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Honvédségi üdülő: megkapta a kulcsokat önkormányzatunk

Berényi gyerekek Csíkszentimrén

Berényi gyerekek tölthettek egy hetet erdélyi testvértelepülé
sünkön, Csíkszentimrén. A táborozók testvérfalunk és Székely
föld látnivalóival ismerkedtek a nyaralás alatt. Természetesen
ezúttal is ízelítőt kaphatott küldöttségünk a híres székely ven
dégszeretetből, kicsik és nagyok egyaránt remekül érezték ma
gukat, ahogy az alábbi galéria képei is bizonyítják.
A két falu több mint két évtizedes testvérkapcsolata valóban
példamutató, hiszen évente többször is találkoznak a települé
sek önkományzatainak és civil szervezeteinek képviselői, sok a
magánjellegű, baráti látogatás, s egyik esztendőben mi, a má
sikban erdélyi barátaink szerveznek tábort a másik település
gyermekeinek. www.balatonbereny.hu

Augusztus 13án végre megtörtént az egykori HM Üdülő önkormányzati birtokba vétele. A mérőóra
állások leolvasása után Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a HM EI Zrt. képviselői, valamint Horváth
László polgármester látták el kézjegyükkel az ingatlanátadási szerződést, ezt követően pedig a HM
EI Zrt. képviselője átadta Horváth László polgármesternek az üdülő kulcsait. Az önkormányzati
birtokba vételt követően végre megkezdődhet az ingatlan állapotfelmérése, s az önkormányzat
nekiállhat az évtizede üresen álló, elhanyagolt egykori Hunyadykúria, majd HM Üdülő
kitakarításának.
A 13.711 m2 alapterületű volt HM Üdülő tulajdonjogát szociális ellátás/idősek gondozóháza cél(ok)
megvalósítása érdekében ingyenesen kapta meg Balatonberény Község Önkormányzata ez év
áprilisában a kormány határozata alapján. Ezzel a község vagyona 204.100.000 forinttal nőtt.

www.balatonbereny.hu

Szent István Napját
ünnepeltük

Államalapító királyunkra, Szent
Istvánra emlékezett augusztus
20án községünk.
Hagyományaink szerint ünnepi
szentmisével kezdődött az ese
ménysorozat, majd a templom
kertben Brieber László esperes
plébános megáldotta, Horváth
László polgármester pedig meg
szegte az új kenyeret.
A Baglas Néptáncegyüttes tagjai
és a vállalkozó kedvűek ezt köve
tően énekelve vonultak le a Bala
tonpartra a szabadtéri szín
padhoz.

(Folytatás a 8. oldalon)
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HIRDETMÉNY

TANKÖNYVTÁMOGATÁS
BALATONBERÉNY

A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási
Bizottság a balatonberényi állandó lakó
hellyel rendelkező, és nem a balaton
szentgyörgyi általános iskolai tanulók
esetében 6.000 Ft/fő tankönyvtámogatást állapít
meg a 2014/15. tanévre, jövedelemre tekintet
nélkül.

A balatonberényi állandó lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos középiskolai
tanulók részére 6.000 Ft/fő tankönyvtámoga
tást állapít meg, jövedelemre tekintet nélkül a
2014/15. tanévre.

A balatonberényi állandó lakóhellyel
rendelkező, nappali tagozaton első diplo
mát szerző főiskolai és egyetemi hallgatók
részére a 2014/15. tanévre 6.000 Ft tankönyvtá
mogatást állapít meg, jövedelemre tekintet nél
kül, kivéve azon hallgatókat, akik a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében önkor
mányzati támogatásban részesülnek.

A tankönyvtámogatás kifizetésének felté
tele: általános és középiskolai tanulók
esetében a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalá
togatási igazolás és a tankönyv árának megfize
tését igazoló bizonylat csatolása,
lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatás kifizetésének felté
tele főiskolai és egyetemi hallgatók eseté
ben a hallgatói jogviszony igazolás becsatolása,
lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatást a Balatonkereszt
úri Közös Önkormányzati Hivatal Bala
tonberényi Kirendeltségén lehet felvenni az
alábbi időpontokban:

2014. szeptember 10. – 12. között,
2014. szeptember 19én és 2014. szeptem
ber 26án,
2014. október 1  10. között, ügyfélfogadási
időben.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

SOMOGY MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MARCALI JÁRÁSI HIVATALA
ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

2014. szeptember 1. napjától

Ügysegéd: Darvas Éva
Ügyfélfogadás:
Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn:
csütörtök 8.0016.30
Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.
Telefon: 85/575816
Balatonberényben: péntek 8.0014.00
Balatonberény Kossuth tér 1.
Telefon: 85/377482 / 5 mellék

A FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

Falugazdász: Leibinger László
Telefon: 70/4906167
Ügyfélfogadás: Hétfő 10 órától 12 óráig
Balatonkeresztúr Iskola u. 3. (Szolgáltató
Szervezet)
Távollét esetén ügyintézés:
Falugazdász Körzetközpont
8700 Marcali, Hősök tere 1. I. emelet

Újabb sikeres pályázat:
folytatódhat a sportpálya fejlesztése

A Balatonberényi Községi Sportegyesület újabb
sikeres TAO pályázatának köszönhetőentovább
folytatódhat a sportpálya fejlesztése. Az öltöző
renoválása és a világítás kiépítése után ezúttal az
alábbi fejlesztésekre kerülhet sor:

1. öltözőpadok beszerzése
2. labdafogóháló építése, a régi bontása
3. pályakorlát készítése a régi bontása
4. játékoskijáró építése
5. kút fúrása, szerelvények beépítése, öntöző
kocsi beszerzése

A projekt összköltsége 10.050.352 Ft. Ennek
70%át, 7.035.247 forintot a sikeres TAO
pályázat keretében a Magyar Labdarúgó
Szövetség biztosítja, míg a 30%os önrész
összegét, 3.015.106 forintot az önkormányzatnak
kell előteremtenie.
A fejlesztés befejezésének határideje 2015.
március 31.

www.balatonbereny.hu
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Polgármester és
képviselőjelöltek listája

A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára
kitűzött választásán a bejelentett polgármester
jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában
meghozta határozatát.

A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a
bejelentett és nyilvántartásba vett
polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta,
és a sorsolás eredményét a következők szerint
állapítja meg:

1. Horváth László
2. Schveigerné Kovács Erika
3. Osvald János.

A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. október 12. napjára
kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás
jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában
meghozta határozatát.

A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a
bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni
listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a
sorsolás eredményét a következők szerint
állapítja meg:

1. Kánya Márton
2. Jeroscsáki Józsefné
3. Zibák István Józsefné
4. Egerszegi Dorottya
5. Schveigerné Kovács Erika
6. Ifi Béla
7. Gazda János
8. Pitvarosi Róbert
9. Horváth Zoltán István
10. Horváth Péter
11. Kelemen András Tiborné
12. Schveiger Réka
13. Varga Zsolt János
14. Sifterné Horváth Ágnes

Balatonberény, 2014.szeptember 8.

Háziorvosi felhívás

Tisztelt Betegeim!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 2014.09.11től

2014.09.20ig szabadságon leszek.
Helyettesem ezen idő alatt Dr. Darabont
Ferenc balatonszentgyörgyi háziorvos lesz, aki a
szabadság ideje alatt egy alkalommal ,szeptember
18án, csütörtökön 911 óra között
Balatonberényben rendel.
A többi napon a betegeket saját rendelőjében látja el.
Rendelési idejéről tájékoztató a rendelőnél az
ablakban van kifüggesztve.
Dr. Darabont Ferenc telefonos elér
hetősége: 85/377036 vagy 0620/9392941
A rendelő cime: 8710 Balatonszentgyörgy,
Berzsenyi D. u. 82.
A rendelésekre az előzetes bejelentkezés nem
kötelező.
A rendszeresen szedett gyógyszerek feliratására
lehetőség van még szeptember 15én, hétfőn 810
óra között a balatonberényi rendelőben.

Dr. Belina Csaba, háziorvos

Eladó külterületi önkormányzati
ingatlanok

Balatonberény Község Önkormányzati Képvise
lőtestülete eladásra meghirdeti a tulajdonát ké
pező következő ingatlanokat:

1. Balatonberény 2489 hrszu 6521 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú szántó művelési ágú
652.100 Ft minimális ajánlati árral,

2. Balatonberény 2549 hrszu 1241 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú rét, gyep művelési ágú,
187.700 Ft minimális ajánlati árral,

3. Balatonberény 2575 hrszu 2340 m2 területű
2/10 tulajdoni arányú rét, erdő művelési ágú,
140.400 Ft minimális ajánlati árral,

4. Balatonberény 2590 hrszú 349 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú kert művelési ágú, 69.800
Ft minimális ajánlati árral,

5. Balatonberény 2594 hrszu 1895 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú, rét művelési ágú, 227.400
Ft minimális ajánlati árral.
Az ingatlanok vételárát a szerződéskötéskor egy
összegben kell megfizetni, illetve a szerződéskö
tés és ingatlannyilvántartási költségek a vevőt
terhelik.
Az ajánlatok beadási határideje: 2014. október 15.
Az ajánlat benyújtásának módja:
Balatonberény Község Önkormányzata 8649
Balatonberény Kossuth tér 1. címre zárt boríték
ban személyesen, vagy postai úton, „ajánlat
zártkerti ingatlanra” jeligével ellátva.
A képviselőtestület döntését legkésőbb 2014.
november 30ig hozza meg.
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Döntött a Képviselőtestület…

A Képviselőtestület 2014. augusztus 28i
nyilvános ülésének fontosabb határozatai:

1. a.) Balatonberény Község Önkormányzat Kép
viselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.
b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete a két ülés között végzett munkáról,
fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott
beszámolót elfogadja.
c.) Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete az AVE Zöldfok Zrt. által Andocs Köz
ség Önkormányzat és társai alperesek ellen a
Siófoki Járásbíróság előtt kártérítés megfizetése
iránt indított 1.G.20.397/2014 számú perben meg
hatalmazza dr. Nagy Marianna, 8630 Balatonbog
lár, Erzsébet u. 1/a, szám alatti ügyvédet a perbeli
képviseletének ellátásával. A képviselőtestület az
ügyvédi árajánlatnak alapján az ügyvédi munka
díjra az önkormányzatra eső 594 e Ft pertárgyérték
5%át, azaz 30.000 Ft összeget biztosítja.

2. Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestületének Az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II.28.) önkor
mányzati rendeletét módosította.

3. A Balatonberény Község Önkormányzat Kép
viselőtestülete az önkormányzat 2014. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját
a) 286.600 e Ft eredeti, 303.777 e Ft módosított
bevételi előirányzattal, 123.429 e Ft teljesítéssel.
b) 286.600 e Ft eredeti, 303.777 e Ft módosított
kiadási előirányzattal, 114.077 e Ft teljesítéssel.
c) A 2014. június 30i állapotnak megfelelően
64.625 e Ft pénzkészlettel elfogadja.
d) A képviselőtestület felkéri a polgármestert,
hogy a civilszervezetek 2014. évi többlet támoga
tási igényének napirendjét készítse elő a szep
tember havi ülésre.

