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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
Polgármester-jelöltek bemutatkozása (a sorsolás sorrendjében)
1. Druskóczi Tünde
Tisztelt Balatonberényiek!
Végzettségem szerint védőnő, szakvizsgázott szociálpolitikus vagyok.
Évtizedes munkatapasztalatot szereztem a központi államigazgatásban,
de dolgoztam önkormányzatnál, egyházi szervezetben, és voltam 50 főt
foglalkoztató szociális intézmény vezetője is. Szeretném a tudásomat,
munka- és vezetői tapasztalataimat, kapcsolatrendszeremet a jövőben
Balatonberény javára hasznosítani, ezért vállalkoztam arra, hogy
polgármester-jelöltként induljak az időközi választáson.
Balatonberény a szülőfalum, itt élnek a szüleim, a testvérem, a barátaim.
Itt van számomra minden, ami fontos egy ember életében.
Az erős érzelmi kötődés mellett legfőbb értékeimnek vallom a természet, a hagyományok, a
magyar kultúra tiszteletét, ápolását; a hátrányos helyzetű, segítségre szorulók támogatását.
Szeretném, ha Balatonberény egy összetartó, gondoskodó közösséggé válna, ahol figyelünk
egymásra, óvjuk a körülöttünk lévő különleges természeti környezetet és vele harmóniában élünk.
Szeretném a jó helyi kezdeményezéseket, program-javaslatokat meghallani és stratégiában
gondolkodva megvalósítani. Szeretnék egy pozitív jövőképet adni szeretett falunknak, kihasználva
a kormányzati forráslehetőségeket.
Mindezt csapatmunkában tudom csak elképzelni, ezért arra kérem Önöket, a jelöltek által vallott
értékek mentén válasszák meg az új képviselőket, mert hiszem, hogy összefogással, partnerségben
és egymást erősítve lehet igazán eredményesen cselekedni.
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2. Horváth László
Horváth László polgármester-jelölt
2006-tól vagyok a település polgármestere.
Ez idő alatt került sor az óvoda és az önkormányzati hivatal
felújítására. A művelődési házban számítógéptermet alakítottak ki,
kicserélték a nyílászárókat, a tetőtér felújítása most folyik. A
Kossuth téren kerékpártároló és játszótér épült. A közvilágítás
korszerűsítése folytán LED-es világítás került kialakításra.
Megújult a temető déli oldalának kerítése és két új impozáns
temetőkapu készült, valamint harangláb került felállításra. Az I.
világháborús emlékmű is felújításra került. A faluba bevezető
utakon térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre, autóbuszvárok épültek. Sor került a Bajcsy
Zsilinszky utca elavult vízhálózatának cseréjére. Útburkolatok aszfaltozása történt több utcában.
Elkészült a Hamvas Béla kilátó az önkormányzat anyagi támogatásával.
Díszburkolattal ellátott parti sétány épült a strand szomszédságában. A Balaton utcában a strand
bejáratánál és a Tekergőnél gyalogátkelőhely készült. A strandon játszótér és fitnesz park létesült.
Árnyékolókkal védett lídós strand került kialakításra, 2022-ben egy játszóvár létesült itt.
Megújultak a vizes blokkok, baba-mama szoba és családi, valamint mozgáskorlátozott illemhelyek
kerültek kialakításra. A strandi sétányok díszburkolattal lettek ellátva, térfigyelőkamerák és LEDes kandeláberek kerültek kihelyezésre, egy részük telefontöltővel rendelkezik. Kiépült a hangosítás
és a Wi-Fi hálózat, új utcabútorokat és szelektív szemétgyűjtőket vásároltak. Új nagystéget
helyeztek a vízbe és kicserélték a lejáró lépcsőket. Az öltözőfülkék száma, mérete nőtt és ízléses
külső megjelenést kapott. A kettes pénztár felújításra került, mozgáskorlátozott parkolók
létesültek. A naturista strandon hasonló fejlesztések történtek közel 100 millió Ft értékben. 2019től napjainkig 500.132.000 forintot nyertünk fejlesztésekre.
Polgármesterként a fő célom továbbra is az elavult infrastruktúra fejlesztése – utak, járdák
felújítása, építése (Petőfi S. utca, Templom köz, Búbos köz, Bokrosi út, Bartók B. utca, stb), és a
belvízhálózat rendezése.
Célom az önkormányzat és a lakosság, valamint az üdülőtulajdonosok között eddig fennálló és a
jövőben is fenntartani kívánt jó kapcsolat elmélyítése. Mindez egységes, öncéloktól mentes, a
közösség céljaival azonosuló újonnan választott képviselő-testülettel valósítható meg.
Tisztelettel és a falu iránti elkötelezettséggel:
Horváth László
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Képviselő-jelöltek bemutatkozása (a sorsolás sorrendjében)
1. Härtel Sebastian
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonberényiek!
Az Önök önkormányzati képviselőjének ajánlom magam. Igen. Mert
hitvallásom szerinti kötelességemnek érzem a közösségi munkában való
cselekvő részvételemet.
Härtel Sebastian vagyok, 34 éves helyi vállalkozó.
Általános
iskolai
tanulmányaimat
Balatonberényben,
illetve
Balatonszentgyörgyön végeztem, majd a Keszthelyi VSZK-ban
érettségiztem, valamint szert tettem a vendéglátó technikusi bizonyítványra.
Szerves tagja voltam fiatalabb koromban a helyi közösségnek, aktív
résztvevője a faluban megvalósuló programoknak, igyekeztem a foci
csapatot erősíteni, de a népi tánc és a betlehemezős csapat is közel áll a
szívemhez.
