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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Köszöntő 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Balatonberény összes lakóját - és mindazokat, akik most kezükben 

tartják ezt a lapot - a Berényi Hírlap olvasói körében! Mint azt bizonyára már tudják, az újság főszerkesztője 

jómagam, Horváthné Kánya Enikő vagyok, illetve a társszerkesztőim Önök, az olvasók, hiszen bárki, akinek 

kedve támad, írhat az újságba. Igazából kérem is Önöket erre: írjanak, osszák meg velünk gondolataikat, 

adjanak tanácsot, ötleteket, amivel növelhetem a lap minőségét!  

Ami biztos, hogy az újságban minden hónapban beszámolok az önkormányzati hírekről, aktuális 

programokról, eseményekről. Célom többek között állandó rovatok létrehozása, vagyis bizonyos témákban 

minden hónapban megjelennének cikkek. Egyik ilyen rovat a most is olvasható „Életmód”, ahol igyekszünk 

hasznos tanácsokkal szolgálni az egészséges életmódhoz, illetve különféle ismeretterjesztő cikkek 

megjelentetése a cél. Továbbá az önkormányzati hírek, események tudósítása, és közérdekű információk 

szolgáltatása mellett szeretném, ha egyben szórakoztató lap is lenne, amit szabadidejében mindenki szívesen 

vesz a kezébe. Azért, hogy minden korcsoport örömét lelje benne, találhatnak a lap utolsó oldalain egy 

felnőtteknek szóló rejtvényt és egy gyerekeknek szóló színezőt (lásd 19. o.). 

Aki kedvet érez ahhoz, hogy állandó rovatot indítson, az ne habozzon, jelentkezzen, minden ötletet 

szívesen meghallgatok! A cikkeiket, híreiket, megjelentetni kívánt írásaikat, javaslataikat kizárólag 

elektronikus úton, az alábbi e-mail címre vagy Facebook portálunkon üzenetben várom:    

    hirlap@balatonbereny.hu;  

Facebookon: Berényi Hírlap  

Amire kérem Önöket a zavartalan és pontos megjelenés érdekében, hogy szíveskedjenek a lapzártát betartani, 

melynek ideje minden hónap utolsó napja! Tehát az októberi szám lapzártája: 2017. szeptember 30. Ami még 

fontos, hogy amennyiben nem saját írásaikat kívánják megjelentetni, úgy a forrást minden esetben kérem 

megjelölni az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében! Facebook oldalunkon és a falu honlapján 

elektronikus formában is megtekinthetik az aktuális lapszámot! 

 Végül szeretném megköszönni Horváth László polgármester úrnak, Horváth Péter alpolgármester úrnak, 

valamint a képviselő-testület tagjainak, hogy létrejöhetett a Berényi Hírlap, valamint, hogy bíznak bennem és 

megbíztak a szerkesztésével. Igyekszem legjobb tudásom szerint végezni a „munkám”. 

   Horváthné Kánya Enikő 

Utóirat: 

Ha már írásom címe „Köszöntő”, engedjék meg, hogy ezúttal köszöntsem nagypapámat, id. Kánya Mártont, 

aki 2017. augusztus 27-én töltötte 80. születésnapját!  
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Drága Papa! Kívánom neked az egész család nevében, hogy Isten éltessen erőben, egészségben, szeretetben 

még nagyon sokáig! 

„A nagy szavak nem érnek semmit,  

elszállnak, mint az őszi szél;  

de a szeretet, ha tiszta szívből fakad,  

elkíséri az embert, amíg él.”  

(József Attila) 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Tisztelt Olvasó! 

 

A 2017-es esztendő mintha most köszöntött volna ránk, s már szeptembert írunk. Az iskolaköteles 

gyermekek számára megszólalt az iskolacsengő, s elkezdik a 2017/18-as tanévet. Napjainkban a berényi 

iskolaköteles gyermekek különböző falvak 

iskoláiban tanulnak. 

Az én diákkoromban még a berényi 

iskola „virágkorát” élte. Emlékeim szerint 

150-160 gyermek is járt az 1-8 osztályba. 

1957. szeptember 1-jén a balatonberényi 

tantestület plusz 1 fő pedagógussal 

gyarapodott Nagy Károlyné, született: Fáró 

Ilona (Ilu tanító néni) személyében. 1957-től 

nyugdíjba vonulásáig községünk tanítónője 

maradt.  Nagy-nagy türelemmel és szeretettel 

tanította a kisgyermekeket a magyar abc 

betűinek elsajátítására. Bevezette őket az írás 

rejtelmeibe.   Majd ezt követően a folyékony olvasásra is megtanította a kis diákjait. Munkássága alatt nagyon 

sok évfolyamot tanított. Azt gondolom, hogy volt tanítványai kedvesen emlékeznek vissza az iskolai évekre. 

Idejövetele óta eltelt 60 év. Egy emberöltő! Ilu tanító néni számára ezen évforduló gyémánt ünnep. Most, itt 

az újság hasábjain egy korabeli fényképpel szeretném emlékeztetni az aktív pedagógusi évekre. 

E jelentős évforduló kapcsán őszinte szívvel gratulálunk, és a hátralévő nyugdíjas évekre nagyon jó 

egészséget kívánunk! 

Kovács Ilona     Kovács János 

helytörténet kutató   egykori tanítvány 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017.06.29. ülés  

 

 A Képviselő-testület a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 

megfelelően áttekintette és változatlan formában elfogadta. 

 A Község Önkormányzata a Balatonberény, Táncsics M. u. 31. számú, 286/2 hrsz és a Balatonberény, 
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Táncsics M. u. 10. számú, 367/3 hrsz-ú ingatlanok esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával 

nem kívánt élni. 

 A Képviselő-testület a tulajdonát képező Balatonberény 2255 hrsz-u erdő művelési ágú ingatlanban 

levő 1/3 tulajdoni arányát elidegeníti 120.000 Ft vételáron Garai Tamás Balatonberény Kossuth u. 42. szám 

alatti lakos részére.A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a vételár tekintetében az 

ajánlatot tevőt tájékoztassa, és amennyiben a vételárat a vevőjelölt elfogadja, úgy ezt követően a 

tulajdonostársak felé az ajánlatot tegye meg, illetve ennek függvényében a szerződést megkösse. 

 

Horváth László polgármester 

 

Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az arculati kézikönyv elkészítéséhez az önkormányzatok állami 

támogatást kapnak az adóerőképesség függvényében, amely a 10 000 fő alatti települések esetében 1 millió 

forint is lehet. Az egyeztetéseket jelenleg még folytatja a jegyző, és várjuk az Arker Stúdió Kft válaszát is.  

 

A HM üdülő kapcsán elmondta, hogy az MNV Zrt-vel a megállapodás módosítására is sor került. A 

területen levő faházak bontása kapcsán egyelőre várakozó álláspontot javasol, mivel a bringabázis projekt 

kapcsán akár a bontásra is tudnának költséget elszámolni a pályázat keretében. A POD faház felállítására, 

bemutató jelleggel az erdei iskola területén kerül sor.  

 

A Berényi Tükörkép helyi újság szerkesztősége hivatalosan is bejelentette az újság megszüntetését. A 

képviselő-testület elkötelezett abban, hogy a jövőben is legyen helyi újság, amely a lakosság tájékoztatását 

szolgálja. A várható költség a példányszámtól függően évi 1,3 -1,5 millió Ft-ot jelent majd. 

