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Önkormányzati hírek
Döntött a képviselő-testület
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022.(II.24.) határozata a
Tematik Kft-vel IBCC horgászverseny megrendezéséről szóló együttműködési
megállapodásról
A Képviselő-testület a Tematik Kábel Kft-vel a 2022. április 24. és 2022. április 30. napja között
megrendezendő International Balaton CarpCup horgászverseny megrendezésére vonatkozó
együttműködési megállapodást horgászhelyenként 75.000 Ft + ÁFA bérleti díj mellett az
előterjesztés szerinti tartalommal megkötötte, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022.(II.24.) határozata
az NBBH Kft-vel horgászverseny megrendezéséről szóló együttműködési megállapodásról
A Képviselő-testület az NBBH Kft-vel a 2022. 03. 26 és 2022. 04. 02 között megrendezendő
NBBH Balaton VIP horgászverseny megrendezésére 1 horgászhely biztosításával együttműködési
megállapodást kötött 75.000 Ft + ÁFA bérleti díj mellett felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022.(II.24.) határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés
között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022.(II.24.) határozata
Balatonberényben használt sütőolaj gyűjtéséről
A Képviselő-testület a H-bio Kft. tájékoztatását megismerte és 1 darab használt sütőolaj
begyűjtésére szolgáló tárolókonténer elhelyezését támogatta, valamint felkérte a polgármestert a
megkötendő szerződés előkészítésére.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2022.(II.24.) határozata a
2022. évi rendezvényterv elfogadásáról
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A Képviselő-testület a község 2022. évi rendezvénytervét elfogadta az alábbi módosításokkal:
- május 1: sportnap és az egészségnap külön időpontban kerül megrendezésre
- a június 25-i búcsú programjai: Gasztrobemutató, utcabál a Start zenekarral, légvár
- augusztus 20-i ünnepség fellépője: Eurodance táncszínház és a PTE fúvószenekara
a) A képviselő-testület a költségeket a 2022. évi költségvetésben rendeli tervezni azzal, hogy a
2023. évi augusztus 20-i fellépő előlegének kifizetése címén a 2022. évi költségvetésben 2.000.000
Ft keretösszeg kerüljön beállításra
b) A képviselő-testület felkérte a művelődési ház dolgozóit és Härtel Sebastian képviselőt, hogy
a lakosság programigényeit a jövőbeni tervezés céljából mérje fel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2022.(II.24.) határozata a
napirend megállapításáról
A Képviselő-testület a Magyar Tenger Vizisport Egyesület kérelmét a mai ülés tárgysorozatában
3. napirendi pontként külön tárgyalta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022.(II.24.) határozata a
Magyar Tenger Vizisport Egyesülettel megkötött területbérleti szerződés módosításáról
A Képviselő-testület a Magyar Tenger Vizisport Egyesülettel 2021. november 12-én megkötött
területbérleti szerződést akként módosította, hogy az ingyenes területhasználat időtartamát 2028.
december 31. napjáig meghosszabbítja.
A testület felhatalmazta a polgármestert a területbérleti szerződés módosításának aláírására.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2022.(II.24.) határozata a
Balatonberényért Egyesület 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényért Egyesület 2022. évi támogatását 600.000 Ft-ban
állapította meg, valamint felkérte a polgármestert, hogy a civil szervezetet a döntésről értesítse, és
egyúttal hatalmazza fel a támogatási szerződés megkötésére.
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022.(II.24.) határozata a
civil szervezetek 2022. évi támogatásáról
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2022. évi támogatását – a benyújtott pályázatok, a
rendelkezésre álló költségvetési keret és elkötelezettségek alapján – a következők szerint
állapította meg:
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Pályázó neve
Nyugdíjas Egyesület
Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Balatonberényi
Községi
Sportegyesület
Vöröskereszt
Balatonberényi
Alapszervezete
Balatoni Vízi Polgárőr
Egyesület
3B Turisztikai
Egyesület

2022. április

Igényelt
támogatás
400.000 Ft

Megítélt támogatás

Szavazati arány

250.000 Ft

500.000 Ft

500.000 Ft

6.100.000 Ft
(ebből 1.000.000
Ft gk. üzemeltetés)

4.500.000 Ft és
gépkocsi üzemeltetésre
700.000 Ft

5 igen, 0 nem,
2 tartózkodás
4 igen, 0 nem,
3 tartózkodás
7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás

230.000 Ft

50.000 Ft

6 igen, 0 nem,
1 tartózkodás

100.000 Ft

50.000 Ft

1.000.000 Ft

500.000 Ft

7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás
6 igen, 0 nem, 1
tartózkodás

A fennmaradó pályázati igényekről külön írásos kérelem benyújtása esetén a 2022. II. félévi
bevételek teljesülése függvényében a 2022. szeptember havi ülésén dönt. (7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás)
Felkérte a polgármestert, hogy a civil szervezeteket a döntésről értesítse, és egyúttal hatalmazza
fel a támogatási szerződések megkötésére. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2022.(II.24.) határozata a
saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegének megállapításáról
A Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a következők szerint állapította meg:
Adatok: e Ft-ban
A

