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Döntött a képviselő-testület
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 66/2022.(IV.14.) határozata a
Biotrans Kft-vel lakossági használt sütőolaj begyűjtésére vonatkozó szerződés megkötéséről
A képviselő-testület a 34/2022.(II.24.) számú határozatát visszavonta és felkérte a polgármestert,
hogy a lakossági használt sütőolaj begyűjtésére vonatkozó szolgáltatási szerződést a Biotrans Kftvel kösse meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 67/2022.(IV.14.) határozata a
Sport és Szabadidőközpont tanulmánytervének elkészítésére vonatkozó pályázati kiírásról
A képviselő-testület a Balatonberény 1238/13 hrsz-ú ingatlanon létesíteni kívánt Sport és
Szabadidő Központ tanulmánytervének elkészítésére pályázatot ír ki. Felkérte a polgármestert,
hogy a május havi képviselő-testületi ülésre a pályázati kiírást készítse elő.
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 68/2022.(IV.14.) határozata a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a) A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta. (6
igen, 0 nem, 1 tartózkodás)
b) A képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 69/2022.(IV.14.) határozata a
Balatonberény hengerparki tájékoztató tábla felújításáról
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a május havi képviselő-testületi ülésre a
Balatonberény Hengerpark előtt lévő tájékoztató tábla felújítását -árajánlat egyidejű beszerzése
mellett- készítse elő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 70/2022.(IV.14.) határozata a
kommunikációs és marketing terv előkészítéséről
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy Balatonberény község kommunikációs és
marketing tervét a szeptember havi képviselő-testületi ülésre készítse elő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
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Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 71/2022.(IV.14.) határozata a
helyi közösségszervezési cselekvési terv megvitatásáról
A képviselő-testület a helyi közösségszervezési cselekvési terv elkészítése mellett döntött,
melynek előkészítésével közösségi interjú, beszélgetés és felmérés útján felkérte a helyi kulturális
közösségszervezőt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 72/2022.(IV.14.) határozata a
civil szervezetek 2021. évről adott pénzügyi és szakmai beszámolóinak elfogadásáról
A képviselő-testület a PTKI Bizottság javaslata alapján a civil szervezetek 2021. évről adott
pénzügyi és szakmai beszámolóit elfogadta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 73/2022.(IV.14.) határozata a
2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
A képviselő-testület Balatonberény Község Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a
következők szerint állapította meg:
Eljárás
Szerződés
A közbeszerzés
Irányadó
Tervezett
megindításának
teljesítésének
tervezett
várható
tárgya
eljárásrend eljárás fajtája
időpontja
időpontja

Balatonberény
Múltház felújítása

nemzeti

A 2015. évi
CXLIII.
törvény (Kbt.)
112. § (1)
bekezdés b)
pont szerinti
közbeszerzési
eljárás

2022.II.n.év

2023.I.n.év.

