ellátogattunk valamelyik erdélyi

nevezetességhez, mint például a Gyilkos-tóhoz, a Békás-iszoroshoz, a Szent Anna-tóhoz és még

sok máshoz is.

Esténként főztek nekünk igazán finom ételeket. Egyszer még kürtőskalácsot is sütöttünk.

Első ott töltött napunkon ellátogattunk egy sóbarlangba. Kellemesen hűvös volt, és igazán sok

ember volt lent rajtunk kívül. A Szent Anna-tóhoz is elmentünk. Megmártózhattunk a vizében,

ami kellemesen hűvös és mély volt. Az egyik barátommal a tó mélyéről köveket hoztunk fel, s

tornyokat építettünk belőlük. A tó közelében van egy tőzegmocsár, ahova szintén ellátogattunk.

Gyönyörű növényekkel volt tele. Két tengerszem mellett is elhaladtunk, amiken a nap fénye

csodásan csillant meg. Első külföldi utunk harmadik napján egy a faluhoz közeli kápolnába

mentünk. A túravezetőnk sok érdekes dolgot mesélt el. A kápolna kicsi volt és hűvös. A falakat

freskók díszítették, és a vezetőnk szerint még sok-sok van, csak a régészek még nem tárták fel. Az

ötödik és hatodik napot egy Büdösfürdő nevű településen töltöttük. Az út oda igazán mulatságos

volt. Minduntalan azzal ijesztgettek bennünket, hogy ha lemaradunk vagy eltévedünk,

megáshatjuk a saját sírunkat, mivel az erdőt medvék és farkasok járják. Nagyon szép helyen

kaptunk szállást. Faházakban aludtunk, melyek majdnem az erdő közepén voltak. Gyönyörű

teliholdas éjszakát tölthettünk el ott.

Este hatalmas tábortüzet raktunk, melyet mind körbeültünk. Szalonnát és sonkát

sütögettünk. Nem mászkálhattunk el a tábortól, több oka is volt ennek, először is a medvék és a

farkasok miatt, másrészt a települést kénes hőforrások látták el gyógyvízzel, melyet a reumások

használtak leggyakrabban. Nem hiába nevezték a helyet „Büdösnek”. Indulásunk előestéjén

hatalmas bulit csaptunk, ahol az újonnan megismert barátaink is ott voltak. Ettünk-ittunk,

táncoltunk, énekeltünk és még egy utolsót fociztunk a gyerekekkel. Másnap reggel útnak

indultunk.

Az út nagy részét átaludtuk. A határ túloldalán, valahol Budapest környékén ébredtünk. A

barátommal azon elmélkedtünk, hogy vajon mennyit változott az otthonunk ez alatt az egy hét

alatt. Csodálatos egy hetet tölthettünk el Erdélyben. Remélem még sok másik országba jutok el. A

következő úti cél Franciaország!!

Marton Benjámin



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukat
küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., e-mail: bbereny.tukorkep@gmail.com

Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
szeptemberi számba.

Következő szám lapzártája: 2014.szeptember 1.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Labdarúgás

A remek ősz után tavasszal visszaeső felnőtt
együttesünk a hetedik helyen végzett a Somogy
megyei II. osztályú bajnokság északi
csoportjának 2013/14. évi kiírásában.
Ifistáink a tizennegyedik helyen zártak.
Öregfiúk csapatunk a bajnokság kilencedik
helyét szerezte meg.

A utolsó fordulók eredményeit az alábbiakban
közöljük:

Megyei II. osztályú bajnokság
– Északi csoport

26. forduló:
Buzsák - Balatonberény 4:2 (4:0)

Gólszerzőink: Vigh Robin, Sifter Ádám
U21: Buzsák - Balatonberény 3:3 (2:1)

Gólszerzőink: Hováth Károly (2), Varga Máté
27. forduló:

Balatonberény - Balatonföldvár 4:1 (3:1)
Gólszerzőink: Mezőfi József (2), Vigh Robin,

Rébeli-Szabó Gergő
U21: Balatonberény - Balatonföldvár 4:2 (2:0)
Gólszerzőink: Horváth Márk, Orsós Ábel, Papp

Dávid, Bogdán Zsolt
28. forduló:

Toponár - Balatonberény 1:1 (0:1)
Gólszerzőnk: Vigh Robin

U21: Toponár - Balatonberény 5:0 (1:0)
29. forduló:

Balatonberény - Öreglak 8:1 (4:0)

Gólszerzőink: Sifter Ádám (4), Mezőfi József (3),
Karancz Kristóf

U21: Balatonberény - Öreglak 1:3 (1:1)
Gólszerzőnk: Horváth Martin

30. forduló:
Balatonszemes - Balatonberény 3:2 (1:0)

Gólszerzőink: Dávid Tamás, Karancz Kristóf 
U21: Balatonszemes - Balatonberény 11:0 (5:0)

SLASZ öregfiúk bajnokság – Északi csoport

Balatonszárszó - Balatonberény 5:3 (3:1)
Balatonberény - Siófok 1:5 (1:0)

Balatonberény – Balatonboglár 2:1 (0:0)
Balatonlelle - Balatonberény 5:0 (2:0)

Horváth Péter

"Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve
tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

 
"Felhívás! 
Pszichiátriai szerekviselkedési problémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"