4. A KT a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali
munkaidőn kívül történő családi esemény enge
délyezésének szabályairól és díjairól szóló ren
deletét elfogadta.

5. A KT a közterületek elnevezéséről és a házszá
mozás szabályairól szóló rendeletét elfogadta.

6. Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete eladásra meghirdeti a tulajdonát
képező következő ingatlanokat,
 Balatonberény 2489 hrszu 6521 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú szántó művelési ágú
652.100 Ft minimális ajánlati árral,
 Balatonberény 2549 hrszu 1241 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú rét, gyep művelési ágú,

187.700 Ft minimális ajánlati árral,
 Balatonberény 2575 hrszu 2340 m2 területű
2/10 tulajdoni arányú rét, erdő művelési ágú,
140.400 Ft minimális ajánlati árral,
 Balatonberény 2590 hrszú 349 m2 területű 1/1
tulajdoni arányú kert művelési ágú, 69.800 Ft
minimális ajánlati árral,
 Balatonberény 2594 hrszu 1895 m2 területű
1/1 tulajdoni arányú, rét művelési ágú, 227.400
Ft minimális ajánlati árral.
Az ingatlanok vételárát a szerződéskötéskor egy
összegben kell megfizetni, illetve a szerződéskö
tés és ingatlannyilvántartási költségek a vevőt
terhelik.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy
az ingatlanok eladására vonatkozó felhívást a te
lepülés honlapján és hirdetőtábláin tegye közzé.
Az ajánlatok beadási határideje: 2014. október 15.
A képviselőtestület döntését legkésőbb 2014.
november 30ig hozza meg.

7.
a.) Balatonberény Község önkormányzatának Kép
viselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVI törvény 13.§ában foglaltak, valamint az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 836.§ (2) be
kezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Va
gyonkezelő Zrtnél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában, és a Baranya Megyei
Intézményfenntartó Központ 7621 Pécs Széchenyi
tér 9. vagyonkezelésében lévő Balatonberény Béke u.
12. szám, balatonberényi 40 hrsz. alatt felvett kivett
üdülőépület, udvar megnevezésű, 9910 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkor
mányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország he
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 8 pontjában meghatáro
zott SZOCIÁLIS feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni időskorúak ellátása célra
kívánja felhasználni. Balatonberény Község Önkor
mányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében fel
merülő költségek ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, ter
mészetvédelmi, helyi, Natura2000 védettség alatt.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármes
tert, hogy a Balatonberény Béke u. 12 szám, bala
tonberényi 40 hrszú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt felé teljes jogkörben el
járjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármes
tert, hogy a Balatonberény Béke u. 12. szám, 40
hrszú ingatlan ingyenes önkormányzati tulaj
donba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
b.) Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
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selőtestülete a balatonberényi 41/5 hrszú in
gatlan tekintetében kezdeményezi az MNV Zrt
én keresztül a Kormányhatározat módosítását,
mely szerint az ingyenes önkormányzati tulaj
donba kapott ingatlan hasznosítását módosítani
kívánja Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) be
kezdés 12, 13 és 15 pontjában meghatározott fel
adatainak ellátása érdekében turizmus, ifjúsági,
sport tábor, célra.
c.) Balatonberény Község Önkormányzati Kép
viselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy az
a.) és b.) pontban meghatározott kérelmek be
nyújtásával kapcsolatos tárgyalásokat az MNV
Zrtvel kezdje meg.

8. Balatonberény Község Önkormányzatának Kép
viselőtestülete Anne Friman Sellert Ydrehallsgatan
Torekov 8A 269 77 szám alatti (svédországi) és Jen
nifer Caryl Walker Calle Major 24, Calvia 071894.
Malorca alatti (spanyolországi lakos) tulajdonát ké
pező Balatonberény Kossuth L. u. 133. szám – 439
hrsz. alatti ingatlanon lévő „helyi védettségű lakó
épület” bontásához és annak az ingatlannyilván
tartásbeli törléséhez a hozzájárulását megadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármes
tert a határozatnak az érdekelt tulajdonosok felé
történő közlésére.

9. Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete Kiss Gábor Sándor Eger Malom
árok út 20. III/9. szám alatti lakosnak az
önkormányzat balatonberényi 38/11 hrszú in
gatlanból történő területrész eladási kérelmét
megtárgyalta, és azt elutasítja, mivel a 38/11
hrszú terület az önkormányzat korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon részét képezi, és azt
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör
vény 5.§ (7) bekezdése alapján magánszemély
részére nem idegeníthető el.

10. Balatonberény Község Önkormányzati Kép
viselőtestülete Parabola és Társa Bt. kérelmét
megismerte. Az Önkormányzat, mint tulajdonos
a Balatonberény Hunyadi utca északi oldalán le
vő diófák kivágásához nem járul hozzá.

11. Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete, mint a balatonberényi 1238/4 hrsz.
ingatlan tulajdonosa elvi hozzájárulását adja,
hogy Takács Gáborné bérlő a bérelt területen levő
épületek átépítési terveit elkészítesse, és a tervek
alapján a bérleti szerződés módosításához a bérelt
terület elhelyezkedése és nagysága tekintetében.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy
a bérleti szerződést a tervek alapján a bérlővel
egyeztetve és felülvizsgálva, a hatályos jogszabá
lyoknak megfelelően készítse elő.

12. Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete a Kossuth Lajos utca nyugati kert
végeiben a 042/212 hrszig terjedően a
HÉSZben is jelzett 14 méter széles út kialakításá
val kapcsolatosan a következő álláspontot alakítja
ki: az út megnyitását a HÉSZ szerint elindítja az
önkormányzat. A képviselőtestület felkéri a pol
gármestert, hogy az út terület megszerzése érde
kében a tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot és
az ingatlanforgalmi értékelés elkészítését követő
en, annak figyelembe vételével a kisajátítást he
lyettesítő adásvételi egyeztetést kezdje meg.

13. a.) Balatonberény község önkormányzati
Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 25.§ (2) bekezdése
alapján – a Helyi Választási Iroda Vezetőjének
előterjesztése alapján – a Helyi Választási Bi
zottság tagjainak megválasztja:
Szabó Tibor Balatonberény Kodály Z. u. 10.
Zsiborács Zoltán Balatonberény Ady E. u. 16.
Garainé Móricz Bernadett Balatonberény Béke u. 5/a.
Megyeri Gyuláné Balatonberény Kossuth u. 92.
Kánya László Balatonberény Táncsics u. 33. szám
alatti lakosokat.
Póttagoknak megválasztja:
Kovács Nándorné Balatonberény Kossuth u. 14.
és Szvoboda Jánosné Balatonberény Táncsics u.
28. szám alatti lakosokat.
b.) Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 14.§ (4) és 24.§ (1) bekezdése
alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásához kapcsolódó szavazatszámláló bi
zottság tagjait az alábbiak szerint megválasztja:
Druskóczi János Balatonberény Ady u. 8.
Barjákné Martin Judit Balatonberény Kossuth u. 151.,
Ángyán Veronika Balatonberény Szabadság u. 9.
Nyers Gyuláné Balatonberény Kossuth u. 104.
Pék Csilla Balatonberény Kossuth u. 125.
Póttagjának: Kissné Böröcz Magdolna Balatonberény
Irányi D. u. 13. szám alatti lakosokat megválasztja.

14. Balatonberény Község Önkormányzati Képvise
lőtestülete él fellebbezési jogával az MVH strandi
játszótér kiépítésével kapcsolatos támogatás vissza
vonásáról rendelkező 208/1401/324/25/2009 szá
mú határozata ellen. A képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert a Támogató határozat
visszavonásáról és a támogatási kérelem elutasításá
ról, a kifizetett támogatási összeg és annak kamatai
visszafizetéséről szóló döntések fellebbezését tartal
mazó irat benyújtására Dr. Berczi Norbert ügyvéd
megbízásával. A képviselőtestület az ügyvédi költ
séget 50.000 Ft + áfa összegben biztosítja.
A jegyzőkönyv teljes szövegét megtalálják az alábbi
linkre kattintva: http://www.balatonbereny.hu/lakos
sag/files/17.jkv_._2014.08.28._nyilvanos.pdf
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Részletek a nyár eseményeiből

Több százan a berényi búcsún
Több száz résztvevő és remek hangulat  röviden
e szavakkal lehetne jellemezni a június végi ba
latonberényi búcsút és szezonnyitót. A hagyo
mányoknak megfelelően délelőtt ünnepi
szentmise volt a templomban, majd délután ket
tőtől a Balatonparton várták az érdeklődőket a
szervezők, az önkormányzat képviselői, dolgozói
és a civil szervezetek tagjai.
Az eseményt Horváth László polgármester nyi
totta meg, aki ezt követően Horváth Péter alpol
gármesterrel együtt adta át a község három új
kerékpártárolóját (kettő a Községi Strand két be
járatánál, egy pedig a Kossuth téren a játszótér
mellett épült). E projekt összköltsége 9.190.000
Ft, melynek 95%át az Új Széchenyi Terv kereté
ben EUs forrásból (KEOP 6.2.0/A/11 pályázat)
finanszírozta településünk. Az ünnepélyes átadás
után kerékpáros ügyességi versenyen vehettek
részt az érdeklődők, illetve a kerékpározással
kapcsolatos előadást hallgathattak meg. A leg
ügyesebbek ajándékokat kaptak, s minden részt
vevőnek üditő és egy kis harapnivaló is járt.
A délután főleg a gyerekekről szólt: a szegedi Mi
niszínház műsorának tapsolhattak, de volt lég
vár, gyöngyfűzés, arcfestés és csillámtetoválás is.
17 órától a kistérségi nyugdíjas egyesületek kultu
rális bemutatója várta az egybegyűlteket, míg a
futballpályáan a mieink a megyei I. osztályú Babó
csával mérkőztek meg (az eredmény 2:2 lett).
Estére egyébként szép számú tömeg gyűlt
össze: Dömötör Balázs és Dominika műsorát
több százan tapsolták, énekelték, táncolták végig.
A jól sikerült napot végül a Start zenekar hagyo
mányosan remek hangulatú koncertje zárta.