A fentiekben elfogadott közbeszerzési terv nyilvános. A tervet, az elfogadását követően –
figyelemmel arra, hogy az nyilvános dokumentumnak minősül - az Önkormányzat hivatalos
honlapján közzéteendő. Az Önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni.
A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény
felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
Jelen közbeszerzési tervet legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település
honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 74/2022.(IV.14.) határozata a
Balatonberény Béke park hasznosításáról
A képviselő-testület a Béke park hasznosítására vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta
és a tervezői elképzelést továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 75/2022.(IV.14.) határozata
az Újszülöttek ligete kialakításáról
a) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény 657/29 hrsz-ú Béke
parkban kívánja az Újszülöttek ligetét megvalósítani Fehér Dávid szaktanácsadói véleményében
foglalt kertépítészeti feltételekkel.
b) A fa ültetésére az újszülött törvényes képviselőjének kérelme alapján kerül sor, melyet a
családalapítási támogatás megállapítása iránti kérelemmel egyidejűleg, külön nyomtatványon
lehet írásban benyújtani Balatonberény Község Önkormányzatához. A fa ültetésére minden év
március és október hónapban kerül sor ünnepélyes keretek között, melynek során a polgármester
az újszülött részére polgárrá fogadás emléklapot ad át.
c) A Béke parkban tájékoztató táblán kerül feltüntetésre a park kiegészítő funkciója, az ültetés
szabályai, valamint egy térkép az újszülöttet jelképező fa helyéről a törvényes képviselő által kért
név feltüntetésével.
d) A képviselő-testület megbízta a Településüzemeltetési Kft-ét a fák beszerzésével, ültetésével
és gondozásával.
e) A képviselő-testület az Újszülöttek ligetével kapcsolatos kiadásokat a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 76/2022.(IV.14.) határozata
kutyafuttató kialakításáról
A képviselő-testület a kutyafuttató kialakítására vonatkozó előterjesztést megismerte és úgy
döntött, hogy jelenleg a településen kutyafuttatót nem kíván létesíteni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 77/2022.(IV.14.) határozata a
PTKI Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 78/2022.(IV.14.) határozata a
SZEKO Bizottság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság 2021. évi
tevékenységéről adott beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 79/2022.(IV.14.) határozata a
Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
A képviselő-testület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 80/2022.(IV.14.) határozata
az óvodai játszóudvar fejlesztésére kivitelező kiválasztásáról
A képviselő-testület az „Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” elnevezésű
pályázati konstrukcióban óvodai játszóudvar fejlesztése kivitelezési munkák elvégzésére indított
eljárásban nyertesként hirdette ki az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak ítélt:
BIOHÁRS Fa és Fém Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (7200 Dombóvár, Vak
Bottyán utca 20.), bruttó 4.892.998.-Ft legkedvezőbb vállalási díjjal és 2022. augusztus 15-i
teljesítési határidő megállapításával. A képviselő-testület a pályázattal elnyert támogatási összegen
felül szükséges önerő összegét ütéscsillapítás kialakítására, amelynek előirányzati költsége
700.000 Ft, a 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 81/2022.(IV.14.) határozata a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosító
indítványáról
A képviselő-testület Gazda János képviselőnek a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdése kiegészítésére vonatkozó „aki az 1239/13 hrsz-ú
közterület Ibolya utca nyugati oldala és a Liliom utca keleti oldalával határolt Csicsergő sétány
úttól északra eső partszakaszra, zöld területre június 1. és augusztus 31. közötti időszakban
bármilyen állatot- őr kutyás biztonsági szolgálat és vakvezető kutya kivételével- bevisz” módosító
indítványát nem támogatta.
5

VI. évfolyam, 4. szám

2022. május

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2022.(IV.28.) határozata
az Alapszolgáltatási Központ beszámolójának elfogadásáról
A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről adott beszámolót megismerte,
megtárgyalta és azt elfogadta és megköszönte az Alapszolgáltatási Központ munkatársainak eddig
végzett áldozatos munkáját.
A Balatonberény Kossuth u 12. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítását külön napirendi
pontként kívánja tárgyalni a szeptember havi soros ülésen és felkérte a Polgármestert annak
előkészítésére, valamint a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ által nyújtott
szolgáltatásokról és azok igénybevételének módjáról tegyen közzé hirdetményt a helyi újságban.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2022.(IV.28.) határozata a
Balaton parti telepítési tanulmányterv elfogadásáról
A képviselő-testület az előterjesztés megismerte és elrendelte annak továbbtárgyalását a 2022.
május 5. napján 16 órakor megtartandó rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében és felkérte a
polgármestert, hogy az ülésre hívja meg Horváth Rita települési főépítészt.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2022.(IV.28.) határozata a
Balatoni Fejlesztési Tanács által nyújtott támogatás felhasználásáról
A képviselő-testület a Balaton Fejlesztési Tanács a településfejlesztési beruházások támogatása
2021 felhívása alapján, „A Parti sétányok kialakítása, fejlesztése” támogatási célterületre
benyújtott pályázatát a csökkentett támogatási intenzitás miatt módosítja. Jelen fejlesztési ütemben
a célterületekből a madárles létesítését kívánja megvalósítani.
A Balaton Fejlesztési Tanács P-TF-34/2021 számon megítélt, 4.161.785.- Ft csökkentett
összegű fejlesztési támogatás felhasználásáról - az 1. pont szerinti célfeladattal - a támogatási
szerződés megkötéséről dönt.
 A képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges, 7.158.463.- Ft összegű létesítési költség - a
támogatási összegen felüli – önrészét, 2.996.678.- Ft-ot a 2022. évi költségvetéséből biztosítja.


