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Balatonberényből elszármazottak találkozója, búcsú és szezonnyitó

Szent István ünnepe

Június 26án vasárnap egész napos progra
mokkal készültek a szervezők a községbe látoga
tók és a lakosság számára a hagyományosan
ekkor tartott búcsú alkalmából, melyet idén két

más eseménnyel is összekötöttek.
10 órára vártak minden egykori balatonberényi

személyt a Művelődési Házban, ahol Horváth
László nyitotta meg a Balatonberényből Elszár
mazottak I. találkozóját. A rövid műsor kereté
ben elsőként Druskóczi Tünde szavalta el
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét,
majd Horváth Péter alpolgármester Balatonbe
rény képekben 19892016 című bemutatója kö
vetkezett, valamint Kovács Ilona
helytörténetkutató Fürdőkultúra című kiállítá
sát tekinthették meg a több mint százan össze
gyűlt résztvevők. Egy kis frissítő elfogyasztása
után a szomszédos Székely parkban felavatásra
került a helyreállított Határcsárdakapu, vala
mint Horváth Péter alpolgármester és Varga
Zsolt képviselő ültetett el egy fenyőfát a találkozó
emlékére.

Folytatás a 10. oldalon.

Az ünnep, mely talán a legnagyobb és legrégebbi
állami és egyházi ünnep egyben, hiszen már Szent
László királyunk idejétől emlékeznek erre a napra.
Községünk méltó módon emlékezett az ünnepünne
pelt, és örömömre szolgált, hogy az idei szezonban
eddig nem látott tömeg volt jelen az esti műsorokon
a Balaton partján.

A megemlékezés már öt órakor elkezdődött a 115
éves Tűzoltó Egyesület szertáránál. Itt került bemu
tatásra és megáldásra a restaurált Szent Flóri
án zászló, mely özvegy Horváth Istvánné keze
munkáját dicséri. Itt adták át a jubiláló egyesületi
tagoknak az emlékérmeket és okleveleket, melyet
Laczikó Károly tü. ezredes, a Keszthelyi Katasztrófa
védelemi Kirendeltség vezetője és Greffer József tü.
ezredes, a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője adtak át az alábbi személyeknek többéves
munkájuk jutalmául:

Ifi Géza 50 éves, Dávid Tibor 40 éves, Császár

Tímea 20 éves jubileumához gratuláltak, Barják
Bianka, Gerecs János, Gerecs Jánosné, Kovácsné
Végh Diána, Sifter Istvánné valamint Szekeres
Emilné pedig immár 10 éve tevékenykedik ön
kéntes tűzoltóként községünkben.

Folytatás a 13. oldalon.
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Hirdetmény
tankönyvtámogatásról

Felhívás
üzlethelyiség bérbeadására

Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete az önkormányzat tulajdonát képe
ző Balatonberény 660/5 hrsz. alatti ingatlanon
levő (Naturista Strand) 180 m2 területű üzlethe
lyiségeket és annak keleti oldalán levő 90 m2 te
rületet határozott időre 2017. január 1. napjától
2022. december 31. napjáig terjedően bérletre
meghirdeti a következő feltételekkel:

 bérleti díj: minimálisan nettó 700.000 Ft/év,
 a bérleti díjat első évben a bérleti szerződés

megkötésekor egy összegben kell megfizetni,
 bérleti díj évente inflációval emelkedik
 üzleti cél: vendéglátás üzletkör
 nyitva tartás: a Naturista Camping üzemelte

tőjével történt egyeztetés szerinti időszak és idő
tartamban

 albérletbe adás csak bérbeadó előzetes hoz
zájárulásával

 bérleményen átalakítás, felújítás, egyéb ér
téknövelő munka kizárólag a bérbeadó előzetes
írásbeli hozzájárulásával végezhető

 a bérleti időtartam alatt szükségessé váló kar
bantartási munkák költsége a bérlőt terhelik

 a pályázat elbírálása során előnyt élvez a Ba
latonberényben lakó, vagy székhellyel, telep
hellyel rendelkező magánszemély, vállalkozás,
valamint a bérleti díj mértékére tett ajánlat

Ajánlatok beadási határideje:
2016. október 10. 16 óra,
Balatonberény Község Polgármester
8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
„Naturista strand – üzlet bérleti ajánlat” jeligére
postai úton.

Érdeklődni: Horváth László polgármesternél
személyesen előre egyeztetett időpontban
(85/377482) Balatonberény Kossuth tér 1. szám
alatt (önkormányzat hivatalában).

A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási
Bizottsága a balatonberényi állandó lakó
hellyel rendelkező általános iskolai tanu
lók részére 8.000, Ft/fő tankönyvtámogatást
állapít meg a 2016/17. oktatási évre, jövedelemre
tekintet nélkül.

A balatonberényi állandó lakóhellyel ren
delkező nappali tagozatos középiskolai
tanulók részére 8.000, Ft/fő tankönyvtámoga
tást állapít meg, jövedelemre tekintet nélkül a
2016/17. oktatási évre.

A balatonberényi állandó lakóhellyel ren
delkező, nappali tagozaton első diplomát
szerző főiskolai és egyetemi hallgatók ré
szére a 2016/17. oktatási évre 8.000, Ft tan
könyvtámogatást állapít meg, jövedelemre
tekintet nélkül, kivéve azon hallgatókat, akik a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében
önkormányzati támogatásban részesülnek.

A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele általános és középiskolai tanulók
esetében:

 tanulói jogviszonyt igazoló iskolaláto
gatási igazolás becsatolása

 tankönyv árának megfizetését igazoló
bizonylat (postai feladóvevény, nyugta) bemu
tatása

 lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele főiskolai és egyetemi hallgatók ese
tében:

 a hallgatói jogviszony igazolás becsatolása
 lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatást a Balatonkereszt
úri Közös Önkormányzati Hivatal Balaton
berényi Kirendeltségén lehet felvenni
2016. szeptember 1. napjától október 30.
napjáig.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Horváth László
polgármester
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Választási hirdetmény

A Köztársasági Elnök 2016. október 2. napjára,
vasárnapra tűzte ki az országos népszavazás idő
pontját a következő kérdésben: „Akarjae, hogy
az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása
nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgárok a névjegyzékbe történt fel
vételükről 2016. augusztus 15ig értesítést kap
nak. A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat.

A népszavazás napján lakóhelyétől távol tar
tózkodó választópolgár belföldön az általa
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföl
dön Magyarország külképviseletein adhatja le
szavazatát.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény által létrehozott központi névjegy
zék tartalmazza a választópolgárok adatait vala
mint a választásokkal kapcsolatosan tett külön
nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmé
ben a magyarországi lakcímmel rendelkező vá
lasztópolgár kérheti

a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának be

jegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a be
jegyzés törlését.

a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kér

heti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
 a szavazással kapcsolatos tudnivalókról

könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 az értesítőnek a Brailleírásos változa

tát kapja meg,
 a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírá

sos sablont kapjon a szavazás napján,
 akadálymentesített szavazóhelyiségben

szavazhasson.
A Brailleírással ellátott szavazósablon

igénylésének határideje 2016. szeptember
23. (péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási
segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezde

ményezésben részt nem vevő, de országgyűlési
képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérhetik,
hogy választási kampány céljára a választópolgá
rok nevét és lakcímét a Nemzeti Választási Iroda
adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy sze
mélyes adatai választási kampány célokra át
adásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem

kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a kül
képviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve
mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön sze

retne élni a választójogával, legkésőbb 2016. szep
tember 24. (szombat) 16.00 óráig kell
kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvé
telét követően módosítja korábbi szándékát,
és mégis Magyarországon szeretne szavaz
ni, legkésőbb 2016. szeptember 24. (szom
bat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti
névjegyzékből való törlését és a lakóhely
szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő
visszavételét.

SzavazásMagyarországonalakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem

a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra,
hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet ter
jesszen elő.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá
lasztás kitűzését követően, legkésőbb 2016.
szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását köve
tően módosítja korábbi szándékát és mégis a la
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy
más település szavazóhelyiségében szeret
ne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda veze
tőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy
visszavonását.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, il

letve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérel
met nyújhat be.

A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a sza
vazás napján 15.00 óráig a szavazatszám
láló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna
kérelem írásban kérhető, adatai pontos
feltüntetésével, az igénylés indokával és
aláírásával ellátott bejelentésben!

Aki átjelentkezési kérelem alapján lakó
helyétől eltérő településen és mozgóurná
val szeretne szavazni, az a kérelmét a
szavazás napján csak a kijelölt szavazókör
ben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a ké
relem alapján készített értesítő tartalmazza.
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A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tar

tózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, il

letve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti
helyi választási irodába.

Az elektronikus kérelmek elérhetőek a
Nemzeti Választási Iroda honlapján:
www.valasztas.hu

A népszavazással kapcsolatos további tájékoz
tatók (információk, nyomtatványok) a Balaton
keresztúri Helyi Választási Irodában
személyesen, vagy telefonon érhetők el.

A népszavazással kapcsolatos bármely kérdés
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi
személyekhez fordulhatnak:
Mestyán Valéria HVI vezető
fojegyzo@balatonkeresztur.hu 85/575819
Horváth Tiborné HVI vezetőhelyettes
horvath.tiborne@balatonkeresztur.hu 85/575 822
Takácsné Szován Fanni, HVI munkatárs
szovan.fanni@balatonkeresztur.hu 85/375266/23
Helyi Választási Iroda címe:
8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.

