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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2020. január hó
Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-án nyilvános ülést
tartott, ahol az alábbi határozatok meghozatalára került sor:
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete lakossági kérésre a 146/2019.(XI.27.)
számú határozatát akként módosította, hogy a német nyelvű tulajdonosok fórumának időpontja:
2020. május 8. napja.
3. A testület a Balatonberényi házi orvosi rendelő fejlesztése elnevezésű, TOP-4.1.1.-15-SO12016-00009 azonosító számú pályázatától elállt az időközben megnövekedett építőipari árak és
munkadíjak miatt. A testület elhatározta, hogy az ez évben induló Magyar Falu Programban
ismételten pályázik az orvosi rendelő korszerűsítése érdekében.
4. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép-védelmi
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról adott tájékoztatást elfogadta, miszerint a rendelet
módosításával kapcsolatosan 2020. január 21-én lakossági fórum megtartására került sor, ahol 2 fő
jelent meg a lakosság részéről. Felkérte a polgármestert, hogy a későbbiekben elkészült rendelettervezetet a lakosság számára is tegye hozzáférhetővé véleményezés céljából.
5. A testület elhatározta, hogy a soron következő testületi ülésen dönt a kulturális feladatok
meghatározásáról, annak tárgyi és személyi feltételeiről, valamint javaslatot tesz a Könyvtár és
Művelődési ház dolgozóinak munkaköri leírására vonatkozóan.
6. A képviselő-testület a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját
elfogadta.
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7. A 2020. évi nyári rendezvényekre 10.000.000 Ft-ot tervezett az ez évi költségvetésében azzal,
hogy a község 2020. évi rendezvénytervének elfogadását februári képviselő-testületi ülésre
halasztotta, a programterv kidolgozása folyamatosan történik.
8. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tovább
tervezését és tárgyalását megkezdte, azt a soron következő üléseken folytatja, és elhatározta, hogy
az alpolgármesteri, képviselői és külső bizottsági tagi tiszteletdíjakat, valamint a költségtérítéseket
nem kívánja megemelni.
9. A testület meghatározta a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre szóló
köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat. Ezek kiemelten a
következők:
- településképi követelmények felülvizsgálata, és a Helyi Építési Szabályzattal való koherencia
megteremtése.
- GDPR, adatvédelem biztosítása az önkormányzati és államigazgatási munka minden területén.
- egész évben, de elsősorban az idegenforgalmi szezonban a közösségi együttélés szabályairól
szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírások ellenőrzése.
- a képviselő-testületi döntések szakmai megalapozásának biztosítása.
- kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele, azonnali reagálás a halmozódás
megelőzése érdekében
- az adóellenőrzés hatékony működtetése, adóelkerülők felderítése, adóhátralékok csökkentése,
idegenforgalmi adóellenőrzés megszervezése
- az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség,
hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.
- az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben történő alkalmazásának elősegítése, a
működtetéséhez szükséges technikai és jogi feltételek biztosítása.
- a hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők
betartása.
10. Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
használatában lévő RUC-538 forgalmi rendszámú, MAZDA CX-3 típusú gépjármű Üzemeltetési
Szabályzatát megalkotta.
11. A testület Horváth László polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta.
12. Az önkormányzat a Balatoni Bringakör kiépítése, országos kerékpárút nyomvonalának
pontosítása, valamint a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal korszerűsítése, zajárnyékoló falak
létesítése érdekében az eljárást lefolytatta, a helyi építési szabályzat tervlapjait ennek megfelelően
módosította.
13. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község honlapjának admin
feladatai ellátására 90 nap időtartamra megbízási szerződést kötött azzal, hogy az önkormányzat
által megküldött dokumentumokat a megbízott 8 órán belül köteles a honlapon közzé tenni.
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14. A képviselő-testület a Somogy Megyei Önkormányzat ajánlatát projekt előkészítési és
menedzsment feladatok ellátására elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a keret megállapodás
megkötésére és aláírására.
15. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki határozatlan időre
1 fő közalkalmazott felvételére ügyintézői munkakör betöltésére.
A pályázat közzétételre kerül a község honlapján és a Balatonberényi Újságban is.
16. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Balatoni Szociális Társulás
tagja jóváhagyta a Balatoni Szociális Társulás társulási megállapodásának 2020. január 1. napjától
hatályos módosítását.