 

A vasútfejlesztéssel kapcsolatosan jó hír, hogy a meglevő labirint gyalogátjárókhoz a vasút, a megvilágítás 

érdekében oszlopokat fog elhelyezni, ezek az oszlopok az önkormányzat üzemeltetésébe fognak kerülni. 

Ezzel költséghatékony módon meg fogják tudni oldani a készülő zebrák megvilágítását is.  

A vasúti közlekedés megindult, és a tehervonatok egy része a Dombóvár- Kaposvár-Gyékényes vonalról 

erre a szakaszra terelődik. A felújítási munkálatokat követően nagy valószínűséggel ez meg fog szűnni, 

illetve csökkenni fog. A nyári közlekedés zavartalan lesz és szeptemberben kezdik a Balatonmáriafürdő-

Balatonszentgyörgy közötti szakasz felújítását. A MÁV által szervezett lakossági tájékoztatón sajnos csak 

két fő vett részt.  

A vasúti átjáró felújítása kapcsán biztosan lesznek kellemetlenségek az ősszel, és ezzel kapcsolatosan már 

tett jelzést a Fonyódon működő panaszirodánál, sok jóval nem biztatták, hogy esetleg ideiglenes átjárót 

biztosítanak a zárás időszakára. 

Gazda János képviselő kérdésére elmondta, hogy minden már meglevő labirint vasúti gyalogos átjáró 

megmarad, és tudomása szerint a Nefelejcs utcánál az északi oldalra kerül a zajvédő fal.  

  

A zebrák tervezése, engedélyeztetése már folyamatban van. A sportpályán, a vízház kapcsán 325 e Ft 

többlet kiadás lesz, a szigetelési és vakolási munkák elvégzésével. A költségek fedezete az önkormányzat 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta. 

 Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott 



I. évfolyam, 1. szám 2017. szeptember 

 

4 
 

beszámolót elfogadta. 

 Képviselő-testület a Balatonberényi Keresztelő Szent János Plébániahivatal részére 1.000.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyújt, a templom előtti belső járdaszakasz kivitelezési munkái költségéhez 

támogatási szerződéssel, elszámolási kötelezettséggel. 

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a HM üdülő területén egy darab bemutató POD 

faház elkészítésére és a szerződés aláírására. A kivitelezéshez 5200 Euró költségének megfelelő anyagi 

fedezet, a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  

 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra a pályázatot benyújtsa a közösségi színtér bruttó 900.000 Ft értékű költségeire. A képviselő-

testület a szükséges 360.000 Ft saját forrást 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 

Horváth Péter alpolgármester 

 

A fotóponttal kapcsolatosan elmondja, hogy miután annak feliratozása is elkészült, már kevesebb a kérdés, 

és a negatív vélemény. Egyre többen készítenek képet a fotópontnál. Az egyesület részéről ebben a 

szezonban már nem helyezik át más helyre a fotópontot, ősszel azonban biztonságos helyre teszik le. A jövő 

szezont illetően a tapasztalatok és a testület véleményét is figyelembe véve fogják majd kihelyezni.  

A képviselői fogadóórák kapcsán megjegyzi, hogy annak már új vetülete is van, hiszen egyre többen a 

közösségi oldalakon keresik meg a képviselőket, személy szerint őt is. Újfajta hozzáállást és tevékenységet 

kíván ez meg a képviselőktől, melyben segítségüket is kéri. Az önkormányzat álláspontját eddig is kifejtette 

a közösségi portálokon, főleg, amikor jogtalan támogatásokkal illeték. A közösségi oldalakra feltettek miatt 

azonban felhívja a figyelmet, hogy mindenkitől elvárja, hogy azt normális emberi hangnemben tegye, és úgy 

gondolja, hogy nem mindig a nyilvánosság az első ahol a témát fel kell vetni, mert esetleg téves információk 

birtokában is kialakulhatnak értelmetlen viták. 

Tudomása szerint augusztus 1-ével nyugdíjba vonul Brieber atya, ezért javasolja, hogy az önkormányzat 

részéről is méltó módon búcsúzzanak el. 

A HM üdülő a lakosság látókörében van, és kiemelt figyelemmel kísérik.  Sajnos Domonkos Úr részéről 

többször is olyan megnyilvánulások hangzottak el, amelyek zavarják a falu lakosságát, mint a község által 

támogatott személynek jobban meg kellene gondolnia, hangnemét megválasztani.  

_______________________________________________________________________________________

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017.07.25. ülés 

 

 Képviselő-testület a Belügyminiszter 2017. augusztusban közzétett pályázati kiírása alapján pályázati 

igényét benyújtotta 146 erdei m
3
 kemény lombos fafajta mennyiségre. A képviselő-testület a pályázati 

felhívásban foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.  

 Képviselő-testület a „Balatonberényi Naturista Strand fejlesztése” című Balatoni strandok fejlesztése 

BTSP-1.1-2016. támogatási konstrukcióban lefolytatott beszerzési eljárásban a vizesblokk felújítására 

nyertesének a Sávoly Invest Kft 8732 Sávoly Petőfi u. 4. szám alatti vállalkozást hirdeti ki 2.042.076 Ft 

vállalási árral. 

 Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 86. § (1) – (4) 
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bekezdése értelmében fennálló, a balatonberényi 2632 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett zártkerti művelés alól 

kivett terület út és gazdasági épület művelési ágú ingatlanra, - amelyen műemlék jellegű építmény található - 

vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

_______________________________________________________________________________________

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017. 08.01. 

 

Horváth László polgármester 

Elmondta, hogy a TOP pályázatok keretében került meghirdetésre a pályázat. A tervek szerint a kisebb 

önkormányzatok konzorciumot alakítanak, és a gesztor az egyik önkormányzat civil szervezete lesz. 

Csütörtökön, augusztus 3-án ismét találkoznak a polgármesterek a pályázat kapcsán. Javaslata az első 

megbeszélésen, Balatonkeresztúron az volt, hogy Hamvas Béla A bor filozófiája című könyvére építkezve 

egy borfesztivált tarthatna Balatonberény 2018. évben. 

Csak új rendezvény lehet, hagyományos eseményekre nem lehet pályázni. 

Véleménye szerint jövő év augusztus 18-19-20-án lehetne a rendezvényt megtartani, összekötve az állami 

ünneppel. Várhatóan tavasszal lesz döntés a pályázatokról. 

 Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „Helyi identitás és kohézió erősítése” 

című felhívásra benyújtani kívánt pályázatban létrejövő konzorcium tagjaként részt kíván venni. A 

képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy a pályázatban foglalt kötelezettségeket ismeri és a pályázat 

támogatása esetén vállalja. A döntésről a konzorcium vezetőjét a határozat megküldésével értesítette. 

 

Horváth László

 polgármester 

_______________________________________________________________________________________ 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017.09.04. 

 

 A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatására, a Balatonberény Béke utcai járda felújítása célra 1.588.770 Ft bruttó 

bekerülési összeggel.  

 A Képviselő-testület a Balatonberény Hétvezér utca ivóvízhálózat bővítése tárgyú ajánlattételi 

eljárásban nyertesnek a Reál-Munkagép Mérnök Építő és Szolgáltató Kft. 8360 Keszthely Bajcsy-Zs. u. 43. 

szám alatti vállalkozást hirdeti nettó 4 044 192 Ft ajánlati árral. 