Idén Karancsberényben találkoztak a
Berények
Ebben az esztendőben a Nógrád megyei Karancs
berény adott otthont a Berény utónevű települések
találkozójának, melyen Balatonberény Horváth
László polgármester vezetésével nyolc fős küldött
séggel képviseltette magát.
A polgármesteri köszöntő után előbb a helyi hu
szár hagyományőrzők zászlójának megszentelésé
re került sor, majd kedves házigazdáink
bemutatták településüket. A séta után ebéd, majd
kulturális műsor várta a tizenkilencedik alkalom
mal összegyűlő berényieket. Az esemény fontos
része volt, hogy több év tervezgetés után végül
megalakult a Berény Utónevű Települések Szö
vetsége Egyesület. A civil szervezet létrehozásável
a szövetség többek között európai uniós és hazai
források megszerzésére pályázhat majd a jövőben.
A jubileumi, XX. berényi találkozónak 2015ben
Csákberény ad majd otthont.

Életképek a Községi Strandról
Idén nyáron is nagyon népszerűek voltak a bala
tonberényi Községi Strand programjai. A Moz
dulj Balaton! sportversenyei közül a strandfoci és
röplabda volt a legkedveltebb, de még petanque
versenyre is sor került. A kicsik továbbra is na
gyon szerették az animációs programokat, hiszen
többek között arcfestésre, gyöngyfűzésre és más
remek szórakozásra is volt lehetőségük.
Újdonság, hogy a strand főépületében minikönyv
tárral várta a Művelődési Ház az érdeklődőket,
ahol a könyvek kölcsönzésén túl Balatonberény és
a környék látnivalóiról, programjairól, vonatok,
buszok, hajók menetrendjeiről és soksok egyébről
is információt kaphattak a turisták.

Szent István Napját ünnepeltük
(Folytatás a címlapról)
Itt néhány táncpodukciót követően Horváth Pé
ter alpolgármester tartott ünnepi beszédet, majd
Horváth László polgármester a község önkor
mányzatának és civil szervezeteinek sokéves tá
mogatásáért és településünk fejlődésének
elősegítéséért Balatonberényért Emlékérmet és
díszoklevelet adományozott a Petrol Kftnek,
melyet a cég két vezetője, Nárai Sándor és Ara
nyosi Lajos urak vettek át a színpadon.
A Baglas Néptáncegyüttes újabb produkcióit kö
vetően a népes közönség által legjoban várt elő
dó, Vikidál Gyula következett. A
musicalrészletekből, illetve egykori PBox, P
Mobile, és MHV slágerekből összellított műsora
nagy sikert aratott.
Szerencsére az időjárás megkegyelmezett az ünnep
nek, így a hagyományos, s idén különösen szép tűzi
játékot is meg tudták tartani a szervezők annak
szokásos helyszínén, a Községi Strand öblénél.

A Mozdulj Balaton! záróversenyén járt a
berényi csapat
A Mozdulj Balaton hagyományos vonyarcvashe
gyi zárórendezvényén járt az Orsós György, Hor
váth János, Rácz Alexandra, Kelemen
Éva, Püspök Ernő, Püspök Bertalan, Horváth
István, Füzesi Bálint, Kelemen András, Mauch
Szabina, Mauch Szabolcs, Roflics Antal, Orsós
Bálint összetételű berényi csapat. Küldöttségünk
valamennyi sportágban indult, s összességében a
tizenöt résztvevőt felvonultató megmérettetésen
a középmezőnyben végzett. Nagy örömünkre a
programsorozat berényi szervezője, Bene Berna
dett szervezői kitüntetést is kapott kiemelkedő
munkájáért, amelyhez e helyről is gratulálunk. A
nyáron a Községi Strandon majdnem nyolcszá
zan választották a kikapcsolódás e formáját a
Mozdulj Balaton! versenyein, s ez  figyelembe
véve a mostoha, gyakran esős időt is  valóban
remek eredmény. www.balatonbereny.hu
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Három utca kapott új aszfalt
burkolatot, elkészült a Hunyady

tér első üteme

Elkészült a leendő Hunyady tér első építési fázisa
Balatonberényben. A beruházás részeként épült
meg a vasútállomást a Balaton utcai, déli oldali
buszmegállóval összekötő járda, illetve a tér
díszburkolatos sétánya.
A község legforgalmasabb pontján létrejövő kö
zösségi tér megépítésével az önkormányzat célja
az, hogy végre méltó kép fogadja a Berénybe lá
togató turistákat, illetve hogy a buszmegálló
megközelítése immár ne legyen balesetveszélyes
művelet.
A fejlesztés további fázisaiban a község önkor
mányzata többek között köztéri szoborral szeret
ne tisztelegni a balatonberényi fürdőkultúra
megteremtője, Hunyady Imre gróf emléke előtt,
valamint díszpadok, díszkandelláberek és kerék
pártároló is részét képezi majd a leendő, várha
tóan 2015ben elkészülő berényi térnek.
Az idei fejlesztések részeként három utca kapott
új aszfaltburkolatot: a Bartók Béla, Deák Ferenc
és Gróf Hunyady utca lakóinak immár nem por
ban, sárban kell megközelíteniük ingatlanjaikat.
Jó hír, hogy hamarosan a szőlőhegyen folytatód
nak a munkák, itt ugyanis a Szabadság utca vé
gétől a Csuhadomb aljáig tartó szakasz,
valamint a csuhadombi út újul meg. A fenti fej
lesztések összköltsége több mint 21 millió forint,
s teljes egészében önkormányzati forrásból való
sultak, valósulnak meg.

www.balatonbereny.hu

Szabadtéri kondipark
a Községi Strandon

Szabadtéri kondipark kialakítását kezdte meg a
Községi Strandot működtető Balatonberényi
Településüzemeltetési Kft.
Augusztustól három kondigép várja a mozogni
vágyó vendégeket a strand keleti, "sportos"
részén.
A nyári napok tapasztalatai azt mutatják, hogy a

strand látogatói örülnek az új sportolási
lehetőségnek, így a tervek szerint 2015ben újabb
eszközökkel bővül a kondipark.
Az önkormányzat a veszélyessé vált óriáscsúszda
lebontása után döntött úgy, hogy új attrakciót
alakít ki a Községi Strandon, ahol egyébként 
mint azt korábban már megírtuk  ebben az
esztendőben uniós forrásból új kerékpártárolók
is épültek.

www.balatonbereny.hu

Családi nap Balatonberényben

A sikeres Gyermeknap után a nemrég alakult
Balatonberényért Egyesület augusztus 16án 17
órakor tartotta meg második saját szervezésű
rendezvényét, a Családi napot a balatonberényi
Községi strandon.

A nem túl kedvező időjárás ellenére szép szám
mal jelentkeztek a résztvevő családok, akiknek
különböző játékos feladatokat kellett teljesíteni
ük a különféle díjak elnyeréséhez. Derekasan
küzdöttek, hiszen a fődíj egy négy személyre szó
ló családi vacsora volt a Paprika csárdában.
Emellett persze még sok értékes nyeremény ta
lált gazdára, mivel a berényi büfésor minden in
tézménye hozzájárult rendezvényünkhöz
lángossal, hamburgerrel, palacsintával, fagyival,
vagy akár zsíroskenyérrel. A felnőttek és gyere
kek egyaránt remekül szórakoztak az óriás szap
panbuborék fújás, lúdtalptorna, fejjel való
lufidurrantás, testfestés, homokvárépítés, célba
lövés, dinnyeevés, valamint kisladbadobálás
közben. Aki szerette volna, még a Berényi Tü
körkép címlapjára is felkerülhetett. A résztvevő
tíz családból szinte senki sem távozott üres kéz
zel, még egyszer gratulálunk a győztesnek, Réti
Gézának és családjának. A további helyezettek: 2.
Mohácsi Krisztián és családja, 3. Horváth Péter
és családja, 4. (holtversenyben) Tikos Péter és
családja ill. Brassai Flórián és családja, 6. Hor
váth Mária és családja, nekik is gratulálunk még
egyszer.
A Balatonberényért Egyesület ezúton szeretné
megköszönni minden vendéglátóipari egységnek
a hozzájárulást. A díjakat biztosították: Paprika
csárda, Kukorica csárda, Lamantin büfé, Mus
kátli büfé, Napsugár büfé, Hordó borozó, Platá
nos borozó.

Köszönjük még a Balatonberényi Településüze
meltetési és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft.nek és Tóth Piroskának, akik különböző esz
közök és játékok biztosításával segítették ren
dezvényünk lebonyolítását.

ifj. Horváth László (Irányi u. 9.)
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Erdélyi tábor

Lelkes csapattal indultunk útnak. A hosszú,
fárasztó út után jól esett a bőséges vacsora,
mellyel vendéglátóink fogadtak. Első nap
pihenésképp Csíkszentimrével, a
testvértelepüléssel ismerkedtünk. Majd Erdély
nevezetességeit kerestük fel. Nemzeti szalagot
helyeztünk el Nyergestetőn az 184849es
szabadságharc utolsó csatájának színhelyén, ahol
egy maroknyi székely védte a hazát a túlerővel
szemben. Vesztüket árulás okozta. „ Meg nem
adták magukat, kettétörtek, mint a szálfák.” A
tömegsírjukon felállított kopjafákra is felkerült
pirosfehérzöld szalagunk. Farkaslakán, Tamási
Áron szülőfalujában felkerestük a nagy irodalmár
sírhelyét, aki írásaival maradandó emléket
állított szülőfalujának, s a székely kultúrának. Jó
volt látni a temérdek magyar koszorút és
szalagot, köztük a miénket is. Szejkefürdőn, a
családi birtokon Orbán Balázs székely író,
történész, erdélykutató emlékművére is
felkötöttük a magyar jelképet. Tizenöt
székelykapu alatt áthaladva közelíthető meg a
sírja. Ezek a fafaragók díszítőművészetének, a
népi értékek megőrzésének kiemelkedő alkotásai.

Megcsodáltuk a Havasok több hegyi tavát.
Jártunk a Szent Annatónál, meghallgattuk a
festői környezetben fekvő víztükör legendáját, s
megtekintettük a mellette levő kápolnát.
Lebilincselő látvány volt a Gyilkostó, mely a
hegyoldal agyagos talajának megcsúszása által
képződött, elzárva a Vereskőpatak vizét, tóvá
duzzasztva azt. Ennek vize sokszor vörösre festi a
tavat, innét az elnevezés. Az omlás
következtében lecsupaszodott, kifehéredett
fenyőcsonkok úgy emelkednek ki a tó medréből,
mint a segítségért kiáltó csontvázak. A Medve
tóban megmártóztak gyermekeink. A szovátai
sókarszton jött létre, sótartalma magas, így a
fürdőzőt fenntartja a víz tetején. Alakja kiterített
medvebőrre emlékeztet. Útközben több sóhegyet
is láttunk. Parajdon álltunk meg, s autóbuszra
szállva leutaztunk a hegy gyomrába. A kitermelt
barlangokban gyógyulni vágyók százai időznek.
Büfé, étterem, kalandpark, játszóház, játszótér
gondoskodik kényelmükről.

