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DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
77/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PTKI Bizottság tájékoztatása
alapján – megállapította, hogy a megválasztott nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek.
78/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A testület a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése
alapján a Balatonberény 2396 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan –amelyen helyi
jelentőségű védett épületrész (présház) található – az elővásárlási jogával nem kívánt élni.
80/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László polgármester 2021. évi
szabadságolási ütemtervét a következők szerint hagyta jóvá:
2020. 2021. Össz. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
évről
évi
áthozott
1
39
40
0
1
0
0
0
0
1
8
8 12 4
6
81/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Faluprogram, „Faluház
felújítás” MFP-FHF/2020 kódjelű, 3111383091 azonosító számú pályázat kapcsán a kivitelezési
munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos versenyeztetési eljárásban
megállapította, hogy:
A beszerzési eljárás eredményes volt, az ajánlatok érvényesek. Az ajánlattevők alkalmasak,
ajánlatuk szabályos és bírálatra alkalmas volt.
Az eljárás nyertesként kihirdette az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak ítélt
Herszil-Bau Kft. 8648 Balatonkeresztúr Iskola utca 2/13. sz. ajánlattevőt bruttó 14.713.704.-Ft
legkedvezőbb vállalási díjjal és 2021. október 11-i teljesítési határidő megállapításával. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
82/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a TRE módosítás kapcsán az
előterjesztésben foglaltakat megismerte és megtárgyalta. A tervezett módosításokra tekintettel a
TRE módosítás táj-, természet-, és környezetvédelmi szakági munkarészein túlmenően nem
tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését.
83/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület kinyilvánította, hogy 2022 nyarától kijelölt fürdőhelyet kíván létesíteni a
Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanon és felkérte a polgármestert, hogy a szeptemberi
képviselő-testületi ülésre a megvalósítás ütemtervét és költségvetését terjessze elő.
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84/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Örökségünk és értékeink
Balatonberényben” címmel benyújtott HUNG-2021/7128 azonosító számú pályázat kiállító terem
bútorzata beszerzésére vonatkozó berendezésére adott, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos
versenyeztetési eljárásban megállapította, hogy a beszerzési eljárás eredményes volt, az ajánlatok
érvényesek. Az eljárás nyerteseként hirdette ki a VFK Renzel Kft. (2510 Dorog, Szakura köz 1.)
ajánlattevőt bruttó 2.010.954 Ft összegű legkedvezőbb ajánlási árral és 2021. augusztus 3.
teljesítési határidő megállapításával. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szállítási
szerződés megkötésére.
85/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A testület felkérte a címzetes főjegyzőt Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 14/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatának
szakmai előkészítésére, a módosítási lehetőségek felvázolására.
86/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy megyei viharkárosultak
megsegítése érdekében Kadarkút település részére 100.000 Ft összegű támogatást nyújtott a
Somogy Megyei Önkormányzat 10039007-00313955-00000110 számú számlájára történő
átutalással a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
87/2021. (VII.13.) képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testület tudomásul vette Gere Péter Attila a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjának lemondását 2021. június
29-i hatállyal.
Kimondta, hogy a nem képviselő bizottsági tag megválasztásáról rendkívüli nyilvános képviselőtestületi ülésen dönt azzal, hogy a képviselők a bizottsági tag személyére vonatkozóan 15 napon
belül a polgármesterhez címzetten írásban javaslatot tesznek.
94/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjának Rikker Gilbert
Balatonberény, Kodály u. 9. szám alatti lakost megválasztotta.
95/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A testület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése
alapján biztosított, Balatonberény zártkert 2063/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
96/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4)
bekezdése alapján biztosított, Balatonberény zártkert 2021 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra
vonatkozó elővásárlási jogával nem kívánt élni.
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97/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Faluprogram „Faluház
felújítás” MFP-FHF/2020 kódjelű, 3111383091 azonosító számú ajánlati eljárásban, a nyertes
ajánlattevő Herszil-BAU Kft. Balatonkeresztúr Iskola u. 2/13. visszalépését tudomásul vette. A
kivitelezési munka második ajánlattevőjének ajánlati árát a jelentős önrész szükséglete miatt nem
fogadta el. Elrendelte a kivitelezési munka új szereplők bevonásával történő meghívásos
ajánlattételi eljárás ismételt lefolytatását.
98/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv
átdolgozása és településkép-védelmi rendelet elkészítése tárgyában az eljárást lefolytatta. A
képviselő-testület a partnerek és az államigazgatási szervek által adott véleményeket megismerte,
azokat az összefoglalóban leírtak szerint elfogadta.
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete lezártnak tekintette a településképi
arculati kézikönyv átdolgozásának és a településkép-védelmi rendelet elkészítésével kapcsolatban
lefolytatott partnerségi egyeztetését, véleményezési eljárását. A képviselő-testület településarculati
kézikönyv felülvizsgált, észrevételekkel módosított dokumentációját megismerte, megtárgyalta és
elfogadta.
A testület megbízta az Arker Építész Stúdió Bt-t, hogy az elfogadott Településarculati
Kézikönyvet, és elfogadásának dokumentumát a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett felületre
töltse fel.
Az új Településarculati Kézikönyv (TAK) az önkormányzat honlapján közzétételre kerül.
99/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőt-testülete az önkormányzatokért felelős
miniszter pályázati kiírása alapján a 2021. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan
pályázati igényét benyújtja 114 erdei m3 kemény lombos fafajta mennyiségre. A képviselőtestület a pályázati kiírásban foglaltak szerint vállalta, hogy a szociális célú tüzelőanyagban
részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
100/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási területén lévő
külterületi ingatlanok tekintetében 2021. szeptember 1. napjától „Külterület’ elnevezést állapított
meg és felkérte a jegyzőt, hogy a változást a települési címnyilvántartáson vezesse át, és
hirdetmény közzétételével tájékoztassa a lakosságot.
101/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Balatonberény Község Önkormányzat tulajdonát képező
Balatonberény belterület 445 hrsz. alatt felvett, „kivett tájház, lakóház, udvar” megjelölésű,
ténylegesen Balatonberény, Kossuth u. 129. szám alatti ingatlanra az OC-INF/1-2021-5520
pályázati kódszám alatt megkötendő támogatási szerződés megkötésének és a támogatási összeg
utalásának feltételeként a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 26.,
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cégjegyzékszám:19-10-500277, adószám: 23701142-2-19) jogosult javára első ranghelyen
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az alábbi feltételekkel
-

a támogatási szerződés megkötésének napjától 2023. március 31. napjáig 70.270.164 Ft erejéig,
2023. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig 35.135.082 Ft erejéig.