B

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

1
2
3

Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése és hasznosítása,
vagyonhasznosításból és értékesítésből
származó bevétel

4

4

Tárgy év
110400

C
D
E
Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
1. év
2. év
3. év
114000
114000
119000

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (1+… .+7)
Saját bevételek (8. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség (11+…..+18)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem
fizetett ellenérték
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+…..+27)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Visszavásárlási kötelezettség
Fedezeti betét
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem
fizetett ellenérték
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (9-28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
111 400
55 700

0
115 000
57 500

0
115 000
57 500

0
120 000
60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 700

57 500

57 500

60 000

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022.(II.24.) határozata a
2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadása előtti részdöntésről
A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés elfogadása tárgyú előterjesztést megismerte és a
2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetéből a 15.§ (2) bekezdésének
mellőzése mellett döntött.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2022.(II.24.) határozata a
Mazda típusú személygépkocsi visszaadásáról
A Képviselő-testület a Strandpark Üdülőközpont Zrt. tulajdonát képező és az önkormányzat
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üzemben tartásában lévő RUC-538 frsz-ú gépjármű visszaadása mellett döntött a tulajdonos
részére, valamint felkérte a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Strandpark Üdülőközpont
Zrt-t és a gépkocsi üzembentartói szerződését szüntesse meg.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2022.(II.24.) határozata a
kutyák által nem látogatható közterület meghatározásáról
A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata tárgyú előterjesztést megismerte és a kutyák által nem látogatható közterületet nem
kívánt kijelölni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2022.(II.24.) határozata a
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
tervezetének 15.§ (1) bekezdés f) pontját az alábbiak szerint fogadta el: „belterületi ingatlanon
háztartási igényeit kielégítő építés, kertépítés és zöldfelület karbantartás körébe tartozó zajt keltő
tevékenységet hétköznap és szombati napon nem 8 és 19 óra között, vasárnap és ünnepnap nem 9
és12 óra között, valamint június 1. és augusztus 31. közötti időszakban ünnepnap és
vasárnapvégez, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat”.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2022.(II.24.) határozata a
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
tervezetének 16.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint fogadta el: „A közösségi együttélés alapvető
szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki belterületi és külterületi ingatlanokon avart
vagy kerti hulladékot június 1. és szeptember 15. napja között éget”
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2022.(II.24.) határozata a
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
tervezetének 11.§ (1) bekezdés l) pontját az alábbiak szerint módosította: „kijelölt strand területén
a strand éves nyitási és zárási ideje közötti időszakban horgászik”
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2022.(II.24.) határozata a
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Balatoni Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
A Képviselő-testület a Balatoni Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta:
A Társulási Megállapodás módosítását 2022. január 1-ei hatálybalépéssel az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot 5 napon belül küldje meg a
Társulás elnökének.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2022.(II.24.) határozata a
Múltház Múzeum felújítása pályázatban műszaki ellenőr kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Veszprém – Balaton 2023 Balatonberény Múltház Múzeum felújítása
elnevezésű, pályázat kapcsán benyújtott műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt versenyeztetési
eljárásban nyerteseként hirdeti ki Jakab-Torsa Krisztina egyéni vállalkozót bruttó 630.000 Ft
összegű legkedvezőbb ajánlási árral, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022.(II.24.) határozata a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázati igényről
A Képviselő-testület az önkormányzatokért felelős miniszter pályázati kiírása alapján a 2022. évi
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényét benyújtja 138 erdei m 3
kemény lombos fafajtamennyiségre. A képviselő-testület pályázati kiírásban foglaltak szerint
vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2022.(II.24.) határozata a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
A Képviselő-testület – a PTKI Bizottság tájékoztatása alapján – megállapítja, hogy a megválasztott
polgármester, alpolgármester és képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget
tettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2022.(II.24.) határozata
az árverésen kívüli értékesítéshez történő hozzájárulásról
A Képviselő-testület a Balatonberény belterület 691 hrsz-ú ingatlan Baráth László adós
tulajdonában lévő ½ tulajdoni hányadának árverésen kívül történő értékesítéséhez hozzájárul.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2022.(II.24.) határozata a
külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra pályázat benyújtásáról
Balatonberény Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú,
Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra, Balatonberény 032/1. hrsz-ú külterületi út
útburkolat felújítására – legfeljebb bruttó 80 000 000 Ft-ig.
A képviselő-testület a fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt vállalta, és a 2022. évi
költségvetéséből biztosítja, valamint felhatalmazta a polgármestert a pályázat előkészítésére és
benyújtására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „járda, akadálymentesített rámpa és térvilágítás építése” tárgyú
feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban
nyerteseként hirdette ki a Kertrendező Kft 8315 Gyenesdiás, Béke u. 27. ajánlattevőt a
legalacsonyabb bruttó 19.707.372 Ft ajánlati árral. A testület felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „akadálymentesítéshez kapcsolódó információs táblák beszerzése” tárgyú
feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban
nyerteseként hirdette ki a Színvonal BDC Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 7. ajánlattevőt a
legalacsonyabb bruttó1.456.690 Ft ajánlati árral. A testület felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
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A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „kerékpár szervíz oszlopbeszerzése” tárgyú feladat ellátásra - a Kbt.
hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki a Polyduct
Kft. 4181 Nádudvar, Kabai u. 62. ajánlattevőt a legalacsonyabb bruttó 645.160 Ft ajánlati árral. A
testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „interaktív elemekkel felszerelt mini játszóvár beszerzése” tárgyú
feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban
nyerteseként hirdette ki a Royalkert Kft. 8200 Veszprém, Sólyi út 8. ajánlattevőt a legalacsonyabb
bruttó 2.200.000 Ft ajánlati árral. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „sólya beszerzése” tárgyú feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá nem
tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki az ITSZ Kft. 8100
Várpalota, Külterület 060/4 hrsz. ajánlattevőt a legalacsonyabb bruttó 2.286.000 Ft ajánlati árral.
A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „biztonságos üzemeltetéshez kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú
feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban
nyerteseként hirdette ki a Balatonhelp Nonprofit Kft. 8226 Alsóörs, Alkotás köz 1. ajánlattevőt a
legalacsonyabb bruttó 2.129.511 Ft ajánlati árral. A testület felhatalmazta a polgármestert a
szerződés aláírására.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás és szakmérnöki jelentés” tárgyú
feladatellátásra - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban
nyerteseként hirdette ki a Fodor Anita 8200 Veszprém, Kengyel u. 8. ajánlattevőt a legalacsonyabb
bruttó 100.000 Ft ajánlati árral. A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú feladat ellátásra indított - a
Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki
Németh Balázs egyéni vállalkozó ajánlattevőt a legalacsonyabb bruttó 300.000 Ft ajánlati árral. A
testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyú feladat ellátásra indított - a
Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki
Bonczek Ágnes egyéni vállalkozó ajánlattevőt a legalacsonyabb bruttó 150.000 Ft ajánlati árral. A
testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2022.(III.3.) határozata a
Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult pályázati eljárásban
kivitelező kiválasztásáról
A Képviselő-testület a Balatonberényi Naturista strand fejlesztése IV. ütem elnevezéssel indult
pályázati eljárásban „üzletviteli tanácsadás” tárgyú feladatellátásra indított - a Kbt. hatálya alá
nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki Bonczek Ágnes
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egyéni vállalkozó ajánlattevőt a legalacsonyabb bruttó 350.000 Ft ajánlati árral. A testület
felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2022.(III.3.) határozata az
ukrajnai menekültek megsegítéséről
A Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy az adománygyűjtés első szakaszát
szervezze meg, gondoskodjon az adományok Eperjeskére történő elszállításáról, egyben a
célzott adománygyűjtésen kívül felajánlott adományokat ajánlja fel a segélyszervezetek részére,
és erről közleményt adjon ki.
Tájékoztassa a lakosságot közleményben a pénzbeli adományozás lehetőségeiről, módjairól a
számlaszámok közlésével.
Hívja fel a helyi ingatlantulajdonosokat, hogy a már eddig és a jövőben fel ajánlani kívánt
szálláshely és az ahhoz kapcsolódó ellátási szándékukat jelezzék az önkormányzat felé az
ingatlan helyének, a befogadni kívánt menekültek számának és a befogadás időtartamának
megjelölésével.
Horváth László
polgármester
____________________________________________________________________________
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
2 fő családsegítő munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Intézmény feladatellátási területén ellátja a Gyvt. 39-40. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat és a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek, benyújtandó okiratok, igazolásokról tájékoztatást ad:
Pungor-Horváth Barbara, a 0685/376-296-os telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.
______________________________________________________________________________
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Eperjeskei beszámoló
Eperjeske felé tartva szembetűnő volt a sok kelet felől érkező telepakolt ukrán rendszámú autó.
Valamennyit hölgyek vezették, útitársaik gyermekek voltak. Az autópálya menti töltőállomásokon
kizárólag a jóval drágább gázolajat lehetett tankolni, a sima kútoszlopok üzemen kívül voltak.
Nyíregyháza után ukrán rendszámú autók álltak az út mellett térképet böngészve, vagy a
bekötőutakon parkoltak, pihentek. Egy helyen megálltam és cirill betűs üzeneteket láttam a fákra
akasztva műanyag zacskókba csomagolva. A határ felé vezető út kihalt volt, szinte csak
segélykonvojokat láttam különféle országjelzéssel.
Eperjeskére érve nagy feltűnést keltett a helyi lakosok körében a Balatonberény Községi
Sportegyesület feliratú mikrobusz, miközben a községházát kerestem. Hosszú út volt, majd 550
km. Az önkormányzathoz érkezve azonnal előkerült 6-7 hölgy – gondozók, önkéntesek -, akik
elcsodálkoztak az adományok mennyiségén és összetételén. „Minden doboz feliratozva van! De
jó!” A bébi-gyermek és felnőtt higiéniai cikkek aratták a legnagyobb tetszést, erre van a
legnagyobb szükségük. A bébi ruhákra is nagy szükségük van, mivel az elmúlt napokban több
kismama is megfordult a menekültszálláson. A lepakolásban segítő hölgyek, asszonyok arcán
látszott a meghatódás és a hála, amiért nem maradtak egyedül a háborús menekültek ellátásában.
(A nehezebb munkát itt is a nők végzik.) Könnyes tekintetük feledtette a hosszú út fáradalmait.
Pásztor Gábor polgármester úr arra kért tolmácsoljam a balatonberényi polgároknak az
eperjeskeiek hálás köszönetét a gyors segítségért. Az eljuttatott adományokkal és a pénzbeli
hozzájárulásokkal nagyban hozzájárultunk
humanitárius kötelezettségeik teljesítéséhez.
Hamarosan írásban is köszönetet mond a berényiek önzetlen támogatásáért, melyet közzéteszünk.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Lipicsné Salamon Ágnesnek, aki az eperjeskei védőnői szolgálattal
felvette a kapcsolatot, ez alapján célirányosan hirdettük meg az adománygyűjtést.
Az önkénteseknek, akik hétvégén szabadidejükben fogadták és válogatták az adományokat,
gyermek-felnőtt higiéniai termék, tartós élelmiszer, a ruhákat nemek és életkorok szerint
rendszerezték és így dobozolták őket. Nem kis munka volt ez!
Név szerint: Giczi Anita, Göncz Márta, Horváth László, Horváth Lászlóné, Kovács Ildikó,
Lipicsné Salamon Ágnes, Nash Marylin, Nácz Attila, Toronyiné Sifter Judit, dr. Várszegi József.
Barjákné Martin Juditnak és Pék Csillának köszönöm, hogy munkaidőn túl is fogadták az
adományokat és segítettek a rendszerezésükben. Az önkéntes munkára való felajánlást Kerepesi
Máriának és Vida Imrénének.
Köszönetemet és tiszteletemet fejezem ki az adományozóknak, akik felhívásomra felajánlásaikkal
hozzájárultak a segélyszállítmány összeállításához. Köszönöm azon személyeknek, akik
pénzátutalásaikkal segítettek Eperjeske önkormányzatának a menekültek ellátásában. Lombár
Gábor és Galácz György polgármester urak – miután tájékoztattam őket az eperjeskei kapcsolat
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felvételéről – azonnal csatlakoztak felhívásunkhoz így Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő
önkormányzatán keresztül anyagi támogatást nyújtottak.
Köszönöm a környékbeli polgármestereknek a folyamatos információcserét.
Őszintén remélem, hogy a háború hamarosan véget ér és a menekültek visszatérhetnek
otthonaikba. Azonban olyan összefogásra, melyet közösségünk tagjai mutattak, még sokáig
szükség lesz. Köszönet mindenkinek!
Horváth László
polgármester

