V. évfolyam, 2. szám

2021. február

Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek

1

V. évfolyam, 2. szám

2021. február

A Kormány által 2020. november 4. napjától kihirdetett veszélyhelyzetben a Képviselőtestülettel való informális egyeztetést követően meghozott nyilvános polgármesteri
döntések:
1. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere elrendelte 3.000 Ft értékű COOP
vásárlási utalvány kiosztását a Magyar Vöröskereszt Balatonberényi Alapszervezete által a
támogatottak részére.
2. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a 2021. évi belső ellenőrzési
ütemtervet az előkészítő anyagban foglaltak szerint jóváhagyta.
3. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere Balatonberény 2397 hrsz. alatt
nyilvántartott szántó, rét és gazdasági épület művelési ág megnevezésű, 4490 m2 területű zártkerti
ingatlan vonatkozásában - amelyen „helyi jelentőségű védett épület (HV)” található - az ingatlan
tulajdonjog változása kapcsán az elővásárlási joggal nem kíván élni.
4. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere megismerte a Siófoki Tankerületi
Központ TK/142/04458-47/2020. számú átiratát, és Balatonberény település esetében a kijelölt
Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola feladatellátási hellyel egyetért.
5. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere Toronyi Zsolt egyéni vállalkozóval
az önkormányzat honlapjának (www.balatonbereny.hu) üzemeltetésére megkötött megbízási
szerződést, azonos feltételekkel 2021. március 31. napjáig meghosszabbította.
6. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Balatonberény közigazgatási
területén bejegyzett és működő civil szervezetek részére a határozat melléklete szerinti
tartalommal a 2021. évi rendezvényeik és működésük támogatására pályázatot hirdet ki. A
pályázati kiírást a honlapon és hirdető táblákon kell közzétenni.
7. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat tulajdonát képező
IZS-713 frsz-ú gépjármű értékesítését rendelte el 225.000 Ft +ÁFA vételár mellett.
8. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere területbérleti szerződést kötött a
Balatonberény 063/82 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kilátó létesítése tárgyában.
9. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a horvátországi földrengés
károsultjainak megsegítésére elrendelte 100.000 Ft átutalását a Somogy Megyei Területi Horvát
Önkormányzat 10039007-00313900 számú bankszámlájára a 2021. évi költségvetés terhére.
10. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere szerződést kötött a Tematik Kabel
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel horgászverseny lebonyolítására.
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11. A polgármester a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2021.
évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt céljait a következők szerint határozta meg:
a.) Az önkormányzatokra vonatkozó átfogó célkitűzések:
A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei és bizottságai munkájának hatékony segítése, az
ülések előkészítése, a döntésekhez szükséges információk biztosítása. A települések Arculati
Kézikönyvének, és Településképi rendeleteinek teljes körű felülvizsgálata, jóváhagyási
folyamatának koordinálása.
b.) Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó célkitűzések:
 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség,
célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.
 A hivatal szervezetnél, az önkormányzatoknál végzett külső és belső ellenőrzések során
feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések
határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.
 A köztisztviselők feladataikat határidőben, a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen
lássák el.
 Különös figyelmet kell fordítsanak az ügyfelek felelősségteljes, a lehető leggyorsabb
kiszolgálására. A lakosság és a köztisztviselők közötti személyes ügyfélfogadás esetén a
fokozott biztonsági, járványvédelmi szabályok betartása.
c.) Az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések:
 A pénzügyi – gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt nyújtson
a döntéshozók számára.
 A helyi adók kivetése, a hátralékok kimutatása és átadásra behajtásra a Nemzeti Adó és
Vámhivatalnak. Általában a helyi adók beszedésére, felderítésére fokozott figyelem.
d.) Eseti célkitűzések
 A veszélyhelyzet megszűnését követően Balatonberény településen az időközi
polgármester és képviselő választás szakszerű, jogszerű előkészítése, lebonyolítása.
 A 2021. évi országos általános népszámlálásban való közreműködés
 A COVID-19 vírus által okozott járványhelyzet miatt keletkezett feladatok, problémák
megoldása.
Együttműködés
az
civilszervezetekkel,
önkéntes
segítőkkel,
Alapszolgáltatási Központtal, háziorvosokkal, az esetleges ellátások megszervezésében,
a lakosság információval való ellátása.
e.) Felkérte a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi egyéni
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról intézkedjen.
f.) Felkérte Balatonkeresztúr Község Polgármesterét, mint munkáltatói jogokat gyakorlót, hogy a
jegyző 2021. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról gondoskodjon.
12. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere megállapította, hogy a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése III. ütem” című projekt zöldfelület megújítása tárgyú
beszerzési eljárás keretében 3 érvényes árajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot adó Kertrendező Kft.
3