Hozzájárult továbbá fenti jogosult javára a támogatási szerződés megkötésének napjától számított
10 év időtartamra az elidegenítési tilalom bejegyzéséhez.
102/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény Balaton utca Strand
főbejárat előtti, a Kossuth utcai parkolóhoz vezető - 15 G7 vasúti gyalogos átjáró közvetlen
akadálymentesítése terveinek elkészíttetése mellett döntött és felhatalmazta a polgármestert a
tervezési szerződés megkötésére.
103/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A testület a Balatonberény, Balaton utca Rózsa utcai kereszteződésénél létesítendő
gyalogátkelőhely kivitelezése mellett döntött és megbízta a polgármestert a kivitelezési munka
előkészítésével.
104/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a
Gyermekekért Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást nyújtott a 2021. évi költségvetés általános
tartaléka terhére, a támogatás felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség mellett.
105/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület a Balatonberényi Községi Sportegyesület kérelmét megismerte és
megtárgyalta és úgy döntött, hogy az egyesület elnökét a soron következő pénzügyi bizottsági
ülésre meghívja az egyesület jelenlegi feladatainak, terveinek és pénzügyi helyzetének ismertetése
céljából.
106/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy balatonberényi lakos kérelmét
megismerte és megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kérelemre tekintettel a Balatonberény, Bartók
u. 6/A. szám alatti ingatlan hasznosítására nem kíván pályázatot kiírni.
107/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A testület a balatonberényi lakos általános iskolások balatonkeresztúri szállításával kapcsolatosan
felhatalmazta a polgármestert, hogy a Meiszterics Autósiskola Kft-vel a vállalkozási szerződést,
valamint a Siófoki Tankerülettel az együttműködési megállapodást kösse meg.
108/2021. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a 2021. évi
ülés-, és munkatervet készítse elő.
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Balatonberény
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megalkotta
10/2021.(VIII.30.) számú önkormányzati rendeletét Balatonberény településkép védelméről.
A rendelet 2021. szeptember 2. napjától hatályos és teljes terjedelmében megtekinthető a
község honlapján. Az önkormányzat külön hirdetményben fogja tájékoztatni a lakosságot a
településkép védelmének legfontosabb szabályairól.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról
Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a Balatonberényben állandó
lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, középiskola nappali rendszerű oktatásában
résztvevő - tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján egy alkalommal iskolakezdési
támogatásban részesíti, amennyiben a kérelmező nyilatkozata szerint a családban az egy főre
számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
tízszeresét (285.000 Ft-ot).
A támogatás iránti kérelem 2021. szeptember 1. napjától 2021. október 31. napjáig nyújtható
be a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén. (8649
Balatonberény, Kossuth tér 1.).
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő!
Az iskolakezdési támogatás összege: 15 000 Ft.
A kifizetés a kérelem benyújtását követő harminc napon belül történik az önkormányzat
házipénztárából.
A támogatás kifizetésének feltétele:
a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása,
a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása és
a kérelemben tett nyilatkozat az egy főre számított havi jövedelemmel kapcsolatban.
Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges kérelem nyomtatvány elérhető az önkormányzat
honlapján
a
http://www.balatonbereny.hu/lakossag/files/kerelem_iskolakezdesi_tamogatashoz.pdf
menüpont alatt, vagy beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonberényi Kirendeltségének titkárságán (Balatonberény, Kossuth tér 1.).
Horváth László sk.
polgármester
______________________________________________________________________________
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Tájékoztatás
kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély igénylésének lehetőségéről
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kormány által biztosított éves keretösszeg erejéig
lehetőség van arra, hogy az alacsony összegű öregségi és hozzátartozói nyugellátásban
részesülő személyek
- évente egy alkalommal egyszeri segélyt, és
- 3 évenként egy alkalommal kivételes nyugellátás-emelést igényeljenek.
Évente egy alkalommal kérelemre egyszeri segélyben részesíthető az a személy, aki
 saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül (a rehabilitációs és rokkantsági
ellátások nem tartoznak ide),
 olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti,
 és a havi jövedelme nem haladja meg:
- a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 90.000 forintot, ha egyedül él.
A kérelemben meg kell jelölni a kérelem benyújtását alátámasztó különös méltánylást érdemlő
körülményeket, és lehetőség szerint be kell csatolni a körülmények igazolására vonatkozó iratokat
(pl.: egészségi állapotról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásáról szóló igazolást).
A kérelem elérhető: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp (K-17 számú
nyomtatvány)
3 évenként van lehetősége kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem benyújtására
 az öregségi nyugdíjkorhatárt elért, nyugellátásban részesülő személynek,
 a megváltozott munkaképességű özvegynek,
 a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult
gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek és
 az árvának, ha a nyugellátásának és egyéb rendszeres pénzellátásának együttes havi
összege nem haladja meg a 90.000 forintot, és a nyugellátás megállapításától, továbbá
a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év már eltelt.
A kérelemben szintén meg kell jelölni a kérelem benyújtását alátámasztó különös méltánylást
érdemlő körülményeket, és lehetőség szerint be kell csatolni a körülmények igazolására vonatkozó
iratokat (pl.: egészségi állapotról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásáról szóló
igazolást).
A kérelem elérhető: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp (K-16 számú
nyomtatvány)
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Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás emelés igényléséhez szükséges - pontosan
kitöltött és aláírt - kérelem nyomtatványok benyújthatóak:
- postai úton, a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz (Somogy Megyei
Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Főosztály Nyugdíjbiztosítási
Ellenőrzési Osztályán címezve 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 9., vagy
- személyesen a Kaposvár, Kossuth L. u. 9. alatti nyugdíj ügyfélszolgálaton hétfőn 8-17 óra, és
keddtől péntekig 8-12 óra között.
A kérelem benyújtható továbbá bármelyik kormányablaknál.
A fent leírtakkal kapcsolatos további információ kérhető a 82/501-411 és a 82/501-450
telefonszámokon.
Mestyán Valéria sk.
Horváth László sk.
címzetes főjegyző
polgármester
______________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Balatonberény lakosságát, ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonberény Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2021.(VIII.26.) számú határozatával a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Kormányrendelet, valamint a
közterületek elnevezéséről és a házszámos szabályairól szóló 10/2014.(VIII.29.) önkormányzati
rendelet alapján 2021. szeptember 1. napjától új közterületi címet hozott létre
„KÜLTERÜLET” elnevezéssel.
Balatonberény, 2021. szeptember 01.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
Tájékoztatás a települési ügysegédek ügyfélfogadásáról
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy ismét lehetőség nyílik ügyintézésre a járás területén működő ügysegédek
ügyfélfogadásának keretében az alábbiak szerint:
Helyszín: Balatonberény, Kossuth tér 1.
Időpontok az alábbi csütörtöki napokon 14:30 és 16:45 között
szeptember 23.
október 7.
Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 70/698-8936-os telefonszámon.
További információk: www.kormanyhivatal.hu; Tel.: 1818
______________________________________________________________________________
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HIRDETMÉNY

Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2021. évi szervezett formában történő
EBEK
VESZETTSÉG
ELLENI
VÉDŐ-,
ÉS
PÓTOLTÁSÁRA,
VALAMINT
FÉREGTELENÍTÉSÉRE az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
OLTÁS
Helye
Balatonberény Kossuth tér
(önkormányzat parkolója)

Dátuma
2021. szeptember 21.
(kedd)

PÓTOLTÁS
Helye
Balatonberény Kossuth tér
(önkormányzat parkolója)

Dátuma
2021. szeptember 29.
(szerda)

Időpontja
8:00-9:00 óra

Időpontja
13:00-13:40 óra

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 5 000 Ft/eb
Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb
Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál, illetve az eb tartási helyén
történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén, a fenti
időpontban az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvosnál 06-30/9578-469
Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy évvel
korábban oltott ebek, az oltatlan ebek.
Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont
ebnek, mikrochippel nem rendelkező ebnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése
értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt
megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.
Kérjük a lakosságot az oltás során is a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében, a hatályos
járványvédelmi előírások betartására.
Balatonberény, 2021. augusztus 9.
Dr. Bánkuty József
Mestyán Valéria
állatorvos
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
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ELJÁRÁSREND
HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
A háziorvosi ellátásrendről a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021. 06. 18-án, 369821/2021/EÜIG iktatószámon kiadott rendelkezése alapján.
1. A váróhelyiségben és az orvosi rendelőben a betegeknek és kísérőknek maszk használata
kötelező. A váróhelyiségekben páciensek egymás között legalább 1 méter távolságot tartsák meg.
A páciensek és kísérőik érkezéskor és távozáskor a kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett alkoholos
fertőtlenítőszerrel.
2. A légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes megjelenés helyett először
telefonon vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, a rendelési időn belüli első órában a 06/85-377668-as telefonszámon A telefonos konzultáció során az anamnesztikus adatok és a jelen tünetek
alapján tisztázandó, hogy felmerül-e COVID-19 fertőzés gyanúja.
3. A rendelési időben - a sürgősségi esetek kivételével - előjegyzési rend szerint folyik a
betegellátás, annak érdekében, hogy tervezett betegellátás keretén belül a praxisok szűrési,
gondozási tevékenysége és a jogszabályok által előírt infekciókontroll valósuljon meg.
Időpontfoglalás: minden hétköznap 13:00-15:30 között a 06/85/377-668-as telefonszámon van
lehetőség.
4. Telemedicinalis (telefonon keresztül) ellátás keretében van lehetőség a krónikus betegségekben,
állandóan szedett gyógyszerek felíratására.
Minden hétköznap 13:00-15:00 óra között a 06/85/377-668-as telefonszámon.
Dr. Belina Csaba
______________________________________________________________________________
Tisztelt Balatonberényiek!
Az elmúlt időszak történései most engem is arra sarkallnak, hogy „tollat” ragadjak és hozzászóljak
a történtekhez. Összefoglaljam a rendelkezésre álló tényeket, és tisztázzak bizonyos dolgokat és
személyeket. Téma pedig továbbra is a sokak által vitatott és kommentált berényi harangszó.
Engedjék meg, hogy röviden leírjam az események pontos történéseit a rendelkezésemre álló
dokumentumok, a 2021. július 20-i képviselő-testületi ülésen elhangzottak és a hozzám eljutott
egyéb információk tükrében. 2014 óta vagyok önkormányzati képviselő Balatonberényben, így
végig részese voltam az eseményeknek. Előre is köszönöm, ha veszik a fáradságot, és
végigolvassák az írásomat. A történések tehát időrendi sorrendben:
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1. 2017. január 30. a polgármester úrhoz érkezett egy kérelem, melyben 55 helyi lakos a
következőket írta: „A hajnal 5 órai harangszó biztosan nem szolgálja a nyaralók és a mi
pihenésünket sem. … Ezért kérjük a Polgármester Urat, hogy kérésünket tolmácsolja a megfelelő
hivatalhoz, hogy ne kelljen 5 órakor a harangszóra ébrednünk.” Aláírás: Balatonberény lakosai.
Az aláírásgyűjtő íven pedig pontosan ez a szöveg szerepelt: „Kérjük, hogy Balatonberény
településen a hajnali 5 órai harangszót szüntessék meg.”
2. A kérelmet és az aláírásgyűjtő ív szkennelt változatát polgármester úr emailen elküldte a
képviselő-testület tagjainak azzal a szöveggel, hogy „Hozzám érkezett, továbbítottam az esperes
úrnak.” (Ekkor községünk plébánosa még Brieber László volt.)
3. 2017. március 2-án ismét emailben kaptunk tájékoztatást polgármester úrtól, melyben a püspök
úr Brieber esperes úrnak küldött válaszlevele volt olvasható: „Folyó év február 17-én kelt 12/2017.
sz. levelében felterjesztette a balatonberényi polgármester, Horváth László kérését, melyre a
következőket válaszoljuk:……. Ezeket figyelembe véve hozzájárulok ahhoz, hogy a
balatonberényi templomban ne hajnali 5-kor, hanem 6-kor harangozzanak.”
4. 2017. áprilisában a Balatonberényi Tükörképben (11.évf. 4.szám 12.oldal) megjelent Rikker
Istvánné válasza az előző számban Gazda Jánosné által írt Miért szól (hajnalban) a harang? című
cikkére, melynek végén az alábbiak olvashatók: „Ezúton szeretnék köszönetet mondani az aláírók
és a sok támogató nevében is: Balás Béla kaposvári Püspök Úrnak, aki hozzájárult ahhoz, hogy
Balatonberényben ne hajnal 5kor, hanem 6kor harangozzanak, Brieber László Főtisztelendő H.
Esperes, Plébános Úrnak, aki kérésünket továbbította, és nem utolsó sorban Horváth László
Polgármester Úrnak, aki kérésünket támogatta.”
5. 2017. áprilisában az ügy kapcsán az egyházképviselő-testület megtárgyalta a témát, és ennek
eredményéről április 16-án válaszlevelet küldött az aláírásgyűjtőknek, melyben ismertette az
álláspontját: „Megítélésünk szerint a beadványt aláíró 57 fő nem tükrözi a község teljes
lakosságának véleményét. Önök kérelmükben legfőbb indokaként a harangszó lakáskiadásra és
idegenforgalomra gyakorolt káros hatását nevezték meg. Ennek valódiságát és hitelességét erősen
megkérdőjelezi az a tény, hogy az aláírók mintegy 90 %-a sem korábban, sem most, sem a jövőben
nem foglalkozott illetve nem foglalkozik lakás kiadással … Az üggyel kapcsolatban kértük a
püspökség állásfoglalását … amennyiben az eddigi harangozási időponttól el kívánunk térni a
püspökség ehhez hozzájárul, de nem utasít más időpontra. … Döntésünk szempontjából a
legmeghatározóbb volt az általunk szóban megkérdezett lakosság véleménye, ami az aláírók
többszöröse… az Egyházközség Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Balatonberényi Római
Katolikus Templom évszázados helyi harangozási rendjén nem kíván változtatni.”
6. 2017. április 16-án a helyi egyházközség válaszlevelet küldött a polgármester úrnak is:
„Figyelembe véve a püspökség által megküldött állásfoglalást, valamint az általunk szóban
megkérdezett lakossági véleményeket a képviselő-testület úgy döntött, hogy a templom
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évszázados harangozási rendjén nem kíván változtatni.” Ezzel az egyházközségi képviselő-testület
lezártnak tekintette az ügyet.
7. 2017. augusztus 1-től, Brieber László esperes plébános úr nyugállományba vonulását
követően, helyét Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános vette át. Polgármester úr – ahogy azt
a 2021. július 20-i rendkívüli testületi ülésen is elmondta – a plébános úr bemutatkozó látogatásán
kötelességének érezte tájékoztatni az atyát a harangszóval kapcsolatos addigi eseményekről. Ezt
követően Vaslabán Csaba plébános úr a reggeli harangszót teljesen megszüntette.
8. 2018. augusztus 1-től Ungvárszki Imre plébános úr vette át az egyházi hivatalt. Őt Gazda János
egyházképviselő-testületi tag kereste meg a harangszó visszaállítása érdekében. (Ahogy ez a 2021.
július 20-i rendkívüli testületi ülésen is elhangzott). A plébános úr – kikérve a püspök úr
véleményét - visszaállította a reggeli harangszót, a következő kiegészítésekkel:
a. szeptembertől júniusig 6 órakor szól a harang,
b. július, augusztus hónapban pedig szünetel.
Az elmúlt három évben ez így zajlott, ez ellen senki nem nyújtott be kifogást. Júniusban egy
nyaralóvendég a Balatonberény Szeretlek nevű Facebook csoportban panaszkodott a reggel hat
órai harangszó miatt, így az ügy újra köztudatba került. Ezután jelent meg az ATV riportja,
melyben polgármester úr is nyilatkozott az ügyben, megemlítve mintegy mellékszálként egy helyi
nyaralótulajdonos panaszlevelét a hangos hajnali kakaskukorékolás miatt. Ezek után az
eseményeket mindannyian ismerjük…
A 2021. július 20-i rendkívüli testületi ülésen a Képviselő-testület határozatot hozott arra
vonatkozóan, hogy mi a község hivatalos álláspontja az ügyben (a határozat több helyen megjelent,
itt most nem kívánom megismételni), és felhatalmazta a polgármester urat, hogy ennek érdekében
járjon el a média irányában. Az ülés végén külön kérésként elhangzott, hogy mielőtt polgármester
úr bármilyen anyagot, nyilatkozatot eljuttat bármely médiához, azt előtte a Képviselő-testület
ismerhesse meg. Ebbe polgármester úr beleegyezett… Az elmúlt napokban a Képviselő-testület
tagjait, sőt még a feleségemet is több médium megkereste, hogy nyilatkozzanak az ügyben. Ám
mindegyikünk úgy gondolta, hogy a testületi ülésen meghozott határozat maximálisan tükrözi az
önkormányzat álláspontját, melyet polgármester úr megbízása szerint kommunikál, és az szolgálja
a község érdekét, ha végre lecsendesül a kialakult médiahiszti, ezért mindannyian nemet mondtunk
a megkeresésekre.
Ehhez képest 2021. július 29-én a 24.hu nevű oldal e témában született „Ez egy katolikus falu,
haranggal és kakasokkal” c. írásában valahogy előkerült a tavaly lemondott képviselő-testület ügye
is, polgármester úr pedig - korábbi ígéretével ellentétben - képviselő-testületének előzetes
tájékoztatása nélkül szólalt meg. Sőt a rendkívül egyoldalú írás végén tett megjegyzésével még azt
is lehetségesnek tartotta, hogy az egész médiafigyelem mögött „valamelyik leendő jelölt” áll…
(Természetesen, ahogy az ATV riportjánál is csak végső vágott verziót láttuk, a 24.hu cikke
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esetében sem tudhatjuk egyelőre, konkrétan milyen mondatok hangzottak el polgármester úr
szájából.)
Nem beszélve arról, hogy az utóbb megjelent írás ismét a helyi plébánosra vet teljesen
indokolatlanul és ártatlanul rendkívül rossz fényt.
Ezek tehát a tények, amelyeket teljes mértékben alá tudok támasztani. A következtetések levonását
az olvasóra bízom.
Ám engedjenek meg egy személyes véleményt a végére. Több helyről hallottam, hogy ez az ügy
valójában a polgármester úrról és az ő lejáratásáról szól. Számomra azonban sajnos ennél sokkal
szomorúbb olvasata van a dolognak. Úgy gondolom, hogy itt valójában két áldozat van, az egyik
Balatonberény jó híre, a másik pedig a plébános úr, aki a történtek kapcsán önhibáján kívül került
ilyen méltatlan helyzetbe. Úgy érzem, hogy a jelen helyzetben senki nem állt ki mellette, sőt a
médiában és a köztudatban gyakran úgy jött le, mintha ő tiltotta volna be a hajnali harangszót. Nem
gondolom, hogy az elmúlt három évben végzett munkája alapján ezt érdemelte volna a
balatonberényiektől.
Visszatérve a község jó hírére, sajnos ebben sem látom egyelőre a pozitív változást. Sőt mivel már
olyan hírek látnak napvilágot országos szinten is, melyek a „helyi politikai harcokról” szólnak, a
helyzet ahelyett, hogy javulna, csak tovább romlik. Kérek minden balatonberényi lakost, hogy a
„szennyes kiteregetése” és összeesküvés-elméletek gyártása helyett foglalkozzunk végre azzal,
ami a közös érdekünk: a falu pozitív megítélésének elősegítése.
Varga Zsolt
képviselő
______________________________________________________________________________
Tisztelt Balatonberényi Polgárok!
Júliusban ismét felerősödött a média érdeklődése Balatonberénnyel kapcsolatban. A harangszó
elmaradása után próbáltak újabb szenzációt kelteni azzal, hogy engem és a képviselő-testületet
megkísérelték egyház- és keresztényellenesnek beállítani. A kérdéseik is erre irányultak.
Valamennyi újság érdeklődését elhárítottam, nyomatékosítva, hogy kizárólag a testületi határozat
jelenhet meg az üggyel kapcsolatban. A 24.hu újságírójának pár mondatban vázoltam a
harangszóval kapcsolatban tett intézkedésemet és az időközi választás történetét. Amikor idézték
az „István” nevű helybéli lakos nyilatkozatát úgy éreztem én is valószínűsíthetek…
A harangszó ügyét, mellyel viszonylag békességben éltünk több éve, nem a szerkesztőségi
szobákban találták ki. Nem ott pattant ki az ötlet, hogy lemegyünk Berénybe utánajárunk a
harangszónak…
Véleményem szerint sem a testület, sem pedig én nem abban találjuk örömünket, hogy saját magát
megalázva ostorozza önmagát, rontva ezzel a megítélését a közelgő választások előtt és zűrzavart
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okozzon. Határozottan állítom, van olyan külső személy, akinek érdeke volt az ügyet elővenni és
ismét felkavarva az indulatokat tovább mélyíteni a megítélésemet, a testület, az önkormányzat,
valamint a helyiek és a nyaralótulajdonosok viszonyát ellenségesnek beállítani.
Ehhez médiakapcsolatait felhasználva elégséges volt a „betiltották” szó mely hatalmas
felháborodást eredményezett kis hazánkban. Mivel még nincs választási kampány nem tudható a
személy kiléte, de minden bizonnyal jelöltként felhasználja majd céljaihoz az általa keltett
zűrzavart. Kicsi ez a falu ahhoz, hogy ezen személy kiléte sokáig titokban maradjon.
Őszintén sajnálom Ungvárszki Imre atyát, akit jószándék vezetett és emiatt a jellemtelen
támadások kereszttűzébe került.
Utolsó alkalommal szólaltam meg a harangszó ügyében.
Horváth László
polgármester