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Balatonberényért Egyesület munkáját! Köszönjük!
Adószámunk: 18622409-1-14
Elérhetőségeink: www.balatonberenyertegyesulet.hu
balatonberenyertegyesulet@gmail.com
facebook: Balatonberényért Egyesület
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______________________________________________________________________________
EBÖSSZEÍRÁS
Felhívjuk minden kedves balatonberényi kutyatartó figyelmét, hogy május 31-ig ebösszeírást tart
a jegyző! Kérjük, hogy fáradjon be a hivatalba adatlapért, vagy a honlapról nyomtassa ki és kitöltve
adja le az önkormányzat épületében (ügyfélfogadási időn kívül a postaládába is elhelyezhető)!
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Meghívó
közmeghallgatásra
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. április 22-én, pénteken 18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
Helyszín: Művelődési Ház (Kossuth tér 1.)
Fórum témája: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, terveiről, közérdekű
információkról. Közösséget érintő hozzászólások, javaslatok.
Balatonberény, 2022. április 4.

Horváth László
polgármester
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Óvodai beiratkozás
Tisztelt Szülők!
A 2022. évi óvodai beiratkozás az alábbi időpontban lesz:
2022. 04. 21-22. (csütörtök - péntek)
(A személyes megjelenés nincs akadályozva.)
A beiratkozásra várjuk azon szülőket, akiknek gyermeke 2022. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti,
mivel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (2) bekezdése szerint:
(2)* A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő –
tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy a védőnő
rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(2a)* A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem
változtathatja meg.
Az óvodai beiratkozáskor, (melyhez telefonos időpont egyeztetés szükséges), be kell mutatni a
gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (anyakönyvi
kivonat/személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya), továbbá a szülő személyazonosságát
igazoló hatósági igazolványokat és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Kőnig Andrea
Telefonszám: 06 30/703-8746
Amennyiben elektronikus úton kívánnak beiratkozni, úgy az okmányok bemutatását elegendő az
első óvodai napon megtenni, vagy emailben, az óvoda címére elküldeni.
(csicsergoovi.balatonbereny@gmail.com)
Kőnig Andrea
tagóvoda-vezető

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 május 10.!