Természetvédelmi területet is felkerestünk, a
Mohost. Az egykori Mohostó vize eltűnt, csak a
tőzegmohával benőtt láp maradt utána. A helyi
kísérővel igazi mocsárjárásban volt részünk.
Természeti ritkaságokat láttunk, húsevő
növényeket, tőzegáfonyát, tőzegrozmaringot,

mámorkát és egyéb ritkaságokat.
A legfeledhetetlenebb, leglenyűgözőbb látvány a

Békásszoros volt. A meredek sziklabércek között
kanyargó hajtűkanyarok révén megcsodálhattuk
a Pokol kapuját, tornácát és torkát. A természeti
ritkaság szépségét fokozza a sziklák között
lezúduló Békáspatak sebes vize. A bátrabbak le
is másztak a mederbe, s a hideg vízben gázolva
mászták meg a patak köveit.
Péntek délután a Büdösbe indultunk. Ez a falu

fölött tornyosuló 1250 m magas hegy, mely nevét
kénes gázömléséről kapta. Hargita legerősebb,
záptojásszagú moffettája ez. Festői környezetben
egy teljes üdülőfalu terül el a hegygerincen.
Grilleztünk a fenyők alatt, tüzet raktunk,
énekeltünk, helyi és balatoni legendákat
meséltünk az éj leple alatt. Ízelítőt kaptak
gyermekeink a víz és villany nélküli élet
romantikájából. Másnap délelőtt az erdei
málnabokrokat rohamozták meg a gyerekek,
majd a hegyoldalban fekete áfonyát és havasi
meggyet gyűjtöttek. Az ebéd elfogyasztása után
gyalog indultak le a hegyről a fenyveserdőben, a
hegyi patak tiszta vizét követve. A kiadós erdei
séta után szomorú szívvel csomagoltak, majd
vacsora után búcsúest keretében lányaink egy
poharas játék bemutatásával köszönték meg
vendéglátóink kedvességét, önzetlen munkáját. A
helyi barátoktól való elköszönés az éjszakába
nyúlt.
Fájó szívvel indultunk útnak. Gyorsan eltelt az

egy hét. Jövőre mi látjuk vendégül a
csíkszentimrei ifjúságot. Reméljük ők is olyan jól
fogják érezni magukat a Balatonnál, mint mi a
hegyekben.

Horváth László
Pm.
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„Tisztelgés a mesterség előtt”
Domonkos László fazekasmester kiállítását cso

dálhattuk meg a Művelődési Házban. A hagyomá
nyokat megújító és továbbéltető alkotásai
elkápráztatták az egybegyűlteket. Az alkotót, mint
minden művészt a lázadás, a kitörési vágy, a mara
dandó létrehozása jellemzi. 1957 elején született,
magára hagyatottan, nevelőotthonokban nő fel.
Pályaválasztását tanára befolyásolja, aki felismerve
kézügyességét, rajzkészségét a Magyarszombatfai
Kerámia Vállalathoz irányítja tanulónak. Itt az elis
mert keramikusművész, Geszler Mária keze alá ke
rül, aki azonnal felkarolja. 1978ban elnyeri a
Népművészet ifjú Mestere címet, melyet a Parla
mentben vesz át. Majd bevonul katonának. Lesze
relés után önálló műhely létrehozására esélye sincs,
így a megélhetésért bérkorongozást vállal, követ
farag, kerékpárt szerel. Kecskemétre jár a Nemzet
közi Kerámia Stúdióba szellemi fejlődésért. Az itt
szerzett kapcsolatoknak köszönhetően 1983ban
Angliában a raffordi kerámiafesztiválon tart bemu
tatót. Majd Ausztriában és Görögországban dolgo
zik meghívásra. Kiemelkedő korongozási tudása
miatt az ország különböző részeiből hívják meste
rek. Biciklivel járja be az országot, így került Bala
tonberénybe is. Több éven keresztül itt málházta le
kerékpárját, verte fel sátrát, pihent meg egykét
napra. Aztán a visszajáró csodabogár szemet szúrt
valakinek, szóba elegyedett vele, s ajánlotta az ön
kormányzat figyelmébe. Sok személyes eszmecsere,
több kiállítás megtekintése után közös nevezőre ju
tottak. A nyughatatlan természetű művész a Múlt
Ház udvarában alkotni és tanítani fog.

„Erőteljes, hangos beszéde, vitatható életítéle
tei, cifra érzelmi kitörései, ha nem úgy mennek a
dolgok, vagy nem úgy sikerül valami a korongon,
ahogy elvárja – anekdotába illőek. Ő „a Lacika”,
Magyarország egyedülálló – saját elnevezésében
– gyors és bérkorongosa.”

„Domonkos László munkái, fali ékké átlényegí
tett, de meghatározó formai elemeket megőrző
cserépkulacsai a hagyományok tiszteletét szim
bolizálják. Kávés, teás kannái rusztikus megfo
galmazásukkal, erős plasztikájukkal a múlt
századi ecetes edények karakterét viszik tovább.
Ivókupái, kancsói egyszerűsége, arányainak
szépsége, funkciójuk tökéletessége, mázaik új
donsága, a korszerű útkeresés sikeres példái.
Hosszú füles edényei, az önálló míves dizájn
szintjén állnak… Mai konyhában is használható
főző, sütő, tálaló edényei az asztalon egy XIX.
századi nagygazda esküvőjét vizionálják. Csak
hogy új arányokban, funkcióban és minőségben”

(Forrás: MUSEION no. 1 Probstner János)
Csiri

Szüleink: Kovács János (19011980) és Kovács
Jánosné (sz.: Ángyán Anna, 19071998), négy
gyermeknek adtak életet. Példamutatásuk, tartal
mas, munkás, harmonikus családi életük megha
tározta leszármazottjaik egyéniségét is.

Ilona három hónapos volt, amikor 19441945
ben itt állt a front a falu határában. Sok időt töltött
az óvóhelyen, fizikuma nem volt erős, de szelle
mileg kiválónak bizonyult. Az általános iskola
után (19501958) gyors és gépírást tanult (1958
1960), majd a helyi üdülőben dolgozott (1960
1962), később a Fonyódi Járás Könyvtárában te
vékenykedett (19621968). Időközben alapfokú
német tanfolyamot végzett, amelyen megszerzett
tudását azóta is hasznosítja tolmácsként.

19681988ig a balatonszentgyörgyi közös ta
nács pénzügyese volt, majd 1993ig, nyugdíjazá
sáig a Balatonszentgyörgyi Csillagvárban
dolgozott. Eközben tiszteletdíjasként a helyi
könyvtárat vezette, de az iskolai életben is részt
vett, ballagásokat szervezett, a könyv szeretetére
nevelte a fiatalokat. A kulturális munka a kö
zösségi tevékenység az igazi élettere, érdemes er
ről is szólni.

Tagja volt a KISZ szervezetnek, ahol sokat sza
valt és a színjátszó köri tag volt. 20 éven keresz
tül szervezte a véradásokat és öregek részére
rendezvényeket, de emellett a polgári védelem
aktív részt vevője volt. 10 éven át a nyugdíjas
klub pénztárosi posztját töltötte be. Közössége
mindig is elismerte, fáradozásaival 2003. 10. 23
án kiérdemelte a Balatonberényért emlékérmet.

Jelenleg sem pihen, hiszen a katolikus egyház
képviselője, imaórákat tart litániákon, részt vesz
a Szentcsalád ájtatosságban és a Lourdesi kilen
cedben.

A falu múltjának igen lelkes kutatója, sőt tagja
a Somogyi Honismereti Egyesületnek. Kutatói
munkájának első gyümölcse a Balatonberényi
plébánia és templom története, majd a Hősök és
áldozatok című könyve. Legutóbb Ábrahám Ve
rával közös könyve jelent meg a Balatonberényi
zsidóság történetéből és a Bét Olám címmel, s
legújabb szerzeménye a Berényi temető és te
metkezési szokások épp lektoráltatás alatt van.
Részt vállal a zsidó temető munkálatainak szer
vezésében, rendben tartásában is. Saját elmon
dása szerint, azért foglalkozik a múlttal, mert
édesanyánktól sok érdekeset hallott és mindig is
érdekelte az emberek története.

Hozzáteszem a főző kanál és a kapa sem esik ki
a kezéből. Ezt bizonyítja, mintakertje, és hogy
mindig első az agapéra való készülésben. Amit ő
süt főz, abból minden elfogy.

Egy kínai közmondás szerint minden 1000 lé
pést az elsővel kell megkezdeni, de ő nem csak
1000 lépést tett meg, hanem fáradhatatlanul
lépked előre a családja és a köz érdekét szem
előtt tartva. fáradhatatlan kitartással, optimiz
mussal. Én, mint öccse nagyon sokat köszönhe

Köszöntés tek neki, ezért köszönetül készítettem el ezt a
rövid összefoglaló életrajzát 70. születésnapjára.

Köszönettel a cikk szerzői, Kovács János és
Ábrahám Vera
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Négy év után, öt év előtt…
Egy önkormányzati ciklus margójára

"A jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem
áll teljességgel hatalmunkon kívül." (Epikurosz)

Egy választási ciklus végén érdemes és illendő
röviden összefoglalni és értékelni azt, hogy mi is
történt abban a bizonyos négy esztendőben, ho
gyan változott Balatonberény Község Önkor
mányzatának helyzete. Alpolgármesterként és
képviselőként úgy gondolom, kötelességem az is,
hogy a község előtt álló feladatokról, lehetősé
gekről is szót ejtsek.

Az elmúlt négy esztendőt gazdasági szempont
ból két nagy korszakra bontanám. A ciklus első
felében mind az önkormányzatokat (így a bala
tonberényit is) körülvevő jogi környezet, mind
az anyagi helyzet, mind a helyi intézményrend
szer átalakítása szempontjából fontos parlamen
ti döntések születtek.

Az új önkormányzati törvény egyértelműen
centralizációs törekvéseket tükrözött. Ennek kö
szönhetően – a miután sok feladat (pl. alapfokú
oktatás, egyes szociális ügyek) az újonnan létre
jövő és megerősödő járásokhoz került – a helyi
önkormányzatok döntési jogköre jelentősen szű
kült.

Szerencsére az állam nem csupán feladatokat
„vett el”, hanem az önkormányzatok felhalmo
zott adósságát is átvállalta. Balatonberény Köz
ség Önkormányzata esetében mindösszesen 64
millió forintnyi tartozást konszolidált a magyar
állam, így a 2013as esztendőt már tartozás nél
kül kezdhette meg a település, s örömteli, hogy
hitelünk e sorok írásakor sincs. (Itt azonban ér
demes megjegyezni, hogy a 2006 előtt indult
három munkaügyi per, illetve a Naturista Strand
és Kemping szolgáltatósorának építésére koráb
ban felvett hitelből származó fizetési kötelezett
ség összesen mintegy 117 millió forint volt.
Ennek tehát csaknem felét kigazdálkodta közsé
günk 2006 és 2012 között.)

