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Közgyűlést tartott a 3B Turisztikai Egyesület
Május 10én Balatonkeresztúron tartott köz
gyűlést Balatonberény, Balatonkeresztúr és Ba
latonmáriafürdő közös idegenforgalmi civil
szervezete, a 3B Turisztikai Egyesület. Balla
György elnök beszámolt a 2016. évi tevékenység
ről, illetve a 2017. évi tervekről.
A Balatonberényt (is) érintő 2017. évi fejlesz
tések a következők:
1. Elkészült az új egyesületi arculat és logó, amely
így néz ki:

Az arany szín Balatonkeresztúrt, a zöld Bala
tonberényt, a kék pedig Balatonmáriafürdőt jel
képezi. A jövőben megjelenő kiadványok az új
arculat elemeit fogják tartalmazni.
A három település alkotta turisztikai desztiná
ció jelmondata a következő:

2. Hamarosan fotópontokat alakít ki az egyesü
let Balatonmáriafürdőn és Balatonberényben (A
berényi helyszín az ún. Henger park lesz), ahol a
hozzánk látogatók balatoni háttérrel készíthet
nek fényképet. A fotópont keretén olvasható lesz
a településnév, így a közösségi oldalakon való
megosztással a turisták egyúttal községünket is
reklámozzák.
A fotópont így fog kinézni:

Folytatás a 15. oldalon.
Sajnálattal értesítjük Kedves Olvasónkat, hogy
személyes okok miatt a Balatonberényi Tükör
kép nyártól megszűnik. Az utolsó szám várha
tóan június közepén jelenik meg, és az újság a
nyári szünet után nem kerül többé kiadásra.
Aki szeretne még bármilyen cikket megjelen
tetni a lapban, a júniusi példányban még meg
teheti, a hátoldalon, az Impresszum rovatban
közölt leadási határidő betartásával.
Megértésüket köszönjük.
a Balatonberényi Tükörkép szerkesztősége
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45 millió forintot nyert
önkormányzatunk a
balatonberényi óvoda
fejlesztésére
A Somogy megyei Területi Operatív Program
keretéből 45 millió forintos támogatást nyert Ba
latonberény Község önkormányzata a Csicsergő
Óvoda felújítására, derült ki azon a sajtótájékoz
tatón, melyet május 8án tartott a kaposvári me
gyeházán Bíró Norbert, a megyei közgyűlés
elnöke és Móring József Attila, Somogy fejleszté
si biztosa.
A megyei elöljárók reménye szerint már az idén
májusban megszülethetnek a támogatói szerződé
sek a nyertes települések és a Magyar Államkincs
tár között.
www.balatonbereny.hu

Temetői emlékmű felújítása
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti In
tézet és Múzeum által az I. világháborús hadisí
rok és emlékművek felújítására kiírt pályázaton
sikeresen szerepelt önkormányzatunk.
A temetői emlékmű felújítására 999 400 Ftot
ítélt meg a kiíró. Ehhez az önkormányzat 127 760
Ft önrészt vállal fel. Az 1972ben, Vörös József
plébános szervezésében felállított műkőoszlop
átfogó felújításra szorul, amelyre most egyéb
munkálatok mellett lehetőségünk nyílik. Célunk
hősi halottaink számára méltó környezetet bizto
sítani, az utókor számára gondozott, helyreállí
tott emlékoszlopot hagyni.
Horváth László
polgármester

Kedves Balatonberényi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy

május 18án, csütörtökön,
18.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart
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Balatonberény Község
Önkormányzatának nyilatkozata a
naturista strandra vonatkozóan
A balatonberényi naturista strand és kemping
1987 évi alapítása óta Balatonberény Község Ön
kormányzatának 100%os tulajdonában van. A
létesítményt 2018. 12. 31ig a Balatontou
rist bérli az önkormányzattól, az üzemeltetést
az önkormányzat hozzájárulásával a Zala Kem
pingek Kft. végzi, és partnerként használja a
Balatontourist értékesítési csatornáit.
A közelmúltban internetes portálok, sajtóter
mékek, egyes televíziós csatornák etikátlan mó
don, előzetes tájékozódás nélkül, tényként
közölték, hogy a balatonberényi naturista strand
és kemping a Balatontourist tulajdonában van.
Balatonberény Község Képviselőtestülete nem
tervezi a kérdéses ingatlan értékesítését, és
mélységesen elítéli az ingatlan jelenlegi tulajdo
ni helyzetével ellentétes megalapozatlan hírek ter
jesztését, melyek megütközést keltenek
a
község lakosainak körében.
Horváth László
polgármester

Köszönetnyilvánítás
Balatonberény Község Önkormányzatának Kép
viselőtestülete nevében ezúton mondok köszö
netet Barjákné Martin Juditnak, Horváth
Lászlónénak és Horváth Lászlónak a Kossuth téri
játszótéren felállított, a legkisebbek és szüleik ál
tal hatalmas örömmel fogadott húsvéti installáció
elkészítéséért!
Horváth Péter
alpolgármester

Értesítés rendelés elmaradásáról
Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy ügyeletben való részvé
tel miatt május 18án (kedden) és május 25én
a Művelődési Házban.
(kedden) a rendelés elmarad.
Helyettesem fent nevezett napokon Dr. Dara
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak bont Ferenc lesz, aki a betegeinket saját rendelő
jében
látja
el.
Telefonos
elérhetősége:
hozzánk bizalommal!
85/377036 vagy 06/209392941.
Tisztelettel:
Balatonberény Község Önkormányzati
Dr. Belina Csaba
Képviselőtestülete
háziorvos
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45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet
Álláshirdetés idegenforgalmi
adóellenőr munkakör betöltésére szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevé
kenységének részletes bemutatásával

FELHÍVÁS
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet köztisztviselői
munkakörben ellátandó
IDEGENFORGALMI ADÓELLENŐRI
álláshely betöltésére,
2017. június 1től szeptember 15ig terjedő időszakra,
Balatonberény község közigazgatási területeire.

Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a
pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem
áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pá
lyázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizo
nyítványt kérelmezte)

A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozati eljá
rás lefolytatásáról, nem áll cselekvőképességet ki
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny záró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése
esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szem
ségi körök:
ben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyel
Helyszíni ellenőrzési tevékenység keretében el mi büntetés hatálya alatt, amely miatt
lenőrzi a szálláshelyszolgáltatói tevékenységet költségvetési szervnél nem alkalmazható.
folytató személyek az adózás rendjéről szóló tör
Pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályá
vényben, helyi adó törvényben, valamint az ön
kormányzati rendeletekben foglaltak szerinti zati anyagában foglalt személyes adatainak a pá
idegenforgalmi adó kötelezettségeinek teljesíté lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a
sét. Az ellenőrzési tevékenységet az ellenőrök ki döntéshozó részéről a pályázati eljárásban részt
vevők általi megismeréséhez
zárólag párban végezhetik.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, bün 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a teljesít
tetlen előélet, Középiskola/gimnázium, és közgaz mény elvárásra vonatkozó rendelkezések az
dasági,
kereskedelmi,
vendéglátóipari, irányadók.
idegenforgalmi szakképesítés vagy középiskolai
A munkakör betölthetőségének időpontja:
végzettség és az OKJ szerint: idegenforgalmi mene
A munkakör legkorábban 2017. június 1. napjá
dzser, idegenforgalmi technikus, vendéglátó mene
dzser,
vendéglátó
technikus,
kereskedelmi tól tölthető be.
technikus, idegenforgalmi ügyintéző szakképesítés.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 22. 12 óra Közös Önkormányzati Hi
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
vatal 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. aján
lott
küldeményként.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Pályázati feltételek:

• angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
• német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás,
• adóigazgatási gyakorlat,
• saját gépjármű,
• helyismeret
• Balatonberényi életvitelszerűen tartózkodás.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé
nyeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, eredménytelennek nyilvánítására.
A munkáltató szolgálati lakást, és bejárási költ
igazolások:
séget, közlekedési eszközt nem tud biztosítani.
A feltételként előírt iskolai végzettséget tanú
sító okirat másolata

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
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Pályázat családsegítő munkakör
betöltésére
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
CSALÁDSEGÍTŐ
Munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony jellege/idő
tartama:
Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkal
mazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Az Alapszolgáltatási
Központ 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. sz.
alatti központi iroda, valamint Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Balaton
szentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs, Szegerdő és
Főnyed település közigazgatási területe.
A munkakörbe tartozó feladatok:

A hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex
családgondozás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus
• családsegítésben, gyermekjóléti ellátásban
szerzett, legalább 13 év szakmai tapasztalat
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma
zások)
• B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a
pályázó szakmai önéletrajza, végzettséget igazoló
oklevelek, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá
lyázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, isme
retek gyakorlati alkalmazása, határozottság,
döntésképesség.
A pályázat benyújtásának határideje:

2017. május 18.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. május 23.
Amunkakör: 2017.június01.napjátóltölthetőbe.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Petkess Kornélné intézményvezető
nyújt, a 06/85/376296, vagy 06/30/8200933
as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri
Alapszolgáltatási Központ címére történő meg
küldésével 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.

2017. május

• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat
bázisban szereplőazonosító számot: 69/2017. vala
mint a munkakör megnevezését: „családsegítő”.
Petkess Kornélné
Intézményvezető

Indul a határszemle Somogyban
A Földművelésügyi Minisztérium elrendelte a
2017. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását,
amelyet idén a megye erdő nélküli termőterüle
tének 10 százalékán kell elvégezni. A Járási hiva
talok földhivatali osztályának mezőgazdászai a
határszemléket 2017. május 10én kezdik meg és
2017. augusztus 31én fejezik be.
A komplex határszemlék során a hasznosítási
kötelezettség ellenőrzését 2017. július 1től, a
parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíni el
lenőrzési munkáival közösen kell végrehajtani. A
határszemlén a földhivatal elsősorban a mező
gazdasági termelésre alkalmas és ennek megfele
lő művelési ágban (szántó, rét, legelő,
gyümölcsös, kert, stb.) nyilvántartott területeken
a hasznosítási, továbbá a mellék és ideiglenes
hasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. A
hasznosítási kötelezettség teljesítése a földhasz
náló/tulajdonos feladata. A parlagfű elleni véde
kezés keretében a gazdálkodóknak meg kell
akadályozniuk a gyomnövény virágbimbós álla
potának kialakulását.
A határszemlék további feladata: a nyilvántar
tott és természetbeni állapot egyezőségének, a
„beruházási területként” nyilvántartott területek
hasznosításának, a kihasználatlan kivett művelé
si ágú területek újrahasznosításának, a különbö
ző hatósági engedélyekben előírt kötelezettségek
teljesítésének, a termőföld engedély nélkül tör
tént más célú hasznosításának ellenőrzése.
Ez évben is kiemelt jelentőségű feladat a dűlő
utak és a vízelvezető árkok állapotának felméré
se. A mulasztónak a járási hivatal minden
esetben felhívást küld kötelezettségének teljesí
tésére, amelyben határidőt állapít meg, illetve
nem teljesítés esetére a várható szankcióról is tá
jékoztatást ad.
Aki  a felhívás ellenére  a hasznosítási, /ide
iglenes, mellékhasznosítási/ kötelezettséget ne
ki felróhatóan elmulasztja, földvédelmi bírságot
köteles fizetni, amely a hasznosítatlan terület
aranykorona értékének 2000szeres szorzata.
Ezúton hívjuk fel a földhasználók, illetve a föld
tulajdonosok figyelmét, hogy a hasznosítási, vala
mint
a
parlagfű
elleni
védekezési
kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni.
(Somogy Megyei Kormányhivatal)
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eredményes minősítése, kifogástalan életvitel, il
letve hozzájárulás annak a szolgálati viszony lé
tesítése előtti, valamint a szolgálati viszony
fennállása alatti ellenőrzéséhez.

További részletes információk:
Az Országos Rendőrfőkapitányság pályázatot
http://www.police.hu/hirekesinformaciok/ha
hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Be
vetési Osztályainak állományába járőrtárs beosz tarvadaszkepzes
A pályázatot elektronikus úton a hatarvad
tás betöltésére.
asz@orfk.police.hu címre, postai úton az Orszá
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú gos Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási
moduláris képzésben vesznek részt, amelyet köve Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 46.)
tően – sikeres vizsga esetén – őrjárőrtárs rész lehet megküldeni, vagy személyesen bármely
szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A részt rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük
vevők
a
képzés
első
két
hónapjában írják rá „Határvadász”.
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – Múltad nélkül nem lehet jövőd...
a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12
„Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd,
hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
Mert a jövődnek értelmet a múltad ad,
A beosztásban ellátandó feladatok:
És neked is tenned kell valamit azért,
Az őr, járőrtárs részszakképesítéssel rendel
Hogy magyarnak nevezhesd önmagad.”
kező hivatásos állományú járőrtársak a Határva
dász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában
Amikor azt mondjuk, MAGYAR vagyok, mit is
vesznek részt.
jelent ez nekünk? Itt élni ebben a Hazában?
De élni és részt venni más. Részt venni egy
Illetmény:
adott település életében áldozat. Az önkéntes
· a képzés első két hónapjában a modulzáró
munka azért, hogy a falunk szebbé, lakhatóbbá
vizsgáig bruttó 161 000 Ft/hó munkabér,
váljék, teszi az itt élőket a településünk valódi
· a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szol
gálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 polgáraivá.
Áldozatot vállalni, elmenni egy ünnepre, feláll
Ft/hó alapilletmény,
· teljesítményjuttatás az előző év egyéni telje ni a kényelmes karosszékből. Kizökkenni a min
dennapok szürke világából.
sítményértékelésétől függően.
Részt venni a civil szervezetek életében. Meg
Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer
által garantálva négy évenként emelkedik. A vallani magyarságunkat azzal, hogy ott vagyunk,
rendvédelmi életpályamodell keretei között a amikor egy ünnep keretében emlékezünk.
magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzett
ség megszerzését követően magasabb beosztásba
Vane időnk, affinitásunk? Akarunke magya
történő kinevezés lehetősége biztosított.
rok lenni? A környezetünkhöz, az alkotó egészhez
kötődni?
Munkavégzés helye:
Köszönet azoknak, akik szabadidejüket áldoz
A sikeres záróvizsgát követően a Készenléti zák fel azért, hogy a közösség valódi tevőleges
Rendőrség budapesti, orosházi, szegedi, kiskun
tagjai legyenek. Minden berényi civil szervezet
halasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathe
tagjának.
lyi, győri székhelyű osztályainál.
Azoknak, akik még érzik, hogy az ünnepek min
denkinek szólnak. Részvételükkel kifejezik MA
Felvételi követelmények:
Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, magyar GYARSÁGUKAT.
Hiszen tenni, ott lenni ÁLDOZAT!
állampolgárság, állandó belföldi lakóhely, érett
ségi bizonyítvány, büntetlen előélet, fizikai alkal
Barjákné Martin Judit
masság, pszichológiai alkalmasság, egészségügyi
alkalmasság, pályaalkalmassági elbeszélgetés
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Döntött a Képviselőtestület
2017.04.27.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a strand
fejlesztési pályázatot április 30ig kell benyújtani,
majd ismerteti a pályázat tartalmi elemeit és költsé
geit. A Kft. nettó 35.958 174 Ft összegre nyújt be pá
lyázatot. Elmondja, hogy az OKISZ üdülő területére
két pályázatot nyújtottak be a felhívásra.
Kéri, hogy a bizottság támogassa azon döntési
javaslatot, hogy a 2018/19. tanév vonatkozásá
ban az iskolai körzet kijelölése kapcsán meggon
dolja azon lehetőséget, hogy a balatonkeresztúri
iskolai körzethez csatlakoznának. Ez csak egy
szándéknyilatkozat nem végleges döntés.
A hulladékszállítás szervezésével kapcsolatos
információkat a képviselőtestület tagjai számára
elektronikusan megküldte. A május 2án tartan
dó Marcali Kistérség Többcélú Társulás ülésén is
foglalkoznak a kérdéssel. A jövőben olyan cég
láthatja el a szolgáltatást, amely legalább 100
ezer főt lefed. A tervek szerint három térség fog
össze ennek érdekében, és az új cégben alvállal
kozók a jelenlegi szolgáltatók lesznek.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ön
kormányzat 101.798 e Fttal rendelkezik a szám
láján.
A kerékpárutak felújítása kapcsán a NIF Sió
fokon tartott tájékoztatót, melyen elhangzott,
hogy a balatonberényi kül és belterületi szakaszt
újraaszfaltozzák, egyes helyeken szélesítik.
Az Arany Alma Egyesület megkereste az önkor
mányzatot, azzal a kéréssel, hogy az erdei iskolában
szeretnének egy alternatív oktatási intézményt
működtetni. Az egyesület képviselői a PTKI Bizott
ság ülésén részletes tájékoztatást adtak elképzelé
seikről. Az önkormányzat részéről minden
körülményt meg kell vizsgálni az ingatlan bérbe
adása, más jellegű hasznosítása kapcsán. Ezzel
kapcsolatosan 2019ig fenntartási kötelezettség
terheli az önkormányzatot, miután a vizesblokk
pályázati támogatásból került felújításra.
Gazda János képviselő kérdésére elmondja,
hogy a kerékpárút felújításának konkrét idő
pontjáról nincs információja. Bejelenti, hogy
Horváth Zoltán István képviselő április 25én
már igazolta ismételt felvételét a KOMA nyilván
tartásba.