Mestyán Valéria sk.
HVI vezető

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
szeptember 22én, csütörtökön,

17.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart

a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati
Képviselőtestülete

Értesítés
rendelés elmaradásáról

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy ügyeletben való
részvétel miatt szeptember 16án (pénteken)
és 21én (szerdán) a rendelés elmarad.
Helyettesem ezeken a napokon Dr. Darabont
Ferenc lesz.

Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba

háziorvos

A NIF Zrt. elérhetőségei a
vasútvonal felújításokhoz

kapcsolódóan

Tisztelt Polgármesterek, Önkormányza
tok! Tisztelt Lakosság!

Ezúton kérjük Önöket, hogy a 30as és 36os
vasútvonal felújításához kapcsolódó ügyekben, a
NIF Zrtt érintő kommunikációs kérdések
ben (pl.: lakossági panaszok), a NIF Zrt. kom
munikációs munkatársát legyenek szívesek
keresni:
Könczöl Orsolya
konczol.orsolya@nif.hu
+36 (20) 4849923

Amennyiben a beruházást érintő általános,
„hétköznapi” kérdéseik (pl. mikor kezdődik a
vágányzár, mikor és milyen munkák tervezettek)
merülnek fel, abban továbbra is állunk az Önkor
mányzatok és a lakosság rendelkezésére:
Déli Part 2016 Konzorcium, Panasziroda
8640 Fonyód, Ady Endre u. 5., II. emelet
panasziroda@vasuttechnika.hu
+36 (30) 6410601

Üdvözlettel:
Sebők Anna

okl. építőmérnök
projektmérnök

Déli Part 2016 Konzorcium

Hirdetmény bojlis
horgászversenyről

Tisztelettel értesítjük a lakosságot és a
horgászokat, hogy

2016. október 01  08 között
megrendezésre kerül a IV. Nemzetközi

Balatoni Bojlis Horgászverseny.

Községünkben a horgász helyek a községi
strand keleti kerítése és a Napfény utca közötti
területen kerülnek kijelölésre.

Tisztelettel kérjük a horgászokat, hogy a ver
seny ideje alatt a résztvevő csapatok számára ki
jelölt helyeket ne foglalják el biztosítva ezzel a
sportszerű versenyzést.

Közreműködésüket, megértésüket köszönöm.

Horváth László sk.
polgármester
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Döntött a Képviselőtestület
2016.06.23.

A Képviselőtestület a lejárt határidejű hatá
rozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta.

 A Képviselőtestület a két ülés között végzett
munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedé
sekről adott beszámolót elfogadta.

 Horváth László polgármester szóbeli ki
egészítésében elmondja, hogy a PelsoKom
Kft. részére az önkormányzat részéről a
pótbefizetés és törzstőke emelés átutalása
megtörtént. A társulás legutóbbi ülésén el
hangzott, hogy a korábbi 100 millió Ftos kintle
vősége a szolgáltatónak 10 millió Fttal csökkent.
A társulás úgy látja, hogy év végéig a Kft. műkö
dése anyagilag biztosított. A számlázást nagy va
lószínűséggel a jelenlegi szolgáltatók részére
bérmunkába adja ki az NHKV Zrt.

 A Képviselőtestület a Kertaljai közút ki
alakítása érdekében felhatalmazza a pol
gármestert, hogy a Balatonberény 04/2, 04/3,
04/6, 04/7 és 04/10 hrszú ingatlanok vonatko
zásában a Somogy Megyei Kormányhivatalnál
részleges kisajátítási eljárást kezdemé
nyezzen.

 A Balatonberény, Vörösmarty u. 10.
számú, 1155 hrszú ingatlan esetében az árve
résen gyakorolható elővásárlási jogával az Ön
kormányzat nem kívánt élni.

 A Község Önkormányzata elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező be
telepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink
biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
A képviselőtestület kéri a Kormányt, hogy min
den lehetséges eszközzel akadályozza meg az il
legális migránsok beáramlását és a kötelező
betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és
a magyar embereket.

Horváth László polgármester szóbeli ki
egészítésében elmondja, hogy a fűtéskorsze
rűsítés megoldása már régóta tervezett fejlesztés
az önkormányzati épületben, amely a művelődési
házzal egybe épült. A pályázati kiírás feltételei
miatt egyelőre még nem dőlt el, hogy az egész
épületre, vagy csak magára a hivatali részre lehet
pályázni. A Képviselőtestület pályázatot
nyújtott be az Önkormányzati épületek energe
tikai korszerűsítése TOP3.2.115 kódszámú fel
hívásra a Balatonberény községháza
energetikai korszerűsítése címmel.

 A Képviselőtestület nem támogatja a Do
bó István általános iskolában felszerelt klímabe
rendezések költségeihez való alapítványi
hozzájárulást.

 A Képviselőtestület a helyi gyógyszertár
működéséhez szükséges hardver és szoftver
beszerzéséhez 120.000 Ft támogatást nyújt az
önkormányzat 2016. évi költségvetése általános
tartalék terhére. Jeroscsáki Józsefné képvi
selő a döntés kapcsán további információként
elmondja, hogy a programra azért van szükség,
mert 2017. január 1. napjától bevezetik az ere
cept rendszert. Ez azt jelenti, hogy a beteg nyi
latkozik, mely gyógyszertárban kívánja kiváltani
a gyógyszereit, és a receptet az orvos elektroni
kusan ahhoz fogja irányítani.

 Horváth László polgármester ismerte
ti az ez évi menetrend egyeztetésről készült em
lékeztetőt, mely szerint a MÁV Start Zrt. nem
kíván változtatni a jelenlegi menetrenden, és
nem állítja meg a 855. számú járatot a balaton
berényi állomáson.

Az autóbusz közlekedés kapcsán pedig a Bu
dapest  Zalaegerszeg között közlekedő autó
busz településen történő áthaladása országos
járatként nem a KIT hatáskörébe tartozik.

Új információ, hogy ismét indítottak egy jára
tot Orosháza  Zalaegerszeg vonalon, de ez az
autóbusz járat sem a településen halad át.

Bejelenti, hogy Mezőberény polgármestere a
Berény Nevű Települések Szövetsége részéről
pályázati együttműködéssel kereste meg.

 Horváth László polgármester az alpol
gármester felvetésére az iszaphelyzet
kapcsán elmondja, hogy június elején a Bel
ügyminiszter Úrhoz küldött átiratot, mely
ben a már érzékelhető, és vélhetően egyre
súlyosabb iszaphelyzet megoldására a település
részéről is jelzést tett, és esetleg támogatási igény
esetén kedvező elbírálást és támogatást kért. A
megkeresést a vízügyi igazgatóság részére is
megküldte. Több teória is elhangzott a jelentős
mennyiségű iszap kialakulására: a folyamatosan
magasan tartott vízszint, a fenyvesi kikötő építé
se. Az áramlási viszonyokban változások történ
tek. Az Erdért strandon már vannak problémák,
mert nagyon magasan van már az iszap.
Amennyiben a vízszint csökken, az itt levő iszap
látványa és bűze biztosan nem lesz turistacsalo
gató egyik településen sem. A település előtti
partszakaszon az 1980as évek közepén volt
utoljára iszapkotrás. Média megjelenés nem fog
ja megoldani a problémát, inkább turistariasztó
lehet.
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Döntött a Képviselőtestület
2016.07.25.

A Képviselőtestület pályázatot nyújt be az em
beri erőforrások minisztere – a belügyminiszter
rel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben által meghirdetett Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi c. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a
közművelődési érdekeltségnövelő támo
gatásra a Magyar Államkincstár felé. A Képvi
selőtestület bruttó 300.000 Ft önrészt
biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.

Horváth László
polgármester

Döntött a Képviselőtestület
2016.09.01.

Horváth László polgármester elmondja,
hogy a korábbi években a vitorlás kikötő építése
során merült fel az 1238/23. hrszu terület (a
sportpálya északi sövénye és a 30 méteres
parti sáv közötti terület) hasznosításának le
hetősége. 2009. óta hirdetik a területet, majd
2012. évben aktualizálták a hasznosítási kiaján
lást, és az árat, mely 380 millió Ft + áfa összeg.

A nyár közepén került kapcsolatba a Royal Ho
mes képviselőjével Edelmayer Róbert Úrral. Azóta
két alkalommal is találkoztak, amelyen részt vett
ingatlanszakértő is. Az ingatlanszakértő, mint ba
latonberényi érintettségű személy ismeri a céget,
üzleti kapcsolatban is álltak. A tervek szerint
megépítendő apartmanok esetében minimálisan
15 millió, maximálisan 18 millió Ft helyi adóbevé
tel is keletkezhet. Az építést ütemezve szeretnék
megvalósítani.

A képviselők részére megküldte a tervezett be
ruházás átnézeti rajzát, melyen a három épület
komplexum látható. A Képviselőtestület részéről
egyelőre a szándék kinyilvánítását várják, hogy
egyáltalán a további tárgyalások folyhassanak,
vagy nem kívánja az önkormányzat a tervet, a
hasznosítást támogatni.

Javasolja, hogy a bizottság és a képviselőtes
tület is támogassa a hasznosítási tervet, mert a
település érdekében el kell indulni valamilyen
fejlesztés útján, amely csak idegen tőke bevoná
sával, befektetőkkel realizálódhat.