Szintén a ciklus első két esztendejére esett a he
lyi intézményrendszer átalakítása, racionalizálá
sa. A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatalhoz való csatlakozás, a GAMESZ szervezet
nonprofit közhasznú kftvé alakítása, valamint
Művelődési Ház jogi státuszának változása (külö
nösen az első két tétel) több tízmillió forintos
megtakarítást jelentett a kiadások terén.
A bevételi oldalon a növekvő strand és idegen
forgalmi adóbevétel, valamint a Naturista Kem
ping és más önkormányzati ingatlanok bérleti
díjaiból származó összegek javítottak a mérlegen.

2013tól – épp a stabilizálódó költségvetési
helyzetnek köszönhetően  az addigiaknál jóval
több fejlesztést tudtunk elindítani, s öröm
teli, hogy ezekhez jelentős EUs vagy hazai pá
lyázati forrásokat tudtunk lehívni. Több
alkalommal a civil szervezetekkel együttműködve
sikerült fejlesztési pénzhez jutnunk, így az ön
kormányzat és a Sportegyesület kooperációjá
ban újulhatott meg sikeres TAO pályázat útján
a sportöltöző, s így készülhetett el a Turisztikai
Egyesülettel karöltve LEADERforrásból közsé
günk új turisztikai weboldala és kiadványa is.
Ez utóbbi egyébként számomra az egyik legna
gyobb eredmény. Egyrészt azért, mert az egyesü
let alapításának egyik kezdeményezője voltam,
másrészt azért, mert már 2014 nyarán több ba
latonberényi szállásadó is az új turisztikai portál,
a http://turizmus.balatonbereny.hu útján adta ki
házát, apartmanját, ami tehát forintosítható
hasznot jelentett az egyesületi tagok számára.
Bízom benne, hogy 2015 nyarán még többen
„szerezhetnek” vendéget a Balatonberényi Tu
risztikai Közhasznú Egyesület tagjaként a szer
vezet internetes oldalának segítségével.

EUs forrásból (KEOP) tudtuk kialakítani a
modern LEDes közvilágítási rendszert (amely
nek segítségével a hatástanulmány szerint több
mint 60%kal kevesebb villamos energiát emészt
fel a közvilágítás üzemeltetése) és a három új
kerékpártárolót, Leaderforrásból épült az új
Kossuth téri játszótér. A Művelődési Ház sikeres
TIOPpályázata révén új számítógépes termet
alakítottunk ki a könyvtárban, míg nyelvi és in
formatikai képzéseink TÁMOP pályázatból való
sultak meg. Az eMagyarország Pont
kialakításával informatikai eszközökhöz jutott
településünk.

Ha ezekhez hozzávesszük az elmúlt eszten
dőben önerőből megvalósult vagy megva
lósuló projekteket (három utca aszfaltozása, a
leendő Hunyady tér kialakításának megkezdése a
MÁVtól megvásárolt területen az egykori Dol
gosbazár helyén, a szőlőhegyi Bokrosi út és a
Csuhadomb vízelvezetésének javítását célzó
építési munkák, szabadtéri kondipark kialakítása
a strandon, stb.), akkor bőven több mint 100
millió forintnyi fejlesztés elkészültét könyvelhet
jük el most, a ciklus végén.

A fentieken kívül az erdei iskola fejlesztésére,
illetve a sportpálya korlátainak, öltöző beren
dezésének, labdafogóhálóinak és öntözőrend
szerének felújítására, kiépítésére már megnyert
pályázatokkal rendelkezünk, ám e projektek
már csak az új Képviselőtestület regnálása alatt
valósulhatnak meg.
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Azért, hogy pályázni tudjunk a jövőben is, el
készíttettük az önkormányzati hivatal, a műve
lődési ház és az óvoda rekonstrukciós terveit,
valamint a strandtól egészen a Csicsergőig terve
zett „Legendás Balaton tanösvény” projekt
tervrajzai is az önkormányzat irattárában van
nak.

A Naturista Strand és Kemping üzemeltetője –
az önkormányzattal kötött megállapodásnak
megfelelően – jelentős rekonstrukciós munkákat
hajtott végre az intézményben (vizesblokkok ,
motel és villamos hálózat felújítása, mobil há
zak telepítése stb.). Ennek, valamint a Balaton
tourist marketingcsatornáinak köszönhetően
évrőlévre nőtt a kempingbeli vendégéj
szakák száma, ami az inflációkövető bérleti dí
jon túl az önkormányzat számára nem kis
idegenforgalmi adóbevételemelkedést, illetve
vagyongyarapodást jelentett.

Az elmúlt ciklus talán legrégebb óta várt ered
ménye volt az egykori Honvédségi Üdülő
ingyenes önkormányzati tulajdonba véte
le (E helyről is szeretném köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik az elmúlt kilenc esztendőben
bármit is tettek a cél elérése érdekében.), amely
re 2005 óta várt a község, s amely kormánydön
tésnek köszönhetően több mint 200 millió
forinttal nőtt Balatonberény vagyona. A sikeren
felbuzdulva önkormányzatunk nemrég kez
deményezte a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt
nél Baranya Megye egykori üdülőjének
ingyenes önkormányzati tulajdonba adá
sát, míg a HM Üdülő esetében szeretnénk
elérni, hogy azt az áprilisi kormánydöntésben
megjelölt „időskorúak szociális ellátása”
funkció helyett (erre ugyanis alkalmasabbnak
tűnik az egykori Baranya megyei üdülő) turisz
tikai célra hasznosíthassuk.

Az oktatás terén említésre érdemes talán, hogy
a Képviselőtestület mindent megtett az óvoda
helyben tartása érdekében, s úgy tűnik, hogy az
örömteli módon emelkedő születésszám igazolta
e döntés helyességét. Még fenntartóként részt
vállaltunk a balatonszentgyörgyi iskola felújítá
sában, így gyermekeink a környék talán legmo
dernebb alapfokú oktatási intézményébe
járhatnak.

Az egészségügy területén sikerült elérnünk,
hogy a bizonytalan jövőjű Marcali Városi Kór
ház helyett a Keszthelyi Városi Kórház és a vá
rosi ügyelet ellátási körzetébe kerüljünk, ami
nagyrészt kedvező visszhangra talált a község la
kói között.

Engedjék meg, hogy röviden előre is tekintsek,
mert vallom, hogy jövőkép, stratégia nélkül, ad
hoc döntésekkel operálva nem lehet egy telepü
lést vezetni. Sajnos Balatonberényt is sújtják
azok a kedvezőtlen folyamatok, amik a környező
községeket, városokat, s talán Magyarország je
lentős részét. Sok berényi fiatal kénytelen kül
földön munkát vállalni, mások a fővárosban
helyezkedtek el, pedig munkakultúrájukra, tu
dásukra, hozzáértésükre itthon is nagy szükség
lenne. Reméljük, lesz még olyan helyzetben ha
zánk, hogy közülük minél többen végleg vissza
térhessenek közénk.

Jómagam továbbra is az idegenforgalom fej
lesztésében látom legfontosabb kitörési lehető
ségünket, ezért a fejlesztési célok között
hangsúlyos szerep jut ezeknek a projekteknek.
A terjedelmi korlátok miatt csupán címszavak
ban igyekszem összefoglalni az ötleteket:
 horgászturizmusban rejlő lehetőségek kiakná
zása
 a Hotel Beach tulajdonosával történő újabb
kapcsolatfelvétel a szálloda újraindítása érdeké
ben (ehhez alaposan előkészített idegenforgalmi
fejlesztési dokumentumokra van szükség)
 a Községi Strand továbbfejlesztése (szabadtéri
kondipark bővítése, egyes részek esetleges lidó
sítása)
 a vitorlásturizmusban rejlő lehetőségek jobb
kiaknázása a jelenlegi kikötő fejlesztésével, eset
leg – megfelelő befektetői partner felbukkanása
esetén  új kikötő építésével
 a „Legendás Balaton Tanösvény” projekt meg
valósítása (ez csak abban az esetben lehetséges,
ha a 2011es árakon több mint 200 millió forin
tos beruházásra EUs pályázati forrást nyerünk).
 a „Balaton zöld sarka” turisztikai brand to
vábbfejlesztése
 a Turisztikai Egyesület erősítése
 szőlőhegy turisztikai hasznosítása (a szőlőhegyi
túraútvonal ötletét továbbra is támogatandónak
tartom, ám ehhez szintén pályázati forrás, s a
szomszédos Balatonkeresztúrral, esetleg Bala
tonmáriafürdővel való együttműködés szüksé
ges)
 turisztikai információs iroda létrehozása (az
önkormányzat és a Turisztikai Egyesület együtt
működésével)
 turisztikai tájékoztató táblák kihelyezése
 utak, járdák állapotának javítása
 szőlőhegyi utak állapotjavítása
 települési vízelevezetés gondjainak enyhítése
 a vasútállomás csinosítása (remélhetőleg a 30
as balatoni vasútvonal felújítása a berényi állo
más állapotát is javítja)



Balatonberényi Tükörkép  14  2014. szeptember

 a Hunyadytér projekt befejezése
 az egykori HM Üdülő turisztikai hasznosítása
 a jól működő és májustól szeptemberig telt
házzal üzemelő erdei iskola továbbfejlesztése,
komfortosítása
 a kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségek to
vábbi kiaknázása, a Balatoni Bringakörút
balatonberényi szakaszának állami forrásból va
ló felújítása, esetleg kerékpárút kiépítése Bala
tonberény és Balatonszentgyörgy között
 civil szervezetek működésének támogatása, pá
lyázati lehetőségek közös kihasználása
 minden munkahelyteremtő törekvés lehetősé
geinkhez mért támogatása.

Természetesen a fenti lista nem teljes, nem is
lehet az. Véleményem szerint az októberben fel
álló új Képviselőtestület feladata lesz annak bő
vítése, folyamatos frissítése. Reményeim szerint
2015ben végre megjelennek az új EUs költség
vetési ciklus pályázatai, s Balatonberény a 2006
tól 2013ig tartó „hét szűk esztendőt”maga mö
gött tudva végre adósság nélkül várhatja az
azokban rejlő lehetőségeket.

Jómagam az elmúlt két önkormányzati ciklus
ban az önkormányzati munka több válfaját is
megtapasztalhattam. Láttam milyen idegőrlő
feladat harcolni a csőd elkerüléséért, milyen ke
serves munka és hány érdeket sért egyegy in
tézmény átszervezése, s milyen jó érzés végre
építeni.

Az új Képviselőtestület felelőssége nem csak
azért lesz talán minden eddiginél nagyobb, mert
öt évre választják tagjait. Azért is, mert végre
építhet.

Kívánok ehhez bölcsességet, kitartást, nagyvo
nalúságot, jó egészséget és soksok türelmet.