2017. május

 A Képviselőtestület a két ülés között vég
zett munkáról, fontosabb eseményekről, intéz
kedésekről adott beszámolót elfogadta.
 A Képviselőtestülete megismerte a NAV Sm.
Igazgatósága tájékoztatását Horváth Zoltán Ist
ván képviselő KOMA törléséről. A képviselő
testület Horváth Zoltán István képviselő tekinteté
ben további intézkedést nem tesz, mivel ismételt
felvételét a KOMA nyilvántartásba igazolta.
 A Képviselőtestület a 7/2004.(V.30.) önkor
mányzati rendeletével jóváhagyott Településren
dezési Terve végrehajtása (Kertaljai közút
kialakítása) érdekében felhatalmazza a polgár
mestert, hogy a Balatonberény 04/2, 04/3, 04/6,
és 04/10 hrszú ingatlanok vonatkozásában a
Somogy Megyei Kormányhivatalnál részleges ki
sajátítási eljárást kezdeményezze.
 A Képviselőtestület a 2017. április 6án a
Reál Munkagép Kftvel megkötött kivite
lezési szerződés módosítására vonatkozó
javaslatot – figyelemmel az ajánlattételi határ
időt követően bekövetkezett az Ajánlatkérő által
előre nem látható változásra  támogatja, mely
szerint annak nettó 39 122 968 Ft vállalkozói díja
25 081 352 Ft + áfa összegre változik, és melynek
tárgyából a strandi szervizút, lídó út és járda épí
tése kikerül. A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
 A Képviselőtestület a 2018/19. tanév vonat
kozásában szándéknyilatkozatot tesz arra,
hogy Balatonberény község beiskolázási
körzethatárát a Balatonkeresztúri Festetics
Kristóf Általános Iskola illetékességi területében
kívánja meghatározni.
Közbiztonsági beszámoló
Előadó: Beck Péter őrsparancsnok
Horváth László polgármester
A Képviselőtestület minden évben tárgyalja a
település közbiztonságával, közrendjével kapcso
latos rendőrségi beszámolót. Miután a statiszti
kai adatok szerint csökken a bűnesetek száma,
dicséret illeti az őrs állományát.

Gazda János képviselő
Véleménye szerint a bűnesetek csökkenéséhez je
lentősen hozzájárult a településen elhelyezett térfi
gyelő kamerák jelenléte is. Ennek komoly visszatartó
ereje van, és ezért úgy gondolja, hogy amennyiben
 A Képviselőtestület a lejárt határidejű anyagi fedezet lesz rá, bővíteni kell a kamerák szá
határozatok végrehajtásáról adott jelentést mát. Megköszöni a rendőrőrs munkáját, mert nyu
elfogadta.
galom van a településen bűnesetek terén.
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Horváth Péter alpolgármester
A térfigyelők kameráknak és a rendőrség rend
szeres járőrözésének is köszönhetően a települé
sen és annak zártkertjében is nyugalom van.
Megköszöni a rendőrség munkáját, az állampol
gárbarát hozzáállást, amelyek a polgárok részéről
is elhangzottak visszajelzésként. A kamerarend
szer bővítését szintén fontosnak tartja. Felkéri a
rendőrséget, hogy a vonatpótló autóbuszok köz
lekedésére figyeljenek oda, mert jelentősen túllé
pik a sebességhatárokat, és ez a lakott területen
veszélyes helyzeteket teremthet. Javasolja, hogy
külön levélben is jelezze a kapitánynak az önkor
mányzat köszönetét az őrs munkájáért.
Jeroscsáki Józsefné képviselő
A kameráknak és a rendszeres járőrözésnek kö
szönhető, hogy a településen a bűnesetek száma
csökkent. Külön örömmel tapasztalta, hogy a zárt
kertben is rendszeresen találkozhatnak a járőrökkel.
 A Képviselőtestület a „Beszámoló Balaton
berény település közrend, közbiztonsági, közle
kedésrendészeti helyzetéről 2016.” előterjesztést
megtárgyalta, azt elfogadta. Az önkormányzat
megköszöni a Balatonkeresztúri Rendőrőrs
munkáját a község közrendjének, közbiztonságá
nak biztosításában.
 A Képviselőtestület a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédel
mi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést meg
tárgyalta és értékelte.
 A Képviselőtestülete az előterjesztésben fog
laltakat elfogadja és ennek keretében, a Gyer
mekjóléti Szolgálat valamint az Alapszolgáltatási
Központ beszámolóit és tevékenységét jónak ér
tékeli.
 A Képviselőtestület az Alapszolgáltatási Köz
pont 2016. évi tevékenységéről adott beszámolót
elfogadta.
Horváth László polgármester
Köszönetét fejezi ki az értéktár összeállítójának,
Horváth László úrnak, és egyben felkéri, hogy az
értéktár jövőbeni gondozásában is vegyen részt.
Erről majd a későbbiekben tárgyaljanak. Az érték
tár anyagát a honlapra is elhelyezik, de pár pél
dányt nyomtatásban is célszerű lenne elkészíteni,
beköttetni és a könyvtárban elhelyezni.