 A Képviselő-testület 2017. szeptember hótól Berényi Hírlap néven, max.400 példányban – július-

augusztus kivételével - havonta megjelenő helyi újságot ad ki max. 10 oldal terjedelemben. A helyi újság 

szerkesztésére megkötött megbízási szerződést, 2017. 08.15 – 11.15-ig terjedő időszakra – Horváthné Kánya 

Enikő, Balatonberény Kossuth u. 118. szám alatti lakossal.  

 A képviselő-testület a Berényi Hírlap nyomtatására a TSR Kft-vel kíván szerződést kötni. 

 A Berényi Hírlap kézbesítésére megbízási szerződést köt Hosszú Krisztán, Balatonberény, József 

Attila u. 27. szám alatti lakossal.  

 A Képviselő-testület megismerte Garai Géza vételi szándékát a balatonberényi 41/6 hrsz ingatlan 

vonatkozásában. A képviselő-testület döntését az új TRE és vagyonrendelet módosítását követően hozza 

meg. 
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 Az Önkormányzat a Balatonberény Kossuth L. u. 124. számú, 304/A. hrsz-ú ingatlan esetében az 

árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 A Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul a Balatonberény 51/3 hrsz-ú, 

1162 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű ingatlan átruházásához. Balatonberény 

Község Önkormányzata a fenti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 A Balatonberény Község Önkormányzata a balatonberényi 2123 hrsz. zártkerti ingatlanra, - amelyen 

városképi jellegű építmény található - vonatkozó elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 A Balatonberény Község Önkormányzata a balatonberényi 2653 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra, - 

amelyen városképi jellegű építmény található - vonatkozó elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 A Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonberény községi járdák 

felújítása 2017.” tárgyú, a 2015. évi CXLIII törvény, Harmadik része, uniós értékhatár alatti nemzeti 

eljárásrendben lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás dokumentumait megismerte, azt elfogadja, és az 

eljárást megindítja. 

 A közbeszerzési eljárás lefolytatására Dr. Halászi György ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó, közbeszerzési szakértő és menedzser 5100 Jászberény, Bartók Béla utca 8. szám alatti lakost 

megbízza 70 000 Ft + áfa díjazással. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Horváth László, polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 

 

A strandi üzletsornál egy újabb vállalkozó jelezte azon szándékát, hogy szálláshelyeket kíván kialakítani. 

Ennek a jelenlegi szabályozás teret ad. 

 

Bejelenti, hogy Vörösberényben szeptember 30-án avatják a Berények emlékkútját. 

 

Elmondja, hogy a bojlis horgászverseny szervezése kapcsán a Balaton Fishing Kft. felajánlotta 

közvetítését, mely az önkormányzat számára a versenyszervezők részéről csapatonként fizetendő összegről 

tárgyalna.  

 

Bejelenti, hogy a Településüzemeltetési Kft. bérbe adta a Bartók B. utcai lakást határozott időre 40 e Ft/hó + 

rezsi díjért. 

 

A költségvetési bevételek alakulása függvényében a későbbiekben további három térfigyelő kamera 

felszerelését tartja célszerűnek és indokoltnak.  

 

Horváth László  

polgármester 

_______________________________________________________________________________________ 

Testvértelepülési küldöttség Balatonberényben 

 

Augusztus közepén erdélyi testvértelepülésünk, Csíkszentimre küldöttsége járt Balatonberényben Kencse 

Előd Polgármester Úr vezetésével. A delegáció itt tartózkodása alatt részt vett községünk augusztus 20-i 

megemlékezésén is. 
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Bár a két község hivatalosan csak 1996-ban kötött testvértelepülési megállapodást, a kapcsolat kiépülése a 

kilencvenes évek elején, Nagy Károly Polgármester Úr vezetése alatt indult meg. 

Az elmúlt negyedszázadban a két falu elöljárói és civil szervezetei között nagyon szoros barátság alakult ki, 

s a hagyományos gyermektáboroknak köszönhetően sok székelyföldi fiatal jutott el a Balatonhoz, sok 

berényi iskolás pedig a gyönyörű erdélyi tájakat ismerhette meg. 

Horváth Péter 

_______________________________________________________________________________________ 

Egy hetet töltöttek nálunk a csíkszentimrei gyerekek 

 

A sokéves hagyományhoz hűen idén 

is vendégül láttuk székelyföldi 

testvértelepülésünk, Csíkszentimre iskolás 

gyermekeit. Az itt eltöltött egy hét alatt 

életre szóló élményekkel gazdagodott a 24 

kisdiák.  

Részt vettek községünk augusztus 20-

i ünnepségén, jártak a sümegi várban, ahol 

remekül szórakoztak a rengeteg interaktív 

programon, Tapolcán, a keszthelyi 

Festetics kastélyban és a belvárosi 

múzeumokban, valamint a Tihanyi Bencés 

Apátságban. A hét második felére az 

időjárás is kegyes lett, így az idő nagy 

részét már a strandon és a Balatonban 

töltötték és még hajókiránduláson is részt vettek.  

A tábort szervező Balatonberényért Egyesület ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a különböző 

felajánlásokat: a sok zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, a múzeumbelépőket, étkeztetést és egyéb 

adományokat, illetve a lebonyolításban nyújtott bármilyen segítséget! 

    

Forrás: www.balatonbereny.hu 

_______________________________________________________________________________________ 

Augusztus 20-i megemlékezés 

Magyarországon augusztus 20-a az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe. 

Országunkban ezen a napon munkaszüneti napot tartunk, és ekkor kerülnek átadásra az állami kitüntetések. 

Fővárosunkban, Budapesten, a Kossuth téren a nemzeti színű lobogó felvonásával és a tisztavatással 

kezdődik az emlékezés, majd délután kerül megrendezésre a Szent Jobb-körmenet a Szent István Bazilika 

körül, ahol a közjogi méltóságok és hívő emberek egyaránt részt vesznek. Az emlékünnepet a zenével kísért 

látványos tűzijáték zárja. 

Vidéken a városokban és falvakban szintén ünnepelnek ilyenkor a helybeliek, hasonlóképpen, ahogy 

mi Balatonberényben, hiszen a hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került községünkben az 

augusztus 20-i ünnepi műsor. A megemlékezés este fél nyolckor kezdődött a Balaton parti szabadtéri 

színpadon, ahol Horváth László polgármester ünnepi beszédét hallhattuk, majd a Zalaegerszegi Városi 
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 Fúvószenekar koncertjét 

élvezhettük. Ezt követően részleteket 

láthattunk az István, a király című 

rockoperából a Hevesi Sándor Színház 

művészeinek előadásában. A 

megemlékezés a tűzijátékkal ért véget. 

Programjainkon részvétükkel 

megtiszteltek bennünket erdélyi 

testvértelepülésünk, Csíkszentimre 

képviselőtagjai, illetve az onnan érkező 

gyermekek. 

A falu ünnepségen készült képek 

közül itt láthatnak egyet, további 

fotókat a www.balatonbereny.hu 

honlapon találnak. 

 

Forrás: www.balatonbereny.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_20-i_nemzeti_%C3%BCnnep#Napja 

 

A szerkesztő 

_______________________________________________________________________________________ 

HIRDETMÉNY 

 

Járási ügysegéd elérhetősége 

Tisztelt balatonberényi Polgárok! 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala ügysegédje, Darvas Éva a Balatonkeresztúri 

Közös Önkormányzati Hivatal épületének felújítása időszakában,  

2017. augusztus 4-étől várhatóan december hónap elejéig  

8648 Balatonkeresztúr, Rákóczi u. 4. (Tűzoltószertár emelet)  

szám alatt érhető el,  

minden héten csütörtökön 8-16 óra között.   