Egy szakmai továbbképzés tette lehetővé számomra, hogy közel 100 jelentkező közül kiválasztottak
és Svájcban tölthettem el gyakorlati időmet. Az évek során számos nemzetközi cégnél dolgoztam
különféle pozícióban. Bármilyen feladat is talált meg a kint eltöltött évek alatt, a személyes
képességeimre és készségeimre mindig hagyatkozni tudtam.
Tizenkét éves külföldi kitérő után hazaköltöztem Magyarországra, hogy a megszerzett tudást és
tapasztalatot szeretett településem – Balatonberény – szolgálatába állítsam, és jövőképének
megvalósítását segítsem.
2019 óta a Balatonberényi Önkormányzat Képviselő Testületének és a Szociális Bizottságnak is tagja
vagyok. 3 éves képviselői munkám alatt végig a Balatonberényben élők érdekeit helyeztem előtérbe
és ezen a későbbiekben sem szeretnék változtatni. Fontosabb céljaim közé tartozik, a vendéglátásturizmusban való aktív részvételen kívül, a helyi gasztronómia fellendítése, munkahelyek teremtése
és a szezonon kívüli időszak meghosszabbítása. Mint felelős kutyatartó fontosnak érzem, hogy a
községünkben fennálló ebtartási problémára, mindenki számára megfelelő megoldást találjunk.
Kiemelten szeretnék foglalkozni az idősek szociális helyzetével, de mindezek mellett több olyan
terület is van, ahol változást szeretnék elérni. Például az óvoda és bölcsőde helyzete, illetve egy
nemzetiségi önkormányzat létrehozása.
Képviselőként szeretném a helyi lakosságot minél jobban bevonni a közügyekbe. A döntésekbe a
szakemberek tudását be kell építeni, valamint a helyiekkel folyamatos párbeszédet kell kialakítani. A
falunk legyen valódi önkormányzat, mindenki, aki akar, legyen részese.
Amennyiben a június 26-i választáson megtisztelnek bizalmukkal, azt tudom ígérni, hogy mindig az
Önök szolgálatában állok és az önök érdekeit képviselem. Törekszem arra, hogy Balatonberény élhető,
fejlődő és zöld legyen.
Ebben kérem az önök segítségét!

Tisztelettel:
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2. Kánya Márton
Tisztelt Balatonberényi Választópolgárok!
A településen nagyon sokan ismernek, hiszen ide születtem, egy kis
kitérővel itt töltöttem életem eddigi éveit. Jelenleg is itt élek
családommal. Ettől függetlenül úgy gondolom, egy rövid bemutatkozást
tennék, hiszen vannak, akik nem ismernek.
Kánya Mártonnak hívnak. 1965-ben születtem Marcaliban. Édesapám a
körzeti megbízott feladatkörben dolgozott, édesanyám a
gyermekotthonban munkálkodott annak megszűnéséig. Általános
iskolai tanulmányaimat 1-5. évfolyamokon Balatonberényben, majd 68. évfolyamokon Balatonszentgyörgyön végeztem. Középiskolába
Csongrádra jártam, ahol vadász-vadtenyésztő képesítést szereztem.
A Balatonnagybereki Állami Gazdaság kerületvezető hivatásos vadászaként dolgoztam 19821990-ig. Ezután a Somogyi Hunor Vadásztársaság hivatásos vadásza lettem 2001-ig. Ezt követően
C-kategóriás jogosítványt szereztem belföldi árufuvarozói szakvizsgával, így sofőrként kezdtem
dolgozni az egyik élelmiszer nagykereskedés telephelyén. Később logisztikai munkatárs lettem,
ahol sok tapasztalatot szereztem, közel száz ember mindennapi munkáját felügyeltem,
irányítottam. Öt év után lehetőségem adódott visszatérni az eredeti hivatásomhoz, így ezt
választottam. A Pacsai Vadásztársaságnál dolgoztam négy évet, majd két évet ismét a Somogyi
Hunor Vadásztársaságnál. Azóta, jelenleg is a Tógazda Halászati Zrt. halőre vagyok.
Az elmúlt hónapok során sok megkeresést kaptam a lakosságtól, hogy vállaljak képviselői
feladatokat és induljak a 2022. június 26-i időközi önkormányzati választáson. Úgy döntöttem,
eleget teszek a kéréseknek, hiszen nagyon szívesen vállalnám a lakosság képviselését. Az elmúlt
két évben – megalakulása óta – aktívan részt veszek a Berényben Élünk Csapatának munkájában,
több programot is szerveztünk közösen. Szeretném folytatni velük a munkát és szeretnék minél
többet tenni a helyi közösségért. Egyik célom a helyi igényeket és a helyi lakosságot figyelembe
vevő program- és munkaterv létrehozása. Fontosnak tartom, hogy az eddig jól működő dolgokat
megőrizzük, a kevésbé jól működőket pedig újragondoljuk, átértékeljük. Ezek mellé, amit
ígérhetek: a pontosság és a becsületesség.
Amennyiben bíznak bennem, kérem, szavazzanak rám!
Tisztelettel:
Kánya Márton
független képviselő-jelölt
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3. Benkő Mónika
BEMUTATKOZÓ
A nevem Benkő Mónika, 42 éves családanya vagyok. Két kiskorú
fiúgyermeket
nevelek
Balatonberényben
rendezett
családi
körülmények között. Több nagyvárosban volt szerencsénk élni, mind
Magyarországon, mind külföldön, de gyökereimet tekintve egy alföldi
kis községből származom. Szüleim munkára, tisztességre neveltek.
Balatonberény méretét, összetételét tekintve hasonló hangulatú
település, mely gyermekkoromat idézi.