V. évfolyam, 2. szám

2021. február

(8315 Gyenesdiás, Béke u. 27.) céggel bruttó 14.387.703 Ft összegben kivitelezési szerződést
kötött.
13. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere megállapította, hogy a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése III. ütem” című projekt strandlépcső beszerzése tárgyú
beszerzési eljárás keretében 3 érvényes árajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot adó ITSZ Termelő
és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota külterület 060/4 hrsz.) céggel bruttó 1.460.500 Ft összegben
kivitelezési szerződést kötött.
14. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere megállapította, hogy a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése III. ütem” című projekt 2 db. kétállásos szolár zuhany
építése tárgyú beszerzési eljárás keretében 3 érvényes árajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot adó
Hydro Plusz Uszodatechnika Kft. (8230 Balatonfüred, Arácsi u. 71/A.I/4.) céggel bruttó 3.841.750
Ft összegben kivitelezési szerződést kötött.
15. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere megállapította, hogy a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése III. ütem” című projekt napvitorla beszerzése tárgyú
beszerzési eljárás keretében 3 érvényes árajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot adó Hydro Plusz
Uszodatechnika Kft. (8230 Balatonfüred, Arácsi u. 71/A.I/4.) céggel bruttó 4.318.000 Ft
összegben kivitelezési szerződést kötött.
16. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Balatonberény 1238/4/A és
1238/4/B helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Ptk. 5:20. §-án alapuló elővásárlási joggal
nem élt.
17. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a 2018-2023. időszakra vonatkozó
Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását áttekintette, az esélyegyenlőségi
programot felülvizsgálta. A Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulásáról szóló
beszámolót elfogadta. A módosított Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadta.
18. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere döntése alapján - a balatonberényi
strandon tervezett szauna épület létesítése ügyében – a veszélyhelyzet megszűnését követő ülésen
tárgyal, dönt a képviselő-testület.
19. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz,
hogy a Balatontourist Kft a Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonát képező, de
szerződéssel a Kft által üzemeltetett Naturista Strand területén (660/15 hrsz)a kérelmében
megjelölt 15 db fát kivágja, és helyettük 15 db fát ültessen.
20. A polgármester felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításának megfelelően
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gondoskodjon a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésről.
21. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról adott beszámolót elfogadta.
22. Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere az alábbi döntést hozta:
a) Balatonberény község Önkormányzata részéről elfogadom a beterjesztett, Tanna Konyhabútor
Asztalosipari Szociális Szövetkezet végelszámolása befejezéséhez szükséges dokumentumokat.
Elfogadom a 2020. október 31. fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget, az
adóbevallásokat és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy vagyon kiadásáról nem kell
gondoskodni, figyelemmel arra, hogy a cégnek felosztható vagyona nem maradt.
b.) A cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselőjét a megbízatás alól a cég törlésével
egyidejűleg felmentem. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást
nem állapítok meg.
c.) Hozzájárulok a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság
részére történő bejelentéséhez. Kérem továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég
cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. Felkérem Tisóczki Károly
végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása,
valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket
megtegye, kérelmeket benyújtsa.
Horváth László
polgármester
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Tájékoztatás a népszámlálás elhalasztásáról
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jelenlegi
járványhelyzetben az adatszolgáltatók és a
számlálóbiztosok egészségének védelme érdekében a
kormány a népszámlálás későbbi időpontban történő
végrehajtásáról döntött.
A népszámlálást a 45/2021.(II.5.) Kormányrendelet szerint 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló
állapot szerint kell végrehajtani.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt
A márciusi szám lapzártája március 05.!
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
A Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány beszámolója a 2020-as évről
A Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány több évtizede áll a Dobó
István Általános Iskola szolgálatában. Az alapítványt létrehozó magánszemélyek, vállalkozók
mellett a települések lakossága, az önkormányzatok és egyéb vállalkozók rendszeresen nyújtottak
anyagi segítséget az alapító okiratban lefektetett elképzelések megvalósítására. A jótékonysági
bálok és a karácsonyi vásárok is hozzájárultak a vagyonunk gyarapodásához. Ez idő alatt több
pályázati projekt is megvalósult, ami jelentős, több millió Ft-os bevételt jelentett. A támogatásával
szervezett programok színesítették az iskolai életet, életre szóló élményt adva a tanulóknak.
Mindezeket a 2020-as év rendkívüli helyzete megváltoztatta, hiszen nem lehetett
rendezvényeket szervezni, anyagi forrásainkat a szülők és a vállalkozók segítségével gyarapítani,
ezért segítségért fordultunk az önkormányzatokhoz, akik nem kis összeggel, összesen 790 ezer
Ft-al támogattak bennünket. Köszönet érte.
A még megtartott 2019-es szilveszteri bál bevétele 165 ezer Ft és a SZJA 1%-a 115 ezer
Ft volt.
A Földfém Alapítvány immár 2. éve támogatta alapítványunkat. Ebben az évben is 250
ezer Ft-ot költhettünk el tehetséggondozásra, ismeretterjesztő versenyekre. Segítségével méltó