17. A képviselő-testület a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár épületének külső bejárattal
biztosított 2 db. helyiségét 3 év időtartamra ellenszolgáltatás nélkül a Balatonberényért Egyesület
használatába adta azzal, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges javítási, karbantartási
munkálatokat az egyesület saját költségén köteles elvégezni.
18. A testület megállapította, hogy a megválasztott polgármester, alpolgármester és képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek.
Gazda János képviselő:
A Berényi Hírlap megjelenésén javítanunk kellene, túl kicsi a betűméret, sokan nehezen tudják
elolvasni. Jó lenne, ha színesben tudnánk megjelentetni, legalább a képeket és figyelni kellene arra,
hogy elavult felhívások már ne kerüljenek az újságba.
Szeretném, ha az önkormányzat által foglalkoztatott új dolgozó a közterületek állapotát is figyelné,
és ha szükséges a zöldterületek karbantartása, akkor jelezné a Kft. ügyvezetője felé. Erre példa a
piaccal szemközti rézsü, a magántulajdonosok szépen rendben tartják, az önkormányzat nem.
Horváth Péter alpolgármester:
A hegyi kilátóval kapcsolatosan jövő héten lesz a megbeszélés, melyről tájékoztatom a testületet.
Nyers Tihamérnak szeretném megköszönni a hegyi utak javításával kapcsolatos segítségét. Sajno s
a szőlőhegyen ismételten nagyon sok a szemét a Bokrosi út melletti szakaszon. Most télen is sok
a túrázó arrafelé, jó lenne, ha a külterületi részeket is ellenőriznénk, illetve a túra útvonalak mellett
hulladékgyűjtőket helyeznénk el.
dr. Várszegi József képviselő:
A szabad strandi részen nagyon sokan póráz nélkül sétáltatják a kutyáikat, illetve nyáron fürdetik
őket a Balatonban. Jó lenne tiltó táblákat kihelyezni, illetve ürülékgyűjtő zsákokat.
Horváth László
polgármester
_______________________________________________________________________________
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Pályázati kiírás
Balatonberény Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet
ügyintézői munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Munkavégzés helye: Balatonberény Község Önkormányzata
(8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Balatonberény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2018.(V.31.) számú rendeletében foglalt kötelezettségek ellenőrzése,
adminisztratív feladatok ellátása, polgármester által adott egyedi utasítások végrehajtása.
Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény rendelkezései
az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- legalább középfokú végzettség
- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
- német és/vagy angol nyelvtudás
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- gépjárművezetői engedély másolata
- szakmai önéletrajz
- nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24. /hétfő/ 12 óráig
A pályázat benyújtásának módja: „Ügyintéző” jeligével ellátott zárt borítékban személyesen,
vagy postai úton Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. szám
alatti címre.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Balatonberény Község Önkormányzat
polgármesterénél a 0630/401-6263-as telefonszámon.
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______________________________________________________________________________
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Munkakör megnevezése: gondozó
Munkavégzés ideje: 24 órás készenléti ügyelet
Időtartama: 2 hét / hónap (rugalmas beosztás)
Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő település
Betölthető: 2020. március 1-től
Előny: Szociális vagy egészségügyi végzettség
Munkabér: Tiszteletdíj
Munkakör célja:
A munkakör célja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő jelzése esetén
haladéktalanul (30 percen belül) a helyszínre érkezik és elhárítja a felmerülő krízishelyzet.
Specifikáció:
 Köteles az ellátott személy segélyhívása esetén a helyszínen megjelenni 30 percen belül. A
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedés
megtételére, szükség esetén további, egészségügyi, vagy szociális ellátást kezdeményezni.
 Esetenként, ha szükséges megméri az ellátott vérnyomását, vércukor-szintjét.
 Szükség esetén kapcsolatba lép a háziorvossal és/vagy a körzeti ápolónővel.
 Részt vesz a térítési díjak szedésében.
 A végzett munkáról riasztási jegyzőkönyvet állít ki, melyet minden hónap 5.-ig eljuttat a
szakmai vezetőnek.
 A gondozott hozzátartozóival szükség szerint keresi a kapcsolatot.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
Guzsvinecz Roland szakmai vezető
Tel: 06/30 349-62-13, 85/310-055

e-mail: jelzorendszer@szocialiskozpont.hu

FELHÍVÁS!