Írásom végén engedjék meg, hogy köszönete
met fejezzem ki valamennyi Képviselőtársamnak
az elmúlt négy év közös munkájáért, s elsősor
ban azért, hogy személyeskedésektől mentesen,
egymás véleményét mindvégig tiszteletben tart
va dolgozhattunk együtt. Köszönöm továbbá a
civil szervezetek vezetőinek, az egyesületek tag
jainak és sok balatonberényi lakosnak azt a ren
geteg segítséget, amit munkámhoz nyújtottak.

Név szerint szeretném megköszönni a nagy
sajnálatomra a 2014es helyhatósági választáso
kon nem induló Osvald Bálint barátomnak, kép
viselőtársamnak, a Balatonberényi Turisztikai
Közhasznú Egyesület elnökének az elmúlt két
önkormányzati ciklusban végzett áldozatos
munkáját.

Horváth Péter
alpolgármester

Tisztelt Balatonberényiek!
Kedves Barátok és Ismerősök!

Két választási ciklus elteltével, nyolc év képvi
selőséget követőn úgy döntöttem, hogy az idei
önkormányzati választásokon nem kívánok in
dulni képviselőjelöltként. Visszavonulásom leg
főbb indokai, hogy a jövőben a családomnak, és
a munkámnak is több időt szeretnék szentelni,
valamint édesapám polgármesteri megmérette
tése miatt sem tartom szerencsésnek, ha egy
családból két azonos értékrenddel bíró és politi
kai irányultságú személy is hasonló ambíciókra
tör. A balatonberényi közélettől  a Turisztikai
Egyesület elnökeként  a jövőben sem szeretnék
elszakadni és bízom abban, hogy az új képviselő
testület partnere és támogatója lesz a további
idegenforgalmi fejlesztési elképzeléseinknek és
az egyesületben megkezdett munkának. Enged
jék meg, hogy dióhéjban összefoglaljam gondo
lataimat és személyes tapasztalataimat az elmúlt
évek önkormányzati munkájával kapcsolatosan.

A 2006os megválasztásomat megelőzően már
több területen is aktívan belefolytam a település
életébe, ami adott némi rálátást a helyi problé
mákra. A kezdetektől fogva komolyan vettem az
önkormányzati munkát, az ülésekre felkészülten
érkeztem és sosem az ülés előtt bontottam ki az
előterjesztéseket tartalmazó borítékot! Megpró
báltam valamennyi bizottsági és testületi ülésen
részt venni, lehetőségeimhez mérten ott voltam a
település rendezvényein is. Képviselőként szin
tén megpróbáltam aktív maradni és nem csak a
szavazásokon vettem részt, hanem tevőlegesen is
törekedtem hozzájárulni a falu mindennapjaihoz
és a döntések előkészítéséhez (közreműködés
rendezvényeken, turisztikai kérdőívezések stb.).

Egy település fejlődését nagyban meghatároz
zák az adottságai, az aktuális politikai és gazda
sági környezet és számtalan olyan dolog, melyek
jó részén nehezen lehet változtatni. Ezért a kép
viselői döntések többségénél nincs is sok moz
gástér. Ezeken a rutindöntéseken kívül egy falu
hosszútávú fejlődését épp az a kis számú, de an
nál komolyabb döntés határozza meg, ahol na
gyon tisztán kell látni, hisz nem mindegy, hogy
kit választunk intézményvezetőnek, milyen tár
sulásokhoz csatlakozunk, megszüntetünke vagy
átalakítunk intézményeket, vagy hogy mire pá
lyázunk. Visszatekintve az elmúlt nyolc évre, va
lamennyi ilyen fontos döntésben leadott
szavazatomért vállalom a felelősséget. Korábbi
aggályaim időközben szép számmal beigazolód
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Balatonberényben születtem, gyermekkoromat
és fiatalságom egy részét is itt töltöttem. Jól
ismerem a Honvédségi Üdülő korábbi
történetét és sorsát, hisz sok szép gyerekkori
emlékem kapcsolódik hozzá. Most boldog
vagyok, hogy ismét a község tulajdonába került.
Ezúton szeretnék gratulálni mindazoknak, akik
ebben közreműködtek. A korábbi
polgármesternek és képviselőtestületnek, akik
kezdeményezték és elindították ezt a
folyamatot. Továbbá a község jelenlegi
vezetőinek, akik folytatták a megkezdett
munkát, aminek eredményeképpen ismét a
falué lett ez az értékes ingatlan. Köszönet a
jelenlegi kormánynak, hogy kérelmünket
méltányolta és pozitívan kezelte. Adja Isten,
hogy a további elképzelések is sikerrel járjanak.
Ehhez adjon Istenünk sok erőt és egészséget.

Pista bácsi

tak és módosító indítványaim több esetben is
pozitívan befolyásolták a döntéshozatalt.

Balatonberényi önkormányzati döntéshozata
lunk egyik sajátossága, hogy az érdemi viták leg
inkább a bizottsági üléseken zajlanak. Ennek az
a következménye, hogy a lakosság a „kamerás”
üléseken már csak elvétve találkozik az érvekkel
és ellenérvekkel, így csak a jegyzőkönyvekből
tudhatja meg, hogy melyik képviselő mennyire
jártas és milyen véleményt fogalmazott meg az
adott témában, ha egyáltalán volt valamilyen
véleménye, hozzászólása. Sajnos jómagam is a
bizottsági üléseken voltam aktívabb és az ott el
hangzott indoklásaimat csak ritkán ismételtem
meg a testületi üléseken, pedig szerencsés lett
volna, ha az érdeklődők jobban megismerik né
zeteimet és szavazataim indokait, hátterét. Ezt
tartom a képviselői pályafutásom talán legna
gyobb hiányosságának.

Az elmúlt nyolc év egyik legfontosabb tapasz
talata számomra, hogy a képviselői feladatokat
jól csak megfelelő tudással, tájékozottsággal és
felkészültséggel lehet ellátni, hiszen jogi szöve
geken és matematikai táblázatokon kell eliga
zodni, tudni kell szerződéseket, határozatokat és
rendeleteket értelmezni, közben képesnek kell
lenni megfogalmazni véleményünket és másokét
tiszteletben tartani, hisz a képviselőség csapat
munka. Sajnos többször hallottam képviselőtár
saim szájából, hogy szavazzunk már meg egyegy
előterjesztést, mert ők nem akarnak, vagy nem
tudnak az adott kérdéssel tovább foglalkozni. Az
ilyen hozzáállás számomra mind a mai napig el
fogadhatatlan! Tudni kell kezelni a kudarcot is.
Pályafutásom során többször volt szerencsém a
leszavazottak oldalán állni és később szomorúan
látni, hogy nekünk lett volna igazunk, de a közös
munkát  sértődöttség nélkül  ezek után is foly
tatni kellett.

Fentieken kívül a felelős döntéshozatalhoz ta
lán mégis a legfontosabb a szilárd erkölcsi alap
és a tisztesség. Az elmúlt évek alatt találkoztam
felelőtlen ígéretekkel, alaptalan hurráoptimiz
mussal, a döntések előkészítésénél az informáci
ók visszatartásával vagy elferdítésével és sajnos
hazugságokkal, összekacsintásokkal, fenyegeté
sekkel és manipulációval is. Ezért érezhették so
kan úgy, hogy a legutóbbi ciklus végére ellenzéki
szerepbe kerültem, de mindvégig törekedtem
konstruktív maradni, nem dacból és indulatból
politizálni.

Az októberi választáshoz közeledve ismét sok
balatonberényi érzi úgy, hogy képviselőként,
vagy polgármesterként szeretné segíteni a tele
pülését, ami nagyon dicséretes dolog. Fent leírt
tapasztalataim alapján én olyan jelölteknek sze
retném átadni a stafétát, akik nem csak ígérget
nek, vagy éppen ciklusokon keresztül
törekszenek okosnak látszani pedig csak „szava
zógépként” funkcionálnak, hanem akik már bi
zonyítottak, és tettek ezért a faluért, akár a
mindennapokban is. Olyanokat támogatok,
akiknek konkrét elképzeléseik és terveik vannak
a település jövőjét illetően, az önkormányzati
munkát szolgálatnak és nem hatalomnak tekintik
és nem élnek vissza vele, nem csak a saját isme
retségi körüket kívánják előnyökhöz juttatni.
Nyitottak a kisemberek problémáira is, képesek
átgondoltan, megfontoltan és igazságosan dön
teni, határozott véleményük van a településünket
érintő kérdésekről, mégsem indulatból politizál
nak, valamint kellő helyismerettel és rálátással
bírnak a balatonberényi közügyekre.

Végezetül köszönöm a legutóbbi két választá
son kapott nagyarányú támogatást és a belém
fektetett bizalmat. Remélem, hogy nem okoztam
csalódást és döntéseimmel hozzájárulhattam egy
JOBB BALATONBERÉNY megteremtéséhez. Bí
zom benne, hogy a jövőben civilként is lehetősé
gem lesz segíteni településünk további fejlődését!

Köszönettel:
Osvald Bálint

önkormányzati képviselő
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Képviselőjelölti bemutatkozás

Varga Zsolt János va
gyok, környezetmérnök és
tanár, 1977ben születtem
Marcaliban. Bár én ma
gam nem vagyok tősgyö
keres balatonberényi
lakos, édesanyám, Ifi Má
ria Magdolna, valamint
családom nagy része
hosszú évek óta itt él, és
néhány évvel ezelőtti ide
költözésem óta én is a

községben képzelem el a jövőmet. Párommal,
Bató Bernadettel közös életünket Balatonbe
rényben tervezzük felépíteni és megvalósítani.

Az általános iskolát Keszthelyen végeztem,
majd Sopronba kerültem középiskolába, ahol er
désztechnikus végzettséget szereztem. Ezt köve
tően ugyanitt, a Roth Gyula Erdészeti
Technikumban kezdtem dolgozni először techni
kusként, később pedig  a gépjármű oktatói fel
sőfokú és a műszaki szakoktatói főiskolai
képzettség megszerzésével – erdészeti elméleti
és gyakorlati szakmai tantárgyak oktatójaként.
Eközben tanulmányokat kezdtem Veszprémben,
a Pannon Egyetem Mérnöki Karán, ahol 2011
ben diplomáztam környezetmérnökként.

2013. márciusa óta a szőcsénypusztai Széche
nyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakiskola oktatói
gárdájának vagyok tagja, és tanítok az ifjúságnak
erdészeti és gépészeti szakmai ismereteket.

Az elmúlt évben folyamatosan érlelődött ben
nem a gondolat, hogy jobban részt vegyek lakó
helyem közösségi életében, és próbáljak tenni
annak fejlődéséért. Alapító tagja és titkára va
gyok az idén tavasszal alakult Balatonberényért
Egyesületnek, valamint rendszeresen írok cikke
ket a Balatonberényi Tükörképbe környezetvé
delem és hulladékgazdálkodás témában. Célom,
hogy a község lakossága minél jobban megis
merjen, és az oktatásban, a mezőgazdaságban,
valamint a környezetvédelem és a vidékfejlesztés
területén megszerzett tudásomat és tapasztala
taimat átadjam.