A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2022.(IV.28.) határozata
a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról adott beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két
ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót
elfogadta. A képviselő-testület megismerte Dr. Grynaeus Orsolya beadványát és tájékoztatja a
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kérelmezőt, hogy a Balatonberény, Szőlőhegy vonatkozásában nincs jogszabályi felhatalmazása a
képviselő-testületnek az egyéb szálláshely engedélyezése vagy annak tiltása körében
önkormányzati rendelet alkotására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2022.(IV.28.) határozata a
közbeszerzési szabályzat módosításáról
A képviselő-testület a közbeszerzés hatálya alá nem tartozó beszerzési szabályzatot a következők
szerint módosította:
A Szabályzat I. 2. mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A Szabályzat hatálya Balatonberény Község Önkormányzata közbeszerzési értékhatárt el nem érő
és egyúttal a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó értékű beszerzéseire (szerződéseire) terjed ki.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2022.(IV.28.) határozata a
gyermekvédelemről szóló beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést, a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját megtárgyalta, azokat jó minősítéssel elfogadta.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 91/2022.(IV.28.) határozata
elismerések adományozásáról
A képviselő-testület 2022. évben a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján
Balatonberényért Emlékérmet kívánt adományozni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 92/2022.(IV.28.) határozata
balatonberényi lakos részére elismerés adományozásáról
A képviselő-testület 2022. évben a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján a
2022. október 23-i ünnepség keretében helytörténeti munkásságának elismeréseként egy
balatonberényi lakos részére „Balatonberényért” emlékérem elismerést adományoz.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 93/2022.(IV.28.) határozata
7

VI. évfolyam, 4. szám

2022. május

keszthelyi lakos részére elismerés adományozásáról
A képviselő-testület 2022. évben a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet alapján
hagyományőrző munkásságának elismeréseként egy keszthelyi lakos részére „Balatonberényért”
emlékérem elismerést adományozott.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2022.(V.5.) határozata a
telepítési tanulmányterv elfogadásáról
A képviselő-testület a Balaton-part és a Hétvezér utca között fekvő 657/20, 658/3, 660/17 hrsz. és
660/18-20 hrsz. területsávra készült telepítési tanulmánytervre vonatkozó előterjesztést
megismerte és azt tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta és felkérte a polgármestert, hogy
a) hívjon össze közmeghallgatást, melyre hívja meg az érintett befektetőket,
b) keresse meg a megyei főépítészt arra vonatkozóan, hogy a telepítési tanulmánytervben szereplő
területekre nézve a tömbösítéstől el lehet-e térni,
c) a befektetőkkel történő külön egyeztetést készítse elő.
Határozathozatalnál jelenő levő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2022.(V.5.) határozata a
Csicsergő félsziget kilátó építés önrészének megemeléséről
A képviselő-testület a 86/2022.(IV.28.) határozatát módosította és a Balaton Fejlesztési Tanács PTF-34/2021 számú támogatásával megvalósuló, a Csicsergő félszigeten madárles létesítés
kivitelezési áremelkedésére tekintettel, a korábban megítélt 2.996.678 Ft helyett, 3.691. 678 Ft
önrészt biztosított a 2022. évi költségvetéséből.
Horváth László
polgármester
_____________________________________________________________________________

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 június 10.!
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Hirdetmény sorsolás eredményéről
A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a polgármesterjelöltek
szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje tárgyában meghozta a következő 21/2022.(V.23)
HVB határozatot:
A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2022. május 23-án megtartott sorsolás
eredményeképpen a polgármesterjelöltek szavazólapon történő megjelenítési sorrendje az alábbi:
sorszám
polgármesterjelölt neve
1
Druskóczi Tünde
2
Horváth László

független jelölt
független jelölt

A Balatonberényi Helyi Választási Bizottság a 2022. június 26. napjára kitűzött időközi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán az egyéni listás
képviselőjelöltek szavazólapon történő feltüntetésének sorrendje tárgyában meghozta a következő
22/2022.(V.23.) HVB határozatot:
A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a 2022. május 23-án megtartott sorsolás
eredményeképpen az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenítési sorrendje
az alábbi:
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

képviselőjelölt neve
Härtel Sebastian
Kánya Márton
Benkő Mónika
Baranyai-Paczolai Brigitta
Gazda János
Király Szabolcs
Horváthné Vitális Mária
Dr. Várszegi József
Nácz Attila
Horváth János
Giczi Anita
Lipicsné Salamon Erzsébet Ágnes
Horváth Péter
Barjákné Martin Judit
Király Ildikó