Állandó lakosként sokat beszélgetek a helyi emberekkel, az itteni létről,
annak előnyeiről és nehézségeiről. Mégis az elmondottakból az derül
ki, hogy a többség nem tudná elképzelni máshol az életet, illetve aki egyszer belekóstol a magyar
tenger által kínálta lehetőségekbe, visszavágyik. Mi is így voltunk ezzel. Miért Balatonberény?
Sokan kérdezik tőlünk. Beleszerettünk a szabad strand hangulatába. A környezet és a táj magával
ragadó, értékes élővilággal minőségi levegővel, egészséges életmódra ad lehetőséget. Kedveljük
a csendes kis utcákat, a kis kertek, házak váltakozását. Fontos volt számunkra a mikroközösség,
amelyben nyugodt, kiegyensúlyozott mindennapokat biztosíthatunk gyermekeink felneveléséhez.
Döntésünkben szerepet játszott még Keszthely közelsége, hogy a városi lét kényelmét és előnyét
is élvezhessük. Több éves itt létünk alatt már látom, és egyre jobban megismerem a helyi
sokszínűséget. Tapasztaljuk a turizmusban rejlő potenciált. Árnyaltabb képet kaptunk a helyi
értékekről, amelyeket őrizni, népszerűsíteni, átadni kell a jövő nemzedékének.
Bátorkodtam képviselő tagnak jelöltetni magam, mert hiszem, hogy mindig van mit tenni, és
mindenki tud tenni valamit azért, hogy jobb, egységesebb világot teremtsünk. Számomra a
legnagyobb érték a család. Sportemberként hiszek a sport személyiség, közösség formáló erejében,
valamint a fejlődésben, széleskörű tájékozódásban, az összefogásban. A mai világban a tiszta
egyenes kommunikáció kiemelten fontos. A hagyományaink, az évtizedek alatt felhalmozott tudás,
tapasztalat beépítése a hétköznapokban erőt és lehetőséget adnak a jövő építésére. Programjaim
ezek köré a témák köré fonódnak.
Jelenleg főállásként gondolok a testületi munkában részt venni, hogy minden nap aktívan tudjam
segíteni a település fejlődését. Döntésük megkönnyítésére néhány adat korábbi tevékenységeimről,
munkatapasztalataimról.
Felsőfokú tanulmányaimat Szegedi Tudományegyetemen Állam- és Jogtudomány karán
humánpolitika szakon végeztem, ezt megelőzően kereskedelmi ismereteket és érettségit szereztem
Szegeden. Az évek folyamán egyéb tanulmányokat is folytattam. A sport múltam folytatásaként
edzői végzettséget is szereztem, de érdekel a pedikűr és talpmasszázs, ezért ilyen jellegű vizsgát is
tettem.
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Első munkahelyemen ismerkedtem meg a közszféra hangulatával Kiszombor Polgármesteri
Hivatal titkárságán, később a banki szektorban töltöttem el több mint 5 évet, megtapasztalva a
multi cégek előnyeit, hátrányit. Gépjármű értékesítési szektorban volt módom a versenyszféra
kihívásit és sikereit megélni.
Ausztriában éltem és webáruházat üzemeltettem párommal közösen, gyermekeink születése után
a szívünk haza húzott. Folytatásként a rendezvényszervezés és kulturális területen is
kipróbálhattam magam (SZIN, Családi kör Civil szerveződés alapítója). Mindig is érdekelt a
gasztronómia, melynek kapcsán borkóstolókat, workshopokat is szerveztem, ill. bonyolítottam le.
Tisztelettel kérem Önöket, keressék programjaimat, megismerve a terveimet a balatonberényi
közösség építésének jövőjében.
Köszönöm, ha értékes voksukat a fent említett témák mellé teszik és támogatnak a 2022. június
26-i helyi képviselő testületi választáson.
Maradok tisztelettel: Benkő Mónika
4. Baranyai-Paczolai Brigitta
Kedves Balatonberényiek! Tisztelt Választópolgárok!
Baranyai-Paczolai Brigitta vagyok. 1988. 05. 19-én születtem
Marcaliban. Óvodás és kisiskolás éveimet is Balatonberényben
töltöttem. Később felső tagozatba és középiskolába Keszthelyre jártam.
A keszthelyi Közgazdasági Szakközép Iskolában érettségiztem.
Ezután Budapestre költöztem, és 2008-ban elindítottam saját
vállalkozásom. Tíz év elteltével, visszahúzott a szívem
Balatonberénybe. Sikeresen elindítottam üzletemet, egy virágbolt
tervében.
A falutól külön töltött évek alatt, nyomon követtem a falu fejlődését, haladását.
Nagy tervekkel és lehetőség keresésével illeszkedtem vissza a falu életébe, a családommal együtt.
A lelkesedés azóta is töretlen és tervekkel teli.
Elsősorban a közösségi élet fellendítését, a kommunikáció fontosságát szeretném elérni.
Terveim közé tartozik a vállalkozók összefogása, szintén egy megfelelő kommunikáció
kialakítása.
Fontosnak érzem, hogy a falu a turizmus szempontjából is kapjon egy arculatot, ennek megfelelően
lehetne vonzóbbá érdekesebbé tenni az itt nyaraló és pihenni vágyó emberek számára.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzat lehetőségeivel való megismerkedés után új ötletekkel,
célokkal pozitív változásokat lehetne elindítani, melyek a község fejlődését szolgálhatnák.
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Fontosnak tartom, hogy az itt élők alkotó ötleteikkel, hozzászólásaikkal segítsék a képviselő
testület munkáját. Ők is járuljanak hozzá a falu fejlődésének előmozdításához.