 

Csütörtökön a 30/678 5245 telefonszámon hívható.  

 

Megértésüket köszönjük! 

 

Balatonkeresztúr, 2017. 07. 31. 

Mestyán Valéria sk 

címzetes főjegyző 

_______________________________________________________________________________________ 
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HIRDETMÉNY 

 

Értesítem a tisztelt balatonberényi lakosságot, hogy: 

Balatonberény Településfejlesztési Koncepciója és  

Településrendezési eszközei:  

- a Szabályozási Terveknek   

és a 

- Helyi Építési Szabályzatának tervezetei elkészültek. 

 

A Koncepció és Településrendezési eszközök megtekinthetők és véleményezhetők 2017. szeptember 20-ig a 

www.balatonberény.hu honlapon és a Községházban (műszaki iroda)! 

 

Balatonberény, 2017.08.18. 

 

Tisztelettel: Horváth László sk. 

polgármester  

_______________________________________________________________________________________ 

HIRDETMÉNY 

  

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási 

Bizottsága 10.000 Ft/fő beiskolázási támogatást állapít meg a 2017/18. oktatási évre jövedelemre tekintet 

nélkül az ingyenes tankönyvre nem jogosult 

 

 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos középiskolában tanulók részére 

 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton első diplomát szerző  főiskolai és 

egyetemi hallgatók részére, kivéve azon hallgatókat, akik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

keretében önkormányzati támogatásban részesülnek.   

 

A beiskolázási támogatás kifizetésének feltétele:  

1. középiskolában tanuló gyermekek esetében tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás, a 

tankönyv árának megfizetését igazoló bizonylat csatolása, lakcímigazolvány bemutatása. 

2. főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás becsatolása, lakcímigazolvány 

bemutatása. 

 

A beiskolázási támogatást a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén 

lehet felvenni 2017. szeptember 1. napjától október 31. napjáig a b.) pont szerinti iratok bemutatását 

követően. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Horváth László 

polgármester 

 

 



I. évfolyam, 1. szám 2017. szeptember 

 

10 
 

Életmód, sport 

Hogyan éljek egészségesen? (1. rész)  

 

Mindenki szeretne egészségesen élni, ám ehhez sokféle ismeretekkel kéne 

rendelkeznünk. Ahhoz hogy egészségünket megőrizzük, oda kell figyelnünk az 

egészséges táplálkozásra, megfelelő mozgásra, a testi és lelki harmóniánkra, 

valamint óvakodnunk kell a káros szenvedélyektől.  

  

Egészséges táplálkozás 

Fontos a változatos étrend, melynek tartalmaznia kell gyümölcs, zöldség, hús, pékáru, folyadék 

kombinációját.  Lényeges, hogy ne fogyasszunk túl sok zsírt, helyette használjuk inkább margarint, növényi 

olajakat a főzéshez. Kerüljük a túl sok só használatát, inkább a fűszerekre emeljük a hangsúlyt. Ha lehet 

minél kevesebbszer akár csak egy héten egyszer együnk édességet, süteményt. Ételünket kis mértékben 

cukrozzuk, helyette inkább mézet használjunk. Természetesebb gyümölcs- és zöldséglevet, szörpöket 

igyunk. Kávéba és teába mesterséges édesítőszert tegyünk. Naponta fogyasszunk fél liter tejet vagy 

tejterméket, mint például sajt, túró, kefir vagy joghurt. Nem mindegy, hogy a tejtermékek közül melyiket 

válasszuk, törekedjük a kisebb zsírtartalmúakra. Naponta többször együnk nyers gyümölcsöt, zöldséget. 

Burgonyát, rizst és tésztát esetleg barna kenyeret rakjunk asztalunkra. Napi négyszer-ötször étkezzünk. 

Legyen meg a napi megszokott étkezési rendünk. 

 

Fontos tápanyagforrásaink:  

 Szénhidrátok: a növények által, fotoszintézis során termelt, szén-, oxigén- 

és hidrogéntartalmú szerves vegyületek,  fontos szerepük, hogy energiát szolgáltatnak az állati és 

emberi szervezetbe. Emellett tartalék tápanyag is (cukor, keményítő, glikogén). A májban és a 

vázizomzatban raktározódik. 

 Fehérjék: a fehérjék fontos biológiai szerepét jellemzi, hogy minden sejtben lejátszódó folyamatban 

részt vesznek. A fehérjék aminosavak lineáris polimereiből felépülő szerves makromolekulák. 

 Zsírok: a köznyelv a víztaszító, könnyen kenhető anyagokat nevezi zsírnak. Az emberi szervezet 

legfontosabb energiaforrásai a különböző zsiradékok. Energiaforrásként szolgálnak a szervezet 

számára, segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, állandó szinten tartják a 

testhőmérsékletet.  

 

Alapanyagcsere: Az alapanyagcserét számos tényező befolyásolja, ilyen lehet az életkor, a testtömeg, a 

magasság. 

 Normális testsúly: Sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében, ha arra törekszünk, hogy 

megtartsuk a normális testsúlyunkat. Könnyebb azt megtartani, mint később komoly erőfeszítések 

árán elérni, hogy lejjebb adjuk a nem kívánt súlyunkból. Ha esetleg rendelkezünk néhány plusz 

kilóval, kiegyensúlyozott táplálkozással korrigálhatjuk ezt.  

 Elhízás: Az étrend és a testmozgás az elhízás kezelésének alapvető elemei. Főként akkor alakul ki, 

ha nem mozgunk és nem étkezünk a kellőnek megfelelően. Az étrend minősége javítható az energia 

dús, például zsírokban és szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztásának mérséklésével. Elhízás 

elleni gyógyszerek alkalmazhatók az étvágy csökkentésére, megfelelő diétával kiegészítve. 
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Vitaminok: az emberi szervezet számára nélkülözhetetlenek. Ha a 

minimálisnál kevesebb kerül, a szervezetbe előfordulhat, hogy 

vitaminhiányosak leszünk. A vitaminhiánynak számos előjele is lehet, 

például különböző fertőzések, gyulladások, emésztési zavarok. 

 

Készítette: Kánya Noémi  

(Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-

egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-

taplalkozas/szenhidratok-feherjek-zsirok) 

_______________________________________________________________________________________ 

Labdarúgás: remek nyitány 

  

Remek játékkal és két magabiztos győzelemmel kezdték a szezont labdarúgóink. Együttesünk az előző 

szezonban még a megyei I. osztályban szereplő Somogyvár csapatának nyolc gólt lőtt, míg a Zamárdi 

együttesének idegenben négyet sikerül "berámolni". 

Ifistáink sajnos első két mérkőzésük egyikén sem tudtak tizenegy fővel kiállni, így a megszerzett egy pont is 

szép teljesítmény tőlük. 

Az ifjúsági csapat játékosokat keres. Jelentkezni a péntek esti edzéseken és a mérkőzéseken lehet Bogdán 

Jenő ifjúsági edzőnél! 

 

Eredmények: 

Balatonberény - Somogyvár 8:0 (U19: 2:2)   

Zamárdi - Balatonberény 1:4 (U19: 5:2) 

 

A következő fordulók programja: 

Balatonberény - Somogyjád 09.10. (vasárnap) 

16.30 óra 

Lengyeltóti - Balatonberény 09.17. (vasárnap) 

16.00 óra 

Balatonberény - Balatonszemes 09.24. (vasárnap) 16.00 óra 

Balatonszabadi - Balatonberény 09.30. (szombat), 15.00 óra 

Balatonberény - Kéthely 10.08. (vasárnap) 15.00 óra 

 

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt összecsapások előtt kezdődnek! 