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

Mestyán Valéria
Balatonkeresztúri Helyi Választási Iroda
vezetője
______________________________________________________________________________
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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)!
______________________________________________________________________________
Pályázati hírlevél
(Tájékoztatjuk, hogy jelen hírlevél és pályázati összefoglaló nem teljes körű, nem helyettesíti, és
nem tartalmazza a teljes pályázati kiírásban és dokumentációban található információkat,
részleteket, feltételeket.)
Újra tervezés program: ismét lehet jelentkezni ingyenes informatikai képzésre
A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági és
munkaerőpiaci helyzetre reagálva az Innovációs és
Technológiai Minisztérium először két évvel ezelőtt
hirdette meg az Újratervezés Programot, hogy
díjmentes informatikai átképzéssel segítse azokat, akik
a pályaváltás mellett döntöttek.
Az érdeklődők április 29-től ismét jelentkezhetnek a
programban harmadik alkalommal meghirdetett
informatikai képzésre. Ezúttal tízezren kapnak
lehetőséget a digitális készségek javítására és a programozás alapjainak megismerésére, majd ezt
követően több mint háromszázan juthatnak tovább a nyáron induló alapszintű szakmai képzésekre.
A távoktatásos program elvégzésére a regisztrációt követően négy hét áll a rendelkezésre, és
naponta 2-6 óra elfoglaltsággal jár attól függően, hogy a résztvevők milyen meglévő informatikai
ismeretekkel rendelkeznek, illetve mennyi időt tudnak a képzésre fordítani.
A válság alatt az ingyenes informatikai képzésre több mint 72 ezren regisztráltak és több mint 11
ezren szereztek tanúsítványt. A legjobban teljesítők a program korábbi két ütemében lehetőséget
kaptak arra, hogy 100%-os támogatással négy különböző informatikai szakterületen piacképes
tudást és államilag elismert szakképesítést szerezzenek. Ezeken eddig már több mint 1600-an
vettek részt, a sikeres vizsgát tettek közül pedig közel ezren kaptak lehetőséget újabb szakmai
bizonyítvány megszerzésére haladó és gyártóspecifikus képzéseken.
A programra a 18. életévet betöltött személyek jelentkezhetnek, a további feltételek és a
jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken érhetők el: https://ujratervezes.nive.hu/
Forrás: (ITM), https://kormany.hu/hirek/ujratervezes-program-matol-ismet-lehet-jelentkezniingyenes-informatikai-kepzesre
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Álláshirdetés