Fűnyírást,
sövénynyírást,
veszélyes fák kivágását vállalom.
Álmos Norbert
Tel.: 30/249-2513
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Helytörténet
Emléktáblák helyett – Berényi kisokos – Ki miről híres Berényben?

A Berényi Hírlap olvasói számára – egy új sorozatot indítva – szeretnénk bemutatni az itt született,
vagy élt azon személyeket, akik valamilyen formában öregbítették falunk hírnevét. Ebben az
életrajzi kislexikonban – a teljesség igénye nélkül – olvashatunk szálloda tulajdonosokról,
iparosokról, a falu nagyjairól, nevezetes alakjairól és egyéniségeiről.
Armuth Nathan „(1857-1942) 1882-től működött Nagykanizsán, mint fűszer és gyarmatáru
kereskedő.
Armuth 1903-tól fogott neki Balatonberényben az üdülőtelep (Armuth-telep) kiépítésének. A
Fürdő Nagyszállónak elnevezett épületegyüttesben 104 szoba és óriási táncterem volt.” 1
A szálloda telt házzal működött, hisz a XIX sz. végén, a XX sz. elején fénykorát élte a nyaraltatási
üzletág. A XX. század első felében több tulajdonosa is volt.
„Özv. Fényes Béláné, a Fürdőnagyszálló tulajdonosa, Balatonberény. Aradon született és ott
végezte a középiskolát. 1899-ben férjhez ment F. B. mérnök, vasútépítő vállalkozóhoz, aki 1930ban elhunyt. Szállodáját egy éve vezeti. 1922-37-ig nővérének Fodor Zsigmond építészmérnök
nejének tulajdona volt. Ennek halála után vette át Fényesné a szállót, melyben több nagyterem van.
A szállót 1930-1936-ig a székesfőváros gyermeknyaraltatási célra vette igénybe, ahol a szezonban
1500 gyermek üdült.
Özvegy Fényes Béláné gyermekei: József firenzei publicista, aki nagy propagandát fejt ki
Magyarország mellett. László kőb. üzletvezető. István építészmérnök és Erzsébet, aki alvinci dr.
Máry Gyula törvényszéki bíró özvegye.” 2
Dr. Máry Gyuláné Erzsi nénit ismertem. A 2. világháború után haláláig itt élt Balatonberényben.
A nagyhírű Amuth-telep, Fürdőnagyszálló nagyon leamortizálódott. A nagy Fő épületre már én
sem emlékszem. A Coop Üzlet mögött a négy (4) épület még megvan, de át vannak alakítva.
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1. Tarnóczky Attila: Hol, mi? Kanizsai házak lakói. – A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa
kistérségéről. 2009. (Internet)
2. Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék. Az előszót írta: József főherceg királyi fensége, a
Magyar Tudományos Akadémia Elnöke. Budapest, 1939. 707 p.

Kovács „Hugi” Ilona
helytörténet kutató
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Családi farsang Balatonberényben
A húsvéti nagyböjtöt megelőző, népi
hagyományokra épülő világszerte vízkeresztkor
kezdődő és hamvazószerdáig évszázadok óta tartó
farsang idén is meg lett tartva 2020. február 8-án a
balatonberényi Kultúrházban Családi Farsang
elnevezéssel.
Örömmel láttam, hogy korábbi évekhez képest
még több Család volt jelen ezen a gyermekek által
nagyon kedvelt programon. Nagyon ötletes
jelmezekkel vonultak fel a résztvevők. Gyönyörű
hercegkisasszonyok, óriási popcorn, bájos kis boszik
és ördögök, nindzsák mellett parasztlegény és - számomra a legötletesebb jelmezben felvonuló babakocsiból kimosolygó baba volt többek között jelen.
Külön szeretném kiemelni, hogy a csodálatos jelmezek közül több nagyszülő és szülő által saját
kezűleg készített egyedi darabok voltak. Figyelemre méltónak tartom, hogy még van ilyen.