             Horváth Péter 

_______________________________________________________________________________________ 

Szvoboda Bence cseh bajnok! 

 

Sporttörténeti sikert ért el Szvoboda Bence, aki magyar motorosként először nyerte meg a cseh 

nemzetközi felnőtt motokrossz bajnokságot. 

Bence a befutót követően a Nemzeti Sportban így nyilatkozott sikeréről: 
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"7 éve küzdök ezért a címért, de eddig mindig közbejött 

valami a siker kapujában. Egy kellemetlen sérülés, 

vagy egy bosszantó technikai hiba. Idén pályafutásom 

legkiegyenlítettebb formáját mutattam, ami nagyban 

köszönhető a megreformált téli felkészülésemnek. 

Különösen büszke vagyok erre a titulusra, hiszen 

Európa egyik legnívósabb profi bajnoksága a cseh, és 

az osztrák, valamint a magyar bajnoki címeimet szépen  

kiegészíti. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt 

valamilyen formában ennek a sikernek." 

Bence egyébként a cseh bajnoki címet követően 

Szlovákiában is remekelt. A senkőci (Senkvice) futamon a kvalifikációs edzést és mindkét futamot 

megnyerte: az elsőt nagy fölénnyel, a másodikat szoros befutóval, így remek a 2017-es statisztikája, 

valamint egy újabb értékes trófeával gazdagodott. Magyarország, Csehország, Ausztria és az Európa-

bajnokság után Szlovákiában is felállhatott a dobogó felső fokára. 

A Berényi Hírlap olvasói nevében szeretettel gratulálunk Bencének! További sikereket és 

sérülésmentes versenyzést kívánunk!   

            Horváth Péter 

 

 

Történelmünk 

Salamon 

 

Ákos lovag a visegrádi Duna-parton nézte a közeledő csónakot. A várőrség ispánja volt, tudnia kellett 

ki fordul meg a környéken. A csónakból egy sötét bőrű vadász ruhát viselő férfi és egy gyönyörű nő szállt 

ki. Kik vagytok és hová tartatok? – kérdezte Ákos. – A nógrádi erdők királyi vadásza vagyok, Fehérvárra 

igyekszünk a feleségemmel, István király felemelésének ünnepére. – Fehérvár messze van, pihenjetek meg 

nálam! – invitálta őket Ákos. 

- Én is mennék szívesen, de a munkám ideköt. –szólt Ákos falatozás közben. – Igazából Lászlót kívánjuk 

látni. – szólt a vadász. - Udvarához tartoztál? – érdeklődött Ákos. – Az ellensége voltam. – hajtotta le az a 

fejét. – Kun vagyok. Mikor még Salamon békességben élt a hercegi testvérpárral, népem betört az országba 

az erdélyi hágón keresztül. A csatát elvesztettük, én elraboltam a legszebb lányt, akit valaha láttam. László 

üldözőbe vett, az ő lova gyorsabb volt, mivel csak egy terhet cipelt. A földön legyőzött, már döfésre emelte 

lándzsáját, mikor a mátkám László lába elé vetette magát. – Engem ölj meg helyette! – kiáltotta. – Az 

ördöggel cimborálsz! – szólt László. – Azért mert kun, még nem ördög! Én meg nem akarok nélküle élni! – 

A váradi püspök lánya nem akar egy pogány nélkül élni? – kérdezte László megdöbbenve. – Pogány az, aki 

nem tud szeretni, de mi szeretjük egymást! – nézett László szemébe a lány. – László elengedett bennünket, 

mi pedig Nógrádban telepedtünk le. Még egyszer látni akarjuk jótevőnket. Ez a vár mikor épült itt? – váltott 

témát a vadász. – Jól ismerem történetét. Mikor kiszabadultunk az ingoványi kelepcéből, egy öreg remete 

kereste fel a testvéreket, és megjósolta, Géza király lesz. A mogyoródi csata után a nép szava tette királlyá 

Gézát. A vén remetét nem találtuk, de a helyet, ahol megjövendölte Géza királyságát, róla nevezte el az 

uralkodó Vácnak. Három év múlva itt temettük el Gézát. A remete keresése közben egy fenséges szarvas 
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bukkant fel az erdőben, melynek agancsán úgy csillogott a nap fénye, mintha gyertyák égtek volna rajta. 

Idáig üldöztük, de a Duna-parti bozótosban nyom nélkül eltűnt. A hercegek a remete követének hitték az 

állatot, s templomot emeltek e helyen. - fejezte be Ákos a beszámolót.  

Ekkor a toronyból mély, bánatos hangot sodort feléjük a szél. – Ki a rab? – kérdezte a vadász. – Maga 

Salamon. László királlyá választása után megkegyelmezett életének, és méltóságához illő tartást rendelt el 

számára a toronyban. – állt fel Ákos meglátva a feléje igyekvő apródot. – Köszönjük a jóltartást. – búcsúztak 

a vándorok. – A nádor érkezett uram! – lihegett az apród. – A király parancsát hozom ispán. István 

királyunk ünnepe alkalmából kegyelmet ad Salamonnak. – nyújtotta át a nádor a királyi iratot. – Hát nem 

volt elég? Nem tudja László, hogy Salamon kitáruló börtönének ajtaján a békétlenség támad újra népére? – 

háborgott Ákos. – Királyi szót nem érhet bírálat. Nyergeltess lovat, s add át a foglyot! – utasította a nádor. – 

Urunk királyunk a keresztényi szeretet nevében, István koronázása alkalmából így döntött. – Megyek uram. 

– hajtott fejet Ákos. – Ekkora jóságot nem érdemel Salamon. Ákos a várfokról nézte a távolodó csapatot. 

Úgy mondják, az ördög éjjel jár, és denevér szárnyakon repül. Most viszont fényes nappal dísz pompával 

vonul a szent király városába. – fordult az apródjához. 

Ákosnak igaza lett. Békétlen lelke ennyi jóságot nem tudott elviselni. Három év múlva Salamon a 

kunok segítségével tört rá az országra. A csatát elvesztette, Salamonnak nyoma veszett. Újabb hét év 

elteltével Ákos a fehérvári palotaőrség ispánjaként szolgálta királyát. Ismét István király ünnepére 

készülődnek. Koldusok serege özönli el ilyenkor a királyi várost, mivel László az ünnep alkalmából 

alamizsnát oszt. Ákos, emberei élén egész nap a várost járja, késő este érkezik haza. Egy rongyos ruhájú, 

zilált hajú csavargó üldögél a küszöbén. Csonttá soványodott arcában csillogó szemei élénk elmére utalnak. 

– Az alamizsnaosztásra jöttél? – invitálja be a vándort. – István király ünnepén minden városban 

megvendégelik a rászorulókat a király parancsára. Én Lászlót látni jöttem. A szemébe kívánok nézni. A lelki 

békéjét magamba akarom szívni. Háborgó szívemet csak ő tudja megnyugtatni. Ha a kezét érinthetném, 

számomra az, maga a feloldozás lenne! – sóhajtott az öreg. – Ki vagy te vándor? A hangod, s a szemed oly 

ismerős. – fürkészte Ákos az idegent. – Egy bűnös ember, aki még egyszer, utoljára, Lászlót szeretné látni. 

Lászlót, a nép királyát. – állt fel az öreg.  