2017. május

zését pártolja. Még egykét apróbb kiegészítést,
módosítást előtte elvégez az anyagon, illetve ka
pott észrevételeket, amelyekkel korrigálni kell.
További tördelési, szerkesztési munkákat elvé
gez, és már alkalmas lesz honlapon való közzété
telre. A tv képernyője előtt is megköszöni
mindenkinek a munkáját, közreműködését, akik
az értéktár összeállításában segítették, amely
nem egyszemélyes munka, hanem sok segítőkész
ember munkáját jelenti.
Barjákné Martin Judit értéktár bizottság
tagja
Az értéktár bizottság is tárgyalta az összeállí
tott anyagot, amely összefogott, használható do
kumentum, apróbb javításokkal elfogadásra
javasolja. A Képviselőtestület akár a helytörté
neti füzetek részeként is kiadhatná az értéktár
anyagát, mert az internet egy elöregedő települé
sen nem igazán biztosít mindenkinek hozzáféré
sét. A helyi, idős személyek tovább segíthetik az
értéktár bővítését. Megköszöni Száli Richárd úr
nak is szakmai véleményét.
Horváth Péter alpolgármester
A településnek kész értéktára soha nem lesz,
hiszen az mindig bővülni fog. Az értéktár nyom
tatásban való megjelenéséhez az NKA pályázati
kiírását javasolja áttekinteni.
Az önkormányzat részéről egy nemes gesztus
lehetne, hogy minden háztartásba eljuttatják
nyomtatásban az értéktárat. Ennek költségeit fel
kell mérni. Megköszöni Horváth László tanár úr
nak a munkáját, aki nagyon sokat dolgozott az ér
téktáron és színvonalas munkát adott ki a kezéből.
Akár saját virtuális értéktárat is létrehozhatnak
akár a honlapon belül, vagy önállóan, mert sok
olyan archív felvétel van a község tulajdonában,
amely, kép és hanganyag és fontos a település
életében, így az 1962es Betlehemes felvétel, vagy
az eredeti Bartók gyűjtés a településen.
Jeroscsáki Józsefné képviselő
Eőry Béla személye és munkássága is fontos a
település életében, és személyes megbeszélése so
rán úgy nyilatkozott Eőry úr, hogy nem zárkózik el
az értéktárban való szerepeltetése ellen. A SzEKO
bizottság az értéktárat elfogadásra javasolja.

Horváth László polgármester
Kéri a lakosságot is, hogy keresse meg Horváth
László
tanár urat, és névvel, indokolással ellátva
Horváth László értéktár összeállítója
Az értéktár anyagának honlapon való elhelye jelezzék kiegészítéseiket az értéktár kapcsán.
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Döntött a Képviselőtestület
2017.04.27.
A következő javaslatot bocsátja szavazásra:
Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete az előterjesztés szerinti Értéktár
összeállítást elfogadja. A képviselőtestület az
Értéktár anyagát a honlapon közzé teszi, és fel
kéri a polgármestert, hogy a kiadvány várható
költségeiről, valamint az értéktár jövőben gon
dozása kapcsán az Értéktár bizottság bevonásával
készítsen előterjesztést.
 A Képviselőtestület az előterjesztés szerinti
Értéktár összeállítást elfogadja. A Képviselőtes
tület az Értéktár anyagát a honlapon közzé teszi,
és felkéri a polgármestert, hogy a kiadvány vár
ható költségeiről, valamint az értéktár jövőbeni
gondozása kapcsán az Értéktár bizottság bevoná
sával készítsen előterjesztést.
 A Képviselőtestület megtárgyalta a Marcali
Kistérség Többcélú Társulása által végzett belső
ellenőrzés 2016. évi éves összefoglaló jelentésről
szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadta.
 A Képviselőtestület a balatonberényi 712
hrszú, kivett hétvégéi ház, gazdasági épület mű
velési ágú és730 m2 területű ingatlan 322/1460
tulajdoni részarányát a tulajdonostársak Forgác
Florian és Forgácová Júlia részére 1.850.000 Ft
vételárért elidegeníti.
 A Képviselő Testület alapján a vízgazdálko
dásért felelős miniszter – a nemzetgazdasági mi
niszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben –meghirdetett a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 3. melléklet I. 1. pont szerinti lakossági
víz és csatornaszolgáltatás támogatására
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármes
tert az állami támogatás igénylésének benyújtá
sára és a pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.

2017. május

Előnyei: nem jár anyagi elkötelezettséggel, vi
szont a jövőt illetően a közfoglalkoztatás átszer
vezése, annak kivezetése esetén lesz olyan
szervezeti forma, amelyben és amellyel a mun
kanélküli, szociálisan hátrányos helyzetben levő
polgároknak segítséget nyújthatunk és az önkor
mányzati feladatellátást is segíti.
Több fórumon elhangzott, hogy a közmunka
program átalakul. Balatonberényben sikeresnek
mondható a közmunka program, mert a telepü
lésüzemeltetésben nagyon nagy segítséget jelen
tett,
jelentettek
a
programok.
Minden
közmunkában résztvevőnek ezúton is megköszö
ni munkáját. A jövőt illetően a közmunka prog
ramok csökkenése várható, és az érintettek
szövetkezeti formában történő gazdasági szférá
ba való visszavezetése.
 A Képviselőtestület megismerte a Szelek
Szárnyán Turisztikai Szociális Szövetke
zet alapításáról szóló előterjesztést, kezdemé
nyezést, és abban szövetkezeti alapító tagként
részt kíván venni. A képviselőtestület felhatal
mazza a polgármestert, hogy a szövetkezet alapí
tásával kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye,
azokat aláírja.
 A Képviselőtestülete megismerte a TANNA
Asztalosipari Szociális Szövetkezet alapítá
sáról szóló előterjesztést, kezdeményezést, és ab
ban szövetkezeti alapító tagként részt kíván
venni. A képviselőtestület felhatalmazza a pol
gármestert, hogy a szövetkezet alapításával kap
csolatos jognyilatkozatokat megtegye, azokat
aláírja.