módon emlékeztünk meg a Nemzeti Összetartozás Évéről. A pandémia miatt a két tanévet átfogó
rendezvénysorozaton 125 tanuló vett részt, akik az emlékévhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati
feladatokat oldottak meg.
A 2020-as évben összességében több, mint 1 millió Ft-t költhettünk el a tanulók
jutalmazására vásárlási utalvány, könyv és egyéb tárgyi jutalom formájában.
Jelenleg 1,5 millió Ft van az alapítvány számláján.
A 2021-es évben is szeretnénk támogatni a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános
Iskola tanulóit. Ehhez kérjük az önkormányzatok, a vállalkozók és a szülők segítségét. Kérem,
gondoljanak a SZJA 1%-ának felajánlására, hiszen ezzel az összeggel jelentős segítséget
nyújthatnak az iskola tanulóinak.
Végezetül köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult anyagilag vagy munkájával a
Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány sikereihez. Továbbra is kérem a
segítségüket, az együttműködésüket a jövő nemzedékének oktatásához, neveléséhez.
Balatonszentgyörgy, 2021. január 19.
Ottné Bene Teréz
az alapítvány elnöke
________________________________________________________________________________
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2,5 millió forint működési támogatást nyert a 3B Turisztikai Egyesület
A 3B Turisztikai Egyesület vezetősége nemrég kapta a jó hírt, miszerint a civil szervezet a Nemzeti
Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumának döntése alapján a 2020. 10. 12én közzétett NEAO-KP-1-2021 kódszámú „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont
támogatás 2021.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2021/4-000753 pályázati
azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázata 2 500 000 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesül, 100 %-os támogatási előleg formájában.
Az egyesület egyébként várhatóan még a tavasszal - a helyi önkormányzattal együttműködve - egy
kisebb kilátót épít a szőlőhegyi Hamvas Béla Túraútvonal mentén.
Balla György
Horváth Péter
az egyesület elnöke
az egyesület titkára
______________________________________________________________________________
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Isten veled jó Brieber Atya!
Hetek óta tudtuk, hogy gyengélkedsz. Jöttek a nem túl biztató
hírek, de azért reménykedtünk, hogy még van egy kis időd, és mint
már annyiszor, a Rád jellemző vidámsággal térsz vissza otthonodba.
Isten azonban most másként döntött. Elhívott és megszabadított a
további szenvedéstől.
Most búcsúzunk Tőled. Búcsúzunk Balatonberény
plébánosától, aki 25 éven át volt az egyházközségünk vezetője. De
egyúttal búcsúzunk az embertől, a jó baráttól is. Egyházi szolgálatod
méltatásától és életutad ismertetésétől én most eltekintek, ezeket
majd nyilván megteszik többen is, akik erre hivatottak. Én „csupán” mint atyai jóbaráttól szeretnék
elköszönni Tőled, megemlékezni Rólad.
Ahogy visszagondolok az elmúlt évekre, sok-sok kedves emlék tódul fel bennem. Eszembe
jutnak az együtt töltött vidám névnapi összejöveteleink, ahol nem is a köszöntés volt a lényeg, az
inkább csak jó ürügy volt egy jó beszélgetésre, a közös gondolkodásra, az egyházi, hitéleti és világi
problémák, feladatok kibeszélésére. Soha el nem feledhetem a nemzeti ünnepeken nyújtott
segítségedet, ahol nem ismertél lehetetlent. Bizony, Balatonberényben nem volt nemzeti ünnep
szentmise nélkül... Emlékszem, milyen örömmel vettél minden meghívást a községi
rendezvényekre és igyekeztél valóban valamennyi kérésnek, meghívásnak eleget tenni. Nem
felejtem el, milyen lelkesen fogadtad az adventi templomi műsoros estéket. Ma is itt cseng a
fülemben, amikor kihirdetted a híveknek az esemény hírét, majd őszinte örömmel tetted hozzá,
hogy több mint húsz éves balatonberényi tartózkodásod alatt ilyesmire még nem került sor… Az
iskolás gyerekek műsorát különösen nagy szeretettel fogadtad, és mindig nagy örömmel maradtál
ott az előadás után a közösségi házban tartott kis összejöveteleken, ahol az egyházközség látta
vendégül a szereplőket.
Drága jó Brieber Atya! 25 évig szolgáltad községünket, láttad el a hitélettel kapcsolatos
feladatokat, sokszor erőn felül. Ahogy idősödtél, egészségi állapotod is romlott, de Te nem
csüggedtél, Krisztus igaz szolgájaként éltél hivatásodnak a nehézségek ellenére is. 2017-ben
elköszöntél a hívektől, elbúcsúztál településünktől, és hosszú szolgálat után a zselickislaki papi
otthonba vonultál, hogy ott töltsd nyugdíjas napjaid. Ám ma is itt lebegnek előttem utolsó
személyes találkozásunk képei, amikor 2019-ben én hoztalak vissza Berénybe, hogy ünnepélyes
keretek között személyesen vehesd át a Neked ítélt Balatonberényért Emlékérem kitüntetést, amire
-most már elárulhatom-, nagyon büszke voltál.
Kedves jó Brieber Atya! Mikor papi hivatásod befejezve elköszöntél a hívektől, azt kértük Tőled,
őrizd meg emlékeidben a balatonberényieket. Most mi ígérjük meg Neked, hogy mindig nagy
szeretettel fogunk emlékezni Rád. Köszönünk Neked mindent, amit negyed század alatt értünk
tettél. Az Úr igaz követe tért most meg Teremtőjéhez. Isten veled, nyugodj békében.
Gazda János
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Helytörténet
A Védőnői Szolgálat több mint 100 éves története
Ez az áttekintés bemutatja a védőnői hivatás különböző korszakait, a védőnők munkáját, szakmai
képzésüket.
ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG
A születésszám csökkenése és a csecsemőhalandóság növekedése, sürgetőbbé tették a problémák
megoldását az anya és csecsemővédelmi munka területén. A kezdeményezők Dr. Bárczy István
Budapest polgármestere és Dr. Madzsar József orvos, szociálpolitikus. A védnökséget gróf Lónyai
Elemérné Stefánia hercegasszony vállalta (innen a névadás).
Az Országos Stefánia Szövetség 1915. június 13-án alakult.
A szövetség célja: a csecsemőhalandóság csökkentése, a tudatlanság és a babonák elleni küzdelem
volt. A munka szervezésében Dr. Tauffer Vilmos szülésztanár, Dr. Bókay János és Dr. Heim Pál
gyerekgyógyászok vállaltak nagy szerepet.
A stefánia védőnők feladata volt a terhes és gyermekágyas anyák, újszülöttek, csecsemők és 3 éves