A FIDESZKDNP helyi szervezete felkérését el
fogadva vállaltam, hogy indulok képviselőjelölt

ként a helyi önkormányzati választásokon. Nem
vagyok a párt tagja, magam is meglepődtem,
amikor jelentkeztek, hogy megtisztelnek a bizal
mukkal, és szeretnének támogatni. A párt jobb
oldali értékrendje, a hagyománytisztelet, a
keresztény értékek tisztelete, a család szerepének
és jelentőségének elismerése hozzám közel álló
eszmék, és számomra is fontosak, elsősorban
ezért fogadtam el a felajánlott segítséget.

Képviselővé választásommal azonban pártoktól
függetlenül, elsősorban Balatonberény fejlődé
sét, az itt élők érdekeit, életkörülményeinek és
megélhetésének javítását, a turizmus fellendíté
sét kívánom szem előtt tartani, képviselőtársa
immal együttműködve. Célom, hogy fiatalos
lelkesedéssel és lendülettel segítsek abban, hogy
Balatonberény egy olyan virágzó, idegenforgal
milag vonzó település legyen, melynek előnyeit,
természeti szépségét és javait mind a lakosság,
mind pedig az idelátogatók élvezni tudják.

Hulladékok környezeti hatásai

Egyre több hulladék kerül ki az ökoszisztémák
ba, szennyezi valamelyik környezeti elemet. Ha
tásai lehetnek elhúzódóak, vagy rövid távúak.
Lényegében nem alkalmas a környezet termé
szetes körfolyamatainak a bekapcsolódására. Ha
mégis bekapcsolódik, úgy a természet nem tudja,
nem képes ellensúlyozni a folyamatokat, tehát
valamilyen zavart okoz.

 A talaj, talajvíz (felszín alatti vizek) és felszíni
vizek szennyeződése

• A hulladékok leggyakoribb befogadója a talaj.
• A nem megfelelően kezelt hulladékokat, azok

bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén
szétmossa, és az beszivárog a talajvízbe, ahol az
áramlás révén gyakran jelentős vízbázisokat ve
szélyeztetnek.

• A felszíni vizek közvetett és közvetlen
szennyeződését eredményezik a nem megfelelő
en kezelt kommunális és ipari szennyvízbeveze
tések, esetenként a káresemények során
szennyezett csapadékvizek is.

 A levegő szennyeződése
• A szervesanyagtartalmú hulladék bomlása

során jellegzetes bűzös gázok keletkeznek (am
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mónia, hidrogénszulfid stb.),
• A kezelés nélküli hulladékhalmok finom po

rát, illetve nagyobb darabjait (papír, műanyag
fólia) azonban a szél vagy kisebb légmozgás is a
levegőbe emeli.

• A hulladéklerakókon öngyulladás miatt vagy
a hulladékok nyílt téri (tiltott!) égetésekor kelet
kező égéstermékek (füstgáz, korom, pernye)
közvetlenül szennyezik a levegőt.

• Nem elhanyagolható a hulladéklerakók üveg
házhatást növelő metán és széndioxidkibocsá
tása sem.

 Fertőzésveszély
• A települési és egyes termelési hulladékok (pl.

hígtrágya, vágóhídi hulladékok) kórokozó mik
roorganizmusai különböző fertőző betegségek
előidézői lehetnek.

• A különféle egyéb forrásokból származó hul
ladékokban is gyakran megtalálhatók a legkü
lönfélébb mikroorganizmusok, közöttük fertőző
betegségeket is terjesztő kórokozók, amelyek a
hulladékban hosszabb ideig életképesek marad
nak, onnan a talajba, a vízbe kerülhetnek és köz
vetlen érintkezés útján is fertőzést okozhatnak.

 A rovarok és rágcsálók elterjedése
• A nem megfelelően végzett települési hulla

dék kezelés következtében a rovarok (legyek) és
rágcsálók (patkány, egér) nagymértékben elsza
porodhatnak. Mind a rovarok, mind a rágcsálók
közismert közvetítői egyes fertőző betegségek
terjesztésének. Ezért a gyakori hulladékbegyűjtés
a lakásoktól, a lakott területen minél rövidebb
ideig tartó és zárt tárolás a helyes kezelés egyik
legfontosabb feltétele.

 A környezet elszennyeződésének esztétikai je
lentősége

• A nem megfelelő hulladékkezelés, a rende
zetlen, szétszórt hulladék látványa tönkreteszi a
táj eredeti szépségét, csökkenti a pihenés, kikap
csolódás teljes körű lehetőségét.

Varga Zsolt János

Forrás: Hulladékgazdálkodási jegyzetek, Pannon
Egyetem

A Balatonszentgyörgy elleni itthoni kisiklást
leszámítva jól kezdte a szezont
labdarúgócsapatunk: Viszti Zoltán együttese hét
pontot gyűjtött az első négy fordulóban, és
jelenleg a hatodik helyen áll.
Ifistáink a Buzsák elleni gólzáporos győzelem
után nem tudtak pontot szerezni, ők a tabella
tizedik helyét foglalják el.
Rossz hír, hogy öregfiúk csapatunk kénytelen
volt visszalépni a bajnokságtól, mivel többen
sérüléssel bajlódnak, mások munkájuk miatt
nem tudnak eljönni a meccsekre. Reméljük, a
következő bajnokságban ismét sikerül rajthoz
állnunk.

Eredmények:

1. forduló:
Balatonberény  Buzsák 2:2 (1:1)

Gólszerzőnk: Sifter Ádám (2)
U21: Balatonberény  Buzsák 19:0 (9:0)

Gólszerzőink: Horváth Martin (10), Horváth
Károly (4), Orsós Ábel (2), Horváth Sándor,

Bogyó Gergő, Bogdán Bálint
2. forduló:

Kéthely  Balatonberény 1:4 (0:1)
Gólszerzőink: Sifter Ádám (2), Gazda Gábor,

Vörös Balázs
U21: Kéthely  Balatonberény 6:1 (4:0)

Gólszerzőnk: Péter Zsolt
3. forduló:

Balatonberény  Balatonszentgyörgy 0:9 (0:3)
U21: Balatonberény  Balatonszentgyörgy 1:2 (1:0)

Gólszerzőnk: Horváth Károly
4. forduló:

Zamárdi  Balatonberény 0:3 (0:2)
Gólszerzőink: Vörös Balázs (2), Mezőfi József

U21: Zamárdi  Balatonberény 12:1 (5:1)
Gólszerzőnk: Horváth Martin

A következő fordulók programja:
BALATONBERÉNYI SE  ÖREGLAKI MEDOSZ SE

2014.09.14. 16.30
BALATONFÖLDVÁRI SE  BALATONBERÉNYI SE

2014.09.20. 16.00
BALATONBERÉNYI SE  SZABADIDŐSE SOMOGYJÁD

2014.09.28. 16.00
LENGYELTÓTI VSE  BALATONBERÉNYI SE

2014.10.05. 15.00
BALATONBERÉNYISEHALKERSZŐLŐSGYÖRÖKKSE

2014.10.12. 15.00

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
meccsek előtt kezdődnek. Hajrá Berény!

Horváth Péter

Labdarúgás: négy meccsen hét pont
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Bakonyi Flóra

Ítéletidő volt. Himfy Imre ott állt a saroktorony
ablakánál, és összevont szemmel nézte a pokoli
színjátékot. Mióta emlékezett, nem látott ilyet,
mint ez a három napja tartó felhőszakadás. Az ő
lelke is háborgott. Magányosan élt a hatalmas
épületben. Öreg dajkáján s néhány bizalmas
szolgáján kívül nem volt ember, akivel szót
válthatott volna. Himfy vagy tíz esztendeje,
Mátyás török háborúi kezdetén került a királyi
udvarba. Mindig az elsők között volt a harcban.
Most azonban béke volt. Hazatért Döbröntére, s
nem találta helyét. A környékbeli kastélyokban
rendezett férfimulatságok, vadászatok nem
csábították. Különcnek is tartották a nagyurak.

Himfy most hirtelen felkiáltott: István! A
lovamat gyorsan! Kötelet, deszkát, csáklyát
hozzon, aki tud! Kocsi jöjjön utánunk! Embert
visz a víz! Fehér ruhában van, s egy fehér kutya
úszik mellette! A leggyorsabb ló is nehezen érte
volna utol a víz sodrán száguldó fatörzset, ha a
jó szerencse meg nem akasztja útjában. Az
örvénylő habok forgatták kegyetlenül. – Tartsd
magad! Segítséget hozunk! – kiáltott, majd
belegázolt lovával a vízbe. Már István is ott volt
mellette lovastul, s oldozta le a kötelet a
derekáról. Hurkot vetett a fatörzsre, s gázolt
kifelé. A kötél megfeszült, a rönk elindult a part
felé. Ott már sokan várták. Himfy csaknem kővé
dermedt a csodálkozástól. A fehér ruhás, apró
kuporgó alak egy gyönyörű fiatal leány volt.
Kékre fagyott kezét könyörögve nyújtotta a lovag
felé: Segítsetek! Jó emberek, segítsetek! Egy
szempillantás alatt a nyergébe emelte a
szerencsétlent, aki eszméletét vesztette. Mikor a
várbeliek meglátták gazdájuk nyergében az
élettelen leányt, a parton álló szekér derekában
szalmából fekhelyet készítettek. A két ló
vágtában vitte fel a várba a szekeret. A vízből
kimentett nagy fehér kutya megkönnyebbülve
tartott lépést velük. Himfy, mint egy álomjáró,
vágtatott a szekér mellett, s le nem vette a
szemét a tündérszép alakról. A várban dajkája
gondjaira bízta, s elment megszárítkozni. – A
lány meleg ágyban pihen, szárazra dörzsöltük,
forró teával itattuk, lábához meleg téglát
tettünk. De, ha ezt túléli, akkor nem ember
gyereke. Számolt be a dajka a beteg állapotáról.
– Erzse néném, lehet, hogy a lány boszorkány,
vagy tündér, mert engem már elvarázsolt! Maga
pedig, ha szeret engem, gyógyítsa meg! Úgy
kérem erre, mint az édesanyámat: Megteszi

ugye? – Megígérem. szipogta a dajka könnyes
szemmel. Most szólította először, mint az anyját.
Megfogadta magában: akár tündér, akár
boszorkány, meg fogja gyógyítani. Az
öregasszony nem tudta mire vállalkozott.
Megpróbálkozott minden patikaszerrel, amit
ismert. Ott ült az ágya mellett éjjelnappal.
Emberfeletti volt, amit megtett érte. Három nap,
három éjjel viaskodott a beteg a halállal. A
harmadik éjszaka volt a legnehezebb. A lányt
most már elhagyta a láz, csak feküdt
eszméletlenül. Aki látta, már halottnak hitte. De
az öregasszony csak dörzsölte hideg vizes
ruhával a szíve tájékát. Kámfort erőltetett lezárt
ajkai közé. Törte a borsos menta levelét az orra
alá. Éjfél után borzalmas izzadás gyötörte a
kimerült beteget. A hajnal első fénye derengett a
Somhegy mögött, mikor kapkodó lélegzete
elcsendesedett. Erzse néni ijedten hajolt föléje. A
beteg alig hallhatóan, nyugodtan lélegzett, aludt.
Aludt még több mint egy napig. Első pillantása a
várúrra esett. – Ő az! – sóhajtott a lány.