Szeretnék hasznos tagja lenni az itteni életnek, ahogy a nagyszüleim, nagypapám Dr. Zsoldos
Miklós is évtizedeken át lelkiismeretesen állt a falu szolgálatában, nagy megbecsülésben és
számomra hatalmas büszkeségben.
Amennyiben bizalmat kapok és bekerülök a képviselő testületbe- független képviselőkéntlelkiismeretesen és becsülettel szeretném Balatonberény lakosságát képviselni.
5. Gazda János
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Balatonberényiek!
„Tiszta nagy dolgokhoz
csak tiszta és egyenes úton lehet eljutni”
Engedjék meg, hogy Tamási Árontól vett idézettel kezdjem rövid kis
bemutatkozásom, ami egyben az én hitvallásom is.
Gazda János vagyok és a 2022. június 26-i időközi választáson képviselőjelöltként indulok. Születésem óta itt élek, itt végeztem az általános iskolát,
majd a fonyódi gimnáziumban érettségiztem. A munkavilágában sok
tapasztalatra tettem szert, dolgoztam postai tisztviselőként,
közalkalmazottként nevelőotthonban, gyermeküdülőben és több éves
vállalkozói, vendéglátói gyakorlatot is szereztem. Ma már nyugdíjasként
többek közt a kis családi szőlőhegy ad számos feladatot. A közéletben már
régóta tevékenykedek. Hosszú éveken át a sportegyesületnél játékosként, később vezetőként
vállaltam szerepet. Az önkormányzati munkában 20 éves tapasztalattal rendelkezem, korábban 9
évig szolgáltam polgármesterként is a községet. 2014-óta vagyok ismét tagja a képviselőtestületnek, 2019-től a szociális bizottság elnöki teendőit is elláttam, itt tapasztaltam, hogy sok a
teendő ezen a területen is. Jelenleg az egyházközség 3 fős gondnokságának is tagja vagyok. Az
időközi választáson erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy induljak a megmérettetésen, hisz a
testület feloszlatását egységesen mi hatan jelenlegi képviselők kezdeményeztük. Képviselőként
fontosnak tartom, hogy olyan bizalmi légkör alakuljon ki reményeim szerint egy új polgármester
vezetésével ahol közös célunk csakis az itt élő emberek képviselete, a község fejlődése és nem
saját vagy csak szűk kör érdekei az elsődlegesek. Azt szeretném, hogy a községünk továbbra is
egy élhető, hagyományait és természeti adottságait megőrző település maradjon. Képviselővé
választásom esetén az önkormányzati munkában szerzett tudásom, tapasztalatom mellé
elsősorban a tisztességet, becsületes munkát tudom ígérni. Minden lehetséges és törvényes
eszközzel azon leszek, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek találkoznak az itt élők és
Balatonberényhez kötődők véleményével és a közösség érdekeit a közjót szolgálják.
Ehhez kérem az Önök támogatását.

Tisztelettel: Gazda János
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6. Király Szabolcs
Tisztelt Választópolgárok, kedves Balatonberényiek!
Király Szabolcs vagyok, 42 éves helyi vállalkozó. Általános
iskolai
tanulmányaimat
Balatonberényben
és
Balatonszentgyörgyön végeztem, majd a Keszthelyi VSZKban szakács szakmát szereztem. A Marcali Szakképző
iskolában sikeres érettségi vizsgát tettem. A későbbiekben
ismét a Keszthelyi VSZK-ba jártam, ahol előbb vendéglátó
üzletvezető, majd vendéglátó menedzser képesítésre tettem
szert.
Mivel gyermekkorom óta aktív tagja voltam a helyi labdarúgó
csapatnak játékosként, edzőként, ezért elvégeztem a labdarúgó
UEFA D licences edzőképzést, valamint Zalaegerszegen sportszervező menedzser képesítést
szereztem. Részt vettem a helyi felnőtt és leány U16-os női labdarúgó csapat megszervezésében,
ahol edzőként is tevékenykedtem. A nyári gyermekfoci rendezvények szervezésében és
lebonyolításában is aktív részt vállaltam.
2003-ban felvételt nyertem a körmendi Rendészeti Szakközépiskolába, amelynek elvégzése után
a Keszthelyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának állományába kerültem. Tíz éven
keresztül voltam a testület tagja, ahol különböző beosztásokban láttam el szolgálati feladatokat.
2010-ben megalapítottam az IBAZS 2010 Kft-t és a községi strandon található Beach Cafe nevű
kávézót 10 éven keresztül üzemeltettem. 2015-ben ismét megnyitottam a község központjában
található Gólyafészek nevű üzletet, amelyet jelenleg is vállalkozóként üzemeltetek.
2019 óta Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagja vagyok.
Az életem során szerzett eddigi tapasztalataimat és kapcsolataimat felhasználva szeretnék továbbra
is az Önök támogatásával tevőlegesen is részt venni a község vezetésében.
• Céljaim között szerepel a község lakosságmegtartó erejének növelése.
• Fontosnak tartom a helyi vállalkozókkal való szorosabb kapcsolattartást.
• Lényeges számomra a község turisztikai vonzerejének erősítése, a helyi közösségépítő
rendezvények számának növelése.
• Célom a pályázati lehetőségek világos jövőkép mentén történő kihasználása.
• Kiemelt önkormányzati feladatként tekintek a szociálisan rászorulók, a kisgyermekes családok
és az időskorúak támogatására.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, minden esetben a lakosság, a község érdekeit fogom
szem előtt tartani, ezért kérem, hogy szavazatukkal támogassanak a június 26-i választáson!
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7. Horváthné Vitális Mária
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Balatonberényiek!