A sportpálya területe a projekt megvalósításá
ban nem szerepel. A beruházó anyagi háttere
kapcsán úgy gondolja, hogy a már megkezdett
keszthelyi beruházás is egyfajta garanciát jelent a

tőkeerősségére nézve. Kikötő építése az interne
tes oldalakra feltett, felelőtlen megnyilvánulások
ellenére nincs napirenden. A riasztó jövőkép csak
tőkeinjekcióval módosítható. Fontos az attrakció
és most az ingatlanpiac pozitív hullámai erre le
hetőséget is teremtenek. A befektetők világosan
elmondták, hogy a projektet három ütemben kí
vánják megépíteni, és ennek fényében a fizetést is
ütemezetten gondolják. Fontos körülmény, hogy
a vételárat elfogadják.

Fentiek szerint a Képviselőtestület támo
gatja a balatonberényi 1238/23 hrsz. ön
kormányzati ingatlan hasznosítását, az
ismertetett beruházási elképzelést. A kép
viselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert a további tárgyalásokra, előkészítésre
az ingatlan maximális jogi biztosítékokkal
történő hasznosításának kidolgozására.

Horváth László polgármester tájékozta
tójában elmondja, hogy a vízügyi kirendeltség
vezetőjével tárgyalt a Dörc terület bérletére vo
natkozóan. A terület a nemzeti vagyonkezelő tu
lajdonában van, és a bérleti díjat 1 Ft/m2 áron
állapítanák meg az önkormányzat részére,
amelynek éves költsége kb. 200300 e Ft lenne. A
régóta dédelgetett tanösvény tekintetében el kell
dönteni, hogy várjanake pályázati lehetőséget,
vagy saját erőből azt megvalósítják.

A part menti nádasok ügyében elkészült az új
nádtérkép, vannak olyan területek, amelyek ma
gasabb kategóriába kerültek.

Jelzi, hogy október 18. között rendezik meg Ba
latonberényben a IV. Nemzetközi Balatoni
Bojlis horgászversenyt. Ezzel kapcsolatosan a
helyi horgászokat tájékoztatni fogja.

Július 917. között a balatonberényi gyer
mekek Szentimre településen voltak. Kö
szönetet mond a Balatonberényért Egyesületnek
a tábor lebonyolításában végzett munkájáért.

A Berényből elszármazottak első találko
zója megszervezéséért köszönetet mond Kovács
Ilona és Horváth Lászlóné lakóknak, Zibák István
Józsefné képviselőnek, a Nyugdíjas Egyesületnek, a
Vöröskereszt alapszervezetének, a közreműködő
helyi vállalkozóknak, a Sport és a Tűzoltó Egyesü
letnek, és minden közreműködőnek. A rendez
vénnyel kapcsolatos pozitív és negatív
tapasztalatokat, javaslatokat a jövőre nézve meg
kell hallgatni, figyelembe kell venni. A találkozót
úgy véli, nem évente, legfeljebb ötévente célszerű
megtartani.
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Döntött a Képviselőtestület
2016.09.01.

A tervezett beruházások elkészültek, és az
ősz folyamán a Petőfi utcai vízelvezést is meg
kellene oldani, mert elodázhatatlan. Az utak ká
tyúzását többek között a közmunkaprogram ke
retében kapott 1 millió Ft támogatásból
biztosították. Az aszfaltozási munkákat az időjá
rás mellett a keverőüzem működése is behatárol
ja, befolyásolja.

A sportpályán elkészült a vízház, amelynek
költsége nem haladta meg az előre egyeztetett
mértéket, költsége 800e Ft lett. Az öntözés bizto
sított a pályán, és a szakemberek szerint a jelen
tős vízhozam lehetővé tenné, hogy a strandi
wcket és zuhanyzókat is ellássa.

Bejelenti, hogy szeptember 16tól 10 nap sza
badságot vesz ki.

A művelődési házban az Erzsébet program
keretében nyert pályázati támogatással egy héten
keresztül 2030 gyermek napközbeni ellátását
biztosították Barjákné Martin Judit vezetésével,
köszönet jár a munkáért.
Az önkormányzat pénzügyi helyezte kapcsán el
mondja, hogy a számlán 40.661e Ft van a mai
napon. A lakástámogatási kölcsönök visszafize
tése kapcsán elmondja, hogy jelenleg 199.240
Ft a kintlevőség, amelyet négy helyi lakos
halmozott fel, akik önkormányzati dolgozók,
közmunkások. Az elmúlt évben ügyvédi felszólí
tást is kaptak, eredménytelen volt, ezért a tarto
zások behajtását kezdeményezi.

A Naturista strandon tervezett Édeniták ren
dezvényéről a képviselőket emailban tájékoztat
ta. A camping vezetője a kétes tartalmú
rendezvényt megakadályozta.

A múltháznál folyó munkák kapcsán elmond
ja, hogy a foglalkoztató elkészült, az utómunkák
folynak, és amelynek költségeit a Balatonberényért
Egyesület támogatásával biztosították.

A helytörténeti és a Futó Elemér emlékhelyisé
gek engedélyeztetése folyamatban van. 2 db fedett
színt is vásároltak, amelyek a telek déli oldalán
kerülnek felállításra a tavasz folyamán.

Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete a lejárt határidejű határozatok végre
hajtásáról adott jelentést, a két ülés között végzett
munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedé
sekről adott beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel
együtt elfogadta.

Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete az önkormányzat 2016. 0107. havi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját és a

költségvetés módosítását az első félévben hozott
testületi módosítások alapján elfogadta.

Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete köszönettel elfogadja egy angol
állampolgár ajándékát, mely a Balatonberény
712 hrszú kivett hétvégi ház, gazdasági épület
megnevezésű 730 m2 nagyságú természetben
8649 Balatonberény Gyöngyvirág u. 8. szám alatti
ingatlan 322/1460 tulajdoni hányadára vonatko
zik. A képviselőtestület felhatalmazza a polgár
mestert az ajándékozási szerződés megkötésére,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a tu
lajdonjog bejegyzését követően kezdje meg a tár
gyalásokat a tulajdonostársakkal a balatonberényi
712 hrszú ingatlan önkormányzati tulajdonrészé
nek megvétele ügyében.

A Naturista strandon lévő étterem bér
lője írásban kérte a bérleti szerződés meg
szüntetését. A Képviselőtestület közös
megegyezéssel 2016. november 30. napjával
megszünteti a bérleti szerződést Verb Ferenc
bérlővel a Balatonberény 660/5 hrsz. alatti in
gatlanon levő 180 m2 területű üzlethelyiségekre
és annak keleti oldalán levő 90 m2 terület vonat
kozásában és határozott időre 2017. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig terjedően
bérletre meghirdeti.

A Képviselőtestület, mint a Balatonkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó tag
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Balatonkeresztúr
Község Önkormányzata, mint székhely település
pályázatot nyújtson be a „Csatlakoztatási konst
rukció az önkormányzati ASP rendszer orszá
gos kiterjesztéséhez: kódszáma:
KÖFOP1.2.1VEKOP16” pályázatra, 2. kategó
riában és 1. szakaszban.

A Képviselőtestület a tulajdonát képező bala
tonberényi 030/77 hrsz. alatti szántó művelési
ágú 1,2342 ha területe vonatkozásában, figye
lemmel a 2007. január 1.2022. december 31ig
terjedő időszakra szóló haszonbérleti szerződésre
meghatalmazza Feil Dávid Keszthely Bercsényi
M. u. 3. szám alatti lakost a vadászati joggal,
vadgazdálkodással kapcsolatos eljárások
ban való képviseletre.

Balatonberény Önkormányzat Képviselőtestü
lete a feleslegessé vált alszámlákat megszün
teti, és azok egyenlegének a költségvetési
számlára történő átvezetését elrendeli.

Az önkormányzat 2007 júliusában készítette el
a terveket a lídós strandi partszakaszra vo
natkozóan, de az abban megjelölt területen az
iszap és a nád miatt nem lehetetett megvalósítani.
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A település vonzerejét növelő beruházás lenne
a lídós part kialakítása, amelyre a tervezés meg
indítását javasolja. Az éves költségvetésben ter
vezett keret a költséget biztosítja. Balatonberény
Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lídós
part tervezését elrendeli, és felhatalmazza a pol
gármestert a megbízási szerződés megkötésére.

A Képviselőtestület a belügyminiszter 2016.
augusztusban közzétett pályázati kiírása alapján
pályázati igényét benyújtja 142 erdei m3 kemény
lombos fafajta mennyiségre, a Képviselőtestület
a pályázati felhívásban foglaltak szerint vállalja,
hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér.

Balatonberény Község Önkormányzata a Bala
tonberény, Ibolya u. 1. számú, 691 hrszú in
gatlan esetében az árverésen gyakorolható
elővásárlási jogával nem kíván élni.

Az elmúlt években többször is jelezte polgár
mester az önkormányzati kapcsolattartón ke
resztül a DRV Zrt. felé a Bajcsy Zs. utcai
állapotokat, azt hogy évente minimum 56 cső
törés van. A DRV főmérnöke a helyszínt megte
kintette, és bejárást tartott a szolgáltató az
utcában a gerinc és házi bekötések vizsgálata
céljából. Az előzetes tárgyalások alapján a jövő év
első negyedévében sor kerül a vezetékhálózat
megújítására, amelyhez a szolgáltató az önkor
mányzat közreműködését, támogatását kérte a
gépi munka tekintetében. Ennek értéke több
millió Ft.

Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ál
tal 20172031. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadta, mely szerint a
jövő év tavaszán a vízvezeték hálózat cse
réje megtörténik. Ezután kerülhet sor az
árkok burkolására és az aszfaltozási mun
kákra.

Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete a BerénySzentgyörgy Ipari Park
Szolgáltató Kftben levő 100.000 Ft névértékű
üzletrészét 10.000 Ft vételáron az International
Events Kft. részére elidegeníti, mivel a Kft. a
kérdéses terület tulajdonjogát nem szerezte meg,
ez által a tervezett beruházás sem valósulhat
meg. A képviselőtestület felhatalmazza a polgár
mestert az elidegenítéssel kapcsolatos okiratok

aláírására. A kérdéses területen (ERDÉRT terü
let) a jelenlegi tulajdonos naperőmű létesítését
tervezi, melyet az önkormányzat továbbra is tá
mogat.

Horváth Péter alpolgármester javasolta,
hogy az önkormányzat vizsgálja meg a mini
óvodai csoport indításának lehetőségét, igényét,
személyi és tárgyi feltételeit, amely átmenet a
bölcsőde és óvoda között a 23 éves gyermekek
számára. A Kossuth Lajos utcában és más ut
cákban is nagyon rossz a díszfák állapota. A fák
gombafertőzöttek. Véleménye szerint szakértői
véleményt kell készíteni és a beteg fák kiváltását
meg kell kezdeni. Fontosnak tartja a lakosság
tájékoztatását, a nyilvánosságot.E fák megújítá
sának költségét a jövő évi költségvetésbe java
solja tervezni. A település zöld területeinek
állapota a nyár folyamán véleménye szerint
példás, kifogástalan volt, ezért köszönet illeti a
Kft. dolgozóit, a közmunkásokat. A közvilágítási
lámpatesteket több helyen a fák olyan szinten
leárnyékolják, hogy nem töltik be szerepüket. A
vasúti átjárónál levő árokban a poshadó víz
mellett nagyon sok szemét van, igaz, hogy nem
az önkormányzat területe, de nem kellene ott
hagyni, elnézni.

Varga Zsolt János képviselőhozzászólása:
A településen levő díszfák (vérszilvák) gom

bás betegségét már jelezte. A jelenlegi állapo
tot permetezéssel már nem lehet megoldani, és
valóban ezek a betegségek a gyümölcsfákra át
terjednek. Mi előbb meg kell kezdeni a fák cse
réjét, és már most lehetne a csemetéket a
meglevő fák mellé ültetni, és fokozatosan vágni
majd a beteg fákat. Mindenképpen őshonos
fafajtákat javasol, mert azok ellenállóbbak a
betegségeknek.

Jeroscsáki Józsefné képviselőhozzászólása:
A mai napig nem kapott a lakosság szemét

szállítási csekket. Komoly gondot fog okozni
az emberek nagy részének, ha egy összegben
kell a jelentős összegű számlát kiegyenlíteni.
A sárga szelektív hulladékgyűjtő edényzetek
minősége kritikán aluli. Az edényzetek kere
kei kiesnek, a cég emberei dobálják a kukákat,
és azok olyan vékony anyagúak, hogy törnek,
repednek.

Horváth László
polgármester
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Pentaque pálya
a naturista strandon

Ismét Erdélyben jártunk

Balatonberényből elszármazottak
találkozója, búcsú és szezonnyitó

Folytatás a címlapról.
Innen Bartók Béla szobrához sétált le az egy

begyűltek serege, és a Bartókév alkalmából rö
vid megemlékezésre került sor. Ünnepi beszédet
mondott Tóth Lajosné, Jäger Nikoletta előadá
sában meghallgathatták az Elhervadt cidrusfa
című népdalt, mely Bartók balatonberényi gyűj
tésének egyik darabja. Végül pedig Koczkás
Magdolna, Jäger Nikoletta és Bán Gyöngy Beáta
hegedűn Bartók duókat játszott.

A sportpálya melletti parkolóban a Nyugdíjas
Egyesület és a civil szervezetek aktivistái finom
ebédet szolgáltak fel a meghívottaknak, 14 órától
pedig ugyanitt kézműves vásár és színes prog
ramkínálat várta az érdeklődőket. A gyermekek
számos játékot próbálhattak ki, volt légvár, Bi
cikló, normál és bungee trambulin, térbeli amő
ba, célba lövés, sőt csillámtetoválás is.

A színpadon pedig sorra követték egymást a
szereplők, elsőként a kistérségi kulturális cso
portok fellépésére került sor, ezt követte a Pódi
um Színház Ludas Matyi című gyermekelőadása,
majd pedig 17 órától az operetté és a kabaréé volt
a főszerep.

Az est fő attrakciója Szabó Ádám koncertje
volt, melyre szép számú közönség gyűlt össze a
parkolóba. Végül a hagyományokhoz híven utca
bál zárta a programot a Zero zenekarral.

A foci EB alkalmából pedig az érdeklődők 21
órától a sportöltöző mellett kivetítőn keresztül
követhették a MagyarországBelgium mérkőzést.

A nagysikerű rendezvény késő éjszaka ért véget.
www.balatonbereny.hu

Folytatva a többéves hagyományt, a Balatonbe
rényért Egyesület, illetve a községi önkormányzat
jóvoltából újra ellátogathatott néhány szerencsés
helyi gyermek erdélyi testvértelepülésünkre, Csík
szentimrére.

A bőséges programkínálat között szerepelt egy
lovas kocsis túra a Csíkszentimrét övező hegyek
ben, látogatás a parajdi sóbányában, a Gyilkos
tó, valamint a Békásszoros, a Nyergestető, illet
ve egy kézműves foglalkozás a csernátoni
Haszmann Pál Múzeumban.

Nekünk Berény – nem csak a kemping. Egy
szállodához, egy utazásaink során érintett kem
pinghez nem fűznek érzelmek. Berényre készü
lünk. Várjuk a találkozást barátainkkal,
készülünk a programokra, lessük a naptárt –
mikor jöhetünk végre. Évek óta látjuk, mégsem
unjuk meg a kilátást a stégről, és ma is nagy él
mény reggel úszni a kacsákkal, hattyúkkal.
Örömmel látjuk, ha fejlődik a település egy új
utcával, járdával, parkkal. Jó hír számunkra is,
hogy a strandok versenyében a berényi kiváló
minősítést nyert.

Örülünk az új mobilházaknak, a kifestett mo
telnek, az új strandjátékoknak.

Az elmúlt hetek azt is bizonyították,  tenni is
tudunk a közért.

Úgy gondoljuk, egyesületünknek az a célkitű
zése, hogy a község vezetőivel, az üzemeltetőkkel
együttműködve teremtsünk közös értéket, minél
korszerűbb kempinget, minél vonzóbb progra
mokkal  jó úton halad.

Sikerült egy jó minőségű, versenyképes petan
que pályát építenünk közös összefogással, melyet
szeretettel és nagy büszkeséggel adtunk át a
vendégeknek.

Ilovai Krisztina
elnök

Ezen felül megtekintettük még Csíkszereda és
Kézdivásárhely történelmi belvárosát, a csík
somlyói kegytemplomot, valamint a történelmi
Magyarország ezeréves határát Gyimesben.

A kirándulások mellett megemlékeztünk Tamási
Áron íróról annak farkaslakai síremlékénél, vala
mint Orbán Balázs néprajzkutatóról annak szejke
fürdői sírjánál, ahová egy csodás és régi
székelykapusor vezet.

Volt, aki régi ismerősként tért vissza, a legtöb
beknek azonban teljesen új volt az élmény. A he
lyiek vendégszeretete, a rengeteg program és
kirándulás minden bizonnyal életre szóló emlék
lesz minden résztvevő számára.

ifj. Horváth László
(Irányi D. u.)
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Balatonberényért emlékérem
átadása

Egy koncert visszhangja

Július utolsó hétvégéjén, a fülledt nyári estén
egy kis csapat óriási koncertet adott a Balaton
berényi Szabadtéri Színpadon. De ne szaladjunk
ennyire előre, hiszen színes műsorral várt min
denkit a Balatonberényért Egyesület és a Műve
lődési Ház.

A programot a Sávolyi Dalkör nyitotta meg le
bilincselő és színvonalas fellépésével. A Zoborvi
déki lakodalmas pörlekedő vidám népdalcsokra
lenyűgözött mindenkit, a katonadalok összeállí
tásukat pedig a közönség tapsolva énekelte a kó
russal.

Míg a dalkör a színpadon énekelt, addig a
strandon egy vidám, mókás figura jelent meg, és
gyűjtötte maga köré a gyerekeket. Az énekkar le
vonulását követően ő vette át a stafétát, és szóra
koztatta a kis közönségét. Ő volt Rudi bohóc. De
nem csak az ifjúság kacagott, nevetett! Minden
kinek mosolyt csalt az arcára. A falu apraja
nagyja együtt szórakozott poénjain.

Ilyen bevezető után lépett a színpadra a Crisis
Band. A fiatalokból álló együttes a székelyföldi
Csíkszeredáról érkezett hozzánk. Az énekesnőjük
pedig az a Holló Piroska, aki 2012ben az Erdély
Hangja döntőse volt testvértelepülésünkről Csík
szentimréről. A másfél órás koncert során min
den jelentősebb hazai zenekartól, előadótól
játszottak valami slágert. A közönség lelkesedése
és a csapat energiájának egyesülése meghozta
eredményét, hiszen aki látta és hallotta őket,
mindenki elégedetten és egy új élménnyel tért
nyugovóra.