Másnap az ünnepi alamizsnaosztás után László izgatottan hívatta 

Ákost. – Itt volt! Ő volt az! Nyergeltess lovat! Keresd meg, hozd elibém! 

– utasította. – De hát kit uram? – nézett rá Ákos. – Salamont! A koldusok 

közt volt, megérintett, szeme könnyel és békével volt teli! – felelt a király. 

– Nálam is járt tegnap este és én nem ismertem fel. – szólt Ákos 

döbbenten. – Engedd útjára uram! Sorsa reménytelen, mert a hatalmat 

mindig jobban szerette a népénél. Talán most megnyugvást talált nálad. – 

kérte Ákos. – Igazad lehet. – felelt eltűnődve László. – Ő sohasem érezte 

a királyi palást súlyát. Ő nem tanulta meg, hogy csak a nép szeretete 

enyhítheti eme nehéz terhet. De, talán most, István felemelésének 

ünnepén az én áldásom békét hoz a szívébe. Talán eme szent napon ő is 

népe üdvéért könyörög. 

 

Csiri, Lipták Gábor nyomán  

_______________________________________________________________________________________ 
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Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

A II. világháború és a felszabadulás  

Az I. világháború utáni Trianoni Békeszerződést - amely az országot egyharmadára csökkentette - 

Balatonberényben is keserűen vették tudomásul. A korábbi nemzeti büszkeség helyére a nemzeti gyász 

költözött a szívekbe.  

Belénk vésődött az uralkodó ideológia, hogy minden társadalmi és gazdasági bajnak „Trianon” az oka. 

Hittük, és mondtuk naponta „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország”. Az 

iskolában is naponta imádkoztunk, hogy „hiszek egy  

Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország feltámadásában”.  

Lelkesedés volt a katonai bevonulás. Úgy hittük, hogy az egész történelmi Magyarország 

visszaszerzésének feltétele, hogy a németek oldalán a Szovjetunió ellen is háborút viseljünk. Csak kevesen 

tudták, hogy ez nem a magyar nép háborúja. A lavina elindult, és jöttek SAS behívók, és a behívottak 

mentek. És ottmaradtak 40-en. Ismét gyarapodott a hadiözvegyek és a hadiárvák száma. Lássuk az ottmaradt 

áldozatok névsorát, akiknek emlékére a község papja, Vörös József plébános emlékművet állíttatott a 

temetőben:  

Ángyán János, Ángyán Kálmán, Baranyai János, Baranyai József, Barát József, Barát István, Bertók József, 

Bogdán János, Böröcz Antal, Böröcz Tivadar, Gergye László, Gulyás Géza, Gulyás János, Horváth György, 

Ifi Tamás, A. Kánya László, F. Kánya László, Kiss Ferenc, id. Kiss János, ifj. Kiss János, Kovács Kr. 

Ferenc, Kovács György, Kovács H. István, Kovács F. István, Kovács H. János, Kovács Lajos, Molnár Lajos, 

Orsós József, Sárdi György, Sárdi Kelemen, Sifter István, Szabó Lajos, Szatmári Mihály, Tóth Ferenc, Tóth 

József, Varga Ferenc, Varga József, Varga G. József, Vati Kálmán, Vilisics László.  

De lássuk a névsorukat azoknak, akik a SAS behívó parancsára háborús frontszolgálaton vettek részt, 

amelyet Kozma Istvánné emlékezése szerint tudunk leírni:  

Gulyás László, Gulyás Géza, Hajdu István, Gulyás János, Gergye László, Tóth József, Tóth Jenő, Kovács 

Ferenc, id. Gulyás János, Kovács Ferenc, Kánya László, Sárdi Ferenc, Ángyán János, Kovács István, Ifi 

József, Böröcz János, Sárdi György, Sárdi Jenő, Simon János, Gulyás Kálmán, Vilisics Lajos, Ifi Géza, Ifi 

Tamás, Ángyán Ferenc, Szita Imre, Sifter József, Vati Kálmán, Baranyai János, Szatmári Mihály, Rigó 

István, Rigó Péter, Rigó Lajos, Spingár József, Varga Ferenc, Tóth László, Sifter Lajos, Kánya István, 

Varga József, Sárdi Kelemen, Kovács 34 Lajos, Böröcz Antal, Böröcz Tivadar, Ángyán János, Ángyán 

Kálmán, Kovács István, Varga Kálmán, Baranyai József.  

Az 1944-es deportálások áldozatai lettek a községben élő zsidó családok, akiknek ugyancsak a község 

papja, Vörös József plébános a temetőben emlékművet állított, névsoruk az alábbi:  

Berényi-Krausz Lipót 66 éves és felesége Kreiner Lóri 55 éves, leányuk Mária 21 éves, özv. Deutsch 

Ignáczné (Lőw Eugénia) 82 éves, Deutsch Zoltánné (László Erzsébet) 39 éves, özv. Kovács-Rosenberg 

Miksáné (Brichmann Erzsébet) 62 éves, özv. Rosenberg Rezsőné (Müller Mária) 44 éves és fia Tamás 10 

éves, Schőn Zoltán kb. 45 éves.  

A háború vihara a községen is végigsöpört, és 1944 őszétől 1945 tavaszáig el is időzött.  

A község front mögötti település lett, mivel a szovjet harcvonal Balatonfenyves, Nagyberek, Marcali és 

Nagyatád vonalában húzódott.  

A községben német katonai parancsnokság székelt, és német katonaság volt elszállásolva.  
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1944. december 6-án egy szovjet támadás a német csapatokat kiszorította a községből, és szovjet 

katonák vonultak be.  

Egy-két nap után a német ellentámadás a szovjet csapatokat visszaszorította fenyvesi állásaikba, és a 

visszavonulás következtében egy szovjet kapitány a bokrosi dűlőben súlyosan megsebesült. Tótmolnárék 

pincéjében keresett menedéket, mert járóképtelen volt. A község papja, Gosztolya János esperes és Varga F. 

József életük kockáztatásával Varga F. József kocsijával hozták be a faluba. A tiszt neve Szitnyikov Brazil 

tüzérkapitány, csernigovói lakos. A pap kérésére a kapitányt a németek nem bántották, hanem a hévízi 

hadikórházba vitték. A kapitány állítólag meggyógyult és hazament.  

1945 tavaszán a szovjet hadsereg megindította utolsó nagy támadását. A német csapatok ellenállásra 

már képtelenné váltak. Ezért ők megindították az utolsó tervszerű visszavonulásukat, amely már 

meneküléssé vált. Így a szovjet csapatok 1945. március 29-én harcok nélkül vonultak be a községbe. 1945. 

március 29. a község felszabadulásának napja.  

1945. március 30-án felszabadult Balatonszentgyörgy és a környező községek is. 1945. április 4-én 

Nemesmedves községnél az utolsó német csapatok is elhagyták az országot. 1945. április 4-én az egész 

ország felszabadult. Magyarország szabad lett.  

A Debrecenben megalakult ideiglenes kormány már Budapestre tette át a székhelyét. És ahogy az 

országrészek felszabadultak, fokozatosan megkezdődött a kormányzati szervek tevékenysége, az igazgatási 

szervezetek megszervezése. Ennek alapján Balatonberényben is megalakult a Nemzeti Bizottság, amely 

átvette a község igazgatási teendőinek irányítását. A Nemzeti Bizottságban a kommunista párt vezetésével 

megalakuló pártok vettek részt. A bizottságnak 9 tagja volt. Tagjai az alábbi személyek voltak, a pártok 

képviseletében:  

Nyers István, Darvas József Kommunista Párt, Darvas Lajos Nemzeti Parasztpárt, Bene János, 

Szekeres János, Kétszeri József Kisgazdapárt, Nyers István Szociáldemokrata Párt, Szántó István Nemzeti 

Parasztpárt, Tikos Lajos Szociáldemokrata Párt.  