Jeroscsáki Józsefné képviselő
A Kossuth téri játszótér keleti oldalán nagyon
indokolt lenne a kerítés elkészítése. Egyre többen
keresik fel a játszóteret, a havonta tartott baba
mama találkozót is jó időben a játszótéren, sza
badban tartják, és a sok kis gyermek biztonsága
miatt erre szükség lenne.
A posta épület előtti parkolás és a Béke utcai
kikanyarodás problémáját már többedszer veti
Horváth László polgármester
fel, és még mindig nem történt semmi a megol
Önkormányzatunkat két szociális szövetkezet dás érdekében. Nagyon veszélyes helyzetek ala
részéről kerestek meg:
kulnak ki, ezért szükség lenne valamilyen
1. Szelek Szárnyán Turisztikai Szociális Szö jelzőtiltó táblára a posta előtti részen.
vetkezet
2. TANNA Asztalosipari Szociális Szövetkezet
Horváth Péter alpolgármester
A szövetkezetek céljait ismerteti az előterjesz
Köszönetet mond Horváth Lászlóné Csirinek,
tés melléklete szerint.
Barjáknénak és minden közreműködőnek, akik a
Javasolja, hogy az önkormányzat mindkét szö Kossuth téri játszóteret húsvétkor ízléses, érde
vetkezetben, mint alapító tag vegyen részt.
kes dekorációval tették mindenki örömére szép
pé. A média visszhangja is volt.
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A Béke utcai kereszteződésnél véleménye sze
rint nem olyan veszélyes a helyzet, lassan ki lehet
csorogni az utcából. Sajnos nagyon kényelmesek
az emberek és már egy kis távolság is gondot
okoz néha. A naturista strand tulajdonlásával
kapcsolatosan megjelent hazug médiahírek kap
csán akár jogi utat is keresni kellene, mert a tele
pülés nevét politikai felhangokkal tűzdelt
környezetben használták a híranyagokban, alap
talan, nem kellő információk birtokában. A na
turista strand nem eladó, és ilyen szándéka nincs
az önkormányzatnak.
Horváth László polgármester
A posta előtti témában már több ízben tett jel
zést a Kft. ügyvezetőjének. A játszótéri kerítés
költségét a következő ülésre felméri. A temetői
kerítés kapcsán elmondja, hogy a jövő héten kez
di meg a Kft. az alapozását.
A PTKI Bizottsági ülésen elhangzott vélemé
nyek alapján készített egy nyilatkozatot a natu
rista
strand
tulajdonlásával
kapcsolatos
csúsztatott médiahírek kapcsán. Ezt követően is
merteti a nyilatkozatot.
Gazda János képviselő
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az
egyházközség képviselőtestülete úgy döntött,
hogy a templom harangozási szokásain nem kí
ván változtatni. Ez egy évszázados hagyomány és
rend a településen.
Horváth László
polgármester

Döntött a Képviselőtestület
2017.05.08.
A Képviselőtestület megismerte az Aranyalma
Élményiskola Egyesület kérelmét, mely a bala
tonberényi Erdei Iskola ingatlant, alternatív ok
tatási
intézmény
működtetésére
kívánja
bérleményként hasznosítani.
 A Képviselőtestület az Erdei Iskola ingatlant
minden év szeptember 15től május 15ig havi
500 000 Ft bérleti díjért, továbbá a korábbi pá
lyázat fenntartási időszakának kötelezettségei, a
felek kötelezettségeinek, együttműködésének, a
beruházások, átalakítások költségei, azok viselése
kérdéseinek tisztázása mellett bérbe adja az
Aranyalma Élményiskola Egyesület részére.
A Képviselőtestület a Marcali Kistérségi Több
célú Társulás Társulási Megállapodásának módo

2017. május

sításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az
alábbi határozatot hozta:
 A Képviselőtestület a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladat ellátását átruházza a
Marcali Kistérségi Többcélú Társulásra. A módo
sított társulási megállapodást  minősített több
séggel hozott határozatával  jóváhagyta. A
Képviselő testület felhatalmazta a polgármestert
a módosított társulási megállapodás aláírására.
Horváth László
polgármester

Vers és prózamondó verseny a
Művelődési Házban
2017 április 8án, szombaton, Vers és próza
mondó versenyt tartottunk a Művelődési Ház
ban, ahogy minden évben. Sajnos összesen 8
szavalónk volt (velem és a Műv. Ház. vezetővel
együtt), ami nagyon kevés az elmúlt évekhez ké
pest, főleg hogy ebből a számból többen nem be
rényi lakosok voltak. Emlékszem, mikor gyerek
voltam, az ilyen eseményekre eljött az egész csa
lád, sőt a szomszédok, ismerősök is, tömve volt
mindig a kultúrház, ugyanígy a nemzeti ünnepe
ken is, ahol szerepeltünk. Engem általános isko
lás koromban távolabbi rokonom, aki tanítónő
volt, készített fel a versenyre, megtanítva a csa
ládban évtizedek óta keríngő mesés történetet.
Szerettük is csinálni, szerettünk verset tanulni,
kiállni és szavalni. Dagadt a mellünk a büszke
ségtől, szüleink könnyes szemét látva.
Hol van most ez? Azt látom, hogy nemzeti ün
nepeken szereplő gyerekeket a szülő utcai ruhá
ban hozza be, majd szereplés után lekapja a
színpadról, és siet tovább, mert programja van.
Ami elkeserítő. Hozzáteszem, ez nem csak az én
véleményem, többen észrevettük. A saját gyer
mekünk kedvét vesszük el ezzel a szerepléstől, és
a szülő is megfosztja magát az örömtől, hogy lás
sa a gyermeket büszkén szavalni, előadni.
Nagyon sajnálom, hogy ilyen rohanó világban
élünk, de álljunk meg egy pillanatra, és gondol
kozzunk el azon, mit szeretnénk örökül hagyni.
Emlékezzünk vissza a saját gyermekkorunkra!
Remélem jövőre minél többen eljönnek, gyere
kek és felnőttek is! Jöjjünk el, nézzük meg gyer
mekeinket, ismerőseinket, tapsoljuk meg őket,
hiszen ez egy nagyon szép hagyomány!
Varga Paméla
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Balatonberény Krónikája
A Tanácsköztársaság
Az I. világháború szomorúan végződött, de némi pirkadást jelentett, hogy a Tanácsköztársaság ki
kiáltása a községben is elindított egy új mozgalmat a társadalmi átalakulás felé.
Az első napokban a közigazgatás még mozdulatlan volt.
Marcaliból jöttek járási kiküldöttek, akiknek instrukciója alapján megalakult a „Munkástanács”.
Kovács József községi bíró elnökletével az alábbi tagokat sorolhatjuk fel:
Elnök: Kovács József bíró,
Elnökhelyettes: Varga Sz. László rendőr,
Tagok: Varga József cipész, Vilisics József, Varga János, Benczik József, Kertész János, Seli Kál
mán, Takács János földművesek, Varga István szabó.
Tulajdonképpen a községi elöljáróság alakult át munkástanáccsá. Csupán egykét szegényebb sor
sú embert vettek soraik közé. A programot a járási instruktoroktól vették át. Programjuk volt első
sorban az ellátás biztosítása. Továbbiakban a rend fenntartása, majd a földosztás. Egyik tag
Kaposvárról élelmezési cikkeket, cukrot és ruházati árut hozott, melyet a nincstelenek között osztot
tak ki. Szélsőséges cselekedetek nem voltak. Az igazság jogán a grófi magtárból gabonát osztottak a
rászorulóknak. Arról is szó volt, hogy a gróf földjén szövetkezetet kellene alakítani.
Ami jelentős esemény volt, hogy a nagy Armuthtelepen szervezzék meg a tanítók megyei tanfo
lyamát. Az esti előadásokon a község érdeklődő lakói is részt vehettek.
A munkástanács egyébként az elöljárósági módszerekkel dolgozott tovább. Elméleti felkészültsé
gük nem volt a forradalmi szellemben való irányításra. Tulajdonképpen még a kommunista párt sem
alakult meg. A községben alig lehetett észrevenni változást. A marcali vérengzéseknek csak a híre ju
tott a községbe.
A Tanácsköztársaság bukása után jártak a községben a Prónay különítményesek1. A papot, Frászt
Endrét megkérdezték, hogy történte kilengés, vagy a papnak bántódása. A pap megnyugtatta őket,
hogy a községben bántódása nem történt senkinek. Ezzel a különítmény elvonult.
A munkástanács feloszlott, és Kovács János folytatta bírói tevékenységét. A nagy grófi ellenállás
ellenére sem lehetett elodázni a földreformot.
1920ban a Nagyatádiféle földreform végrehajtására földosztó bizottság alakult Darvas János bí
ró vezetésével. Tagjai voltak: Varga L. János és Bene József. Az 1920. évi 36. törvénycikket Nagyatádi
Szabó István földművelésügyi miniszter terjesztette be, és 1920. augusztus 5én fogadta el a horthys
ta nemzetgyűlés. Eleve azt a célt szolgálta, hogy minimális engedmények árán megőrizze a nagybir
tok pozícióját.
Ez alkalommal a balatonberényi csendőrőrs is kapott Balatonszentgyörgyön 9 kh. földet. Ezen kí
vül Balatonberényben kiosztottak 60 szükségházhelyet 16 kh. területtel. Ez volt a díja a lakosság I.
világháborús szenvedéseinek, de a földéhség továbbra is megmaradt.