Remélem, a jövőben sokat hallunk még róluk,
hiszen komoly tehetségek, kik keresik az utat,
amivel közelebb férkőzhetnek az emberek szívé
hez.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki segített, hogy a kis csapat itt nálunk felléphe
tett. Balatonberény Önkormányzatának, a Műve
lődési Háznak, a Balatonberényi Községi
Sportegyesületnek, a Garai Pivíznek, a Futó csa
ládnak, Takács Szilveszternek, Turi Török Tibor
nak, valamint külön köszönet Simkó Imrének, aki
a házát díjmenetesen bocsájtotta a fiatalok ren
delkezésére szállásul.

Varga Zsolt
a Balatonberényért Egyesület titkára

Vitorlázás a Balatonon

2016. augusztus 4én a Balatonberényi Csicser
gő Óvoda gyermekei izgatottan várták a tízórai vé
gét.

Most ügyes és fürge volt mindenki, gyorsan el
készült és már indulhattunk is a buszhoz, me
lyet Horváth László Polgármester Úr vezetett. Az
izgatott csapatot a vitorlás kikötőnél várta a meg
lepetés.

Minden évszakban kihasználjuk, megcsodáljuk
a Balaton adta lehetőségeket, szépségeket.

Most a Balatonon való vitorlázást próbálhattuk
ki. A csodálatos időben, az 5 vitorlás, a „kapitá
nyok” és a szülők segítségével szelte a Balaton
habjait.

Fantasztikus élménnyel, látnivalóval és öröm
mel szálltunk ki a vitorlásokból.

Hálás köszönet Dér Ferencnek, aki az egészet
megszervezte, gondoskodott a lebonyolításról.

Külön szeretnék köszönetet mondani: Bölcz La
josnak, Kerényi Istvánnak, Novinszki József
nek, Széchenyi Szabolcsnak, Szmogora
Józsefnek, akik a szabadidejüket is feláldozták,
vállalták a felelősséget és díjmentesen vitorláztat
tak Bennünket.

Köszönjük még egyszer mindenkinek ezt a cso
dálatos élményt!

Ifiné Bodó Erzsébet
tagintézményvezető

Balatonberény Község Önkormányzat Képvise
lőtestülete 31/2015(II.26) számú határozatával
posztumusz „Balatonberényért” Emlékérmet
adományozott néhai Garai Istvánné született Ba
lázs Magdolna balatonberényi lakos részére, aki
óvónőként, óvoda vezetőként , aktív közéleti sze
mélyiségként a település kulturális és környezeti
értékeinek megőrzésében elévülhetetlen érdeme
ket szerzett.

Garai Krisztina magyarországi tartózkodása al
kalmával  a megbeszéltek szerint szűk körben , a
polgármester és az alpolgármester jelenlétében
átvette édesanyja díját. A község lakossága nevé
ben tisztelettel gratulálunk a családnak.

Horváth László
polgármester
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Berény nevű települések
XXI. találkozója

2016. augusztus 13án reggel egy 7 fős delegáció
indult útnak, hogy részt vegyen a soron következő
immár 21 alkalommal megrendezett Berény nevű
települések találkozóján. Az idei évben Borsosbe
rény adott otthont a rendezvénynek.

A Nógrád megye nyugati részén található tele
pülés a Börzsöny hegyvonulataiban bújik meg.
Igazi kis gyöngyszemre lettünk figyelmesek, sok
zöld területtel és egy komoly faluközponttal, ahol
szinte minden egy helyen található meg.

Odaérkezésünkkor egy helybéli menyecskét kap
tunk kísérőnek, aki egész nap terelgetett bennünket
és leste minden kívánságunkat. Első ízben a ren
dezvénysátorban fogyasztottunk el egy kis reggelit,
valamint egy kis frissítőt és welcome drinket. Majd
ünnepi szentmisén vehettünk részt. A mise után,
mialatt a polgármesterek elvonultan tanácskoztak,
forgószínpad rendszerben ismerhettük meg a falu
nevezetességeit. Érdekességképpen megjegyzem,
hogy a Balatonberényhez hasonló lélekszámmal
bíró Borsosberénynek az iskolájában 100 feletti a
tanulólétszám, és az óvodában is 37 a gyermekek
létszáma. Megtekintettük az óvodát, az iskolát, a
templomot, a művelődési házat, a falumúzeumot, a
kiskápolnát. Minden helyen volt valami kiállítás,
bemutató, amit a helyi aktív polgárok készítettek és
alkottak. Nézhettünk rajzokat, olvashattunk verse
ket, megcsodálhattuk a bonsaiokat. Összegezvén
nagyon kreatív és aktív falut ismerhettünk meg.

Ebédre sertés illetve vadpörkölt közül választ
hattunk, amit helyben sütött házi sütemények kö
vettek, az étkezést szederrel és málnával zártuk le.

Ebéd után a színpadra sorban érkeztek a fellé
pők, közben a sokadalom a kézművesek portékáit
szemlélhette meg. A bátrabbak kipróbálhatták
a helyi íjászszakkör tradicionális íjait is. A dél
utáni programok közül meg kell még említenem
a szomszédos Horpácsra a Mikszáth Kál
mán Emlékmúzeumhoz való kiruccanásunkat.

A programok sokszínűsége közben észre sem
vettük az idő múlását, és késő délután nehéz
szívvel mondtunk búcsút házigazdáinknak. Jö
vőre Iharosberény rendezi a találkozót, ami ok
tóber elején lesz a gesztenyefesztivál idején, ahol
reményeink szerint hasonló vendégszeretet fogad
majd minket.

Varga Zsolt
képviselő

2016. Nyári programok
Összegzés

Az idei nyári programok nagyon jól sikerültek
községünkben. Június 26án kezdtük a búcsú és
szezonnyitóval, a Balatonberényből elszármazot
tak találkozójával egybekötve. Fellépőink a kis
térségi kulturális csoportok népdalkörei voltak. A
Pódium Színház Ludas Matyi című műsorával
örvendeztette meg a kicsiket, és operett műsorá
val a felnőtt közönséget. Sztárfellépőnk, Szabó
Ádám harmonika produkcióval kápráztatta el a
közönséget, közvetlensége miatt is nagyon sze
rette őt mindenki.

Július 2án tartottuk a mesefesztivált, a kicsik
nagy örömére, a strandon. Interaktív játékokkal,
légvárral, és a Pódium Színház előadásával vár
tuk a kicsiket és nagyokat, akik nagyon jól érez
ték magukat.

Július 16án a XVI. Dunántúli Amatőr Művé
szeti Fesztivál is hatalmas siker volt, még az sem
riasztotta vissza a versenyzőket, hogy az idő nem
állt mellénk, és a Kultúrházban lett megtartva a
rendezvény, ahol szűkösen voltunk. Nagyon jól
érezte magát mindenki.

Július 23án Sipos F. Tamás, és a The Griffins
örvendeztetett meg minket egy koncerttel, amely
szintén nagy sikert aratott.

Július 30án Erdélyből érkezett Holló Piroska
és zenekara. A koncert nagyon tetszett a közön
ségnek. Többször visszatapsolták a őket.

Augusztus 6án a „Tóparti TóPartyn” a Start
zenekar húzta a talpalávalót a táncos lábú kö
zönségnek.

A szezont az augusztus 20ai ünnepség zárta. A
hagyományok szerint megrendezett kenyérszen
teléssel indult a program, majd a Balatonparton
folytatódott, fellépők a KisBalaton Táncegyüttes,
Eliza Bliss hegedűművész és Tabáni István voltak,
akiket szintén nagyon szeretett a közönség. A tű
zijáték még a tavalyit is felülmúlta! Ezután tűz
zsonglőrök előadása következett, majd a Roulette
Zenekar zárta a sort az utcabállal.

Összegezve, az idei programok nagyon jól sike
rültek, sok pozitív visszajelzést kaptunk, reméljük,
hogy jövőre is hasonlóan színvonalas programok
kal örvendeztethetjük meg az itt lakókat és a nya
raló vendégeinket.

Varga Paméla Marietta
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Sikeres véradás!

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröske
reszt ebben az évben második alkalommal szer
vezett véradást Balatonberényben augusztus
29én. Köszönet minden megjelent véradónak és
a vérellátó szolgálat dolgozóinak.

A véradást minden esetben orvosi vizsgálat előzi
meg, és amennyiben az orvos úgy dönt, hogy a vér
adás veszélyeztetné a véradó egészségét, nem java
solja a véradást. Ez minden véradónál előfordul, ha
több alkalommal adott már vért.

Balatonberényben 19 fő jelent meg, és 14en ad
hattak vért, de köszönet minden megjelentnek, hi
szen a szándék legalább olyan fontos, mint maga a
véradás!

Vöröskereszt Vezetősége

Folytatás a címlapról.
Az egyesület tagjai ezek után átvonultak a ba

latonberényi római katolikus templomhoz, ahol a
zászlót visszaadták az egyháznak. Az egyházköz
ség nevében Brieber László esperes plébános
megáldotta, Osvald János, az egyházközösség vi
lági elöljárója pedig átvette a zászlót, ami méltó
helyére az oltár mellé lett elhelyezve.

Az ünnepi szentmisén Erdő Péter bíboros úr
szavait tolmácsolta nekünk a plébános úr, mely
ben Szent István királyunk örökségét és nagysá
gát méltatta.

A mise végeztével a templomkertben folytató
dott a megemlékezés, ahol Horváth Péter alpol
gármester osztotta meg ünnepi gondolatait.

Az ünnepély záróakkordjaként az új kenyér
megáldására, megszentelésére és szétosztására
került sor. A kenyérszegést Horváth László pol
gármester végezte.