18

VI. évfolyam, 3. szám

2022. április

A Siófoki Tankerületi Központ közleménye
A 2022/2023. tanévre az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje
2022. április 21-22.
Az Nkt. 45. (1) bekezdése alapján Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni. Az Nkt. ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
Az Nkt. 50. (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles
tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.
A Siófoki Tankerületi központ honlapján, azaz a https://kk.gov.hu/siofok oldalon a „Hírek” fül
alatt megtalálható az „Általános iskolai felvételi körzethatárok” címnél a Siófoki Tankerületi
Központ által a 2022/2023. tanévre kijelölt körzethatárok jegyzéke.
Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (V111.31.) EMMI
rendelet 22 - 23. §-ai szabályozzák.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között — a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy
hirdetményben közzétett időpontban — köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek
felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt
napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére
kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, melynek értelmében a
személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező. Természetesen lehetőség van előzetes online
jelentkezésre, mely jóval gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi az ügyintézést.
Az Nkt. 37. (2) bekezdése alapján az iskola döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása
ellen a tanuló, a szülő — a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül — a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
Az Nkt. 37. (3) bekezdés a) - b) pontjai alapján a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést a
jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott
kérelem, továbbá a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással
benyújtott kérelem tekintetében.
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Közérdekű információk, olvasói cikkek
Óvodából iskolába
A nagycsoportosok még önfeledten játszanak az oviban, de hamarosan elérkezik az iskolai beíratás
időpontja. Ősztől pedig megváltozik a családok élete. Iskolás lesz a gyermekük! De vajon eléggé
érettek-e az iskolakezdésre? Tudnak-e majd jól teljesíteni az iskolában?
Az iskolaérettség nem azonos az „okossággal”, ügyességgel. Ez egy összetett fogalom. Az iskolai
életre való alkalmasságot jelenti.
A felkészítés elsősorban az óvoda feladata, de mi szülők is sokat tehetünk ezért. Nem kell nagy
dolgokra gondolni, sőt foglalkoztató füzetek tömkelegét sem kell beszerezni hozzá. Elég csupán a
gyermekünkkel lenni, beszélgetni vele és bevonni bizonyos tevékenységekbe.
Fontos, hogy a gyermek várja az iskolát, készüljön rá. Beszélgessünk vele erről! Meséljünk saját
élményeinkről! Közösen válasszuk ki a szükséges felszereléseket!
Az iskolába lépő gyereknek tudnia kell, hogy a felnőtteknek szót kell fogadni. Fontos, hogy a
családban is legyenek szabályok, és legyünk következetesek ezek betartásában. Nem kell az óvodai
szokásokat átvenni, de legyen otthon is feladata a gyermeknek, amit akkor is el kell végeznie, ha
nincs sok kedve hozzá. Ezzel is segítjük, hogy feladat- és kötelességtudata fejlődjön. Lehet, hogy
elsőre nem fog sikerülni és lassabban is megy, de bátorítsuk, dicsérjük, és főleg ne csináljuk meg
helyette! A kiszámítható napirend minden életkorban fontos. Biztonságérzetet ad. A lefekvés
időpontja legyen állandó!
A mostani gyerekek beleszületnek a számítógépek, a digitális eszközök világába. Ne engedjük
azonban, hogy csak ezek körül forogjanak a gondolataik! Nagyon jó játékok találhatók az
interneten, de mértéktelen használatuk káros lehet. A túlzott digitális eszközhasználat
következménye lehet, hogy a gyermekek egyre magányosabbá válnak, kapcsolatépítési,
együttműködési és konfliktuskezelési képességük sérül. A különböző okos eszközök által nagyon
sok és gyorsan változó ingert kapnak a gyerekek. Türelmetlenné válnak, mert megszokták, hogy
minden azonnal történik a virtuális világban. Megpróbálják leutánozni a látottakat, gyakran
agresszió jelenhet meg a viselkedésükben. Az eléjük táruló képek, információk, történések
feldolgozására érzelmileg még éretlenek. Ha a szülő mellette van ilyenkor, segíthet neki, de sajnos
tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek legtöbb esetben egyedül használják a digitális
eszközöket és korlátlanul hozzáférhetnek különböző applikációkhoz, közösségi portálokhoz. Ezzel
sajnos az egyre inkább elszabaduló internetes zaklatásnak is ki vannak téve. A szakértők
egyetértenek abban, hogy 3 éves kor alatt egyáltalán nem kellene megengedni ezek használatát.
Óvodás korban 20-30 percet, kisiskoláskorban is csak maximum 1 órát töltsenek képernyő előtt
(tv, okostelefon, tablet, számítógép, játékkonzol)! A szülők feladata és felelőssége, hogy
megtalálják az egészséges egyensúlyt a virtuális és a valóságos világ között, hogy mindig tisztában
legyenek gyermekünk merre jár, mit csinál a világhálón.
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Játszunk, meséljünk nekik minél többször! A mesék bővítik szókincsüket, képzeletüket. Rengeteg
belső képet alkotnak, aminek hatalmas ereje van. Ez segít nekik esetleges félelmeiket legyőzni,
vágyaikat megjeleníteni. A közös játékok során fejlesztjük a figyelmet, a monotónia tűrést, a
koncentrációt, a kudarctűrő képességet (feltéve, ha nem hagyjuk mindig nyerni!). Csupa olyan
dolgot, ami szükséges az iskolában. Megtanulja, hogy képes legyen egyhelyben ülni, betartani a
szabályokat, és mellesleg nagyon jól szórakozunk.
A házimunkába is vonjuk be őket! Hagyjuk őket „gyurmázni” a tésztával, csipeszelje fel a
kiteregetett ruhákat. Sőt óriási segítség lehet a zoknipárosításkor és a borsóválogatáskor is.
Segíthet a kupakok le- illetve visszacsavarásában. Öltözködéskor a ruhák begombolása, a zippzár
használata is segíti, hogy ujjaik ügyesebbek legyenek. Nem is gondolnánk, hogy ezek a
tevékenységek mennyire segítik az íráshoz szükséges finommotorikát!
Törekednünk kell az önállóságra. Ősztől nem lesz dadus néni, aki mindig segít, de lesz testnevelés
óra, így engedjük őket egyedül öltözni! Tanulják meg bekötni a cipőjüket! Szánjunk időt ezekre a
tevékenységekre! Megéri.
És a legfontosabb: Ne akarjuk a saját vágyainkat ráerőltetni a gyermekünkre! Felesleges számtalan
különórával fárasztani őket! Az esetleges tehetségek később jelentkeznek. A gyermekeknek nem
úgynevezett elit iskolára, hanem nyugodt, szeretetteljes, környezetre van szükségük. Ne felesleges
utazással, hanem önfeledt játékkal tölthessék a szabadidejüket! A megfelelő időben és módon
történő iskolakezdés, és nem maga az iskola az, ami a gyermek pályafutását, későbbi életét
befolyásolja.
Iván Katalin
______________________________________________________________________________
Levél Testvéremnek
Üdvözöllek Kedves Testvérem!
Gyermekkoromra gondolok. A múltamban kutatok. Ha találsz rajt elkent foltot, oda a könnyem
potyogott.
Emlékszel? Milyen jó volt, mikor még Anyánk mellett voltunk! Sokat játszottunk az utca porában,
kergetőztünk, bújócskáztunk szénapadláson, szalmakazalban, kukoricaszárban. Hömbölögtünk a
réten, vadvirágot szedtünk. Szerettük a tavasz illatát, a nyári napsugarat, az őszi hulló leveleket,
téli hópelyheket, kiszobánk melegét, Anyánk meleg kezét, szíve szeretetét. Aztán Anyánk beteg
lett és elment az örök boldogságba. Mi itt maradtunk, két kis árva. Most mi lesz? Ki fogja meg a
kezünket, ki fésüli meg a hajunkat, ki ad kenyeret, és ki mondja, hogy szeretlek? A szüleink az
égben, Isten előtt térdelve: Uram! Vigyázz rájuk, ne hagyd őket magukra! Ne engedd, hogy ott a
földön eltévedjenek!
Mi élünk. Két őszülő öreg ember. Gyermekeink, unokáink körbe vesznek szeretettel. Feltekintünk
az égre. Várjatok! Mi is jövünk, hogy veletek együtt legyünk, és elmeséljük az életünk történetét.
Balatonberény, 2022. március