Társadalmi élet és a lakosság rétegeződésének kialakulása és fejlődése
A fenti adatokból megtudhatjuk, hogy a lakosság elsődleges és fő megélhetési forrása a mezőgaz
daság, a föld. A földművelési munka mellett kialakult az ellátó tevékenység, ezen belül a közigazga
tási szervezet. A korábban kialakult községi bírói intézmény mellett kifejlődött a községi elöljáróság.
1

A Dunántúlon Horthy Miklós parancsára tisztogató osztagok szerveződtek Prónay Pál vezetésével. A helybeliek felje
lentései alapján elfogták a tanácsállam tisztségviselőit, a munkásmozgalom résztvevőit, vagy a zsidó vallású polgárokat,
értelmiségieket, majd minden bírói ítélet nélkül felakasztották őket.
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Tagjait meghatározott időre népszavazással a község szavazásra jogosult lakossága választotta meg,
élén a bíróval. Persze a szavazásra jogosultak száma nagyon behatárolt volt, mert az meghatározott
vagyoni helyzethez, iskolai végzettséghez és legalább 56 évi helyben lakáshoz volt kötve.
Az 1867es kiegyezés után kialakult a körjegyzői hálózat. A hatósági ügyeket ott kellett elintézni. A
körjegyzőségekhez több község is tartozott. Balatonberény 1901 előtt a Kéthelyi, 19011928 között a
Balatonszentgyörgyi, 1929tól 1949ig a Balatonmáriai Körjegyzőséghez tartozott.
1949. február 2től a község önálló jegyzőséget kapott, majd az 1950. október 20án tartott tanács
választások után önálló tanács alakult. A helyi tanács 1966. február 15én szűnt meg, amikor Bala
tonszentgyörgy székhellyel Közös Községi Tanács alakult. A községben tanácskirendeltség maradt,
ahol a legszükségesebb hatósági ügyeket lehetett intézni. Később a kirendeltség hatásköre elsorvadt,
mert az ügyek intézését a központi tanács apparátus saját hatáskörébe vonta.
Az orvosi körzet is megegyezik a körjegyzői körzet kialakulásával.
Önálló körzeti orvost az orvoslakás és rendelő megépítésével 1972ben kapott a község Dr. Zsoldos
Miklós személyében.
Nevezetes székhelye volt a község a csendőrség megszervezésének. A község közepén urasági épü
letben volt elhelyezve a csendőrőrs. Hogy mikor alakult, pontos adat nincs, de a 80 éves Kovács Já
nos (hentes) úgy vélekedett „hogy mióta emlékszik, mindig volt Berényben csendőrőrs”.
Bizonyára az 1867es kiegyezés után szerveződött. A községben székelő csendőrőrs felügyelete alá
az alábbi községek tartoztak:
 Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Főnyed,
Hollád, Tikos, Vörs.
A csendőrség helyben létének a rend szempontjából megvoltak az előnyei, de sok tekintetben a
hátrányát is el kellett szenvedni. A csendőrség létszáma 1015 fő volt, élén az őrsparancsnokkal, aki
tiszthelyettesi, vagy alhadnagyi rendfokozatot viselt. A csendőröknek az anyagi helyzetük nagyon jó
volt, mert állami fizetésük meghaladta a más állami alkalmazottakét. Azon kívül a grófi uradalom kü
lön járandóságban részesítette őket. A balatonszentgyörgyi Nemestóthy Szabó György 9 kh. földet
bocsátott rendelkezésükre, míg Hunyady gróf a teljes tüzelési szükségletüket biztosította. Házasság
kötési lehetőségük ellenben behatárolt volt. Csak felsőbb parancsnoki engedéllyel nősülhettek. A fe
leségnek megfelelő vagyonnal kellett rendelkezni. A csendőr, társadalmi lenézettsége ellenére is
kapott vagyonos lányt, aminek oka az volt, hogy a csendőr férj mellett kellemes, kényelmes életet él
hetett. Ha akart, cselédlányt vagy bejárónőt is tarthatott.
A fentebb említett 1932ben kiadott F. Szabó Géza által szerkesztett Somogy megye története és
címtára szerint a község lakossága „1427 fő színmagyar. Ebből római katolikus 1406 fő, református
18 fő, izraelita 3 fő.
Házak száma: 305. Vasútállomás helyben. Szállás: Páli Lajosnál.
Körjegyző: Balatonmáriafürdő. Posta, távbeszélő, csendőrőrs helyben.
Pü.bizt., pü szakasz, Vál.ker. Marcali.
Hatóságok, intézmények:
Községi elöljáróság:
Körjegyző: Kern Pál Balatonmária
Községi bíró: Gergye Ferenc
Postamesternő: Czvencsek Péterné sz.: Sáringer Mária
Állomásfőnök: Darvas János MÁV
Nyers János DSA /Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége/
Csendőrparancsnok: Vitéz Varga József
Egyház és iskola
A Róm.kat. egyházközség, plébános: Gosztolya János.
Római katolikus elemi iskola; kántortanító: Hosszú Lajos.
Tanító: Marton Gergely, Sáringer Ilona
Állatorvos: Steffler László
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Balatonberény Krónikája
Egyesületek, pénzintézetek, szövetkezetek:
Tűzoltó egyesület: parancsnok: Tóth Imre (Totóri)
Levente egyesület: elnök Kern Pál
Főoktató: Hosszú Lajos
Polgári lövészegyesület: elnök Kern Pál
Hitelszövetkezet: elnök Benke István
Háztartási és fogyasztási szövetkezet: vezető Tikos Ernő
Asztalosok: Zsiborács Dezső, Eckert István, Kánya Bertalan, Tikos Lajos
Biztosítási ügynök: Szántó István
Bognár: Nagy József
Borbély: Böröcz Sándor
Cement és mészkőkereskedő: Kovács Kelemen
Cipészek: BerényiKrausz Pál, Horváth Imre, Kovács József, Munk Miksa, Varga József
Cséplőgép tulajdonosok: Darvas János, Haga János, Kétszeri József, Poteczky Mihály
Csónaképítő: Vitéz Nyers István
Fűszer és vegyeskereskedő: Rosenberger Miksa, Rosenberger Rezső, Tikos Ernő fogy.szöv. vezető
Hentesek: Kovács János, Nyers István, Kiss Ferenc
Kádár: Gombócz István
Kocsmárosok, vendéglősök: Czekmeister Margit, Páli Lajos, Verb József
Kovács: Böröcz Pál
Lakatos: Haga János
Szabók: Horváth József, Varga István
Szikvízgyáros: Darvas Ferenc
Vitézek: Vitéz Kiss János földműves, Vitéz Nyers István csónakkészítő”
Fentiek mutatják, hogy a lakosság szolgáltatási szükségleteit biztosító iparos és kereskedőréteg
kialakult.
Az 1900as földbirtokviszonyok között nem említettük a közbirtokosságot (úrbéresek), ez az in
tézmény még a régi faluközösség maradványa. Célja az volt, hogy a lakosság részére kollektíven biz
tosítsa az erdei tüzelőellátást és az állatállomány részére a nyári legeltetést, valamint a pásztorok
fogadását és eltartását. Földhivatali adatok szerint a községi közbirtokosságnak 417 kh. birtoka volt,
amelynek művelési ágankénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Szántó: 20 kh., rét: 8 kh., legelő: 261 kh., erdő: 126 kh., nem műv. 2 kh. Összesen: 417 kh.
Az úrbéri vagyon nem az egész község közös vagyonát képezte, hanem az jogokra oszlott. Az egész
vagyon osztatlan megosztását Ifi Ferenc volt községgazdától tudjuk. Nyilvántartása szerint az úrbéres