Ezt követően április, május hónapban megkezdődött a pártok szerveződése, Ehhez segítséget adott a 

Marcali Járási Pártszervek vezető gárdája is.  

A Kommunista Párt szervezői voltak: Nyers István csónakos és Darvas József borbély, akik korábban 

illegális kommunista párttagok voltak.  

Az első belépő tagok voltak: Garai Ferenc, Tikos Emil, Varga Géza, Kétszeri József, Darvas Ottó, 

Sólyom László tanító, Gulyás Imre, Bakó Elek.  

Megalakuláskor a Kommunista Pártnak 17 tagja volt.  

A Szociáldemokrata Párt szervezője: Nyers János csónakos, Varga Kálmán cipész, Nyers Zoltán és 

Tikos Lajos. Összesen 16 taggal.  

A Kisgazdapárt vezetői és szervezői voltak: Bene János, Bene Kálmán, Rigó György, Szekeres János, 

Kánya József összesen 30 taggal.  

A Nemzeti Parasztpárt szervezői voltak: Tóth János, Kozma István, Varga Sz. József, Baksa Ferenc és 

Darvas Lajos. Összesen 70 tagot számláltak.  

 

A legerősebb párt a parasztpárt lett, mivel átvette a Kommunista Párt földosztásról szóló programját. A 

fő célkitűzés a földosztás azonnali végrehajtása volt. Ezért vonzotta elsősorban a parasztságot.  
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Közérdekű 

Vágányzári információk 

 

A MÁV-START ZRT. értesíti az utasokat, hogy a Balatonboglár - Nagykanizsa és az Újudvar - 

Nagykanizsa állomások között végzett karbantartási munkálatok miatt több vonalon módosított menetrend 

szerint közlekednek a vonatok 2017. szeptember 11 - 2017. október 5-ig.  

Az érintett szakaszok:  

  Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk 

  Budapest – Székesfehérvár – Gyékényes  

 Balatonszemes – Nagykanizsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek,  

 (a menetrend a honlapon a hirdetményben megtekinthető!) 

  Dombóvár – Gyékényes  

 

Továbbá ugyanezen okok miatt a Budapest - Székesfehérvár – Gyékényes és a Balatonszentgyörgy – 

Tapolca – Ukk vasútvonalon 2017. október 6 – 2017. október 10-ig szintén módosított menetrend lesz 

érvényben. A menetrendeket megtekinthetik a www.balatonbereny.hu weboldalon! 

 

             A szerkesztő 

_______________________________________________________________________________________ 

Vasúti átkelők a faluban 

 

„Térkép mutatja a dél-balatoni vasútvonal közúti és gyalogos átkelőit”, ezzel a címmel jelent meg a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. cikke, melyben közre adtak egy térképet, mely megmutatja a Balaton déli 

partján futó vasútvonal összes autós- és gyalogos átkelőhelyét. Hely szűke miatt ezt én leszűkítettem 

Balatonberény területére, ezt láthatják két részletre bontva alább. Írásukban többek között azt is közölték, 

hogy a fejlesztés során átépültek a fent említett átkelőhelyek, illetve újakat létesítettek.

 
Bővebb tájékoztatást a http://nif.hu/ weboldalon olvashatnak, mely a cikk forrása is egyben!  

A szerkesztő 

______________________________________________________________________________________________ 
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 Rendőrségi felhívás 

Tisztelt Balaton-parti lakosok és nyaralótulajdonosok! 

(Üzlettulajdonosok, vendéglátó egységek tulajdonosai, vállalkozók figyelmébe is!)  

 

A betörések, rongálások és besurranások elkerülése érdekében a családi házak, az időszakosan lakott 

nyaralók, hétvégi házak biztonsága egy kis anyagi ráfordítással növelhető, valamint az időszakosan üzemelő 

vendéglátó egységek, szállodák, vendégházak, kisebb-nagyobb üzletek, butikok, szórakozóhelyek és egyéb 

vállalkozásoké is. Ebben szeretnénk Önnek segítséget nyújtani.  

A hosszabb-rövidebb ideig üresen maradó lakás nagy csábítást jelent a betörők számára. Tegyünk meg 

mi is mindent, hogy ne kelljen magunkat okolni a betörésért.  

Mechanikai biztonság: 

- stabil, nehezen leküzdhető kerítés  

- ellenálló biztonsági nyílászárók  

- zárak, vasalatok erőssége, belső rácsok falsíkba süllyesztése, ablakokra 

védő fólia és redőny alkalmazása  

Elektronikai védelem: kiegészítik a védekezést, hatásfokát növelik, de nem helyettesítik a mechanikai 

eszközöket. Számos eszköz közül egyet emelnénk ki, amit ajánlunk. Amennyiben egy lakóövezetben, 

utcában, településen minél többen szereltetnek fel elektronikai védelmi eszközt az ingatlanjukra, annál 

nagyobb az esély, hogy az elkövetők elkerülik azt a területet.  

 

Kültéri kamera rögzítővel: Kültérre célszerű vízálló, rongálásbiztos, és éjjellátó funkcióval ellátott típust 

választani. A térfigyelő biztonsági kamera elsődleges célja, hogy rögzítésre kerüljön, mi történik az 

ingatlanban (legyen az családi ház, lakás, üzlethelyiség), amíg nem tartózkodunk ott. A rögzítést egy DVR 

(digital video recorder) végzi, melyben egy háttértároló található. A DVR a kamerák száma szerint lehet 4, 

8, 16 csatornás (a csatornaszám a ráköthető kamerák számát jelenti). A tárolt adatmennyiség a tároló 

méretétől függ, mely néhány órás, de akár több hetes rögzítést is lehetővé tehet. Igényünknek megfelelően 

szélessávú interneten keresztül a világ bármely pontjáról elérhetjük a videórögzítő DVR berendezésünket, és 

akár számítógépen, akár okostelefonunk használatával megtekinthetjük annak felvételeit. A modernebb 

kamerák IP (Internet Protocol) címmel rendelkeznek, így távoli eszközünkön IP kameránk élőképét is 

nézhetjük.  

Sajnos előfordulhat, hogy minden körültekintés ellenére betörés áldozatává válik. Amennyiben 

mégis betörtek Önhöz, NE változtassa meg a helyszínt, azonnal értesítse a rendőrséget az alábbi 

telefonszámokon: Balatonkeresztúr Őrszoba 06-20/285-7024  

Marcali I. Őrszoba 06-20/440-0898  

Marcali II. Őrszoba 06-20/420-8865  

Böhönye Őrszoba 06-20/285-7018  

Rendőrségi segélyhívó: 107  

Központi segélyhívó: 112  

Marcali Rendőrkapitányság 8700 Marcali, Rákóczi u. 55. Telefon: 85/515-150  

e-mail: marcalirk@somogy.police.hu  

 

Készítette a Marcali Rendőrkapitányság 
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Tisztelt Lakosság! 

 

A DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztálya végzi a Balatonberény Bajcsy Zsilinszky utca NA 

80 mm-es ellátó ivóvízvezeték felújítási munkáit. A munkák elvégzésére az ivóvíz ellátás 

üzembiztonságának növelése érdekében illetve a tervezett útfelújítási munkák miatt van szükség. 