Kánya Gézáné
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Helytörténet
Helytörténet Emléktáblák helyett – Berényi kisokos – Ki miről híres Berényben?
A sorozat folytatásaként az asztalosokról szeretnék tudósítani. Kiváló asztalos volt Berényben
Kánya Bertalan, fia Kánya István, id. Tikos Lajos, fia Ifj. Tikos Lajos. A fiatalabb nemzedékből
Kristóf Gábor, aki itt él falunkban.
Kánya János és Baranyai Anna frigyéből született Kánya Bertalan 1868. november 11-én. Az
asztalos szakmát választotta élethivatásul. Mestervizsgát is tett. A kortársai, és azok gyermekei
nagyon jól ismerték. Mielőtt életútjában tovább mennénk, arról is kell szólnunk, hogy milyen
kiváló, ügyeskezű asztalos volt, és mint asztalosmester milyen különleges feladatokra vállalkozott.
A századfordulón (1800-as évek második felétől, 1950-es évekig) vált
szokássá a betlehemezés. A néprajzi irodalmakban több helyütt is
olvasható, hogy különböző tájrészek között Somogy megyében a Balaton
délnyugati csücskében is létezik, mint helyi szokás. Bizonyára erre figyelt
fel Berta bácsi, és az asztalos ipari munkán kívüli első munkája, amit
ismerünk az 1895-ben készített bábtáncoltató betlehem.
Pontos adatunk arra vonatkozólag nincs, hogy mikor kötött házasságot
Sifter Izabellával. Állami anyakönyvezés – Wekerle Sándor törvénye
alapján - 1895-től van. Ekkor Kéthelyhez tartoztunk 1900. január 31-ig. Itt
nem szerepel a házassági anyakönyvben. Választ a Vörsi Plébánia
Levéltára adhatna, hisz egyházi anyakönyvezés szempontjából 1903. június 1-ig oda tartoztunk. A
logika szerint 1895 előtti 1-2 évben lehetett, hisz ebből a házasságból született 1900-ban Matild,
1903-ban Anna, 1906-ban Sarolta, 1908-ban István, 1912-ben Izabella.1
Hegedűkészítéssel is megpróbálkozott. Úgy tudom a régi idősektől, hogy
kellemes hangja volt, bizonyára a zenéhez is értett. Egy biztos, fia, Pista bácsi
magánszorgalomból megtanult hegedülni, de csak saját kedvtelésére játszott a
hangszeren.
Az idősek elbeszélése alapján – több ház is ujjá épült, vagy bővítették a meglévő
házat, hisz a turizmus a XX. sz. elején fellendülőben volt. Asztalosipari
munkássága során ajtók, ablakok, zsalugáterek készültek a keze nyomán, de
sajnos szomorú feladata is volt. Amikor falunkban egy-egy ember elhunyt
koporsókat készített.
Már az 1930-as évek elején betegeskedett, és 1939-ben 71 éves korában elhunyt.2 Fia, István 1936ban átvette a balatonberényi asztalos műhelyt. Pista bácsi folytatta édesapja munkásságát, és
mondhatjuk hasonlóan ügyeskezű asztalosmester volt. Személyesen ismertem Őt, de lássuk, mit
olvashatunk a magyar irodalomban.
„Kánya István asztalos mester, Balatonberény. Itt született 1908-ban. Iparában Keszthelyen
szabadult fel, azután Újpesten, Nagykanizsán, Magyaróváron, és Sopronban dolgozott. 1936-ban
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lett önálló mester, amikor átvette apja, Bertalan üzemét, aki 43 éven át volt Berényben asztalos
mester. Neje: Péter Gizella, gyermekei Emil és Jenő.”3
Pista bácsi is nagyon sok asztalosipari munkát végzett Berényben, és a környék falvaiban. A 2.
világháború idején megsebesült, de a szakmát tovább folytatta. A válságos helyzetben Ő is készített
koporsókat, fejfákat. Templomunk főbejáratának kétszárnyas ajtaja Pista bácsinak köszönhető.
Emlékét őrzi munkássága, 1987. december 8-án4 hunyt el, és a balatonberényi temetőben alussza
örök álmát.
Forrás:
Fényképek: Tolnai Lászlóné Sifter Máriától.
1.) Bérmálási anyakönyv, Balatonberény (Gyűjtés Vörös J. plébános idején)
2.) Halotti anyakönyv, Balatonszentgyörgy Önkormányzat
3.) Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék. Az előszót írta: József főherceg királyi fensége, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Kiadja: A magyar városok monográfiája
kiadóhivatala, Bp. 1939. 762 pp.
4.) Halotti anyakönyv, Balatonszentgyörgyi Plébánia