A Balaton partján közben tekintélyes tömeg
gyűlt össze, ahol a színvonalas műsorok szóra
koztatták a falu apraját és nagyját.

Bemelegítésképpen a balatonszentgyörgyi Kis
Balaton Néptáncegyüttes látványos koreográfiái
nak lehettünk szemtanúi.

Őket Eliza Bliss mélyhegedű művész váltotta
óriási sikerrel. Hegedűszámaiban ugyanúgy
megjelentek a nagy klasszikusok, mint a mai pop
és rock nagyjai.

A parkolóban addigra komoly tömeg gyűlt
össze, hogy élőben is láthassák Tabáni Ist
ván koncertjét. A gyerekek tánccal, az idősebbek
énekkel kísérték a fellépést.

Az idő gyorsan haladt, és a mindenki által várt
tűzijáték ideje is elérkezett. A látványos pirotech
nikai produkciót a FireMagic látványos tűztánc
showja követte.

Akiben még volt kitartás, és a késői óra ellené
re még szórakozni és táncolni szeretett volna,
annak is megvolt a kedvére való, hisz az estét ut
cabál zárta, melyhez a talpalávalót a Roulette ze
nekar szolgáltatta.

Varga Zsolt

Szent István ünnepe Második helyezés a Mozdulj
Balaton! strandfoci kupáján

Mozdulj Balaton Sporttalálkozó!
Vonyarcvashegy

A Balatonberényi Községi Strand csapata 2. he
lyezést ért el a balatoni strandok között megren
dezett strandfoci kupán!

Az előző évekhez viszonyítva nagyon nagy ered
mény ez számunkra, mivel már tavaly is is nagyon
közel jártunk a selejtező után a döntőbe kerülés
hez, de az idei ezüstérmes hely, Zánka (1. hely), és
Ábrahámhegy (3. hely) mellett a csapat kitartását
és lelkesedését tükrözi, és büszkeséggel tölt el
bennünket!
Csapattagok:
Füzesi Bálint, Püspök Ernő, Horváth István (Ro
pi), Berkes Ferenc, Szovics László, Mag Tamás,
Czibulyás Márton
Strandröplabda: Horváth Dóra, Szikora Viktória
Streetball: Püspök Bertalan, Nagy Balázs, Fris
nyák Dániel

Balatonberény nevében is köszönöm minden
részvevőnek, hogy képviselte településünket a
versenyen és, hogy egy szép kupával és ismét
fantasztikus élményekkel térhettünk haza!
2016 ban a legsportosabb balatoni települések:
1. hely: Siófok
2. hely: Ábrahámhegy
3. hely: Zánka

Bene Bernadett
helyi szervező
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Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Berényiek!

Azért írom meg pár soros köszöntőmet, mert
személyesen nem lehetek ott a Berényből elszár
mazottak 1. találkozóján.

Annak ellenére, hogy szüleink és nővérem mai
szóhasználat szerint migránsnak számítanának
(Kárpátaljáról menekültek el a háború véres ziva
tara elől), én a bátyámmal együtt már Berényben
születtem, és ott is éltem le életem jelentős részét.
Bár néha elhangzott a gúnyos „gyüttment” szó cé
lozva családunkra, mégis úgy érzem, hogy a falu
befogadott bennünket, ezt bizonyítja a meghívá
sunk is. Úgy gondolom, hogy családunk nem ho
zott soha szégyent a befogadó falu lakosságára, s
az, hogy az egyszerű vasutas családban végül is
három diplomás neveltek fel, egy óvónőt, egy jogi
doktort és egy tanítót, az önmagáért beszél.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatban
visszaemlékezzek boldog gyermekkoromra, fel
elevenítve a falu akkori állapotát, mely sorokból
az is kiderülhet, hogy én mennyire szeretem Be
rényt. Berényben a Duruga (ma Petőfi) utcából
nyílott a Bajcsy Zsilinszky utca, akkor abból nyí
lott a Napsugár utca, ami akkoriban olyan kes
keny volt, hogy talán csak kerékpárral lehetett ott
közlekedni. Az utcában nem volt sem a járda sem
az úttest burkolva. Nem volt sem villany, sem rá
dió, semmi, ami árammal működött volna. Én
még emlékszem jól, hogy a Kossuth Lajos utcá
ban egyik oldalon sem volt járda, a faluban volt
kovácsműhely, szikvízüzem, kádármester és ön
álló pékség (helyén ma az,önkormányzat épülete
áll). Én még emlékszem a falu villamosítására, a
Lulu Kálmánra, aki villanyszerelőként szilveszter
éjjelén, valószínűleg ittasan felmászott egy vil
lanyoszlopra, és ott is halt meg fenn, s többé nem
hallottuk vidám énekét „Öreganyám a padláson,
üldögél a záptojáson….”

Én még emlékszem, hogy a vasútállomásnál
három sorompó és két pár vasúti sín volt, az
egyiken Marcali felé, a másikon Budapest felé
vitték az utasokat.

Én már jártam óvodába, mert Berényben már
az is volt, s persze az iskolára is emlékszem, a
szenvedélyes igazgató bácsira, Cserszegi Ferenc
re, kinek keményebb volt a mutatóujja, mint a
palavessző. (Ugyanis történelem órán magyará
zott egy gyereknek, aki nem tudta, az Istennek
sem értette meg, s végül a mutatóujjával olyan

erővel kopogtatta a táblát, hogy a szomszéd tan
teremben azt hittük, a gyerek fejét verte a táblá
ba.) Én még emlékszem a vaskályhákra,
melyekkel a tantermeket fűtötték, s arra is, ami
kor Vilisics Lali (ma Feri) beledobott egy marék
vadgesztenyét, amikor az elkezdett durrogni,
szegény Vizkeleti tanár nénire majd a frász jött
rá.) Ma is érzem orromban az olajjal felkent pad
ló szagát. Én még emlékszem arra is, hogy az is
kolába egytől nyolcadik osztályig 270en jártunk,
hogy az iskolában énekkar, zenekar működött és
bábszakkör, ez utóbbi kettő Huba György irányí
tásával, az énekkart Musitz Laci bácsi vezényelte.

Én még emlékszem a Határcsárda nevű ven
déglátóhelyre, a mellette lévő kicsike kis strand
ra, ahol a kabinsor még lábakon állt, a kugli
pályára, ahová valaki zárlatos villanylámpát sze
relt, hogy sötétben is lehessen még tovább ját
szani, ahol majdnem agyoncsapott az áram, s egy
játékmenet gurításáért a győztestől egy forintot
kaptunk. Jól emlékszem: egy gombóc fagyi ötven
fillér volt, egy kifli vagy zsemle negyven fillér, egy
lángos hatvan fillér, egy piros kakas nyalóka pe
dig egy forint. Mi gyerekek akkor őzikés csokit és
gránát kockát majszolhattunk.

Az én gyerekkoromban a PéterPáli búcsút a
mostani önkormányzat előtti téren, a Kossuth
Lajos utca elágazásánál tartották, ahol mindig
volt nagy ringlis, kis ringlis, amit mi, gyerekek
forgattunk fönt, hogy aztán három menet leteke
rése után mi is beülhessünk egy ingyenes járatra.
A céllövölde nem olyan giccsparádé volt, mint
mostanában. Egy lövés ötven fillér volt. Külön
böző fémből készült mesefigurákra lehetett lőni,
annak is a lábánál lévő pár centis kis fémlapra,
amit ha eltaláltál, akkor az egész lezuhant és ha
talmasat durrant. A búcsúban sok minden gagyi
dolgot lehetett vásárolni. Mézeskalácsos cirádás
szívet és tükrös huszárt és medvecukrot. Fagylal
tot a marcali Kandler cukrászat árulta (ötven fil
lér/gombóc), oldalkocsis motorkerékpár
oldalkocsijából. Lehetett még jó ragacsos med
vecukrot is és később vattacukrot vásárolni, de a
legfinomabb a jeges márc volt. Még ma is a
számban érzem szenzációsan jó ízét.

Arra is emlékszem, amikor a focicsapatunk leg
alább olyan jó volt, mint a mostani, bár lehet, hogy
csak a járási bajnokságban szerepelt. A kapuban
Kánya Emil a hátvédsorban Bató Elemér és a „Löf
ke” állta pompásan a sarat. Egyszer Berényben
vendégeskedett a Tatabánya focicsapata, akinek a
kapuját a „fekete párduc”, Grosics Gyula védte.
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A Balatonberényért Egyesület
közleménye

Emlékszem, jól elvertek minket, de azért mégis jó
rá visszaemlékezni.

És még arra is emlékszem, hogy a Rákosi kor
szakban be kellett jelenteni, ha disznót vágtunk,
és hogy 1956ban néhány forradalmár puskával
akarta megtámadni a falunkon átvonuló orosz
tankokat. Szerencsére nem tették.

Emlékszem, hogy Berényben majdnem min
denkinek volt ragadványneve, így aztán egy ide
gen nem is tudott mit kezdeni a „Csige”, a
„Bákász”, a „Csuha”, a „Roma”, a „Deda” stb, ne
vekkel.

Még ma is előttem van a hatalmas termetével
önkéntes tűzoltóink parancsnoka „Cica” Jenő
bácsi, na meg az a sok siker, amit az ő vezetésével
a berényi önkéntes és úttörő egységei elértek.