A háromtagú zsűritagnak nem volt könnyű dolga idén sem. Mialatt Ők azon munkálkodtak, hogy
eldöntsék, kié a legszebb, legötletesebb jelmez, addig Barják Jutka által szervezett ötletes
játékokban vehettünk részt gyermekeinkkel. Volt pingpong labda vízbe fújás, labdavezetés,
felismerő játék és még sok arcra mosolyt csaló vidám program. A gyerekek és a felnőttek jóízű
nevetése töltöttem meg a nagytermet. Ugyan batyus bál volt, mindenkinek természetes volt, hogy
megkínálják egymást és ezzel jelezzék egymás felé a családias légkört.
Hosszas tanakodás után megszületett a zsűri döntése, kihirdették az eredményt. A sok
felajánlásnak köszönhetően mindenki kapott jutalmat. A legötletesebb és legaranyosabb jelmez,
ami szintén saját kézzel készült, a popcorn kislány volt. Hatalmas tortát kapott többek között és
bájosan legelső dolga az volt, hogy az ott lévő embereknek szétosztotta azt. Az estébe nyúló bálról
mindenki örömmel tért haza.
Háromgyerekes anyaként tudom, hogy ebben a rohanó túlterhelt világban mindenki nagyon
leterhelt, kevés az ideje. A falunkban, amikor vannak gyermekprogramok én még is azt gondolom,
hogy legalább annyian kellene, hogy ott legyenek, mint a Mikulás ünnepségen és nem csak a
farsangra gondolok, hanem a nyáron szervezett műsorokra is. Én arra kérem a szülőket, amikor
ilyen van, jöjjenek el, egyrészt, mert garantáltan jól fogják magukat érezni a kis lurkók, másrészt
a szülőnek is kikapcsolódást jelent. Nem utolsósorban, tiszteletet fejezünk ki azok részére, akik
időt és energiát nem sajnálva megszervezik számunkra ezeket a programokat. A madarak azt
csiripelték, hogy egy újabb ötlettel gazdagodik a tárház, mesedélután készül a kicsiknek. Nagyon
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jó ötletnek tartom! A mese fontos a gyermek lelkének. Mi ott leszünk! Gyertek Ti is, mindenkit
szeretettel várnak a Kultúrházban.
Ezúton szeretném mindenki nevében hálámat kifejezni a szervezőknek, zsűritagoknak,
résztvevőknek és nem utolsó sorban a támogatóknak a segítséget és a részvételt!
Oltvári Beáta
______________________________________________________________________________
MONTÁZS projekt
A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének
kialakítása, fejlesztése
Az uniós finanszírozású kiemelt projekt célja, hogy javuljon a fogyatékosságból adódó igényekre
reagáló közszolgáltatások minősége, és ezekhez az érintettek könnyebben hozzáférjenek.
Ennek hatására javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége,
valamint társadalmi befogadásuk. Céljaink eléréséhez országos fogyatékosságügyi tanácsadói
hálózatot állítottunk fel, működtetjük az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portált
(www.efiportal.hu), tanácsadói hálózatot alakítottunk ki az autista embereknek közszolgáltatást
nyújtó szakemberek és intézmények számára, a komplex kommunikációs igényű emberek
segítésére AAK-Módszertani Központokat nyitottunk és országos AAK eszközkölcsönzőt
működtetünk, valamint kialakítottuk és működtetjük a felnőtt logopédia szolgálat országos
hálózatát is. Folyamatos a projekt által kidolgozott képzések megvalósítása, melyeken a
közszolgáltatásokban dolgozó szakembereket készítjük fel a speciális fogyatékosságügyi
ismeretekből. A szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe a projektidőszak alatt.
A MONTÁZS projekt tevékenysége, eddigi eredményei
Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás
A fogyatékos emberek és családtagjaik életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos,
speciális információkat egy helyen érhetik el. Ennek elősegítésére a projektben létrehoztuk az
Információs és Koordinációs Pontokból (IKOP) álló hálózatot, ahol felkészült, képzett
fogyatékosságügyi tanácsadók várják az érdeklődőket. A könnyebb információhoz való hozzáférés
érdekében létrehoztuk és működtetjük az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portált
(www.efiportal.hu).