13

VI. évfolyam, 4. szám

2022. május

14

VI. évfolyam, 4. szám

2022. május

Közérdekű információk, olvasói cikkek
Egy élet munkásságának megkoronázása
2022. április 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában
került sor arra a rendezvényre, melynek címe: Ralovich Béla munkássága
a kiadványai tükrében. A doktor úr mikrobiológus, közösségünk állandó
lakója 1988 óta. Kevesen ismerik – szinte csak a templomba mozdul ki
Balaton parti otthonából – mert a mai napig a tudományos munkának
szenteli életét.
Munkássága során 33 könyvet és könyvfejezetet, ill. jegyzetet és
jegyzetfejezetet, valamint 205 cikket írt. A salmonellosisok
pathomechanizmusának és a korokozó virulenciájának problémái című
disszertációja alapján a biológia tudományos kandidátusa lett 1973-ban. Az angol nyelvű
Listeriosis Research: Present Situation and Perspective című könyvének megjelentetésével
elnyerte az orvostudomány doktora fokozatot 1986-ban. Tagja volt az ICSB Subcommitte of
the Taxonomy of Listeria-nak, a Staff Societyof Nottingham Universitynek, a Society for Gen.
Microbiol-nak, az Am. Society for Microbiol-nak, a New York Acad of Sci-nek és a IUMSICFMH Working Party of Culture Medi-nak.
Itthon dolgozott a Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi és Urbanisztikai
Bizottságában, a MTA Általános Mikrobiológiai Bizottságában. Tagja volt a POTE Baráti
Körének, a MTA Tudósklubnak, a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szervezetének, a
Magyar Mikrobiológiai Társaságnak, a Magyar Immunológiai Társaságnak, a Magyar
Higiénikusok Társaságának, a Magyar Hidrológiai Társaságnak, a Magyar Infektológiai és
Klinikai Mikrobiológiai Társaságnak, a Magyar Zoonózis Társaságnak és a Magyar
Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesületnek. 1992-től a Népjóléti/Egészségügyi
Minisztérium osztályvezetője, főtanácsosa, majd szakfőtanácsosa nyugdíjba vonulásáig.
Tevékenykedett a Codex Alimentarius Bizottságban, az Állategészségügyi EU Harmonizációs
Munkacsoportban, az Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Kollégiumban, megszervezte a
tárcaközi Élelmiszerbiztonsági Tanácsadó Testületet. Kilenc orvosi szakmai kollégiumban
(immunológiai, transzfúziológiai, laboratóriumi, infektológiai, mikrobiológiai, megelőzőorvostani, pathológiai, igazságügyi, orvostani és radiológiai) a Minisztérium állandó delegáltja
volt. Közbenjárására fogadta el az OEP az igazságügyi orvostani szakma által az egészségügyi
gyógyítást-megelőzést szolgáló – addig nem finanszírozott – vizsgálatokat. Javaslatára került be
az a jogszabály, mely előírta a HACCP rendszer bevezetését. Megszervezte és elindította az
élelmiszerbiztonsággal foglalkozó tárcaközi bizottság munkáját. Mindezek mellett kutatta a
Balaton és más felszíni vizek mikrobiológiai állapotát. Tudományos munkássága elismeréseként
1969-ben Markusovszky-díjat,1973-ban, 1983-ban és 1986-ban Akadémiai-díjat, 1984-ben az
Országos Vízügyi Hivatal jutalmát és a Center for Disease Control (USA) emlékérmet, 199215
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ben az Ipar a Környezetért Alapítvány pályadíját, 1998-ban a Magyar Köztársaság arany
keresztjét, 2012-ben a Manninger emlékérmet majd 2021-ben Szendei Ádám emlékérmet
kapott.
Munkásságának megkoronázásaként került sor a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárában a könyvei bemutatójára.
Sokrétű elfoglaltága mellett Balatonberényre is szentelt időt. Ő indította útjára a költészet napi
versmondó versenyeket, a fiatalok szellemi gyarapodásának, öntudatának és szereplőképességének
fejlesztése céljából. Az iskolában a Tüskevár című filmet vetítette részletekben, a természet
szeretetének megerősítése érdekében.
Élete, munkássága mindannyiunk számára példaértékű. További sikereket, jó egészséget és
nyugodt, békés éveket kívánok:
Csiri
______________________________________________________________________________
A kísérleti régész
Eltávozott közülünk Eőry Béla, aki a régészetnek szentelte életét. A
numizmatika iránti érdeklődése folytán került kapcsolatba a régmúlt
időkkel. Somogy megyében több helyen végzett ásatásokat,
eredményeit publikálta, a leleteket a kaposvári és a marcali
múzeumnak adományozta. A lelőhelyeket gondosan feltérképezte.
Mindkét intézmény gyűjteménye több mint 20.000 darabbal
gazdagodott általa. Az újkőkorszak magával ragadta és kísérleti
régészetbe fogott. Korabeli technikával elkészítette a neolitikus
társadalom használati eszközeit, 12 éven keresztül ősgabonát termelt
és megvarrta Ötzi ruhatárát, amit Budapesten és a Dunántúl városaiban
állítottak ki. Százhalombattán az Őskori parkban – a város felkérésére