Szinte magam előtt látom az OKISZ üdülő utá
ni teljes legelőt, ahol disznókondák és marhacsor
dák legelésztek, dagonyáztak. Itt őrizte
Magyarország legműveltebb kondása a disznókat,
mert hetente minimum 56 könyvet kiolvasott.
Épület ezen a területen csak a ma is álló Piros Vil
la volt. A falu keleti szélén ugyancsak puszta néma
táj volt, s itt legelőször egy nádfedeles kis kunyhó
épült fel. A Csicsergő egy természetes kis félsziget
volt, igazi vadon. A Hegyeskő egy a löszfalból ki
emelkedő füves, talán egy négyzetméteres szirt
volt, a Gyuralik pedig egy néhány méteres bar
lang volt, amit a lezúduló víz mosott ki.

Én még emlékszem, amikor Berényben forgat
ták a „Krebsz az Isten” c. ma már örökre elfelej
tett filmet, Kállai Ferenc, Garas Dezső, Koncz
Gábor szereplésével. Ekkor esett meg, hogy a Be
rényben nyaraló idegenek, nem ismerték fel, il
letve összetévesztették a mi Gulyás Jóskánkat a
Garas Dezsővel, s autogrammért ostromolták. Ha
jól emlékszem szívesen adott, tehermentesítve a
művész urat.

Én még emlékszem az új strandépület megépí
tésére, a termelőszövetkezet megalakulására, a
vasárnaponként a templomkertben kvaterkáló,
fehér inges, fekete mellényes, nadrágos, bőrcsiz
más bölcs öreg férfiakra. Emlékszem a régi ara
tásokra, cséplésekre, amikor a Hoffer traktor
házrólházra járt és mindenkinek így lett meg az
éves ennivalója. Én még emlékszem, amikor a
háziasszonyok 56 kilós kenyeret gyúrtak, s az
adott család egy hétig azt ette.

Én még emlékszem boldog pillanatokra és nagy
tragédiákra. Volt olyan hét, vagy hétvége, amikor
a falu egyik végén lakodalmat ültek, s a másik vé
gén temetésre gyűltek, mert szerelmi bánatában
egy fiatal lány öngyilkos lett. Több berényit ért

már vízbefulladás, s egyszer ketten is odavesztek,
egy napon temették el őket. Ma sem tudja senki,
hogyan és mitől fulladtak a Balatonba.

És még arra is emlékszem, hogy bár a kis falusi
srácokból, lányokból kiváló mérnökök, orvosok,
pedagógusok, papok és nagyszerű, szorgalmas
munkások, dolgozó mezőgazdászok, gazdálkodók
lettek, akik – remélem – velem együtt sose felej
tik el, hogy honnan jöttek.

Kaposvár, 2016. június 22.
Kraliczki Zoltán

Kedves Balatonberényiek!
A Balatonberényért Egyesület nevében ezúton

szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
az idei évben bármilyen formában támogatta
szervezetünket, részt vett programjainkon illetve
azokkal kapcsolatos véleményét jelezte nekünk.

Itt is jelezzük továbbá, hogy Horváth Lászlóné
Csiri már nem tagja az egyesületnek, ezért kérjük
Önöket, hogy a rendezvényeinkkel, tevékenysé
günkkel kapcsolatos észrevételekkel, ötletekkel,
kérdésekkel a továbbiakban ne keressék őt. Biza
lommal fordulhatnak azonban az elnökség tagjai
hoz: Toronyi Zsolt elnökhöz, Varga Zsolt
titkárhoz, Kardos Andrea Bubu szervezőhöz vala
mint Király Ildikó gazdasági felelőshöz. Illetve
többnyire Bató Bernadett és Toronyiné Sifter Ju
dit is szívesen ad tájékoztatást az egyesületet érin
tő bármely ügyben. Természetesen írhatnak is a
balatonberenyertegyesulet@gmail.com címre is.

Köszönettel fogadunk minden olyan észrevételt, ja
vaslatot, építő jellegű kritikát, melyet az illető szemé
lyesen vagy akár írásban, arcát és/vagy nevét vállalva
jelez felénk. A másod vagy többedkézből hozzánk ér
kező – esetlegesen személyeskedő – információkkal
azonban nem tudunk mit kezdeni, így ezekkel a jövő
ben sem kívánunk foglalkozni. Egyesületünk tovább
ra is a község érdekében munkálkodik, mivel azonban
emberekből áll, benne van a hibázás lehetősége is,
ehhez kérjük megértésüket.

Ez évben várható további programjaink az adventi
gyertyagyújtások és a Mikulás ünnepség, valamint
terveink között szerepel egy élőzenés szilveszteri bál
megszervezése is. Bízunk abban, hogy rendezvénye
inken üdvözölhetjük a község lakosságának nagy ré
szét, várunk mindenkit szeretettel!

Végezetül ezúton szeretnénk megköszönni Hor
váth Lászlóné Csiri egyesületben végzett munkáját.

A Balatonberényért Egyesület nevében
Bató Bernadett



A Balatonberényi Egyházközség Képviselő
testületének döntése szerint megtörtént a temp
lom körüli fák ritkítása, néhány fa kivágása és a
felesleges ágak eltávolítása. Erre azért volt
szükség, mert az évtizedekkel korábban ültetett
fák mára már egybenőttek, ezzel akadályozták
egymás fejlődését, további életterét. Több he
lyen az ágak ránőttek a szomszédos épületre és
ezzel veszélyeztették annak állagát is.

A munkát a Szőcsényi Szakiskola diákjai vé
gezték Ott György és Varga Zsolt tanár urak irá
nyítása, felügyelete és aktív közreműködése
mellett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani ne
kik a gyors és lelkiismeretes munkáért.

Köszönet a Településüzemeltetési Kft. vezető
jének is, aki segített az ágak elszállításában.

Természetesen ahol szükséges, ott a kivágott
fák pótlásra kerülnek és díszíteni fogják templo
munk környékét.

Balatonberény, 2016. június 22.

Balatonberényi Egyházközség

Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen cím
mel írjak cikket, mivel nagyon megosztó témáról
van szó. Lesznek, akik egyetértenek és lesznek,
akik nem, de úgy érzem, a hosszú hónapok óta
tartó vívódásomnak véget vetek, és leírom, ami
nyomaszt.

Bizonyára sokan tudják, hogy van egy 10 és fél
hónapos kisfiam, és biztosan állítom, hogy min
denki tudja, a kisbabának szüksége van alvásra…
sok alvásra… nyugodt alvásra… napközben is
többször… Fiam jó alvó, de sajnos vannak idősza
kok (pl.: 40 fokos hőség, fogzás), amikor kicsit
nyugtalanabb és nehezebben alszik el. Tegyük fel,
elalszik, és én épp beleharapnék a jól megérdemelt
vajas kenyerembe (amit már egy órája elkészítet
tem magamnak, és „agyon” száradt az étkező asz
talon hagyva, de erről majd máskor…), erre
megérkezik a címben is emlegetett, híres gázos
autó és társai közül valamelyik. Én tényleg megér
tem, hogy ezek kellenek, valaki csak így tudja be
szerezni a gázpalackot, szódát, fagyit, de a
kisbabás, kisgyerekes anyukákat ki érti meg? Nem
akarok senki nevében beszélni és nem is fogok, de
biztosra veszem, hogy nem én vagyok az egyedüli
anyuka, akit foglalkoztat ez a téma. Addig már el
jutottunk, hogy nem reggel fél nyolckor csilingel a
házunk előtt, hanem fél órávalórával később, így
a reggeli kelést nem zavarja. De ma, pont ma
megcsúszott a menetrenddel, így a délelőtti alvá
sunkba rondít bele, amikor is fél óra különbséggel
másodjára is elhalad előttünk a szóban forgó, ezzel
 10 perc alvásidő után  felriasztva a gyereket.
Egyből „kapcsolok” és megnyugszom: még jó,
hogy apuka itthon van, és türelemmel próbálja a
lehetetlent… visszaaltatni a gyereket… mert azt
nem vagy csak órás szenvedéssel lehet. Így nyűgö
sen döcög tovább a megszokott napirend, várva az
ebéd utáni pihenőt, hogy majd hátha nem szakítja
meg semmi. Már erősen arra koncentrálok, hogy
ma milyen nap is van, mi fog következni… fagyis,
szódás, tápos, vagy épp akkumulátort szeretnének
venni tőlünk!? Mindegy is, hiszen úgysem tudok
mit tenni, majd lesz valahogy, talán majd jól fog
aludni a gyerek, és nem ébred fel megint a zajra
vagy talán úgy halad el előttünk, hogy épp nem itt
fog szólni a már jól ismert dallam.

Mit lehetne tenni, hogy mindenkinek jó le
gyen? – Semmit, olyan úgysem lesz, hogy min
denki elégedett, de kompromisszumokat lehet
kötni.

Alszik a baba  Megjött a gázos
autó és hasonló "mozgóárudák"
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Össze kéne írni az összes kisbabás, kisgyerekes
családot, hol ne zenéljen az autó? Meg kéne szün
tetni az ilyesfajta árusítást?  Természetesen nem,
és nem is várom ezt.

A gyerek így is felnő majd, és elmúlik ez az idő
szak is, amikor arra „vár” az anyuka, hogy valami
hangos „mozgóáruda” érkezzék, és felzajongja mé
lyen szunnyadó csöppségét.

Balatonberény, 2016.07.14.

Horváthné Kánya Enikő

U.i.: Mielőtt valaki azt gondolná, hogy csak ne
gatív dolgokat vagyok képes írni, hozzáteszem,
hogy van olyan eladó, aki lekapcsolja csilingelő
jét, amikor sétálunk és látja a babakocsit, gon
dolván hátha alszik a kicsi.

A Balatonberényi Egyházközség
közleménye
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Mikrocenzus 2016.