Horváthné
Vitális
Máriának
hívnak.
Balatonberény
testvértelepüléséről, Csíkszentimréről származom. 2009-ben
költöztem Balatonberénybe.
A napokban léptem 40. életévembe. Két gyönyörű gyermek boldog
és büszke édesanyja vagyok, akiket egyedül nevelek.
Szüleim nem élnek, egy nővérem van.
Általános iskolába Csíkszentimrére jártam, majd a csíkszeredai, mai
nevén Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceumban tanultam
tovább kémia-biológia szakon. A középiskola elvégzése után
banktisztviselői, majd könyvelői és vállalati anyaggazdálkodó végzettséget szereztem a
nagyszebeni egyetem közgazdaságtan karán.
Ahhoz, hogy végzettségemet a magyarországi Oktatási Hivatal is elismerje, itt is vizsgáznom
kellett, ami után közgazdászként „ismertek” el.
„Otthon” több évig egy ásványvíz üzem, a Hargita Gyöngye titkárságán, illetve flottamenedzsment
irodáján dolgoztam. Jelenleg - 6 éve - a Magyar Posta Zrt. balatonszentgyörgyi garázsánál vagyok
szállítási ügyintéző.
A képviselői élet nem ismeretlen számomra, hiszen évekig éltem a politikai életben részt vevő volt
férjem mellett, továbbá mielőtt búcsút vettem volna szülőföldemtől, magam is a helyi képviselőtestület tagja voltam.
Nem szeretnék vállalhatatlan és megvalósíthatatlan ígéreteket tenni. A mai világban sajnos tudjuk,
hogy napról-napra minden változik. Annyit ígérek, hogy ha bizalmat kapok, akkor a legjobb
tudásom és lehetőségem szerint fogok tenni, dolgozni lakóhelyemért úgy egyénileg, mint közösen,
képviselőtársaimmal együtt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Maradok tisztelettel,
Horváthné Vitális Mária
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8. dr. Várszegi József
Tisztelt Balatonberényben élők!
Neurológus szakorvos, egészségügyiszakokleveles menedzser vagyok.

és

közgazdasági

6 éve élek feleségemmel Balatonberényben. Életünk egyik
legjobb döntése volt.
Hamar megtalált minket az addig nem tapasztalt lokálpatrióta
érzés. Ez vezetett oda, hogy bizalmat kértem az önkormányzati
munkára 2019-ben.
Gondolkozásomat meghatározó értékek:
Őszinteség, nyíltság, párbeszéd, tenni-akarás, megújulás, kezdeményezés, csapatmunka.
Milyen falut szeretnék?
Gondoskodót, befogadót, egészségeset, összetartót, pezsgő élettel, különleges természeti
értékeivel harmóniában élőt!
„Semmilyen szél nem jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe akar eljutni!” – mondja az ókori
bölcs.
Elképzelések mentén, megfogalmazott célokért, és hatékony módszerekkel kell dolgozni, nem
pedig az események után futni.
Mindezt csak csapatban, együtt lehet megcsinálni.
2022. június
HIRDETMÉNY
TISZTELT POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELŐ-JELÖLTEK!
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az esélyegyenlőség érdekében Balatonberény településen a
2022. június 26-i időközi önkormányzati választáson induló polgármester- és képviselőjelöltek részére a Balatonberényi Művelődési Házban
2022. június 22-én (szerdán) 17:30-20:00-ig
BEMUTATKOZÓ FÓRUMOT biztosítunk – térítésmentesen.
A bemutatkozásra rendelkezésre álló időkeret:
polgármester-jelöltek esetében 10 perc
képviselő-jelöltek esetében 3 perc
Polgármester- és képviselő-jelöltek
10
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9. Nácz Attila
Képviselői program (egység, összefogás)
Bemutatkozás: Nácz Attila vagyok. 1968. 03. 04-én születtem
Nyíregyházán. Feleségem Dr. Mógor Tímea. Két gyermek édesapja
vagyok: felnőtt gyermekem Vanessza és a kislányom Liliána, aki a helyi
óvodába jár. Főiskolai végzettségek: 1990. GATE: mezőgazdasági
gépészmérnök / 1993. GATE: számítástechnikai szakmérnök,
programozó / 1996. Nemzetközi Bankárképző Központ: banki
szaktanácsadó. Jelenleg független pénzügyi tanácsadó vagyok.
Programok, javaslatok az önkormányzati munkához
Bevételt generáló fejlesztések: idősek otthona létrehozása / ütemezett építkezés a Kossuth
utcával páhuzamosan kialakítandó utcában / önkormányzati napelemes és energetikai
kivitelező vállalkozás létrehozása
További elképzelések szegmensenként: gyermekek: gyermektámogatás-emelés további
lehetőségeinek megvizsgálása / minibölcsőde-nyitás igényének feltárása
idősek, rászorultak: idősgondozás: bevásárlás és a gyógyszerek beszerzésének segítése / igény
esetén szolgáltatások megszervezése, pl.: villamos rendszer felülvizsgálata, kertgondozás stb.