- egyetemisták segédletével felépített egy bronzkori házat kőkorszaki eszközökkel, ezzel kivívta a
régészek és az építészek elismerését. Itt az első ízben megrendezett Múzeumok éjszakáján
díszvendég volt. A Berény utónevű települések zászlója is az Ő műve. Rendszeresen eljárt a
találkozókra és bemutatót tartott.
1999-ben régészeti kutatásainak eredményeit a Helytörténeti füzetek sorozat 1. füzetben
megjelentette Balatonberény múltja az őskortól a népvándorlás koráig címmel. Gróf Hunyady
Imréné Balatonberényben alapított plébániájának centenáriumára készített kiállítás egyik
főszervezője volt. A 2000-ben megtartott Millenniumi rendezvény szervezésében jelentős szerepet
vállalt, amiért emléklapban részesült. A gyerekeknek őskori játszóházat tartott, ahol bemutatta az
általa készített használati tárgyakat és segédkezet nyújtott ezek elkészítésében. Fűzfavesszőkből
összeállították Ötzi kunyhóját, nyilakat faragtak és a gyerekeket érdeklődési területeiknek
megfelelően vezette be az újkőkorszak világába.
Szellemi kutatást végzett, így került kiadásra Kövér János vörsi plébános életútja.
16
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Felmérte a Berényben és a falu határában levő kereszteket, kerítések létrehozását kezdeményezte
és rendben tartotta környéküket. A természet szerelmese volt, rendszeresen járta az erdőket,
felleltározta az öreg fákat és listát vezetett róluk.
Megkapta a MTA országos kitüntetését, helyben pedig Balatonberény Érdeméremben részesült.
Könyve mottójául választott idézettel búcsúzunk: „Ne féljetek! A csillagos ég alatt minden
elmúlik. Valami mégis megmarad. Itt voltunk minden, őseinkkel együtt a kozmikus térben, mint
egy hatalmas gondolat.” /Molnár Sándor/
Csiri
______________________________________________________________________________
Idén is hatalmas köszönet jár a Húsvéti Nyuszinak
Idén is szebbnél szebb díszekkel örvendeztette
meg a falu lakóit a Húsvéti Nyuszi. Az
önkormányzat épülete mellett található játszótérre
és annak környékére színes, alkalomhoz illő
dekorációk kerültek ki az ünnep előtt néhány
héttel, melyet segítőivel közösen helyezett el. A
környékbeli településekről sok gyerkőc érkezett
falunkba, hogy játszhasson egyet a Nyuszi által
ünneplőbe öltöztetett játszótéren. Nagy sikert aratott a szalmabálákból készített két nyuszi is,
hiszen még a felnőttek is - gyermeki örömmel az arcukon – szívesen fotózkodtak velük, hogy
közzétehessék azt a közösségi médiában.
A másik ok, amelyért szintén köszönettel tartozunk neki, hogy
2022. április 17-én, húsvét vasárnap a gyermekek legnagyobb
örömére megérkezett kis falunkba. 15 órakor, az
önkormányzat épületétől indult útnak néhány segítőjével
együtt és több mint 200 gyermeknek varázsolta szebbé a
húsvéti ünnepet a kiosztott csokoládékból álló csomaggal,
képeslappal. Az ajándékozottak között voltak a berényi
lakcímmel rendelkező és az ünnepet itt töltő nyaraló csemeték
is. A két program megvalósulásáért köszönettel tartozunk elsősorban a Húsvéti Nyuszinak,
továbbá mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a rendezvényeket; a Balatonberényi
Nonprofit Kft-nek és Benke Józsefnek a szállításban nyújtott segítségért; Barjákné Martin
Juditnak, Varga Pamelának, Csirinek, Pék Csillának a díszítésért; a Berényben Élünk Csapatnak a
szervezésért; Kovács Ilonának a képeslapokért; Horváth László polgármester úrnak a faragott
díszekért, és utoljára, de nem utolsó sorban a lakosságnak és a nyaralóknak, mert nélkülük nem
lehetett volna sikeres a program.
KÖSZÖNJÜK BALATONBERÉNY!
Horváthné Kánya Enikő
17
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„Te szedd!”
2022. május 7-én, szombaton megrendezésre került a falu nagy szemétszedési akciója az országos
„TE SZEDD” program keretén belül.
A szemétszedésen szép számban vett részt a lakosság, összesen hat csapatot alakítottunk és
felosztottuk a falu területét magunk között. Szemétszedés történt: a Balaton-parti bicikliút mentén
mindkét irányból két csapattal, a Hamvas Béla kilátótól a Bokrosi út, a balatonszentgyörgyi
táblától a Mise út egészen a vasútállomásig, Ady E. utca végétől a Hegykapun keresztül a Kossuth
utcáig és az önkormányzat környéke (játszótér, park, parkoló, környező kisebb utcák). A program
keretén belül összesen egy teherautónyi szemét gyűlt össze.
A Nyugdíjas Egyesület finom ebéddel fogadta a kiindulóhelyre visszaérkező résztvevőket, melyet
jó hangulatban fogyasztottunk el és ezúton is nagyon köszönjük!
Továbbá köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában – szemétszedés, szervezés, fuvarozás,
hulladék elszállítás, stb. - támogatta a programot!
Berényben Élünk Csapata