A munkák a Balatonberény Bajcsy Zsilinszky utcában a keleti oldalon húzódó ivóvízvezeték mellett 

fognak folyni. A tárgyi szakaszon ideiglenes forgalmi rend bevezetése várható, melyről a kihelyezett 

táblázási rend tájékoztat. Kérjük, a munkálatok ideje alatt körültekintően közlekedjenek a munkaterületen. 

Az ingatlanokra történő ki-és behajtást a munkák alatt folyamatosan biztosítjuk. A vízvezeték kiváltási 

munkák során ideiglenes vízhiány, nyomáscsökkenés, zavarosabb víz jelenléte előfordulhat, ebben az 

esetben kérjük az üzemeltetőt a DRV Zrt.-t a 06-40/240-240 telefonszámon értesíteni szíveskedjenek. A 

hosszabb ideig tartó vízhiányról, amikor a régi és az új vezeték összekötése történik, Önöket előtte a helyi 

hirdetőújságban értesíteni fogjuk. Az ivóvíz a kivitelezési munkák alatt végig fogyasztható minőségű lesz. 

A munkálatok tervezett ideje: 2017.08.31-10.20. között. A befejezési határidő az időjárás 

függvényében módosulhat. Napi munkavégzés: reggel 7 órától délután 16 óráig. 

 

Felelős építésvezető: Márkus Miklós, telefon: 06-84/501-112 

Felelős művezető: Hermecz László. 

 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

Balatonszéplak – alsó, 2017. augusztus 23. 

 

Tisztelettel: DRV Zrt. Építésszervezési és Irányítási Osztály 

_______________________________________________________________________________________ 

Óvodások vitorláztak 

 

A nyári szünetben a berényi óvodások a Balatonon vitorláztak. Dér Ferenc és Zsiborács Zoltán 

szervezésében sikerült megvalósítani ezt a programot. Hálás köszönet a szervezőmunkájukért! 

Sűrűn sétáltunk a Balatonhoz, és az évszakokhoz kapcsolódó tevékenységekkel gazdagítottuk 

élményeinket. A nyár folyamán többször fürödtünk, most 

pedig a vitorlások és a szél segítségével a vízen élvezhettük 

a Balaton szépségét, a víz megnyugtató erejét és a 

bennünket körülvevő panorámát. 

Köszönjük Bölcz Lajosnak, Giber Tibornak, Kerényi 

Istvánnak, Kovács Csabának és Novimszki Józsefnek, 

hogy szabadidejükben és a vitorlásaikkal a résztvevőket 

ismét felejthetetlen élményhez jutatták!  

 

Balatonberény, 2017. augusztus 28.           

 

Ifiné Bodó Erzsébet 

tagintézmény vezető 
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Könyvajánló 

 

Állandó rovatot kívánok indítani „Könyvajánló” címmel, melyben hónapról hónapra egy-egy 

számomra kedvelt regény történetét mutatom be röviden. Igyekszem a beszámolóimmal olvasásra 

ösztönözni a közönséget, azokat is, akik szeretnek olvasni, és azokat is, akik nem.  

Ebben a hónapban egy újonnan olvasott romantikus regénnyel kezdem, a Mary Nichols: Lány a 

tengerparton című könyvvel. A történet egy gyermekkori barátsággal kezdődik, amikor a nyolc éves Julie 

Monday - aki árvaházban él - az árvaházi gyerekekkel és nevelőkkel kirándulni megy a tengerpartra, és ott 

megismerkedik egy fiúval, Harry Walkerrel.  Szoros barátság alakul ki kettejük között az alatt a pár óra alatt, 

amíg együtt vannak. A folytatásban tíz évvel későbbre kalauzol bennünket az író, mikorra Julie és Harry már 

felnőtté válik. Házasságot kötnek, gyermekük születik, boldogságban élhetnének, ám ezt keresztezi a 

második világháború. Julie egyedül marad a kisfiúkkal, mivel férje csatlakozik a légierőhöz. Az 

élelmiszerhiány egyre nagyobb, sok árut csak feketepiacon lehet beszerezni, és mivel az asszony mindent 

meg kíván adni a fiának, így rendszerint onnan vásárol. Ezzel adósságot halmoz fel. Egyik nap barátnőjére 

bízza a kisfiát, aki egyben a szállító is az illegális piacról, és régi nevelőjéhez megy pénzt kérni, hogy 

rendezhesse adósságát. Hazafelé megszólal a riadó, óvóhelyet kell találnia, hogy a bombázás elől 

megmeneküljön. Sikerül is, ám a helyet találat éri, és Julie súlyosan megsérül. Magához tér, de a múltjából 

nem emlékszik semmire. A gyermeke és barátnője is az otthoni óvóhelyre mennek, de ők életüket vesztik. 

Mire Harry hazaérkezik, addigra a szülei eltemettetik a kisfiát és vele együtt Julie barátnőjét, akiről azt 

hiszik, hogy Julie az. Az események innentől több szálon futnak: megtudhatjuk, hogyan alakul Harry és 

Julie élete ezután.  

Vajon újra egymásra találnak vagy teljesen új életet kezdenek? Ezt az Önök fantáziájára bízom, illetve 

szívesen ajánlom mindenkinek ezt a szívbemarkoló történetet. 

Szeretettel: Horváthné Kánya Enikő 

 

Szórakoztató 
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A keszthelyi Balaton Színház programjai 

KIÁLLÍTÁS 

 

Szeptember 14 – szeptember 29. 

Balaton Színház, Simándy terem 

MOZGÓ CÉLPONT 

Táncfotók egy koreográfus 

szemével 

Fotókiállítás Lakatos János 

képeiből 

 

CSALÁDI PROGRAM 

 

Szeptember 23. (szombat) 9.00-13.00 

Balaton Színház 

BABA- ÉS GYERMEKRUHA 

BÖRZE 

Minden résztvevőnek asztalt 

biztosítunk. Az asztal díja: 1.000 Ft. 

Asztalfoglalás: 83/515-250 

 

KONCERT 

 

Október 1. (vasárnap) 18.00 

Balaton Színház, színházterem 

„CHOPIN ÉS LISZT KÉT 

JÓ BARÁT” 

Hegedűs Endre 

zongoraművész koncertje 

A belépés díjtalan! 

EGYÉB PROGRAM 

Szeptember 22. (péntek) 15.45  

Balaton Színház, Simándy terem  

Természetgyógyász Klub: LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG 

Előadó: PhD. Peresztegi Sándor kutató professzor 

Az előadás előzetes klubtagsági regisztrációval látogatható! 

További információ és jelentkezés: Balázs József klubvezető (30/260-4925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft. 

Az októberi szám lapzártája szeptember 30.! 

 

Felhívás! 

 

A Berényi Híradó helyi lap rovatot kíván indítani a következő témákban: 

 Receptek: hagyományos, régi, helyi receptek 

 Baba-mama: Hasznos tanácsok, családi történetek, stb. 

 Életmód, sport: Minden, ami egészséggel és sporttal kapcsolatos 

 Családi köszöntő: Szeretteinket név- és születésnapja alkalmából köszönthetnénk verssel, 

képpel, néhány kedves szóval meglepetést okozva nekik. 

Bárki, aki kedvet érez a cikkíráshoz (nem csak ezekben a témákban), az tegye meg és küldje el 

elérhetőségeink bármelyikére: hirlap@balatonbereny.hu vagy Facebookon: Berényi Hírlap 

Tisztelettel: A szerkesztő 

 