vállalkozók: szálláshely minősítés megszerzésének segítése / helyi vállalkozások szolgáltatásainak
bemutatása a balatonbereny.hu honlapon / vállalkozókra nehezedő kötelező beszerzések együttes
és olcsóbb megrendelése, pl.: okmányolvasó
általános: magánszemélyek kedvezményes vásárlása különböző cégeknél, pl.: Euronics, tüzép,
energetikai beruházók / fogászati kezelésekhez való hozzájárulás megvizsgálása / kedvezményes
mobilcsomagok berényiek számára / pályázatírás megszervezése magán- és jogi személyek
számára / helyi vállalkozásokat erősítő beruházások támogatása, pl.: egész évben nyitva tartó
wellness fürdő / menetrend szerinti vízi jármű működtetésének és csónakkikötő létesítésének
megvizsgálása / horgászatturizmus fejlesztése / rendszeres közvélemény-kutatás: Facebook és a
helyi újság által / honlapfejlesztés: ideköltözők, nyaralók és átutazók tájékoztatása, helyi
erőforrások megjelenítése, eladó ingatlanok hirdetése és a helyi rendeletek egységes szerkezetben
való feltüntetése / mobil okmányiroda rendszeres igénylése / főszezon kinyújtása, rendszeres
turisztikai programok megteremtése / gyógyszertári ellátás fejlesztése, pl.: gyógyszerkiadó
automata (nem vényköteles termékekre). Község fejlesztés: napelemes rendszerek telepítése
önkormányzati tulajdonú épületekre a közvilágítási költségek csökkentése érdekében / Kossuth
utca és a Napsugár utca összenyitása / vízelvezető árkok közművesítése / köztéri kukák
egységesítése / székelykapu telepítése / szökőkút létesítése / strandfejlesztés. Lehetséges helikopter
leszállóhelyek feltérképezése. Község hosszú távú környezetvédelmi stratégiájának elkészítése.
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10. Horváth János
Tisztelt Balatonberényiek!
Bizonyára már Önök is tudják, hogy 2022. június 26–ára kitűzésre került
a közel két éve várt időközi önkormányzati választás. Az utóbbi
években több felkérést is kaptam Önöktől, hogy induljak képviselőnek.
Hosszas bemutatkozásba nem bocsátkoznék, hiszen az elmúlt években
volt szerencsém megismerni a falu lakosságát, vannak, akikkel barátságok
alakultak ki közöttünk. Azonban tisztában vagyok vele, hogy településünk
vonzó lakóhely lett, így új lakosokkal is bővült, ezért néhány mondatban
szólnék magamról:
Horváth Jánosnak hívnak, 1983-ban születtem. 26 éves koromig
Gyenesdiáson éltem, oda jártam általános iskolába is. Középiskolai érettségit a keszthelyi Asbóth
Sándor Szakközépiskolában gépész szakon végeztem. Ezt követően a Keszthelyi Akadémiai
Alapítvány Szakközépiskolájában szereztem gazdasági informatikus végzettséget. Az iskolai
tanulmányaim végeztével, 2005 óta egy kereskedelmi multinacionális cégnél dolgozom
kármegelőzési és biztonsági területen. Jelenleg az áruházlánc központi irodájában dolgozom
területi kármegelőzési és biztonsági vezetőként.
2010-ben költöztem Balatonberénybe, azóta élünk itt feleségemmel és kisfiammal. Az itt töltött
évek során volt alkalmam betekintést nyerni a falu életébe, másfél évig játszottam a helyi
focicsapatban is. Sportszerető ember vagyok. A Berényi Hírlap Sport rovatát szerkesztem.
Megalakítottuk a Berényben Élünk csapatot is, melynek célja a falu életének felpezsdítése, de
legfőképpen a lakosság ÖSSZEFOGÁSának, EGYÜTTMŰKÖDÉSének erősítése. Idén, a
tavalyi évhez hasonlóan megszerveztük a gyermekek húsvéti ajándékozását és a település ünnepi
dekorációjának készítéséből is kivettük a részünket. A Művelődési Ház közreműködésével
megszerveztük a „TE SZEDD!” országos szemétszedési akció keretén belül a falu megtisztítását,
melyen a helyi egyesületekkel, szervezetekkel KÖZÖSEN részt vettünk.
A jövőbeni céljaim között szerepel többek között:






az illegális hulladéklerakás felszámolása, környezetünk tisztán tartása
a község költségvetési stabilitásának megőrzése
„együttgondolkodás” és kapcsolattartás a falu lakosságával
egész éves programok biztosítása, sportlehetőségek bővítése
pályázati lehetőségek kihasználása

Amennyiben bizalmat szavaznak nekem és megválasztanak képviselőnek, a jövőben kiállok a
helyi közösség érdekei mellett és becsülettel fogom végezni munkámat a falu lakói és vendégei
érdekében. Kérem szíves támogatásukat!
Tisztelettel:

Horváth János

független képviselő-jelölt
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11. Giczi Anita
1990-ben születtem Pápán, itt jártam ki az Általános Iskolát, majd
Győrben a Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép Iskolában
érettségiztem, ezt követően a keszthelyi Georgikonon végeztem
Mezőgazdasági mérnöki (BSc) és Gyógy- és fűszernövény termesztő és
feldolgozó (FSz) szakokon.
2010 óta lakom itt Berényben, 2013-ban Dr. Bene Szabolcs házastársa
lettem, majd született 2 gyermekünk, akik jelenleg 6,5 és 3,5 évesek.
Tanulmányaim alatt diákként dolgoztam több nagy cégnél is pénztárosi
pozícióban, majd egy drogériában helyezkedtem el eladóként.
A 2021-es nyári szezonban a helyi Sparban dolgoztam eladói és műszakvezetői pozícióban.
Sajnos eddig a szakmámban nem találtam meg a számomra megfelelőt, de mindig is vonzott a kert,
a növények és az állatok.
2020 szeptemberétől az óvoda Szülői Munkaközösségének elnöke vagyok, ezzel segítve a szülőket
és a pedagógusokat egyaránt. Mindig számíthatnak rám, legyen szó udvartakarításról,
virágültetésről vagy Adventi vásár szervezéséről és lebonyolításáról.