______________________________________________________________________________
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NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ
Balaton-parti rendezvények:
Június 4. 20.00 Nemzeti összetartozás napja (bővebb tájékoztatás a 23. o. található plakáton)
Június 25. Búcsúi programok
 10.00 -18.00 óra között Légvár játszóház a Községi strandon (a programon a részvétel a
strand belépő megváltása után ingyenes)
Szabadtéri színpadon:
 19.00 Sztár fellépő: SZABÓ ÁDÁM
 20.00-23.00 Utcabál a Start Tánczenekarral
Július 2. Balatoni legendák nyomában - Mesefesztivál a Községi Strandon
(a programon a részvétel a strand belépő megváltása után ingyenes)
 10.00-18.00 óra között:
o MESEVÁR - légváros, népi játszótér, elektromos kisautó
o „Üveghegy”- mászó-fal
o „Repülő” trambulin
o Aszfaltrajzverseny a Balatonról
o CSILLÁMTETOVÁLÁS
 15.00-16.00: lufihajtogatás
 13.00-16.00 óráig a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.
Mozgó Kultúrházi programok: „társas bázissal” és hasznos tárgyak, tárgyalkotó kézműves
foglalkozással
 14.00-16.00 óra között a Marcali Rendőrkapitányság Közlekedési Rendészeti Osztály
szervezésében: Balesetmegelőzési és kerékpáros ügyességi verseny (Kerékpárod és
rollered ne hagyd otthon!)
 16.00 órától Mátyás király és a kényes királyleány zenés mesejáték a Pódium Színház
előadásában
 17.00 órától szöcske torna: játékos, zenés koordinációfejlesztő, táncos, versenyfeladatok
Amit hozz magaddal: víz, a jókedv garantált! Gángó-Czinder Enikővel és Kovács-Czinder Kinga
vezetésével
Balatonberényért Egyesület sok meglepetéssel és játékkal várja a gyermeket és családokat.
Augusztus 5. 20.00 óra: Szentimre Fúvószenekar műsora
Augusztus 20. Szent István napi rendezvény
 19.00 óra Ünnepi szentmise ezt követően kenyérszentelés
Helyszín: Templom és templomkert
 20.00 -20.40 Eurodance Táncszínház „Van egy ország” című előadása
 20.45- 21.30 PTE Brass fúvószenekar ünnepi műsora
 21.30 Zenés tűzijáték a parton
 22.00 Wanted zenekar koncertje
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Augusztus 21. 18.00 óra Térzene: fellép a Balmazújvárosi Veterán Úttörőzenekarral
Balatonberényi nyári zenés és színházi esték a Művelődési Házban:
Július 9. Pódium Színház előadása
Július 15. 20.00 óra „HOL VAN AZ A NYÁR..." Operett, nosztalgia, nóta műsor
Tóth Évával és Leblanc Győzővel a Magyar Dal és Operett Egyesület támogatásával
Július 21. Családi Hangverseny: Adamik Anna: zongora, Martin Merker: cselló, Julia Scheurle:
cselló, Corinna Scheurle: Mezzoszoprán
Augusztus 12. Esti Csillagles-túra a Hamvas Béla Kilátóhoz
- az augusztusi égbolt távcsöves megfigyelése
- gyönyörködés a Perseidák meteorrajban
BÁBSZÍNHÁZI fizetős előadások a Művelődési Házban:
Július 20. szerda 18 óra: Boribon autózik
Augusztus 4. csütörtök 11 óra: Kis vakond
Augusztus 18. délelőtt: Frakk
Szombat délutánonként „könyvtár mozi”
Szerdánként 15.00-17.00 között gyermekfoglalkozások
A nyári programokról bővebben tájékozódhatnak majd a hirdetőtáblákon kihelyezett plakátokról,
valamint a közösségi oldalunkon.
______________________________________________________________________________
Tavasz
Ébredezik a természet, érezzük a tavasz leheletét. Az
ibolyák a bokrok alatt szerényen meghúzódnak, de az
illatuk elárulja, hogy itt vannak. Tulipánok, nárciszok és
jácintok, piros, fehér, sárga, a kiskertek színes világa.
Virágoznak a fák, olyan szép, mint egy mennyország! Az
orgonák is kinyílnak Anyák napjára. A madarak vidáman
röpködnek, helyet keresnek a fészküknek. A galambok
turbékolnak, úgy döntöttek, hogy az aranyesőre
építkeznek. El is készült a lakhely. Aztán körbe járják,
nézegetik: nem jól építettük ezt a házat! Csak összetákoltuk, kiesnek belőle a tojások. Ide kell még
egy gerenda, oda meg egy kis szalma. Na, így most már jó lesz! Jöhetnek a tojások! Tudod, Tubi,
az a legszebb a tavaszban, amikor megszületnek a fiókáink és mi boldogan nevelgetjük őket!
Balatonberény, 2022. 04. 24.