A fiatal, életerős lány hamar felépült. Az öreg
dajka legszívesebben egész nap etetteitatta
volna az ő életre kélt madárkáját. Himfyt pedig
alig győzte kihajtani a szobából, mert a két fiatal
szívnek ezer mondanivalója akadt. Mikor
felerősödött, kiültette a várkertbe, Himfy
szerelmesen ölelte át. Észre sem vették az ősz
szakállú, szikár öregembert, aki haragtól
szikrázó szemmel nézte őket. – Hát ezért kár volt
három nap, három éjjel járnom a rengeteget,
hogy így találjalak! – szava, mint az éles kés, úgy
vágta a csendet. – Öregapám! Édes öregapám! –
ugrott fel a lány. – Jól vigyázzon az úr, hogy még
egyszer sem nyúljon ahhoz a beteg lányhoz! A
szavára pedig ügyeljen, mert sem Himfy Imrét,
sem a mátkáját nem lehet büntetlenül
sértegetni! – pattant fel a várúr. – Mátkája ez a
lány csak annak lehet, akihez azok adják, akik
felnevelték, s akiket úgy látom, Döbrönte nemes
kapitánya elfelejtett megkérdezni. Himfy
haragtól remegő hangon felelt: Fékezze esztelen
haragját, s hallgassa meg az igazságot! – Majd én
elmondom! – lépett a farkasszemet néző férfiak
közé a lány. – Fent, a Bakonyban lakom a
nagyszüleimmel, ők neveltek fel. Özvegy
édesanyám meghalt a születésemkor. Öregapám
a király bakonyi fővadászmestere. Egy öreg
szerzetes a szomszédunk, tőle tanultam a
betűvetést. A nevemet még nem kérdezted lovag.
Bakonyi Flórának hívnak. A múlt héten túl
gyorsan jött a vihar, a patak megáradt, elmosta a
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pallót. Megpróbáltam átgázolni rajta, de
elsodort a víz. Egy fatörzsbe kapaszkodtam.
Nem tudom mennyi ideig sodort a víz magával,
de ez a nemes lovag kimentett, dajkája
meggyógyított, felerősített. – Szégyellem a
viselkedésemet, fogadd bocsánatkérésemet
lovag. – hajtott fejet az öreg. – Én pedig az
áldását kérem erre a frigyre. – hajolt meg Himfy
az öreg előtt. Beszélnem kell veled
négyszemközt! – felelt az komoran.  Az én
nevem Urgond lovag. Hunyadi János
fegyverhordozója voltam. Megígértem neki, nem
hagyom el a fiait. Az egyik sorsát ismered,
elkísértem a vesztőhelyre. Aztán Mátyás mellett
maradtam. A királyon kívül csak a feleségemet, s
egyetlen lányomat szerettem. De a sors útjai
kiszámíthatatlanok. Ősszel a király leköltözött a
királyvölgyi erdészházba, engem elragadott egy
hadjárat. Mikor hazaértem, már csak a lányom
sírját találtam, és szegény, örökre
megszomorodott feleségem karjaiban egy pár
hetes leánygyermeket. Tudd meg, hogy mátkád
egy olyan frigy gyermeke, melyet sosem áldott
meg pap! – Én nem ismerek más törvényt, csak
amit a szívem diktál! – állt fel Himfy. – Vállalod
hát mátkádat így, Bakonyi néven, nemesi ősei
jogai s neve nélkül? – döbbent meg az öreg. –
Igen. De, ha szerette a lányodat, miért nem vette
el az a gaz lovag? – kérdezte Himfy.  A királyok
házasságát nem a szívük, hanem az ország
érdeke irányítja. – felelt halkan a vadász.

A hegyoldali kápolnában az öreg szerzetes
szívétlelkét adta az esketéshez. Alig kezdődött
el a szertartás, mikor egy magányos vadász
lépett a kápolnába. A kicsit hajlott hátú, magas,
sasorrú férfi megrendülve állt a fal mellett. Flóra
kipirult boldogságában szebb volt, mint valaha.
– Uram király! Hát nem feledkeztél meg
ígéretedről, hogy ott leszel az esküvőmön! –
kiáltott fel boldogan. A király egy pillanatig
fájdalmas szívvel nézte a gyönyörű leányt. Igen,
pont olyan, mint az anyja. – Tudod, hogy a
királyok a mesében mindig betartják az
ígéretüket. – simogatta meg az arcát. – A te
nevedhez Flóra, az egész Bakony járna
nászajándékul, de azt mégsem adhatom. Így hát
legyen a tied ez a völgy! A két férfi megrendülve
hajtott térdet Mátyás előtt. – Becsüld meg ezt a
lányt fiam! – fordult Himfy felé. Jól jegyezd meg
magadnak, hogy a király minden hatalma sem
pótolhatja a boldogságot. Te megkaptad az égtől,
amit én elvesztettem: Vigyázz rá nagyon! – Úgy
lészen.  felelt Himfy, s felugrott lovára, majd

felkapta maga mellé az asszonyát. Mikor elnyelte
őket az erdő, a király a vén szerzeteshez fordult.
– Te pedig imádkozz, hogy az Úr bocsássa meg,
ha vétkeztem, s ezeknek adja a boldogságot,
amelyet tőlem megtagadott! Az öreg remete
lehajtott fejjel visszaballagott a kápolnába.
Mikor ketten maradtak, Urgond lovag
megkérdezte: Uram király! Honnét tudtad meg?
Hogy kerültél ide ebben az órában? – Nem
tudtam semmit… Jól tudod, ha erre járok,
mindig felkeresem a sírt… Most talán azért
hozott ide a sors, hogy még egyszer megmutassa,
mit vesztettem el…  Még mindig gyászolod? –
kérdezte meghatottan a lovag. – Ameddig élek...
Lipták Gábor nyomán

Csiri

Keszthelyi programok

Színházi ÉVAD a Balaton Színházban

Felnőtt bérletek
Bérletek ára: 12.000 és 14.000 Ft

Október 2829. (keddszerda) 19.00
Joseph Stein –Jerry Bock – Sheldon Harnick

HEGEDŰS A HÁZTETŐN
musical

Pannon Várszínház

November 2526. (keddszerda) 19.00
David Seidler

A KIRÁLY BESZÉDE
dráma

Csiky Gergely Színház

2015. január 1314. (keddszerda) 19.00
Jaroslav HasekSpiró György

SVEJK
komédia

Hevesi Sándor Színház

2015. március 1011. (keddszerda) 19.00
Gyurkovics Tibor

NAGYVIZIT
tragikomédia két részben

Új Színház

2015. május
Topolcsányi Laura

SEGÍTSÉG, ÉN VAGYOK A FELESÉGEM!
testcserés vígjáték két felvonásban

Turay Ida Színház

Ifjúsági bérlet
Bérletek ára: 5.000 Ft

Toldi bérlet /szerda 14.00/

Október 8. (szerda) 14.00
Molnár Ferenc

JÁTÉK A KASTÉLYBAN
vígjáték

Pannon Várszínház
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Keszthelyi programok
2015. február 18. (szerda) 14.00

AZ ARANYEMBER
színmű két felvonásban

Nektár Színház

2015. április 22. (szerda) 14.00
William Shakespeare
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

a veronai szerelmesek története
Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház

Gyermek bérletek
Bérletek ára: 3.300 Ft

Október 202122. (hétfőszerda)
Csukás IstvánRossa László
AZ ÓRIÁS NYOMÁBAN

zenés mesejáték
Pannon Várszínház

December 123. (hétfőszerda)
Csukás IstvánRossa László

JÉGKIRÁLYNŐ
zenés mesejáték

Nektár Színház

2015. február
Csukás IstvánBergendy István

SÜSÜ
zenés mesejáték

Komáromi Jókai Színház

2015. április 272829. (hétfőkeddszerda)
Magyar népmese nyomán írta Topolcsányi Laura

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS
zenés mesejáték

Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház

Balatoni Íróhét
„Szendrey Júlia, "a félreértett asszony"

Szeptember 22. (hétfő) 18.00
Balaton Színház, Básti terem

„HAELDOBODEGYKORAZÖZVEGYIFÁTYOLT...”
Lírai oratórium Szendrey Júlia emlékére.
Előadják: dr. Fűzfa Balázs és tanítványai

Szeptember 23. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

HÉVÍZ FOLYÓIRAT LAPSZÁMBEMUTATÓJA
Résztvevők: Szálinger Balázs  József Attiladíjas

költő, Fehér Renátó  költő

Szeptember 24. (szerda) 18.00
Balaton Színház, Básti terem

„HOZZ MAGADDAL EGY PETŐFI VERSET!”
Előadó: Mészáros Ferenc költő

Szeptember 26. (péntek) 14.00
Balaton Színház, Básti terem

JÁNOS VITÉZ KIÁLLÍTÁS
Az általános iskolások részére meghirdetett

rajzpályázat kiállítás megnyitója és díjátadója.

Szeptember 26. (péntek) 14.30
Balaton Színház, színházterem

IGRICEK ZENEKAR KONCERTJE

12. KESZTHELYI TÁNCPANORÁMA
Balaton Színház, Szeptember 1820.

Szeptember 18. (csütörtök) 11.00 és 14.00
CSILLAGOKKAL TÁNCOLÓ KOJOT

Bozsik Yvette Társulat
gyermekelőadás
Jegyár: 800 Ft

Szeptember 18. (csütörtök) 19.00
Táncoló FILMKOCKÁK

Az őrült ’80as évek
Előadó: Lakatos János NÍVÓDÍJAS koreográfus, a

Magyar Táncművészeti Főiskola tanára
Jegyár: 600 Ft

Szeptember 19. (péntek) 17.0018.00
Keszthely, Fő tér

Táncház
Vezeti: Zsuráfszky Zoltán Kossuthdíjas, Harangozó

díjas, Kiváló és Érdemes Művész

Szeptember 19. (péntek) 19.00
TÁNCOLÓ TAVASZ
Folklórkalendárium
Honvéd Táncszínház

Jegyár: 2.500 Ft

Szeptember 20. (szombat) 19.00
RÍTUS

Szegedi Kortárs Balett
Jegyár: 2.500 Ft

Október 3. (péntek) 18.00
Balaton Színház

POKOLITÖRTÉNETEKMENNYEITÖRTÉNETEK
avagy két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtkoval

Jegyár elővételben: 1.000 Ft, a helyszínen: 1.200 Ft