Helyi kezdeményezésekhez is szívesen csatlakozom pl.: szemétszedés, jótékonysági futóverseny.
Amit tenni szeretnék a faluért:
 A falu értékeinek és adottságainak megőrzése, ápolása
 Környezet és természetvédelem fontossága
 Sport, mozgás fontosságának hangsúlyozása
 Programok télen - nyáron, kicsiknek és nagyoknak
 Kisebb közösségi terek kialakítása; pl. mezítlábas ösvény, gyógy- és fűszerkert, közösségi
kert(ek)
Amit ígérhetek:
 mindenki számára elérhető képviselő leszek, hiszen számomra fontos az emberek véleménye
 legjobb tudásom szerint, aktívan részt veszek a közös tervek készítésében és megvalósításában,
és
 ennek érdekében hajlandó vagyok tanulni másoktól.
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 szeptember 10.!
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12. Lipicsné Salamon Erzsébet Ágnes
Tisztelt Balatonberényi Lakosok!
Lipicsné Salamon Erzsébet Ágnes vagyok, 48 éves, elvált, két felnőtt
gyermek édesanyja. Balatonberényben védőnőként dolgozom.
Nyíregyházán születtem, 1980-ban költöztem a családommal a
településre. Általános iskolát helyben és Balatonszentgyörgyön
végeztem. Érettségit Keszthelyen, a Nagyváthy János
Növényvédelmi és Egészségügyi Szakközép iskolában tettem. 1995ben végeztem a Debreceni Orvostudományi Egyetem Egészségügyi
Főiskoláján védőnő szakon. Ugyanebben az évben Marcaliban
kezdtem meg a védőnői hivatást, 2001 óta Berényben
tevékenykedem.
A GYES alatt elvégeztem az Államigazgatási Főiskola Igazgatásszervező szakot. Fontos
számomra a tudásom folyamatos bővítése, ezért védőnőként is továbbképzésekre, tanfolyamokra
jártam, járok.
Néhányat felsorolnék ezek közül:
 kiemelt oktató védőnő
 méhnyak szűrés végzése
 koraszülött prevenciós program
 családsegítő (CSVSZ) védőnő
Programomban kiemelt fontosságú a közösség építés, az itt élő különböző nemzetiségű kultúrák
megismerése, egymáshoz közelítése. Az esélyegyenlőség megteremtése. Egészségvédelem,
prevenció. Programok melyben a munkavállaló és a munkáltató egymásra találhat. Maximális
lobbizás egy új és korszerű orvosi rendelő és védőnői tanácsadó kialakítására.
Ha szavazatukkal megtisztelnek, tisztességesen és lelkiismeretesen szeretném szolgálni
Balatonberény lakóinak érdekeit.
Köszönöm szépen!
Tisztelettel:
Lipicsné Salamon Erzsébet Ágnes
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13. Horváth Péter
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Berényiek!
Horváth Péter vagyok, 46 éves, jelenleg a Siófoki Szakképzési
Centrum főigazgatójaként dolgozom Siófokon. Ezt megelőzően a
Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola,
illetve jogelődjei tanára, majd igazgatóhelyettese voltam.
A barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium kéttannyelvű német
osztályában tett érettségimet követően a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos tanári
oklevelet, a pécsi Egyetem Bölcsészettudományi Karán
középiskolai tanári diplomát, a Budapesti Műszaki Egyetemen
pedig közoktatási vezető végzettséget szereztem. A fentieken túl felsőfokú kereskedelmi
menedzser, illetve európai uniós pályázatíró és projektmenedzser végzettséggel, valamint német
és angol nyelvből nyelvvizsgával rendelkezem.
Berényben nőttem fel, itt jártam óvodába, s a helyi általános iskolában végeztem el az első három
osztályt. Több mint húsz éven keresztül játékosként aktív részese voltam a helyi labdarúgásnak,
jelenleg a sportegyesület mellett a helyi polgárőr egyesület tagja is vagyok.
Családunkban régi, több generáción átívelő hagyomány a szőlőművelés és a borkészítés, amely
tradíciót jómagam is ápolom. Szabadidőm jelentős részét a „berényi hegyen” töltöm.
Prioritás számomra községünk gazdag hagyományainak ápolása, a részben általam adminisztrált
Hajrá Berény! Facebook csoportban ezért is igyekszem minél több helytörténeti jellegű tartalmat
megosztani követőinkkel. Évek óta segítem a legkülönbözőbb szerepekben a helyi bábtáncoltató
betlehemes csoport hagyományápoló munkáját is.
2006 óta vagyok az Önök jóvoltából helyi képviselő, azóta alpolgármesterként igyekeztem
Balatonberény ügyét szolgálni. Jelenleg is képviselem a községet a 3B Turisztikai Egyesületben,
amelynek titkára vagyok.
Megválasztásom esetén - ahogy eddig - a jövőben is a berényi emberek képviseletét tartom
legfontosabb feladatomnak. Továbbra is célomnak tekintem a község infrastrukturális állapotának
javítását, egyedi, sajátos turisztikai vonzerőnk kialakítását, a pályázati források minél hatékonyabb
kihasználását, illetve a szőlőhegyi ingatlantulajdonosok érdekképviseletét.
Kiemelt prioritásként tekintek környezetünk védelmére, zöld jellegünk megőrzésére. Fontosnak
tartom, hogy a még első önkormányzati ciklusomban megálmodott „Balaton zöld sarka” projekt
kiteljesítését, bővítését. Emiatt is tartom lényeges feladatomnak az általam javasolt települési
klímavédelmi stratégia mielőbbi megalkotását és céljainak az önkormányzati gyakorlatba történő
átültetésétét. A következő önkormányzati ciklus egyik legfontosabb feladataként tekintek az ember
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és természet szimbiózisára épülő, ugyanakkor helyi hagyományainkra is tekintettel lévő,
fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére.