A mikrocenzus egy mintavételes népesség
összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között
követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocen
zusra 2016. október 1. – november 8. között ke
rül sor BALATONBERÉNY, BALATONKE
RESZTÚR ÉS BALATONMÁRIAFÜRDŐ TE
LEPÜLÉSEKEN. Az összeírást az ország 2148 tele
pülésén mintegy 440 ezer címen végezzük el, ez a
magyar háztartások 10%át jelenti. A mikro
cenzust törvény rendeli el, a kiválasztott la
kásokban lakók részvétele kötelező.

A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi
kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvéte
lek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes fog
lalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről,
az egészségi problémából fakadó akadályozottság, il
letve a nemzetközi vándorlás. A mikrocenzus adat
felvétele két szakaszban történik, az időszak elején
interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt
követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást
laptopok és tabletek segítségével.
Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10.–november 8.
A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017
májusában teszi közzé.

Mi a mikrocenzus?
A mikrocenzus egy „kis népszámlálás”, két teljes körű

összeírás között követi nyomon a társadalmi folyamato
kat mintavételes felméréssel. Naprakész információk
nyerhetők belőle a népesség nagyságáról, összetételéről
életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglal
koztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai
mutató szerint, valamint részletes képet kaphatunk a
háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásál
lomány főbb adatairól is. A mikrocenzus által kimutat
hatóvá válik, milyen változások következtek be a
legutóbbi,2011.évinépszámlálásótaeltelt időszakban.

A mikrocenzust törvény rendeli el, a ki
választott lakásokban lakók részvétele az
összeírásban kötelező.

Amikrocenzusésanépszámláláskapcsolata
A népesség és a lakásállomány számának és össze

tételének, a társadalom változásának számszerű be
mutatására, értékelésére a tízévente tartott
népszámlálások szolgáltatnak pótolhatatlan informá
ciót. Magyarországon 1962 óta a népszámlálások kö
zötti évtizedben „kis népszámlálást”, úgynevezett
mikrocenzust tartunk, abból a célból, hogy frissíthes
sük a népszámlálási adatokat, illetve, hogy újabb tár
sadalmi jelenségek feltérképezése váljon lehetővé.
2016ban a hetedik mikrocenzusra kerül sor.

Mi a mikrocenzus célja?
Két népszámlálás között a társadalom sokrétű

vizsgálata által megbízható, friss adatokkal szol
gáljon országos és területi szintű gazdasági és tár

sadalmi döntésekhez. Hosszú távra nyújt segítséget
a tervezéshez, prognózisok készítéséhez, a fejlesztési
irányok meghatározásához  nem csak országos, ha
nem területi szinten is. A Magyarországról nyújtott
adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az
európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. A
mikrocenzus adatai segítik a társadalmi folyamatok,
valamint a lakosság életkörülményeinek jobb meg
értését, a szükséges intézkedések kidolgozását, a
statisztika eszközeivel láthatóvá teszi a társadalom
valós állapotát, támpontokat nyújtanak a „közjó”
megállapításához és érvényesítéséhez.

Kiket kérdezünk?
A mikrocenzus során össze kell írni a kijelölt címe

ken élő természetes személyeket, valamint a kijelölésre
került lakást. Az adatokat 2016. október 1je szombat, 0
órai időpontnak megfelelően kell megadni.

Összeírandó személyek:
•Mindenmagyarállampolgár, akiazadott címenélet

vitelszerűen él, vagy ha külföldön van, akkor csak átme
netileg(12hónapnálrövidebbideig)tartózkodikott.

• Minden külföldi állampolgárt és hontalan sze
mélyt az adott címen, aki az ország területén 3
hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
Összeírandó lakások:

• A kijelölt címen lévő lakások, lakott üdülők és
lakott egyéb lakóegységek.

• A kijelölt közösségi elhelyezést szolgáló intéz
mények (intézetek).

A mikrocenzus kérdései
A kérdések egyik része a megkérdezettek személyére,

másik része a lakásokra vonatkozik. A mikrocenzus so
rán a személyek nevét nem kérdezzük, a név nem szere
pel a kérdőíven. A kérdésekre a válaszadás kötelező,
kivételt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny) kérdések,
ezekre a válaszadás önkéntes. A mikrocenzus alapkér
dőíveihez kiegészítő kérdőívek csatlakoznak, amelyek
fontos társadalmi témákra keresik a válaszokat. Ezek a
társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztí
zse, véleményünk saját jóllétünkről, illetve az egészségi
problémából fakadó akadályozottság és a nemzetközi
vándorlás. Minden háztartáshoz egyetlen kiegészítő fel
vétel tartozikazötből, erreaválaszadásönkéntes.

Hogyan óvják az adataimat?
Az adatvédelmi követelmények a mikrocenzus min

den területén megjelennek. A mikrocenzusról szóló
2015. évi X. törvény kimondja, hogy az adatgyűjtés
során „az adatokat személyazonosításra alkalmatlan
módon kell felvenni”. Másik fontos adatvédelmi kri
térium a törvényben, hogy „a mikrocenzus során
gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használha
tók”. A mikrocenzus kérdőívei nem tartalmaznak ne
vet, és a Központi Statisztikai Hivatal biztosítja, hogy
az adatfeldolgozást követően az adatok ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. Az adat
védelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a
KSH a felelős, tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság kíséri figyelemmel.
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Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2016. október 6.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek az októberi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Labdarúgás

Jól kezdték a szezont labdarúgóink, hiszen négy
mérkőzésből hármat megnyertek. Egyedül az éllo
vas Lengyeltóti otthonában szenvedtek vereséget
Nyári Tibor tanítványai, akik jelenleg negyedikek a
tabellán. Ifjúsági csapatunk kétszer győzött, kétszer
kikapott, jelenleg hat ponttal hatodik.

A második sikeres TAO pályázatnak köszönhe
tően megszépült a sportpálya: új korlát, játékos
kijáró és labdafogó hálók készültek, az új kútnak
és öntözőrendszernek köszönhetően pedig meg
oldódott a pálya locsolása. A vendégöltöző beren
dezését szintén ebből a forrásból oldotta meg az
egyesület. A tízmillió forintos beruházás 30%os
önrészét Balatonberény Község Önkormányzata
biztosította.

Eredmények:
Balatonföldvár  Balatonberény 1:2

Balatonberény  Fonyód 2:0
Lengyeltóti  Balatonberény 4:0

Balatonberény  Szőlősgyörök 7:0

A további program:
Balatonszabadi  Balatonberény 2016.09.17.

(szombat!) 16.00
Balatonberény  Zamárdi 2016.09.25. 16.00
Balatonszemes  Balatonberény 2016.10.01.

(szombat!) 15.00
Balatonberény  Kéthely 2016.10.09. 15.00
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt

összecsapások előtt kezdődnek.

Horváth Péter

Móring József Attila országgyűlési
képviselő a népszavazásról

Miért tartja fontosnak, hogy a vk. polgá
rai elmenjenek a szavazásra?

Európa soha nem látott mértékű bevándorlással
néz szembe. Csak tavaly 1,5 millió bevándorló érke
zett kontinensünkre és további milliók akarják kö
vetni őket a jobb megélhetés reményében. Ha nem
cselekszünk, ez a népvándorlás szétfeszítheti Euró
pát. A bevándorlás beláthatatlan következményekkel
jár. Az elmúlt hónapok eseményei bebizonyították,
hogy a bevándorlás és a terrorizmus között össze
függés van. A kényszerbetelepítéssel megváltozna
Európa, így Magyarország etnikai, kulturális és val
lási összetétele. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a migránsok döntő többsége nem hajlandó al
kalmazkodni az európai szokásokhoz. Különösen
aggasztó, hogy a bevándorlási válság kezdete óta ug
rásszerűen megnőtt a nők elleni zaklatások száma.
Meg kell védeni a gyermekeinket, családjainkat, kul
túránkat, országunkat!

A népszavazás a legjobb módja annak, hogy
Brüsszel tudtára adjuk, mi nem kívánunk a mig
ránsokkal együtt élni!

Miért kell nemmel voksolni?
A kényszerbetelepítés jogtalan. Brüsszel nem

kérte ki az európai emberek véleményét, így a
magyarokét sem. Az is elfogadhatatlan, hogy
Brüsszel a nemzeti parlamenteket megkerülve
hoz olyan döntéseket, amelyek évtizedekre meg
határozhatják Európa sorsát. A kényszerbetele
pítés veszélyezteti kultúránkat, a magyar
emberek biztonságát, ezt nem engedhetjük.

Mi várható, mire számíthatunk, ha akár az
igenek, akár a nemek száma lesz nagyobb?

Mi, magyarok mindig népszavazáson döntöt
tünk a jövőnket érintő legfontosabb ügyekben,
így a NATOés EUcsatlakozás kérdéséről. Így
lesz október 2án is. A népszavazás a legjobb
módja, hogy üzenetet küldjünk Brüsszelnek: ez
így nem mehet tovább. Ha elegen veszünk részt a
népszavazáson, akkor a bürokraták nem folytat
hatják majd eddigi veszélyes politikájukat és ta
lán a többi európai ország is ráébred, a probléma
hatalmas, talán még nem késő tenni ellene. Pél
daként járhatunk elől, nem titkolt vágyunk, hogy
lesz olyan európai ország, aki példánkat követve
felemeli hangját Brüsszel politikája ellen.

Kérem Önöket menjenek el, és október 2án
szavazzunk mindannyian NEMMEL!