Közérdekű információk, olvasói cikkek
Balaton, te csodás!
Olvasom a Facebookon a felháborodott, lebecsmérlő kritikákat a balatonberényi „szabad strand”
állapotáról. A fanyalgásokat a vihar után leülepedő iszapról, a burjánzó hínárról, a billegő
lépcsőlejárokról, az esetleges kövekről. A felsorolt negatívumok gyermekkorom élményeit
juttatják eszembe. Még emlékszem, ünnepnapnak számított, ha édesapám vagy nagyanyám
megszakította az éppen esedékes mezőgazdasági munkát és fürödni vitt bennünket a tóhoz.
Boldogan dagonyáztunk az iszapban, bekentünk egymás testét szinte a fejünk búbjáig. Nagyanyám
kifejezett kérése volt, hogy a fájós lábaira és kezeire iszappakolást rakjunk. A versenyek is
felrémlenek, ahogy futóversenyt imitálva próbáltuk legyőzni az iszap visszahúzó erejét. A
legemlékezetesebb az első piócagyűjtemény, mely a vízből kijőve megtapadt a lábamon.
Félelmetes, megdöbbentő élmény volt, melyet a nagyobb gyerekek játszi könnyedséggel szedtek
le az alsó lábszáramról, majd megtanítottak az eltávolítás technikájára. Hamarosan szakértő lettem
és hősként tisztelegtem más gyermekek szemében, ahogy leszedtem a vérszívó élősködőket.
Gyerekfejjel még vetélkedtünk is, kinek a lábára tapad több pióca a vízben. Nagyanyám mesélt
róla, iskolás korában az apácákkal rendszeresen jártak piócákat gyűjteni a tóra – mert őt még
apácák tanították – amit aztán gyógyításra használtak fel. A Pesti Napló, 1933. január 15-i
számában erről a következőket írta: „Nemcsak ma, hanem mindig Magyarország volt a legelső
pióca exportáló az országok között. Dunaszerdahely volt akkor az európai piócapiacok központja
és feljegyzések szólnak arról is, hogy Napóleon Magyarországról rendelt hatmillió piócát a
hadseregének…” Vajon mit szólnának a mai fürdőzők, ha találkoznának a vérszívókkal fürdőzés
közben? Vajon mitől lenne hangos a Facebook? Vajon ki lenne a felelős ezért? Két éve az esőzések
után a Szegfű utca árkában megrekedt vízben fedeztem fel újra eme parazitákat. Itt sikerült az
unokáimat megismertetni a külsőleg undorító, de annál hasznosabb férgekkel.
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Olvasom a kísérleti partszakasz kritikáit a partmedret illetően…
Én nem is értem! Mi berényiek oly nagyon büszkék vagyunk a Virág utcák és a Balaton közt
húzódó hosszú szabad partterületre, másrészt szidjuk a „lebetonozott” partszakaszt. Csak én
vagyok ilyen „nagyon öreg” ebben a faluban? Mindenki elfelejtette, hogy nézett ki ez a rész a 80as évek elején? A Rózsa utca utolsó házánál a Balaton medre a kertet mosta. Itt a papucsokat
kézben vittük és a kerítésbe kapaszkodva gázoltunk a vízben, hogy eljussunk a Gyöngyvirág utcai
öbölhöz. Az ezt övező öreg fák meggörnyedve hajoltak a vízre (hasonlóan a Dörc mai állapotához),
a gyökereiket alámosta a víz, ezekbe kapaszkodva jutottunk át a nagy köveken. És élmény volt a
természet nyújtotta akadályverseny, nagyokat nevetve bukdácsoltunk! Most meg olvasom: ferde a
lejáró… Aztán emlékszem a partszakasz feltöltésére, mikor is a védőgát elkészülte után
megjelentek a nagy kotróhajók és pumpálták ki az iszapot a mai „szabad strandra”, mert ez a terület
valaha a Balaton medre volt, mely alatt vastag megszikkadt iszapréteg terül el! Hogy nem kellett
volna „bebetonozni”? A projekt állami beruházással a Vízügy kivitelezésében történt. Nos, akkor
nem lenne szabad partszakasz és a valós szabad strand kialakításának kérdése sem lenne
napirenden. Akkor az sem lenne probléma, hogy az itt vezető út nincs leaszfaltozva, mert víz állna
a helyén. Akkor mindenki a fizetős strand szolgáltatásait lenne kénytelen igénybe venni. A fák
lombkoronája sem lenne útban a horgászoknak, mert csak a telektulajdonosok horgászhatnának a
kertjeikből.
Úgy gondolom, meg kellene barátkoznunk a Balaton ökológiájával, a természet erőivel, amik ellen
tehetetlenek vagyunk. Az északi szélvihar itt rakja le hordalékait (nád, kagyló, kövek, iszap),
viszont a Balaton téli szépségeit is itt tárja szemünk elé. Gondoljunk csak az idei „jégbuborékokra”,
melyek beterítették a partot és idegenforgalmi látványosságot eredményeztek Balatonberénynek.
Mert a Balaton csodálatos, még ha iszapos, ha hínaras, ha kagylós, ha köves, még akkor is, csak
meg kell tanulni felfedezni csodáit és nem szabad a tengerhez hasonlítani! /”Magyar elnevezése a
szláv „blato”, "boloto" (mocsár, láp, sár) szóból ered, amely viszont a görög "βαλτό"-ra vezethető
vissza. – Wikipédia/
Csiri
______________________________________________________________________________
Temetői séta
Helytörténeti séta keretében ismerhettük meg azoknak a személyeknek a sírhelyeit, akik
Balatonberényben éltek és alkottak, valamint a falu fejlődését, kulturális életét előmozdították. A
teljesség igénye nélkül megemlítem Hosszú Lajos kántortanítót, aki 1946-ban megszervezte a
környéken elsőként a nyolc osztályos iskolát. Feleségét Farkas Emerenciát, aki helytörténettel
foglalkozott (írása a levéltárban megtalálható), valamint aktív néptáncoktató volt. Ő alapította a
Vöröskereszt helyi alapszervezetét és a KALÁSZ-t 1940. december 1- én. Gosztolya János volt
plébánosról megtudtuk, a felekezeti iskola igazgatója volt és tanfelügyelőként is dolgozott.
Balatonberény történetét 35 éves regnálása alatt nagy pontosággal vezette a História Domusban.
Felkerestük Mály Erzsébet Bice sírhelyét, aki régészettel és helytörténet-kutatással foglalkozott.
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Tiszteletünket fejeztük ki többek
közt Rigó Lajos volt tanácselnök,
Nagy Károly volt elöljáró és
polgármester, Dr. Zsoldos Miklós
volt körzeti orvos, Kenéz László
volt szobrász, grafikus és festő,
Futó Elemér természetőr, és Ifi
Géza
plébános
sírhelyénél.
Kovács Ilona helytörténet-kutató ismertette velünk, hogy a Mária Terézia által alkotott rendelet
szűntette meg a templom körül elhelyezkedő régi temetőt és annak kialakítását külterületre
rendelte el. A törvény a járványveszély elkerülése céljából fogant. A mai területet gróf Hunyady
József adományozhatta az egyháznak. A gesztenyefákat is a Hunyady család ültette, a hársfákat
1936-ban az egyház telepíttette. Az oldalbejáratnál bal oldalt elkülönített rész (Garai ház mögött)
a más felekezetűek nyugvóhelye. Itt nyugszik a Karay költőcsalád. Az orgonasövény és a
ravatalozó felépítése Vörös József plébános nevéhez fűződik. Szintén ő állíttatott emlékművet az
I. és a II. vh. és a holokauszt áldozatainak. A 70-80-as években a falu terjeszkedésével a temető
körbeépült házakkal, így került a lakóövezetbe. 1997-ben az egyház önkormányzati fenntartásba
adta át. Köszönjük szépen Hugi az érdekes és tartalmas élményt, melyben részünk volt!
Csiri
______________________________________________________________________________
A virágoskertben
Hová merengett el szép szemed világa? Talán a felhőket nézed, vagy a susogó fákat, vagy a kerti
virágokat?
Ugye milyen szép ez a rózsa? Ott meg a petúnia. Érzed az illatát? Az esti szellő épp felénk hozza.
Csodálatos ez a hortenzia, a páfrány meg nézd, mekkora! Az Anna-virág a hatalmas zöld levelek
közt a fehér virágaival olyan, mint egy menyasszony, a nebáncsok a rózsaszín ruháikban a
koszorúslányok. A margaréták olyanok, mint a vőfélyi bokréták. A dália a kardvirággal mintha
táncot járna. A szegfűk is gyönyörűek és az illatuk szinte mámorító! A napraforgó a többiek közt
magasodik, olyan, mint egy fa, minden ágán virág van, sárgák és a nappal szembe néznek, lassan
lehajtják a fejüket, mert kitermelték a magjaikat és télire odaadják a madaraknak. Látod, már az
őszirózsák is bimbóznak! Milyen szépek lesznek, ha majd kinyílnak! Jaj, a liliomokat meg észre
sem vettem, pedig azok szépek ám! Meg is sértődtek, mintha másfelé néznének… na de majd
megbékélnek. A büdöskék is szépek, olyan sokan vannak! Majd jönnek a krizantémok, ők az őszi
kertek királynői. Istenem, mennyi virág! A sok szépségtől szinte fiatalok lettünk! Gyere, üljünk
ide a kispadra és gyönyörködjünk a virágokban!
Kánya Gézáné
______________________________________________________________________________________________
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Dr. Ifi Ferenc búcsúztatója
„Mi, balatonberényiek sajnos a veszélyhelyzeti korlátozások miatt nem vehettünk részt a
temetéseden – Tisztelt Főorvos Úr, Kedves Feri – ezért most eljöttünk, hogy tisztelegjünk a
sírodnál és végső búcsút vegyünk tőled valamennyi balatonberényi lakos nevében.” - kezdte a
megemlékezést Horváth László polgármester szeptember 8-án a keszthelyi Szent Miklós
temetőben dr. Ifi Ferenc sírjánál. Ángyán Géza Jézusomnak szívén megnyugodni jó c. egyházi
éneket énekelte el. Kovács Ilona helytörténet-kutató mondott gyászbeszédet: „Sorsod kapuja itt a
földön most bezáródott. Hiába volt a benned élő erős vágy és akarat az élet igenlésére, a halál
erősebb volt. Egy gazdag életút szakadt meg, s mi valamennyien meghajtjuk fejünket a KIVÁLÓ
ORVOS előtt. A búcsú mindig fájó. Hangtalan szavak ülnek torkunkban könnyekbe burkolva,
melyet a gyász hatalma tart fogságban. Ígérjük, nem feledünk. Míg élünk e Földön mindig
közöttünk élsz! – és őrizzük emlékedet. Tudjuk, érzelmileg soha nem szakadtál el a berényi
gyökerektől, mely életed végéig táplált Téged. Halálod előtti utolsó percekben is dolgoztál, de a
Jóisten szólított! Fiam! – „Gyere haza!” – mert ilyeneké a mennyek országa! Nyugodjál békében!
Isten veled!” Kiss Ferenc tárogatón a Közelebb, közelebb uram hozzád c. egyházi dalt játszotta el.
A koszorú és a virágok elhelyezése után az Il Silenzio-t hallgattuk meg, majd a megjelentek az
emlékezés mécseseit gyújtották meg a síron. A búcsúztató közös imádsággal zárult. Köszönet
Huginak a szervezésért és a megjelenteknek a tiszteletadásért.
Csiri