Az Információs és Koordinációs Pontok (IKOP) - melyek a megyei család- és gyermekjóléti
központok már meglévő rendszerére épültek - az ország 21 városában működnek. Az itt dolgozó
fogyatékosságügyi tanácsadók segítik a hozzájuk fordulókat a személyre szabott információk
megszerzésében. Együttműködnek a család- és gyermekjóléti központok szakembereivel,
kapcsolatot tartanak a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal, továbbadják az aktuális
fogyatékosságügyi ismereteket, saját és mások által szervezett rendezvények keretében
népszerűsítik az IKOP-okat. A környezetükben található akadálymentes szolgáltatásokról és
9
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programokról is tájékoztatást nyújtanak. A tanácsadók klubot szerveznek a súlyosan halmozottan
sérült személyek és családtagjaik részére.
Felnőtt logopédiai ellátás
A beszéd- és nyelvi fogyatékosság jelenleg még sem a köztudatban, sem a rehabilitációban nem
szerepel a jelentőségének megfelelő helyen, pedig a beszéd- és nyelvi zavarok jelentős része célzott
terápiával javítható. Felnőtt beszéd- és nyelvi fogyatékosok azok a személyek, akiknél a beszélt
nyelv, az írás-olvasás és számolás fejlesztésén, valamint a nyelészavarok korrekcióján van a
hangsúly. Az ő esetükben a fejlődési zavar nem szűnt meg felnőttkorra, illetve felnőttkorban
szerzett zavarként jelent meg.
(A felnőttkori beszéd- és nyelvi fogyatékosság körébe tartozó fejlődési és szerzett tünetcsoportok:
artikulációs zavar (pl. nyelvrákos betegségek, állsérülések, arckoponya sérülések következtében
fellépő artikulációs zavarok); dadogás; hadarás; orrhangzós beszéd. A hangképzés, hangadás
zavarai (diszfóniák), gége nélküli beszéd, afáziák, dizartriák; olvasási zavar (diszlexia);
helyesírási, írászavar (diszgráfia); számolászavar (diszkalkulia); nyelészavar (diszfágia).)
A projekt keretében országos lefedettségű felnőtt logopédiai szolgáltatás működik, jelenleg 13
helyszínen. A logopédus szakembereink az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat nyújtják:
beszédállapot felmérés, logopédiai tanácsadás és terápia.
AAK-Módszertani Központok
Az augmentatív (helyettesítő) és alternatív kommunikáció - röviden AAK - azoknak a komplex
kommunikációs igényű embereknek nyújt segítséget, akik a beszéd és/vagy írásos kommunikáció
átmeneti vagy végleges zavara miatt valamennyi kommunikációs igényüket nem képesek
kielégíteni. Az ő esetükben a kommunikációs nehézségek az AAK eszközeivel és módjaival
enyhíthetők.
A MONTÁZS projekt keretében eddig három AAK-Módszertani Központ nyílt (Debrecenben,
Kaposváron és Szegeden), amelyek a speciális kommunikációs szükségletű személyek és
családtagjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek számára nyújtanak komplex módszertani
szolgáltatást és támogatást. A szolgáltatás célja a komplex kommunikációs igényű emberek minél
teljesebb társadalmi részvételének biztosítása. Az AAK-Módszertani Központokban dolgozó
szakemberek feladatai: a speciális kommunikációs igény felmérése, egyénre szabott fejlesztés,
tanácsadás, az eszközök kiválasztása, használatuk begyakorlása, a fejlesztés és támogatás
folyamatos követése.
A központokban AAK-eszközök térítésmentesen kölcsönözhetők. A speciális eszközök között
megtalálhatók különféle kialakítású és típusú hangadó gépek, egyéb kommunikációs
alkalmazással működő okoseszközök, valamint ezek használatát segítő adaptációs eszközök.
Az AAK-Módszertani Központok további szolgáltatása a speciális kommunikációs segítő
szolgáltatás. A kommunikációs segítő feladata a mindennapi élethelyzetekben a speciális
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kommunikációs igényű személyek segítése, egyfajta „tolmács” szerepét töltve be a
kommunikációs folyamatokban.
(Az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) kifejezésben az alternatív szó arra utal, hogy
a beszéd- és kommunikációképtelen személyek számára a hagyományos kifejezési módok helyett
más megoldásokat kell keresni. Az augmentatív kommunikáció lényege, hogy hiányzó beszéd
helyett a sérült személy nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazokat a lehetőségeket,
amelyeket a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket,
fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek
(kommunikátorok) biztosítanak.
Az AAK-eszközök alatt értjük a különböző üzenethordozó eszközöket, a kommunikációs stratégiát
és technikát, valamint az ezeket kiegészítő segédeszközöket is.