Balatonberény, 2022 februárjában
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akire emlékeznünk kell
Immáron 5 éve annak, hogy Martinné sz.: Vaska Potharn Ilona – Ica –
eltávozott az Égi Hazába. Ő, a nagy fotós. Balatonberényben – nyári
hőségben, ha esett, ha fújt – hűségesen megjelent a különböző
rendezvényeken, hogy megőrizze az utókor számára az eseményeket,
ünnepségeket. Légyen az egyházi, vagy községi rendezvény. Dolgos
hétköznapjait egy „Fényképészet” névre hallgató üzletben töltötte, ott is
dolgozott. Elsőáldozások és bérmálások alkalmával, melyek általában
vasárnap voltak, szívesen jött, aktívan fotózott. Hisz abban az időben nem
volt Balatonberényben a családoknak fényképezőgépje. A Községi Könyvtárunkban lévő III. fotó
album, melyben a fotók már az újabb idők eseményeit tárja az érdeklődő elé, mind az Ő privát
szorgalma által készült el. Mint helytörténet-kutató én is többször megkértem, már nyugdíjasként,
hogy a rendezvényekről készítsen fotókat. Mindezt szívesen – a szakma iránti szeretettel –
elvállalta és végezte. (Legtöbbször grátiszban.) Készített
fotókat a 2003-as plébánia alapításának 100. évfordulóján.
A centenáriumra készített papok tablóját is (amikor már be
volt keretezve) – kérésemre – lefotózta, melyről több
példányt sokszorosított. Így volt alkalmunk arra, hogy 1-2
meghívott személynek adhattunk belőle, de legfőképpen a
tablón lévő plébánosok rokonainak. Ica! – tudjuk, az a szó
kissé szegényes és kevés: „köszönjük” ezt az áldozatos,
25

VI. évfolyam, 3. szám

2022. április

nagy szakértelemmel végzett munkát. Sajnos, aránylag fiatalon hagytad itt földi pályafutásod, de
reményeink szerint odaát is tovább villog a vakuval ellátott kiváló fényképezőgéped.
Balatonberény, 2022. március