korig a kisgyermekek gondozása.
Már 1915 novemberében elindult az első védőnői tanfolyam kéthetes kurzussal. 1925-ben a képzés
időtartamát két évre emelték. A szövetség hivatalos lapja „Anya és csecsevővédelem” 1927 és
1944 között havonta jelent meg.
A Magyar Királyi Belügyminiszter 1941. január 1-jétől az anya- és csecsemővédelmet országosan
az általános egészségvédelmi (zöldkeresztes) szolgálat feladatává tette, megszüntetve ezzel az
Országos Stefánia Szövetséget.
ZÖLDKERESZTES EGÉSZSÉGVÉDELEM
A Magyar Királyi Közegészségügyi Intézet első igazgatója Dr. Johan Béla
feladata lett, hogy megszervezze a falusi egészségvédelmi munkát. Az első
zöldkeresztes mintajárás 1927-ben a Gödöllői Járásban szerveződött meg.
A védőnők tevékenységi köre: anya- csecsemő- és kisgyerekvédelem,
óvoda- és iskolaegészségügyi munka, nemibetegségek és tuberkulózis
elleni küzdelem, szociális gondozás, szegény betegek otthoni ápolásának
megszervezése.
Munkájukat: az egészségház tanácsadóiban, a családok otthonaiban,
óvodában, iskolában szűrő- és tisztaságivizsgálatok alkalmával végezték.
1927-ben a Debreceni Egyetem keretében működő Ápoló- és
Védőnőképző Intézet indította az első zöldkeresztes védőnői tanfolyamot kétéves képzési idővel.
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A budapesti képzés 1930-ban indult meg a Magyar Királyi és Állami Védőnőképző Intézetben. A
záróvizsga sikeres letétele után a hallgatók kettős, ápolói és védőnői végzettséget igazoló oklevelet
kaptak.
A VÉDŐNŐI MUNKA ALAKULÁSA 1945 ÉS 1975 KÖZÖTT
1945-től az egészségügy irányítása a Népjóléti Minisztériumhoz tartozott, az egészségvédelmi
munka újjászervezése az Országos Közegészségügyi Intézet feladata lett. 1945 második felében
364 egészségvédelmi körben 536 védőnővel megkezdődött a munka.
1950-ben megalakult az Egészségügyi Minisztérium, mely további feladatokat határozott meg a
védőnők számára.
Többek között: rendszeres kapcsolattartás a kórházakkal, a természetes táplálás fontosságának
hangsúlyozása, a körzeti orvosi rendelőben naponta 2 munkaóra eltöltése, a körzetben lévő
gyermekgondozási intézetek rendszeres látogatása.
A kis települések nőgyógyászati és gyermekgyógyászati ellátását mozgó szakorvosi szolgálat látta
el. (Az MSZSZ ma is működik.)
1961-ben újabb feladattal bővült a munkakör: „Anyák iskolája” tanfolyam megszervezése, az
anyatejes táplálás népszerűsítése, a kötelező védőoltások fontosságának tudatosítása, a D-vitamin
profilaxis figyelemmel kísérése, illetve a nevelőszülőkhöz kiadott kisgyermekek fokozott után
követése.
1954-ben megszüntették a kettős képzést, a felvételhez előírták az érettségi vizsga meglétét. 1975től főiskolai szintre emelték a képzést, a hossza három évre emelkedett. A főiskolát végzett
védőnők több önálló feladat ellátásához szereztek megfelelő ismereteket. 1993-tól a képzés
időtartama négy évre emelkedett és az oktatás jelenleg is ennyi ideig tart.
A Magyar Védőnők Egyesülete 1991-ben alakult, a védőnők érdekképviseletére és szakmai
fejlődésük segítésére.
A hazánkban egy évszázada működő prevenciós szolgálat a világban egyedülálló.
A Védőnői Szolgálat méltó elismerése volt 2013-ban a Magyar Örökség-díj. A Magyar Védőnői
Szolgálat nevét a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában az „Aranykönyv” őrzi.
A Hungarikum Bizottság a Magyar Védőnői Szolgálatot nemzeti értékké, majd kiemelt nemzeti
értékké minősítette.
BALATONBERÉNY VÉDŐNŐI
A 19. században a gyermekek születésénél bábaasszonyok működtek közre, településünkön is több
bábaasszonyról tudunk. Hivatalos dokumentumok támasztják alá, hogy 1898-ban Vaczoli Mária
szülésznő, 1899-ben Gyarmatiné bábaasszony tevékenykedett a faluban. Abban az időben
feladatuk volt a halva született vagy az elhunyt csecsemők eltemetése is. Id. Brávácz Józsefné sz:
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Dobos Katalin okl. szülésznő 22 éven át községi szülésznő volt Balatonberényben. Őt követte Bíró
Mihályné sz: Riba Mária községi szülésznő. 1935-től megjelent az első orvos a faluban Dr.
Kiszling Ernő személyében. Az egészségügyben új fejezet kezdődött, amikor állandó védőnő
került Balatonberénybe. Így a faluban is megindult a csecsemőgondozás, de emellett kezdetét vette
a terhesgondozás is.
Az eddigi otthoni szüléseket felváltotta az intézményi szülés. Folyamatossá vált az iskolai tanulók
egészségügyi ellenőrzése. Megkezdődött az MSZSZ, ezek a rendelések kéthavonta történtek.
Ilyenkor kijött a szülész-nőgyógyász és a gyermekgyógyász szakorvos is. A védőoltások beadása
folyamatossá vált, biztosítva volt a nyomon követés.
A termelőszövetkezet megalakulásával új fordulat következett be az egészségügy életében. Szinte
a lakosság teljes létszáma biztosított lett. 2 körzetet hoztak létre. Az egyik a Balatonszentgyörgy
I-es körzet, melyhez hozzácsatolták Balatonberényt, mely ez ideig Balatonmáriafürdőhöz tartozott.
Dr. Kiszling Ernő halálával a megüresedett körzetiorvosi állásra fiát Dr. Kiszling Mátyást
helyezték. Később a község orvosa Dr. Zsoldos Miklós lett, aiki egészen haláláig (2000-ig) látta el
ezt a feladatot. 1972-ben megépült az orvosi rendelő és szolgálati lakás. Dr. Perge Sándor rövid
ideig volt háziorvos községünkben. Őt követte a ma is praktizáló Dr. Belina Csaba háziorvos.
Balatonberény védőnői: Szücsné, majd Matisa Anna. Őt követte Szarka Jánosné sz: Székely
Marianna, rövid ideig Takácsné Lengyel Valéria, majd a mai napig Berényben védőnőként
dolgozó Lipicsné Salamon Ágnes
Itt szeretnék köszönetet mondani Kovács Ilona „Hugi néni” helytörténet-kutatónak településünk
egészségügyi történetében nyújtott segítségéért.
Balatonberény, 2021. 02. 01.
Lipicsné Salamon Ágnes
Felhasznált irodalom:
Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta, 100 éves a védőnői szolgálat
Kovács Ilona, Egészségügy - Védőnői szolgálat
______________________________________________________________________________
OKISZ üdülő
A Magyar Tenger Szálloda épületegyüttesét a Kisipari Szövetkezetek Kölcsönös Biztosító Intézete