Területi Autizmus Munkacsoportok (TEAM-ek) működtetése
A diagnosztizált autizmussal élő gyermekek és felnőttek száma jelentős mértékben emelkedik.
Autista gyermekek és felnőttek a közszolgáltatás minden területén jelen vannak, nekik a
szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtani. Beilleszkedésük elősegítése miatt
fontos, hogy a szakemberek és az intézmények felkészüljenek az autizmus-specifikus
szolgáltatásokra.
A MONTÁZS projekt Autizmus Munkacsoportja egy szakmai támogató tanácsadói hálózatot
alakított ki, amely autizmus-specifikus tudást és tapasztalatot ad át az intézményekben dolgozó
szakembereknek. A modellprogram keretében 10 Területi Autizmus Munkacsoport (TEAM)
működik az ország 10 városában, ezek területi hatókörrel támogatják a közszolgáltatást nyújtó
intézményeket, szakembereket. A TEAM-ek munkatársai konzultációt, tanácsadást,
esetmegbeszélést nyújtanak; helyzetfelmérést követően segítik a helyi intézményi stratégia
kialakítását; előadást, képzést, workshopot tartanak, gyakorlati segítséget nyújtanak problémás
helyzetek megoldásában. Információt, módszertani tanácsadást adnak, szakmai közvetítéssel
támogatják a kapcsolatok építését.
A munkacsoport rendszeresen szervez autizmus-barát családi programokat, valamint szakmai
kiadványokat tesz elérhetővé online és nyomtatott formában.
Képzések
A projekt minden területéhez képzések kidolgozása és azok megvalósítása kapcsolódik. A projekt
során 46 féle képzést valósítunk meg, ezeken több mint 1000 embert képezünk ki. A képzések
országszerte folyamatosan zajlanak.
Adatok a projektről: A projekt száma: EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001
Támogatási összeg: 3,3 milliárd Ft
Megvalósítási időszak: 2017. április 1. – 2021. március 31.
A projekt kedvezményezettje: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.
www.nfszk.hu
www.efiportal.hu
______________________________________________________________________________
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Volt egyszer egy ifjúsági park.
Kedves Mindenki!
Kis községünkben többen is aktívan foglalkoznak a település múltjával. Vannak, akik könyveket
írnak, mások rövid történeteket, fényképeket, képeslapokat tesznek közzé. Mindenképpen
becsülendő, hogy bármilyen formában is, de arra törekszenek, hogy megőrizzék a múlt eseményeit,
milyen volt a településünk 50, 100 évvel ezelőtt. Ennek kapcsán gondoltam, hogy a 70-es években
jól működött, népszerű ifjúsági park történetét is gyűjtsük össze. Amennyiben dokumentumokkal,
fényképekkel, személyes visszaemlékezésekkel, történetekkel rendelkeznek, jó lenne „egy
csokorba” szedni. Jó magam arra vállalkoznék, hogy a hozzám eljuttatott anyagokat elektronikus
formában feldolgoznám. Későbbiekben, ha nem is könyv formában, de valami egyszerűbb
kiadványként közreadnám.
Ehhez várom a segítő ötleteket, javaslatokat, anyagokat.
Köszönettel: Gazda Jánosné
______________________________________________________________________________
A közterület nem kutya wc!
Tudom nem épp legszebb címet sikerült
megtalálnom a gondolataim közreadásának, de ha
végig olvassák talán érthetővé válik. Mielőtt az a
vád érne, hogy haragszom a kutyákra, le kell
szögeznem, szeretem az állatokat így a kutyákat is,
végül is soha nem az állat a hibás, hanem a gazdája.