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 következő szám lapzártája október 05.!
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Bűnmegelőzési tanácsok kisiskolásoknak és szüleiknek
Technikai eszközök
Egyre több általános iskoláskorú gyermek használ mobiltelefont. Ha úgy döntenek, hogy a
gyereknek mobilt vesznek, olcsóbb készüléket válasszanak, hiszen leeshet, eltörhet, ellophatják. A
gyerek könnyű célpont egy bűnöző számára, a drága technikai eszköz és a védtelen gyerek együtt
a legjobb rablócsalogató. Csak a szükséges tárgyakat vigye magával a gyermek, nagyobb értékű
ékszernek, technikai eszköznek nincs helye az iskolában!
Egyedül otthon
Gyerekeinkkel beszéljük meg, hogy kinek nyithatnak ajtót, mit mondjanak, ha telefonálnának vagy
személyesen keresnének bennünket ismeretlenek. Megnyugtató, ha van egy megbízható szomszéd
vagy közelben lakó ismerős, akinél pótkulcsot hagyhatunk, és van kihez fordulni, amíg egyedül
van otthon. Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő,
villanyóraszekrény stb.)!
Késések
Amikor megbeszéljük gyerekeinkkel, hogy tanítás vagy más esti program után értük megyünk,
egyeztessük azt is, mit tegyenek, ha csak késve érünk oda!
Idegenek
Nem árt emlékeztetni a gyerekeket arra, hogy ha az utcán idegen szólítja meg őket, sem
útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. A
gyerekek az iskola környékén találkozhatnak olyan idegenekkel, akik tablettákat, port, vagy
édességet kínálnak nekik. Hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy idegentől ne fogadjanak el
semmit, akkor sem, ha ingyen kínálja, és nagyon csábítónak látszik. Ilyen esetekről pedig mindig
számoljanak be a szüleiknek! Ha azt tapasztalják, hogy valaki követi őket, menjenek be egy boltba,
és kérjenek segítséget! Ha az utcán segítségre szorulnak, forduljanak felnőtt emberhez! Ha van a
környéken rendőr, akkor hozzá. Idegenekkel az interneten se álljanak szóba!
Elérhetőség
Gondoskodjunk arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen az elérhetőségünk. Egy iskolástól már
joggal elvárható, hogy tudja a nevét, címét, a szülei és a segélyhívó telefonszámát. Ha ez utóbbi
túl bonyolult, akkor a táskába, tolltartóba egy megfelelő helyen helyezzünk el egy cédulát, amire
a telefonszámok fel vannak jegyezve.
Iskolán belüli erőszak
Napjaink új kihívása az iskolán belüli erőszak, vagyis amikor diákok társaikat, tanáraikat
bántalmazzák. Fontos kiemelni, hogy az iskolai erőszak fogalmába sorolható a fizikai mellett a
szexuális és a lelki bántalmazás is. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az erőszak egyetlen
problémát sem old meg. Játékból, poénból vagy csak a „barátok” elismerésének kivívása miatt
diáktársakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni nem lehet, mert annak súlyos
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következményei lehetnek. Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedjen, tisztelje tanárait, társait,
tartózkodjon az erőszak valamennyi megjelenési formájától.
Mindig ugyanazon az útvonalon
A biztonságos közlekedés miatt is lényeges, hogy reggel az iskolába, és a tanítás után az iskolából
hazafelé is mindig ugyanazon az útvonalon menjen haza a gyermekünk. A legjobb, ha szülőként
elkísérjük néhányszor, elmondjuk neki, hogy mire figyeljen, milyen helyzetek várnak rá közben.
Lehetőleg olyan útvonalat válasszunk a kisdiákoknak, amelyen kamerák figyelik az utcát, és nem
kell elhagyatott városrészeken áthaladniuk.
Az utcán bátran szólítsák meg az egyenruhás rendőrt, vagy hívják a 112-t, ha veszélyben érzik
magukat!
FONTOS TELEFONSZÁMOK
Központi segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Forrás: Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