Nagyon fontosnak tartom a gyermeket nevelő családok és az idősek életfeltételeinek javítását, a
helyi egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztését, illetve a civil szervezetek
tevékenységeinek támogatását.
Hálás vagyok mindenkinek, aki az elmúlt években észrevételeivel, építő kritikájával segítette
képviselői munkámat, egyúttal kérem Önöket, június 26-án szavazatukkal támogassanak abban,
hogy helyi önkormányzati képviselőként folytathassam a megkezdett munkát.
14. Barjákné Martin Judit
55 éves vagyok, 1986 óta élek Balatonberényben. 1992-től vezetem a
balatonberényi Művelődési Házat és Könyvtárat. Szakirányú főiskolai
oklevéllel rendelkezem, átlátom az önkormányzat működését. Ismerem
a falu lakosságát. Intézményvezetői, komplex könyvtári, információs
társadalmi tanácsadói feladatokat látok el. Közművelődési
szakemberként szervezem a település rendezvényeit. Segítem a civil
szervezetek munkáját. Az elmúlt 30 évben több sikeres nagy pályázat
megírásában közreműködtem, ilyen volt pl: 2000-ben a Művelődési Ház
felújítása és bővítése, 2021-ben a Múltház Múzeum teljes felújítása.
Ezek mellett több szakmai projektet készítettem el önállóan, melyekből
hosszú éveken át tudtuk finanszírozni a rendezvények egy részét.
Kiemelkedő pályázataim voltak:
 2013-ban a könyvtárfejlesztési pályázat, melyből elkészült az informatika terem, teljes
berendezéssel és gépparkkal, megújult a könyvtár bútorzata.
 2021-ben Helytörténeti kiállítás (teljes bútorzattal) és két kiadvány az Agrárminisztérium a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének, és gondozásának támogatására kiírt Hung-2021/7128 pályázat 3.400.000 Ft-os
támogatásával valósult meg.
Amit megígérhetek, ha úgy gondolják, hogy engem támogatnak:
Elérhető leszek, mint eddig is, szívesen meghallgatom problémáikat és ötleteiket, és ezeket
továbbítom az önkormányzat felé.
Továbbra is szeretném segíteni a civil szervezeteket, és szolgálni a falu lakosságát. A képviselői
munka egyfajta szolgálat, ahol Önöket és a települést kell képviselni. Szeretném, ha tovább haladna a
több mint 30 éve tartó fejlesztő munka, ezért figyelni fogom a pályázati forrásokat, hiszen én is
szeretném, ha falunk tovább fejlődne, szépülne. A fejlődés mértékét azonban mindig a költségvetés és
a pályázati források határozták meg. Én nem szeretnék ígéreteket tenni, hiszen, ha Önök bizalmat
szavaznak nekem, akkor is csak egy szavazat lesz az enyém a hétből, de azt megígérem, hogy minden
tőlem telhetőt megteszek.
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15. Király Ildikó
Tisztelt Balatonberényiek!
Kicsi falunkban közel 2 éves halasztással 2022. június 26-án időközi
önkormányzati választást tartunk. Bízom benne, hogy az idei évtől,
mint képviselő is tudom segíteni Balatonberény előrehaladását.
Király Ildikó vagyok 1978-ban születtem, egy Pécs melletti kis faluban
nőttem fel. 2006-ban Balatonszentgyörgyre költöztem, 2011-től pedig
családommal Balatonberényben élünk.
Végzettségemet tekintve diplomás ápoló vagyok, melyet később
egyetemi ápolói végzettséggel bővítettem, mellyel szakoktatóvá is
váltam. Jelenleg egy vezető, multinacionális gyógyszeripari cégnél orvoslátogatóként dolgozom
több, mint 15 éve. Emellett 10 éves kórházi, illetve gyógyszertári szakasszisztens tapasztalattal
rendelkezem.
Helyi viszonylatban alapító tagként aktív része vagyok a 2014-ben alakult Balatonberényért
Egyesületnek, amivel számos rendezvényt - többek között gyereknapokat, Mikulás és Adventiünnepségeket, Kultúra napját - sikerrel tudhatunk a hátunk mögött. Szintén a kezdetektől tagja
vagyok a helyi női focicsapatnak, valamint aktívan részt veszek kisfiam iskolájának szülői
munkaközösségében. A korona vírus alatt létrejött önkéntes csapathoz is csatlakoztam, akikkel a
helyi időskorúaknak segítettünk ügyeik intézésében.
Családi vállalkozásainkon keresztül a kisvállalkozók ügyeire is rálátásom nyílik. Berényi
viszonylatban: 1998 óta tulajdonunkba lévő Borozót, 2021-től pedig egy már sokak által ismert,
mégis új vendéglátóegységet működtetünk.
Ezek mellett érdeklődési körömben nagy szerepet tölt be a borászat, kertészet, sport és az
egészséges életmód szeretete.
Céljaim között szerepel többek között a helyi civil szervezetek összehozása, együttműködtetése a
falu érdekében. Egészségmegőrzés, prevenció népszerűsítése, gyakoribb lakossági szűrések
megszervezése. A turisztikai élet továbbfejlesztése, valamint korszerűbb programok,
rendezvények támogatása különböző korcsoportok igényeinek megfelelően.
Bízom benne, hogy szavazatuk által becsületesen és őszintén képviselhetem Balatonberény
érdekeit!
Tisztelettel:
Király Ildikó
független képviselő-jelölt
______________________________________________________________________________
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