Az elmúlt időszakban több felhívás is napvilágra
került településünkön a felelős kutyatartással
kapcsolatosan. Ezt szeretném kiegészíteni a
kutyasétáltatásnál elvárható viselkedéssel. Az utóbbi években „divat” lett a kutyasétáltatás kis
településünkön is. A mozgás egészséges, jót tesz az állatoknak (gazdáiknak is). Nap, mint nap
találkozhatunk a Balaton partján, a strandokon, közterületeken a kutyás sétálókkal. Személyesen,
ha nem is találkozunk velük, akkor sajnos a nyomokkal úton, útfélen „találkozunk” vagy ha nem
vagyunk elég figyelmesek, beleléphetünk. Gondolom, nem nehéz kitalálni miről beszélek, igen a
kutyapiszokról (vagy írhatom csúnyábban is az „elhagyott” kutyaszarról). Jó lenne és joggal
elvárható, hogy a kutyák gazdái a sétáltatás folyamán a kutyájuk által hagyott nyomokat
összeszedjék. Nem csak azért mert a törvények (állatvédelmi törvény, helyi önkormányzati
rendelet) előírják, hanem a környezetünk védelmében is fontos lenne. Elképedve tapasztaltam,
hogy szeptemberben mikor ugyan a strand már nem üzemelt, de szép napos, fürdésre alkalmas idő
volt a lídós strandi rész terítve volt kutya piszokkal. Ezt nyilván majd a nagy hullámzás beviszi a
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vízbe is. Ezen kívül belekeveredik a homokba és majd a kis gyerekek ott fürdenek, játszanak. Vajon
a gondatlan, nemtörődöm gazdák ebbe belegondolnak? A sétány mentén is nagyon figyelni kell,
hova lépjünk. Feltételezem, hogy az állattartók otthon a kertben, udvaron is összetakarítják az állati
ürüléket és nem abban taposnak, járnak nap, mint nap. Ez esetben miért válnak igénytelenné,
nemtörődömmé, ha kilépnek a kapun?
A közterület nem kutya wc! Az eb tartóknak „kutya kötelessége” ezt figyelembe venni. Azt
remélem, hogy többen gondolkodnak így az eb tartók között is. Vannak jó példával eljáró
tulajdonosok, akik gondoskodnak a kutyájuk által hagyott hulladék összeszedéséről, amiért
köszönet. Jó lenne, ha ezt a példát valamennyien követnék. Mindannyiunk érdeke, a kutya
tulajdonosoknak is, hogy a Balaton partunk, utcáink, zöld területeink tiszták, gondozottak, kutya
ürüléktől mentesek legyenek, és ezért mi magunk tehetünk a legtöbbet. A kedves kutya
tulajdonosoknak szeretném figyelmébe ajánlani a NÉBIH által kiadott Kutyakötelesség című
kiadványt, ami az interneten is megtalálható, érdemes elolvasni. Befejezésül álljon itt a jól ismert
közmondás, akinek nem inge ne vegye magára, akikre viszont vonatkozik ők a sértődés és harag
helyett próbálják meg kulturált viselkedést a szabályok betartását és a legközelebbi sétákhoz
szíveskedjenek zacskót vinni.
Gazda Jánosné
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der öffentliche Bereich ist keine Hundetoilette!
Ich weiß, dass ich nicht den schönsten Titel für meine Gedanken gefunden habe, aber wenn Sie sie
durchlesen, ist er vielleicht verständlich. Bevor ich beschuldigt werde, wütend auf Hunde zu sein,
muss ich klarstellen, dass ich Tiere wie Hunde liebe, schließlich ist das Tier nie der Schulde,
sondern sein Besitzer.
In letzter Zeit gab es in unserer Gemeinde auch mehrere Aufrufe zur verantwortungsvollen
Hundehaltung. Ich möchte dies durch das erwartete Verhalten beim Spaziergang mit dem Hund
ergänzen. In den letzten Jahren ist der Spaziergang mit dem Hund auch in unserer kleinen Stadt
"in Mode" geworden. Bewegung ist gesund und gut für die Tiere (einschließlich ihrer Besitzer).
Jeden Tag treffen wir Spaziergänger mit Hund am Ufer des Plattensees, an den Stränden und in
öffentlichen Bereichen. Leider "treffen" wir die Spuren auf der Straße unterwegs überall, auch
wenn wir sie nicht persönlich treffen. Oder auch wenn wir nicht aufmerksam genug sind, können
wir in die Spuren treten. Ich denke, es ist nicht schwer herauszufinden, wovon ich spreche: ja, über
Hundedreck (oder ich kann - nicht schön ausgedrückt - den „verlassenen" Hundekot schreiben).