Sport
Gyengén kezdtük a bajnokságot
Férfi bajnokságok:
Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk nem a vártak szerint kezdte a 2021/2022es labdarúgó bajnokságot. Az ötödik fordulót követően a 15. helyen állunk
a bajnokságban. Az első fordulóban Kaposfüredre látogattunk, ahol egy
pontot szereztünk. Ezt követően első hazai mérkőzésen az ősi rivális Kéthely
csapatát fogatuk. Sajnos vereséget szenvedtünk. A harmadik fordulóban
Fonyódra látogattunk a javítás reményében. A mérkőzés félbeszakadt a
félidőben 6-0-s berényi vezetésnél. A negyedik és ötödik fordulóban
vereséget szenvedett csapatunk, hazai pályán Balatonszemestől, míg idegenben Kiskorpádon.
Bízunk a jobb folytatásban.
Ifjúsági csapatunk vereséggel kezdte az új bajnokságot Kaposfüreden.
Ezt követően egy döntetlennel és győzelmekkel folytatta az ifi.
Eredmények:
KAPOSFÜRED SC – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE
1926 PSE FONYÓD – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – DÉL-BALATON FC
KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE
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1-1 (0-1)
1-2 (1-1)
Félbeszakadt
1-4 (0-1)
3-0 (1-0)