ség egész vagyona 286 jog volt. A 286 jog 90 gazda között oszlott meg. Egyegy gazdának lehetett több
joga is, vagy ennél kevesebb; pl. fél jog, negyed jog, mert az örökség tárgyát is képezte. Lehetett adni,
venni is. A férjhez menő lány vagyonként vihette magával az új családba.
A legtöbb joggal az alábbi gazdák rendelkeztek:
Ifi testvérek 7 jog, Deutsch Zoltán 6 jog, Marton György 6 ½ jog, Varga Sz. József 3 jog, Bene Já
nos 3 jog, Hajdú István 2 jog.
Minden jog azonos arányú volt a legeltetésre és az erdei favágási jogra. Jogonként egy darab szá
mosállatot lehetett a legelőre hajtani. Sertést, amennyi szükséges volt. A legelő gondozása a jogosok
közös munkája volt. Legelő tisztítása jogonként kihajtás előtt egykét napot vett igénybe.
A jogok után évi 1520 pengő adót kellett fizetni, amelyet a vezetőség állapított meg. A közbirto
kosság állandóan háromnégy pásztort alkalmazott, akiket a jogosok választottak a pályázók közül. A
tehénpásztort csordásnak nevezték. Volt a lovak pásztora, azt csikósnak, volt a növendékállatoknak,
azt borjasnak, volt a sertéspásztor, azt kanásznak hívták. A pásztorok részére szolgálati lakás volt a
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faluvégen, amely egy nagyszoba, egy konyha és kamrából állt. Az állatok szaporítására apaállatokat
tartottak, melynek gondozása a pásztorok munkájához tartozott. A négy bikát a csordás, a kanokat a
kanász gondozta. A pásztorok évi bére az alábbi volt:
Számosállatonként egy felöntő gabona, búza, rozs volt, amely kb. 12 kgnak felelt meg és évente
egy öt kgos kenyér. Egy kh kukoricaföld, 1 kh rét és 400 n.öl kerti föld, kettő legelőjog.
Az állatösszeírásnál egyéb adomány; tojás, bor, kenyér, stb.
A közbirtokosság alkalmazottai közé tartozott a községi kovács és a csősz is (mezőőr). Őket is
évente a jogosok választották.
Azt tartották jó pásztornak, aki értett az állatbetegségek gyógyításához is. Ha szükség volt rá, azt a
gazda újabb adománnyal hálálta meg. Amíg a pásztor az állatok gyógyítását el tudta látni, addig ál
latorvoshoz nem fordultak. Ha a pásztor nem a jogosok megelégedésére végezte a munkáját, a kö
vetkező évre nem alkalmazták. Új jelentkezőt választottak, mert az volt bőven. Az erdei jogra évente
2 m fa osztalék jutott.
Az erdei munkában évente 810 napot kellett dolgozni. A munka a kiosztandó fa kitermelése, a
serdülő erdő ritkítása és évente 3 kh. erdő újratelepítése volt. A munkát a községi gazda irányításával
kellett végezni. A megjelenést névsorolvasással ellenőrizte. Aki a közös munkában nem vett részt, az
a fajárandóságát nem kapta meg. Az erdei jog átengedése nem volt szokás. Akinek esetleg nem volt
rá szüksége, az a fajárandóságot eladhatta.
Legeltetési jog ellenben egyegy évi időre eladható volt. Egy legeltetési jogot egy legeltetési idényre
100 pengőért lehetett megvenni.
Az új telepítésű erdő és az irtás művelését úgy oldották meg, hogy kukorica köztesként való termelé
sére a nincsteleneknek ingyenesen adták oda. A bérleti díj természetesen benne volt az irtástörő na
gyon nehéz munkában.
A földbirtokosság vezetőségét is a jogosok 3 évente újraválasztották.
A vezetőségi tagság nem volt a legtöbb joghoz kötve, de legalább egy joggal kellett rendelkezni. A
vezetőség egy elnökből, egy községgazdából, egy pénztárosból és négy tagból állt. A vezetőség 2 tagja
tiszteletdíjban részesült. Az elnök évi 80 pengő, a községgazda 60 pengő tiszteletdíjat kapott.
A vezetés kulcsembere a községgazda volt. Neki kellett gondoskodni a pásztorok bérezéséről, a
pásztorok munkájának felügyeletéről, az apaállatok cseréjéről, gondozásáról és takarmányozásáról.
A vezetőség munkája a jogosok előtt évente szigorú számadás tárgyát képezte.
A közbirtokosság a II. világháború után átalakult. A közbirtokosság munkáját a legeltetési bizott
ság vette át. 1960ban a termelőszövetkezet lett a jogutód. A lakosság állatainak legeltetéséről a
pásztorok fogadásáról a tsz. gondoskodott. Ekkor a nagy történelmi múlttal rendelkező úrbéresség
közbirtokosság intézménye teljesen megszűnt.
Mint korábban megállapítottuk, a lakosság többségének megélhetési forrása a föld vagy a föld mű
velésével kapcsolatos tevékenység volt. A teljes vagy részbeni létbiztonságot a tulajdonul birtokolt föld
adta. Ezért ahol a föld nem adott teljes megélhetést, ott másodlagos megélhetési forrás után kellett
nézni. Ilyen lehetőség akadt. Ha legális kereseti lehetőség nem akadt elég, akkor illegális jövedelem
után kellett nézni. De vegyük sorjában a lehetőségeket: Természetesen mindenki azt kereste, ahol a
legrövidebb idő alatt  hosszú napi munkaidő mellett is  a lehető legtöbbet lehetett keresni.
Ilyen munka volt a cséplőgép melletti kereset.
Cséplőgép tulajdonosok voltak: Poteczky Mihály, Kétszeri József, Bene József és Nagy József. Egy
cséplőgéphez az alábbi munkaerőre volt szükség: 2 etető, 1 kévevágó, 2 zsákoló, 2 polyváslány, 2
szalmás. Ha volt elevátor, akkor szalmásokra nem volt szükség.
A szalmakazal rakásáról a gazdának kellett gondoskodni. A cséplőgép része volt az elcsépelt gabo
na 10 %a. A munkások kaptak 3 %ot. (3 %ot kaptak a férfimunkások, a női vagy a gyermekmunkás
2,5 %ot). Az etetők még a 3 %ra 1 mázsa gabonát kaptak. (Folytatjuk.)
Rigó Lajos, 1985
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Közgyűlést tartott a
3B Turisztikai Egyesület

3B Turisztikai Egyesület
8647. Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre
tér 9.
Tel.: +36 30 / 8358856
Folytatás a címlapról.
Email: manager@3btdm.hu
3. Zajlik a szőlőhegyi túraútvonal meghosszab Website: http://www.csaladibalaton.hu
https://www.facebook.com/Terme
bítása Balatonberény felé. A túraútvonal berényi Facebook:
végpontjaira is kerülnek tájékoztató táblák. (Itt szetesenBalaton
jegyzem meg, hogy remélhetőleg a közeljövőben
Természetesen az egyesület elnökségének bala
valamilyen formában sikerül kialakítanunk még
tonberényi
tagjai, a vállalkozói szférát képvise
egy kilátót is a túraútvonal mentén, de itt egyelőre
lő Pitvarosi Róbert, illetve az önkormányzat
csak a tervezési folyamatnál tartunk.).
részéről jómagam is szívesen állunk rendelkezé
4. Még 2017ben (s reményeim szerint minél sükre.
hamarabb) meg fognak jelenni Balatonberényben
is a tagdíjat befizető tagok szolgáltatásait jelző
tájékoztató táblák (Ezek ugyanolyanok lesznek,
mint amilyeneket Balatonkeresztúron és Bala
tonmáriafürdőn láthatnak már a Kedves Olva
sók). A táblákra csak az egyesület tagjai
kerülhetnek fel.