Es wäre gut und kann vernünftigerweise erwartet werden, dass Hundebesitzer die Spuren ihres
Hundes während des Spaziergangs entsorgen. Nicht nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist
(Tierschutzgesetz, Kommunalverordnung), sondern es wäre auch wichtig, unsere Umwelt zu
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schützen. Ich war erstaunt zu sehen, dass im September, als der Strand nicht mehr in Betrieb war,
aber es ein schöner sonniger Tag zum Baden war, die Nehrung mit Hundedreck bedeckt war. Dies
wird offensichtlich von der großen Welle ins Wasser getragen. Außerdem mischen sie sich in den
Sand ein und dann baden und spielen die kleinen Kinder dort. Denken die nachlässigen, sorglosen
Besitzer darüber nach? Entlang der Promenade müssen wir sehr vorsichtig sein, wohin wir treten.
Ich gehe davon aus, dass die Tierhalter zu Hause und im Garten den tierischen Kot aufräumen und
tagtäglich nicht darauf treten und herumlaufen. Warum werden sie in diesem Fall anspruchslos und
nachlässig, wenn sie aus dem Tor treten?
Der öffentliche Bereich ist keine Hundetoilette! Die Hundehalter haben keine Wahl, sie müssen
es berücksichtigen. Ich hoffe, dass mehrere Hundehalter darüber nachdenken. Es gibt einige
Besitzer, die mit einem guten Beispiel vorangehen und sich um die Abfälle ihres Hundes kümmern,
für sie wir dankbar sind. Es wäre gut, wenn sie alle diesem Beispiel folgen würden. Es liegt im
Interesse aller von uns, auch den Hundebesitzern, das Ufer des Plattensees, die Straßen und die
Grünflächen sauber, gepflegt und frei von Hundekot zu halten. Und deshalb können wir selbst die
meisten tun. Ich möchte den lieben Hundebesitzern die Veröffentlichung der Hundehalterpflichten
des NÉBIH (Ungarisches Amt für Lebensmittelsicherheit) empfehlen, die auch im Internet
verfügbar ist. Es lohnt sich zu lesen. Abschließend das bekannte Sprichwort. Wenn es nicht dein
Hemd ist, sollst du es nicht anziehen. Aber diejenigen, die davon betroffen sind, versuchen, sich
kultiviert zu verhalten, anstatt sich zu beleidigen und zu ärgern, indem sie Regeln befolgen. Bitte
bringen Sie für Ihre nächsten Spaziergänge eine Tüte mit.
Schreibt: Jánosné Gazda
Übersetzt: Hartel Sebastian
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Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja
18.00-19.00 Kangoo Jumps edzés
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
Csütörtök: 14.00-16.00 Ügyes-kezek szakkör
17.00-18.00 Gerinc prevenciós torna
17.00-órától Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő. Várjuk a jelentkezőket!
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
17.30-19.30 Kangoo Jumps edzés
Szombat: Színjátszó-kör próbák
Kedd:

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya és társasjáték lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár- epont nyitva tartása:
Kedd-csütörtök-péntek:8.00-10.00;14.00-19.00
Szerda:8.00-10.00;14.00-18.00
Szombat:14.00-18.00

Kiemelt programok:
február 22. Hagyományőrző Farsangi Bál
március 7. Mesékkel a világ körül - foglalkozás 5-10 éves korosztály számára
március 15. 9:15 Ünnepi megemlékezés
március 21. 14 órától Egészség és sportnap
április 4. 15 óra Költészetnapi szavalóverseny
Tervezett szakkörök:
Aprók tánca; kisgyermek néptáncoltatás, Baba-mama ringató csoport
A kiemelt programokról bővebb tájékoztatás a plakátokon.
Bővebb felvilágosítás a Könyvtárban. Várjuk a jelentkezőket!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
________________________________________________________________________________
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ügyfélszolgálatához,

Forduljon az
ha

 neme,
 faji hovatartozása,
 bőrszíne,
 nemzetisége,
 politikai vagy más véleménye,
 vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
 nemzetiséghez való tartozása,
 fogyatékossága,
 anyasága vagy apasága,
 életkora,
 egészségi állapota,
 anyanyelve,
 családi állapota,
 szexuális irányultsága,
 nemi identitása,
 vagyoni helyzete
 vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel dr. Kovács Ferenc somogy megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását

06 30/927-4487
somogy@egyenlobanasmod.hu

Impresszum
Egyenlő bánásmód
– mindenkit megillet!

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT.
A márciusi szám lapzártája március 05.!
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