(KSZKBI), az OKISZ elődje vásárolta meg 1953-ban. Tulajdonosok az országban található ipariés kisipari szövetkezetek, melyeknek érdekképviselete az OKISZ, vagyis az Országos Kisipari
Szövetkezetek Szövetsége. Mai rövid neve: Magyar Iparszövetség
A terület nyugati oldalán levő lapos tetős „apartman-házak” állaga a 70-es évekre erősen leromlott,
ekkor kezdődtek meg az átépítések. Először (1971-ben) a „B” épület épült (utcafronton a nyugati
oldal), majd az „A” (főépület, a bejárattal szemben), közben folyamatosan készült a „D”
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(utcafronton a keleti oldalon), mely munkásszálló és kiszolgáló épület volt és a „C” (a Balatonparton a nyugati oldalon). Kezdetben csak nyáron üzemelt, de mivel az A épület fűthető volt, így
télen a Kisipari Szövetkezet nyugdíjasai üdültek itt. A C épület elkészülte után ez is üzemelt télen,
konferenciák, edzőtáborok, nemzetközi sakkversenyek színhelye volt. Ez az épület szaunával is
rendelkezett. Az öt épületből álló üdülő komplexumban 198 db. 2-3-4 ágyas fürdőszobás szoba
volt található 450 férőhellyel 3,5 hektáros területen és 350 méter hosszan saját partszakasszal.
A büfé a B épület földszintjén helyezkedett el, majd a 80-as évek elején az étterem földszinti
részében került kialakításra. A könyvtár szintén a B épületben volt található.
Éves szinten 70-80 személynek adott munkalehetőséget. Nyári szezonban takarítóknak, konyhai
dolgozóknak, felszolgálóknak, karbantartóknak, parkgondozóknak, büféseknek, csónakosoknak
adott munkát. A beutaltak naponta 3 féle menüből választhattak, az ebéd mindig 3 fogásos volt. A
téli szezonban melléküzemágként varroda működött, ill. IKARUSZ lámpaalkatrészek
összeszerelése folyt itt. A vidéki dolgozók (Balatonszentgyörgy, Vörs, Tikos, Szegerdő) részére
ingyenes munkajárat volt. A Keszthelyi Vízirendészet értesítése alapján viharjelző rakéták
kilövésével figyelmeztette a gondnok (Bene Árpád) a vendégeket a vihar közeledtére, ami a
községi strandról is jól érzékelhető volt.
Fodrászat, butik, csónakázás, sportesemények, mozi és könyvtár biztosította az aktív pihenést. A
kéthetes turnusoknak a kultúrfelelős zenés ismerkedési- és búcsúestet szervezett humoros
játékokkal, feladatokkal megtűzdelve. Az élőzenét szolgáltatók: Zibák István, Zsiborás Zoltán,
Parragi Ferenc és Kuti Lajos voltak. A két hét alatt 4 kirándulási lehetőségből választhattak a
vendégek. Ezek a következők voltak: 1.: Keszthelyi múzeumok és a Festetics kastély megtekintése
- Hévízi szabad program és fürdőzés. 2.: Kis-Balaton – Bivaly rezervátum - Galambok:
fazekasműhely – Zalakaros. 3.: Rezi – Sümeg: vár, Plébánia templom, Püspöki Palota, Püspöki
istálló – Tapolca: Malom-tó, Múzeum, Tavasbarlang – Szépkilátó 4.: Hajókirándulás
Badacsonyba. Igényeknek megfelelően Fonyódról menetrendi járattal, vagy Balatonmáriáról
bérelt hajóval. Badacsonyban az Egry József múzeumot és a Szegedy Róza házat tekintették meg,
a vállalkozó kedvűek a kilátóról gyönyörködtek a balatoni panorámában. Lefelé menet borkostoló
volt 2 borospincében, majd szabad program. A kirándulásokat és a zenés estéket Koczor Péter,
majd Martin Istvánné fényképészek örökítették meg a vendégek és az utókor számára.
1987-ig kizárólag csak az ipari szövetkezetek dolgozói és családtagjai vehették igénybe a nagyon
is kedvező üdülési lehetőséget, illetve az OKISZ sportegyesülete a Spartacus sportolói tartottak itt
edzőtáborokat, főleg a téli szezonban. Ekkor a vendégek 7 éjszakás turnusokban érkeztek, a
későbbiekben 5 éjszakás elhelyezéssel és teljes ellátással. Színes programok, ismerkedési és
búcsúestek, kirándulások a környékbeli látnivalókhoz, mozi, sportpálya, csónak, vízibicikli,
napozóágy, butik, kis bolt, szauna stb. Népszerű volt a környékbeli civil szervezetek körében is,
mert különböző bálok, rendezvények helyszíne volt a szálloda vendéglátó része. Több környékbeli
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fiatal pár pedig itt tartotta az esküvőjét és lakodalmát. Valamint sok helybéli pár itt talált egymásra,
a beutalt vendégek balatonberényiekkel házasodtak.
A ’80-as évek végén megkezdődött a „nyitás” és az addig csak üdülőként működő férőhelyeket
(természetesen korlátozott számban) már lehetett kereskedelmi szálláshelyként is értékesíteni.
Lehetőség nyílt külföldi vendégek fogadására is. Megkezdődött az üdülőből szállodává válás
folyamata… és innentől már csak a nyári szezonban május elejétől – szeptember végéig üzemelt.
Ekkor merült fel, hogy az üdülőt el kell nevezni és így lett a neve Berek üdülő. Mivel külföldre is
történt az értékesítés, nem volt szerencsés az elvevezés és így lett aztán a ma is használt Beach
Hotel elnevezés. A környéken élőknek természetesen OKISZ maradt.
A rendszerváltás hozta gazdasági körülmények miatt az Iparszövetség azt a döntést hozta, hogy a
szálloda működtetését bérbe adja. 1995-től vállalkozó üzemeltette a szállodát, természetesen
megmaradt az ipari szövetkezetek dolgozói számára az üdülés lehetősége viszonylag kedvező
áron, de ezt már egyre kevesebben vették igénybe.
Az „üdülő” nyereség orientált lett, a férőhelyek száma és a szállodához tartozó kiszolgáló egységek
nagysága (konferencia termek, étterem stb.) lehetővé tették, hogy az elő- és az utószezonban
egyszerre nagy létszámú rendezvények megtartását illetve csoportok elhelyezését.
2005-ben az Iparszövetség úgy döntött, hogy az üdülői közül (összesen 11 volt szerte az országban)
értékesít párat, köztük a balatonberényit is. 2006-ban megvásárolta a Quaestor cég azzal, hogy
tovább működteti, de ez nem történt meg és 2006. október 31-én a Beach Hotel végleg bezárt.
Üdülővezetők: Nagy Zoltán, Fenyőné Ildi néni, Gáspár Endre, Gáspár Endréné, Balázs Ernő,
Csepregi Endréné
Szállodavezető: Horváthné Simon Márta
Összeállította: Horváthné Simon Márta, Horváth Lászlóné Csiri
Adatközlők: Kovács Ilona helytörténet-kutató, Bene Árpádné, Horváthné Simon Márta és Horváth
Lászlóné Csiri voltak.
A felhasznált képanyag Kovács Ilona, Varga (Csuha) Katalin, Bene Árpádné, Sárközi István és
Horváth Lászlóné Csiri tulajdonát képezik.
___________________________________________________________________________________