U19: 8-2 (4-1)
U19: 4-4 (1-2)
U19: Elmaradt
U19: 3-1 (1-0)
U19: 1-2 (0-0)
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Az utolsó forduló programja:
6. forduló: Balatonberényi SE – Buzsák KSE
7. forduló: Somogyjád SZSE – Balatonberényi SE
8. forduló: Balatonberényi SE – Zamárdi Petőfi SE
7. forduló: Kaposmérői SE – Balatonberényi SE
9. forduló: Balatonberényi SE – Kaposfői Kiske
10. forduló: Lengyeltóti VSE – Balatonberényi SE

2021.09.19. 16:00
2021.09.25. 16:00
2021.10.03. 15:00
2021.10.09. 15:00
2021.10.17. 14:30
2021.10.24. 14:30

U19: 14:00
U19: 14:00
U19: 13:00
U19: 13:00
U19: 12:30
U19: 12:30

Női bajnokságok:
Női labdarúgó csapatunk is megkezdte az őszi bajnoki szezont. Az idei bajnokságban hét csapat
szerepel. Eddig egy fordulót rendeztek meg, mely során hazai pályán fogadtuk a Barcs csapatát.
BALATONBERÉNYI SE – FC BARCS
0-3 (0-2)
A következő fordulók programjai:
2. forduló: Kéthelyi SE – Balatonberényi SE
3. forduló: Balatonberényi SE – Kiskorpádi SE
4. forduló: Nagyatádi FC – Balatonberényi SE
5. forduló: Balatonberényi SE – Balatonlelle SE

2021.09.19. 10:00
2021.09.26. 10:00
2021.10.10. 10:00
2021.10.17. 10:00

Balatonberényi SE az idei szezontól szerepel a női U16-os bajnokságban is, remélhetőleg minél
több fiatal hölgy csatlakozik a csapathoz. Az első szezonunkban 6 csapat szerepel a bajnokságban.
Az első mérkőzést győzelemmel kezdtük:
BALATONBERÉNYI SE – KAPOSFÜREDI PÁRDUCKÖLYKÖK SC
2-1 (1-0)
A következő fordulók programjai:
2. forduló: Nagyatádi FC – Balatonberényi SE
3. forduló: Balatonberényi SE – Kéthelyi SE
4. forduló: Kiskorpádi SE – Balatonberényi SE
5. forduló: Balatonberényi SE – FC Barcs

2021.09.18. 11:00
2021.09.25. 10:00
2021.10.02. 10:00
2021.10.09. 10:00

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Horváth János
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