Kánya Gézáné
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Sport
Férfi bajnokságok
Felnőtt férfi labdarúgó csapatuk az elmúlt hat fordulóban hat pontot szerzett.
Több nem várt vereséget könyvelhettünk el, viszont bizalomra adhat okot, hogy
legutóbbi fordulóban a bajnoki dobogó harmadik fokán álló Mezőcsokonyát
kiütötte csapatunk. A bajnokságból három forduló van vissza, melyből a soron
következő a már bajnok Öreglak otthonában lesz.
U19-es csapatunknak nem ment az eltelt hat fordulóban. Négy mérkőzésen alul maradt ellenfelével
szemben. Egy mérkőzés elmaradt és egy mérkőzés 3-1-es berényi vezetésnél félbeszakadt.
Remélhetőleg a hátralevő három fordulóban sikeresebbek leszünk.
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – KAPOSMÉRŐ SE

2-1 (1-0)

U19: 0-1 (0-0)

KAPOSFŐI KISKE - BALATONBERÉNYI SE

5-0 (1-0)

U19: 4-0 (2-0)

BALATONBERÉNYI SE – LENGYELTÓTI VSE

0-1 (0-1)

U19: Félbeszakadt

BALATONBERÉNYI SE – BÖHÖNYE KSE

4-6 (3-4)

U19: Elmaradt

BALATONSZABADI SE - BALATONBERÉNYI SE

4-2 (4-1)

U19: 4-0 (4-0)

BALATONBERÉNYI SE – MEZŐCSOKONYA SE

6-1 (1-1)

U19: 1-4 (1-1)
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Az utolsó három forduló programja:
32. forduló: Öreglak MEDOSZ SE – Balatonberény SE
33. forduló: Balatonberény SE – Balatonföldvári SE
34. forduló: Karád SC – Balatonberény SE

2022. 05. 29. 17:00
2022. 06. 05. 17:00
2022. 06. 12. 17:00

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

Női bajnokságok
Női labdarúgó csapatunk lejátszotta tavaszi mérkőzéseit. Sajnos az utolsó három fordulóban nem
sikerült pontot szereznünk. Köszönjük az egész bajnokság során nyújtott hozzáállást és kitartást,
reméljük, a szerencse jövőre mellénk áll.
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – NAGYATÁDI FUTBALL CLUB 0-2 (0-0)
KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE

5-0 (3-0)

BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE

0-2 (0-0)

U16-os lány csapatunk az utolsó négy fordulóban hat pontot szerzett, ezzel a bajnokságot a
középmezőnyében zárta. Gratulálunk az eredményhez és köszönjük a bajnokság alatt nyújtott
teljesítményt!
Eredmények:
KÉTHELYI SE – BALATONBERÉNYI SE

8-0 (3-0)

BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE

3-1 (0-0)

FC BARCS – BALATONBERÉNYI SE

0-3 (0-3)

BALATONBERÉNYI SE – BALATONLELLE SE

0-9 (0-6)

Forrás: adatbank.mlsz.hu

Horváth János
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Vendég: Hidvéghi Balázs Európai parlamenti képviselő.

Helyszín: sportpálya melletti füves terület
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