Az időjárás alakulása Balatonberényben 2020-ban
Lepergett a XXI. század második évtizede, lepergett a 2020-as esztendő. Hozott és vitt
örömet - bánatot, sikert - kudarcot és hozott egy váratlan meglepetést, egy v i l á g j á r v á n y t.
Ezt viszont csak hozta, de nem vitte magával. Itt van közöttünk, mindenre rányomja a bélyegét.
Jómagam - koromnál fogva - alaposan lelassultam, ennek ellenére minden nap háromszor
megmértem és esténként feljegyeztem az aznapi időjárási adatokat, történéseket. Közben arra
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gondoltam, hogy majd év végén megosztom a falu lakosságával. Íme. Fogadják és olvassák
érdeklődéssel!
Január
Nagyon enyhe volt a tél, szinte csak reggel és este voltak mínuszok. A leghidegebb reggel, -5C°
egyszer fordult elő. 1900 –óta csupán három alkalommal volt ilyen enyhe a tél.
Legutóbb 2016-ban lehetett korcsolyázni a Balatonon.
Az 1985-ös tél közepén, kb. 90 nevelőintézeti gyerekkel – Fekete József igh. nevelő
kollégámmal - átmentünk a jégen a vonyarcvashegyi strandra! Rendkívüli élmény volt; siker és
veszély együtt.
Február
Az első két napon +15C°, 26-án +19C° volt a hőmérséklet.
Egyetlen reggel volt -2C°, több mínusz nem volt.
Március
Kétszer mértem reggel -1C°-ot. Hat alkalommal volt a nappali hőmérséklet +20C° .
Mindössze kétszert volt egy-egy múlékony hózápor /23-án és 25-én/
Április
Erre a hónapra jellemző volt, a Kárpát-medencében, a felhő nélküli légszárazság. Az ország K-i
és ÉK-i részében a felhőtlen éjszakák miatti -10 és -12C°-os reggeli fagyok tönkretették a
virágzó gyümölcsfák termését. Nálunk a hónap elején egyszer volt -1C°, viszont a hónap végén a
csapadék nélküli szárazságot +25 C°-os melegek tetézték, reggelenként sem volt +4 C°-nál
hűvösebb.
Május
Az úgynevezett fagyosszentek /Szervác, Pongrác, Bonifác, utoljára jött szt. Orbán/ napra
pontosan érkeztek, csak lehűlést hoztak, fagyokat nem. Az enyhe tél miatt nem volt igazi tavasz
sem, többnyire 20C° körül volt a hőmérséklet. Az "aranyat érő" májusi eső is elmaradt.
Június
Mérsékelten meleg nappalok: 20-25C° és a kevés csapadék okoztak a mezőgazdaságban
gondokat. A hónap legvégén két nap volt kánikulaszerű meleg: 29C°.
Július
A hónap nagy részét, Berényben a mérsékelten meleg, nyárias időjárás jellemezte sok esővel. A
hónap végén, öt napon át volt kánikula 30C°-os hőséggel. 22-én, Győr környékén leszakadt az
ég, ami ott villám árvizet okozott.
Augusztus
Változékony időjárás jellemezte ezt a nyaraló hónapot, sok esővel, szétszórtan előforduló hat
kánikulai nappal.
Szeptember
Zömmel kellemes, 25C° körüli hőmérséklettel és sok esővel búcsúzott a nyár.
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Október
Hűvösebb és melegebb napok váltakoztak sok esővel és kevés napfénnyel.
November
Hideg légpárna ülte meg az országot. Ködszitálás és összefüggő köd volt az időjárás jellemzője.
18 napig nem láttuk a Napot. Nagy volt a hőmérsékleti különbség nálunk és az ÉK-i országrész
között.
December
Folytatódott a novemberi, szokatlan mediterrán időjárás. Borús, párás, szürke nappalok szitáló
esővel, minimális légmozgással, -tipikus depressziós hangulat. Havazás nélküli, egyhangú
karácsonyváró időszak. Többször előfordult, hogy reggel 7 órakor, délután 14 órakor
és este 21 órakor ugyanannyi volt a hőmérséklet pl.: +3C°. Sem a szélkerekek, sem a
naperőművek nem termeltek áramot.
Néhány érdekes adat:
- Országosan a Somogy megyei V é s é n esett a legtöbb csapadék. Egy alkalommal 24 óra alatt
240 mm.
- Az idén karácsonykor a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együttállása egyetlen ragyogó csillag
látszatát keltette.
- December 29-én, 12:30 óra előtt néhány perccel, Zágrábtól 40 km-re, a magyar határtól 100 km
-re f ö l d r e n g é s zajlott, amit Magyarországon is érzékeltünk.
Mi okozza a földrengést? - Az Afrika-földlemez évente 3-4 cm-t közelít az Eurázsiaföldlemezhez. Pár 10 millió év múlva a Földközi-tenger eltűnik.
A csapadékmennyiség alakulása 2020-ban Balatonberényben
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Összesen