Kovács Ilona
helytörténet-kutató

Sport
Férfi bajnokságok
A férfi felnőtt labdarúgó csapatunk a tavaszi folytatásban megszerezte első
győzelmét Balatonszemesen. Ezt követően sikerült még két alkalommal
győznünk, ennek köszönhetően előrébb léptünk a tabellán. Sajnos az utóbbi két
fordulóban nem sikerült pontot szereznünk, ezért a következő fordulóban a
Kaposmérő csapata ellen gyarapíthatjuk pontjaink számát és jó játékkal
szolgálhatjuk a berényi közönséget.
Ifjúsági csapatunk kezdi megtalálni tavalyi formáját és szépen gyarapítja pontjai
számát. A győzelmeknek köszönhetően a hetedik helyre léptünk előre. Csak így tovább!
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – FONYÓDI PETŐFI SE
DÉL-BALATON FC - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE
BUZSÁK KSE - BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – SOMOGYJÁD SZDE
ZAMÁRDI PETŐFI SE - BALATONBERÉNYI SE

26

0-3 (0-0)
2-3 (0-0)
3-0 (1-0)
0-1 (0-0)
2-3 (2-1)
3-0 (1-0)

U19: 3-2 (2-2)
U19: 6-0 (1-0)
U19: 3-2 (0-1)
U19: 2-0 (1-0)
U19: 5-0 (4-0)
U19: 0-6 (0-1)
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A következő fordulók programjai:
26. forduló: Balatonberényi SE – Kaposmérő SE
27. forduló: Kaposfői Kiske – Balatonberény SE
28. forduló: Balatonberényi SE – Lengyeltóti VSE
29. forduló: Balatonberényi SE – Böhönye KSE
30. forduló: Balatonszabadi SE – Balatonberény SE

2022. 04. 16. 17:00
2022. 04. 24. 17:00
2022. 05. 01. 17:00
2022. 05. 08. 17:00
2022. 05. 14. 17:00

U19: 15:00
U19: 15:00
U19: 15:00
U19: 15:00
U19: 15:00

Női bajnokságok
Női labdarúgó bajnokság tavaszi fordulóiban három fordulót rendeztek meg. Női csapatunk két
mérkőzést játszott, mert a Barcs elleni mérkőzés elmaradt. A két során mindkét esetben döntetlen
született. A következő fordulóban Nagyatád női csapatát fogadjuk.
Eredmények:
FC BARCS – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE
KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE

Elmaradt
0-0 (0-0)
1-1 (0-0)

A következő fordulók programjai:
11. forduló: Balatonberény csapata szabadnapos
12. forduló: Balatonberényi SE – Nagyatádi Futball Club
13. forduló: Balatonlelle SE – Balatonberényi SE
14. forduló: Balatonberényi SE – Kaposfüredi Párducok SC

2022. 04. 24.
2022. 05. 08. 10:00
2022. 05. 15. 10:00
2022. 05. 22. 10:00

U16-os lány csapatunknak is megkezdődtek volna a küzdelmek. Sajnos az eddigi mérkőzések
elmaradtak.

A következő fordulók programjai:
10. forduló: Balatonlelle SE – Balatonberényi SE
11. forduló: Balatonberényi SE – Kiskorpádi SE
12. forduló: FC Barcs – Balatonberényi SE
13. forduló: Balatonberény csapata szabadnapos
14. forduló: Balatonberényi SE – Balatonlelle SE
Forrás: adatbank.mlsz.hu

2022. 04. 23. 10:00
2022. 04. 30. 10:00
2022. 05. 07. 10:00
2022. 05. 14.
2022. 05. 21. 10:00
Horváth János

27

VI. évfolyam, 3. szám

2022. április

HIRDETMÉNY
Tisztelt Balatonberényi Választópolgárok!
A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság az időközi helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választását 2022. június 26. (vasárnap) napjára tűzte ki.
A szavazás helye: Balatonberény Községháza (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)
A szavazás ideje: 2022. június 26. napján 6.00 óra és 19.00 óra között.
Balatonberény községben 1 fő polgármester és 6 fő képviselő kerül megválasztásra.
Fontos határidők:
A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2022. május 6-ig
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmeket 2022. április 21. napjától lehet benyújtani.
Átjelentkezésre nincs lehetőség.
Mozgóurna iránti kérelmek:
- 2022. június 22-én 16 óráig levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton,
- 2022. június 24-én 16 óráig személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton,
- 2022. június 24-én 16 óra után 2022. június 26-án 12 óráig elektronikus azonosítással
elektronikus úton vagy személyesen a szavazatszámláló bizottságnál.
A Helyi Választási Iroda legkorábban 2022. május 7-től adja át az igénylő vagy jelöltként indulni
szándékozó választópolgár részére az ajánlóívet.
Az ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg 2022. április 21. napján.
Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, aki a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. Polgármesterjelölt az lehet, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
A jelölteket

legkésőbb

2022.

május

23.

napjának

16

órájáig

kell

bejelenteni.

A választási kampányidőszak 2022. május 7-től 2022. június 26. napjának 19 órájáig tart.
A választás napján választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot nem lehet közzétenni.
Balatonberény, 2022. április 11.
Mestyán Valéria
HVI vezető
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