Horváth Péter
alpolgármester

Labdarúgás
Tavaszi lejtmenet

5. LED díszkivilágítások kialakítását tervezi az
Sajnos lejtmenetbe kapcsolt labdarúgócsapa
egyesület a települések frekventált részein, Bala
tonberényben a tervek szerint a Henger parkban tunk az elmúlt négy fordulóban. Úgy tűnik, több
kulcsjátékos tartós hiányát nem tudta elviselni a
és a Hunyady téren.
gárda.
Felnőtt csapatunk jelenleg a hatodik, ifjúsági
A fentieken túl készül a desztináció marketing
stratégiája is. Ennek részeként 30 mpes reklám együttesünk a kilencedik helyen áll a tabellán.
filmet forgattunk (ebben mindhárom település
Eredmények:
101010 mpet kapott), amelyet összesen 105 al
kalommal fog sugározni a Duna World csatorna.
Balatonberény  Balatonszabadi 1:1 (U19: 3:2)
Zamárdi  Balatonberény 4:1 (U19: 2:1)
Jó hír továbbá, hogy a NEA17M kódszá
mú, "Civil szervezetek működési célú támogatása Balatonberény  Balatonszemes 1:2 (U19: 4:2)
Kéthely  Balatonberény 3:0 (9:2)
2017." c. pályázaton 2.600.000 Ft, míg a NEA
KK17SZ kódszámú, "Civil szervezetek szakmai
A hátralévő fordulók programja:
programjának támogatása 2017." c. pályázaton
850 000 Ft (összesen 3.450.000 Ft) támogatást
Balatonberény  Öreglak
nyert egyesületünk.
05.14. (vasárnap), 17.00 óra
Buzsák  Balatonberény
Természetesen a nyáron is üzemelni fog turisz
05.21. (vasárnap), 17.00 óra
tikai információs irodánk épp úgy, ahogy touch
Balatonberény  Andocs
infó táblánk is. A nyárra egyébként keresünk olyan
05.28. (vasárnap), 17.00 óra
németül és/vagy angolul beszélő alkalmazottat,
Balatonszárszó  Balatonberény
aki balatonberényi illetve balatonmáriafürdői in
06.04. (vasárnap), 17.00 óra
formációs irodában ellátná a felmerülő feladato
kat.
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók. Az ifjú
Akár ez ügyben, akár bármilyen más, az egyesü
letet érintő kérdésben forduljanak bizalom sági mérkőzések két órával a felnőtt összecsapá
mal Horváth Máté turisztikai menedzserhez az sok előtt kezdődnek.
alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Horváth Péter
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Keszthelyi programok

Városi Könyvtár „Helikoni életérzés” c. irodalmi
pályázatának eredményhirdetése és díjkiosztása.
17.30 Városi Könyvtár:
Hangversenyek, KONCERTEK
A Helikon I. (1818) c. kiadvány reprintje
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap  Cseh Tamás program
és a Helikon 200 c. kötet bemutatása
A műveket méltatja: dr. Cséby Géza 
Május 26. (péntek) 19.00
irodalomtörténész, a kötet főszerkesztője
Balaton Színház, színházterem
20.00 Festetics kastély: FESTETICS BÁL
Mozaik Klub:
22.00 Festetics kastély: FÉNYJÁTÉK
MUZSIKÁS EGYÜTTES
18.00 Balatonpart:
Jegyár: 2.500 Ft
KeszthelyiKözépiskolákVÁROSNAPIMŰSORA
20.00 Balatonpart:
Június 17. (szombat) 20.00
IRIE MAFFIA KONCERT
Balaton Színház, színházterem
Június 3. (szombat)
Mozaik Klub:
15.00 Fő tér – sétálóutca:
ZSÉDA
KESZTHELYI KILOMÉTEREK gyerekversenyek
Kémia  lemezbemutató koncert
17.00 Balatonpart: SÁRKÁNYHAJÓ BEMUTATÓ
Jegyár: 3.900 Ft
17.30 Balatonpart: ZONGORA A VÍZBEN
18.30 Balatonpart: BOOMBATUCADA
Egyéb programok
20.00 Balatonpart: DEMJÉN FERENC KONCERT
Május 18. (csütörtök) 19.00
20.00 Balatonpart:
Balaton Színház, színházterem
LAMPIONOS VITORLÁZÁS Az ÖBÖLBEN
DUMASZÍNHÁZ
Június 4. (vasárnap)
Előadók: Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs, Szovácsi Gergő
9.00 Balatonpart:
Jegyár: 3.100 Ft
Pünkösdi Regatta vitorlásverseny –
Keszthely Város Nagydíja
Ismeretterjesztő előadások
10.00 Város egész területén:
a Balaton Színház szekciótermeiben
KKM 10 ÉVES JUBILEUMI FUTÓVERSENY
Támogató: NKA
19.00 Balatonpart:
TÁNCRAPSZÓDIA
Május 23. (kedd) 18.00
Fellép: Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Nyitott szemmel
Június 5. (hétfő)
A HIT ERŐT AD
14.00 Balatonpart:
Előadó: Benvin Sebastian atya
PÜNKÖSDI CSALÁDI PROGRAMOK
16.00 Balatonpart:
Május 22. (hétfő) 18.00
ALMA EGYÜTTES KONCERT
Lélektani esték
17.30 Balatonpart:
FORDULAT: A VÁLTOZÁS KULCSA
REFOLK ZENEKAR 10 ÉVES JUBILEUMI
Előadó: Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember
TÁNCHÁZA
Belépőjegy: 1.000 Ft
KESZTHELY VÁROS NAPJA
Június 1. (csütörtök)
18.00 Festetics Kastély  Fő tér  Helikon park,
Helikoni emlékmű:
HELIKON 200  MEGEMLÉKEZÉS ÉS
KOSZORÚZÁS
19.00 Balaton Színház:
HELIKONOSOK GÁLAESTJE
korábbi Helikoni Ünnepségek kiemelkedő fellépőivel
Sztárvendég: Tóth Vera
Június 2. (péntek)
13.00 Sétálóutca:
ÍRÓOLVASÓ TALÁLKOZÓ
a legutóbbi két Helikon fődíjas költővel: Csete
Somával és Körösztös Gergővel.
Bemutatja őket Szálinger Balázs  József Attila és
Méhes Györgydíjas költő.
14.00 Sétálóutca:
HELIKONI ÉLETÉRZÉS
A Nők a Balatonért Egyesület és a Fejér György

IMPRESSZUM

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2017. június 8.
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 a júniusi 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 írá
sukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