Mennyiség
16 mm
28 mm
24 mm
12 mm
39 mm
53 mm
172 mm

Hónap
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen

Mennyiség
100 mm
107 mm
39 mm
95 mm
12 mm
68 mm
421 mm

Összes csapadék: 593 mm
Tóth Lajos
ny. tanár
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Sport
A labdarúgó csapataink a téli felkészülés vége felé járnak, a sikeres őszi
eredményről és a téli felkészülésről kérdeztem a Balatonberényi SE elnökét,
Horváth Lászlót. Ezúton köszönöm meg, hogy vállalta az interjút és
válaszolt a kérdéseimre.
Pár mondatban összefoglalná csapataink őszi szereplését?
Női csapatunk az őszi szezont a 4. helyen, férfi felnőtt 6., U-19 pedig szintén
negyedikként zárta. Mindhárom csapatunk eredményesebb volt a korábbi
évekhez képest, és mint a helyezések is mutatják, elég látványos a fejlődés.
Férfi csapatunk hatodik helye - így közel féltávhoz - szép eredmény, de
milyen célt tűztek ki a bajnokság elején és az őszi szereplés fényében, ez módosult-e?
2020/2021-es bajnokságban az erős középcsapat, 4-8. hely elérése a célunk, persze a dobogós
helyezés sem elérhetetlen. Merünk nagyot álmodni!
Mitől sikeres a csapat hazai pályán és mi okoz nehézséget vendégként?
Hazai szereplésünk valóban imponáló: 7 mérkőzésből 6 győzelem, 1 vereség, ami persze egyike a
legfájóbbnak. Hogy a hazai pálya sikere miben rejlik, talán egy példa a Böhönye elleni mérkőzés,
ahol már 2:0-ra vezettünk, de ellenfelünk kiegyenlített, mégis volt annyi erő a csapatban, hogy
végül mi nyertünk 3:2-re. Persze ebben sokat segített a lelkes hazai szurkolótábor. Idegenben
viszont leginkább csak önmagunkat hibáztathatjuk, persze vannak „mumus” csapatok, ahol ritkán
sikerül nyernünk, ilyen Fonyód és Balatonszabadi. Igaz, ha ott az első félidőben fél tucat 100%-os
helyzetet sikerül kihagyni, akkor esélytelenek vagyunk. Szemesen azt hiszem, a kapusok közti
különbség döntött. Idegenbeli mérlegünket sikerült „kozmetikázni” február 13-án az őszi
fordulóból elhalasztott Kaposmérőben 3:2-re megnyert mérkőzéssel, ahol egy jó csapat ellen
havas, jeges pályán okos, taktikus és igazi csapatjátékkal sikerült nyernünk.
Ifjúsági csapatunk nagyon szépen menetelt az ősz során, náluk tűztek ki célt a bajnokság
végére?
Nem, persze a dobogó számukra sem elérhetetlen, ahogy a hölgyek is mindent megtesznek ezért,
és nagyon jó érzés győzelmet ünnepelni, de úgy gondolom a legfontosabb, hogy jól érezzék
magukat és tudják segíteni egymást eredménytől függetlenül. U-19 csapatunk is pályára lépett
szintén február 13-án Kaposmérő ellen 6:6-os döntetlennel.
Ha jól tudom egyelőre csak a férfi csapataink kezdték el a felkészülést a tavaszi rajtra, hogy
érzi, jól sikerül a felkészülés?
Jelenleg a vírushelyzet miatt csak a szabad téren tartott edzések engedélyezettek. Felnőtt csapatunk
heti két edzéssel a balatonkeresztúri műfüves pályán készül. U-19-es együttesünk pedig hazai
pályán általában heti egy edzésen vesz részt.
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A hölgyek számára csak április közepén indul a bajnokság, így ők a felkészülést is később kezdik
meg. Reméljük, az időjárás kegyes lesz és így tudnak szabadtéren edzeni.
Eddig kettő edzőmérkőzést játszott a felnőtt csapat kiegészülve az utánpótlással. Január 28-án
Marcali U-19-es csapata ellen, melyet 5:4-re megnyertünk. A Balatonkeresztúr elleni találkozó
január 31-én a rossz időjárás miatt sajnos elmaradt. Február 7-én, Cserszegtomajon léptünk pályára
és 5:0-s győzelemmel tértünk haza.
A férfi csapatoknál volt játékos mozgás?
Jelenleg négy játékosunk távozott: Fitos Tamás, aki Kaposvárra költözött és Kaposfőre igazolt,
Rébeli Szabó Gergő Alsópáhokra, Bellán László Balatonújlakra, Gulyás Róbert pedig Kéthelyre
távozott. Jelenleg két új igazolásunk van folyamatban: Fazekas Ádám Csabrendekről és Üst
Botond Sávolyról.
Kiegészítené még valamivel az interjút?
Szeretném megköszönni a játékosoknak és az edzőknek, Nyári Tibornak, Viszti Zoltánnak, Bogdán
Jenőnek, Király Szabolcsnak és nem utolsó sorban a Polgármester Úrnak, hogy mindent
megtesznek azért, hogy a Balatonberényi Sportegyesület még működik és remélem ez még sokáig
így is lesz.
Köszönöm a támogatást a Petrol Kft-nek, Garai Pi-víznek, Piki-centrumnak és a Sörműveknek.
Horváth János
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tavaszi menetrend
FORD.

DÁTUM

FELNŐTT

U19

16

2021.03.07

14:30

12:30

17
18

2021.03.14
2021.03.20

14:30
15:00

12:30
13:00

19

2021.03.28

15:00

13:00

20
21
22
23
24

2021.04.04
2021.04.11
2021.04.18
2021.04.25
2021.05.02

16:00
16:30
17:00
17:00
17:00

14:00
14:30
15:00
15:00
15:00

25

2021.05.09

17:00

15:00

26

2021.05.16

17:00

15:00

27

2021.05.23

17:00

15:00

28

2021.05.30

17:00

15:00

MÉRKŐZÉS
ÖREGLAKI MEDOSZ SE - BALATONBERÉNYI
SE
BALATONBERÉNYI SE - MEZŐCSOKONYA SE
ZAMÁRDI PETŐFI SE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - BALATONFÖLDVÁRI
SE
BÖHÖNYE KSE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
SOMOGYVÁRI K.Ö SE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - KISKORPÁDI SE
LENGYELTÓTI VSE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - BALATONSZABADI
SE
KARÁD SC - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE - DÉL-BALATON FC
B.SZEMES
KAPOSFŐI KISKE - BALATONBERÉNYI SE
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29

2021.06.06

17:00

15:00 BERZENCE SE - BALATONBERÉNYI SE

30

2021.06.13

17:00

15:00 BALATONBERÉNYI SE - KAPOSMÉRŐI SE

Az őszről elhalasztott 15. forduló mérkőzését 2021. 02. 13-án, szombaton pótolták. Felnőtt labdarúgó
csapatunk értékes győzelemmel tért haza Kaposmérőről. Ifjúsági csapatunk kaposmérői egy pontja is
értékes.

KAPOSMÉRŐI SE – BALATONBERÉNYI SE
Forrás: adatbank.mlsz.hu

2-3 (0-2)

U19: 6-6 (2-2)
Horváth János

Könyvajánló
Békés Pál: Félőlény
„Félőlénynek van egy könyvtára, a könyvtárában sok-sok mese, a sok-sok mese pedig arról szól, mint
tudjuk, hogy a gonoszoknak a mesék végén tutira annyi lesz. És mert ez le van írva, akkor ez is a világ,
sőt, ez a világ, és amíg ezeket a meséket mondja valaki, vagy akár ha nem mondja, de mondhatja, csak
a kezébe kell vennie az egyik könyvet a sok közül, és már olvashatja is fennhangon, mondjuk teázás
közben, addig a szörnyek világa csak rút látszat, illúzió, kamu.” Békés Pál
Az Utolsó Kiserdő az egyetlen hely, amit még nem hajtottak
rémuralmuk alá a triplatokájú vahordályok, hurkoltfarkú csökött
sarabolók, kukkoló berregények és társaik, vagyis a SZÖRNYEK.
Az erdő lakója, a Félőlény annyira retteg, hogy már elő sem bújik
odújából. Nem mesél barátainak, Rakoncnak, Porhanynak és
Csupáncnak könyvtára csodálatos köteteiből, pedig eddig ezek a
történetek tartották úgy-ahogy távol a szörnyeket. A Félőlény
legjobb barátja, Csatang már elhagyta otthonát, a Kiserdőt. Egy nap
azonban Csatang visszatér, hogy megossza barátaival: a helyzet
menthetetlen, legjobb lesz, ha mind szörnnyé válnak. A Félőlény
enged az unszolásnak, és a szörnyfelvételi irodába indul, hogy kiállja
a három próbát… Békés Pál klasszikussá vált meséje bátorságra és
őszinteségre tanít; arra, hogy inkább nevezzük nevén a rosszat, mert
csak így lehet vele szembeszállni. „Szörnnyé válni könnyű. Nagyon
könnyű. Nem lenni szörnnyé: az a nehéz.”

Forrás: https://alexandra.hu/konyv/a-feloleny-193432/
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