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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Október 23-i megemlékezés 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi 

magyar történelem egyik legjelentősebb, legmeghatározóbb 

eseménye volt. 1956. október 23-án Budapesten kezdődött az 

egyetemisták békés tüntetésével. Sötétedéskor eldördültek az 

első lövések, megindult a fegyveres harc. Másnap szovjet 

tankok vonultak be Budapestre, hogy elfojtsák a felkelést. 

Nemzeti szabadságharc lett az idegen katonaság 

megjelenésével. Október 28-án Nagy Imre a forradalom 

mellé állt, kérte a szovjetek kivonulását. November 1-jére országszerte megszűntek a harcok. 

Azonban november 4-én a szovjetek támadást indítottak a magyar forradalmárok ellen. A túlerő egy 

hét alatt győzött.  

Az ’56-os forradalom és szabadságharcról minden magyar ember – éljen bárhol a világon - 

megemlékezik október 23-án, így a hagyományokhoz híven falunkban mi is. Október 23-án, hétfőn a 

Művelődési Házban került megrendezésre a színvonalas műsor. A rossz idő ellenére szép számmal 

összegyűltünk. Ünnepi beszédet hallhattunk Bíró Norberttől, a Somogy Megyei Közgyűlés 

elnökétől, aki beszédében összefogásra hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy a magyar népnek 

ma is meg kell küzdenie a szabadságáért! Ezt követően Debrei Zsuzsanna előadta a Ha én rózsa 

volnék című dalt, majd verset szavalt. Bot Gábor előadásában hallgathattuk meg Máté Péter Ez itt az 

én hazám című dalát. Mindketten a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművészei. Ezután 

Horváth László polgármester és Horváth Péter alpolgármester átadták a Balatonberényért 

Emlékérmet, melyet 2017-ben Barjákné Martin Judit, Bató Elemérné és dr. Ifi Ferenc kaptak. A 

program lezárásaképpen elhelyeztük az emlékkoszorút a Balaton-parti emlékműnél. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nem csak az ’56-os forradalomról emlékeztünk az elmúlt hónapban, hanem az aradi vértanúkról 

is. Az ünnepséget október 6-án 17 órakor a templomkertben tartották, ahol a Nyugdíjas Egyesület 

előadását hallhattuk, majd Barjákné Martin Judit mondott beszédet. Végül elhelyezték a 

megemlékezés mécseseit, virágait. 

Horváthné Kánya Enikő 
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_________________________________________________________________________________ 

Lélekharang-szentelés 

 

Balatonberényben a Képviselő-testület döntése alapján temetői fejlesztések valósultak meg ez évben. 

Megújult a temető déli oldalának kerítése. Felállításra kerültek az új temetőkapuk, melyeket 

Domonkos László tervezett a haranglábbal együtt. A kivitelezést a Településüzemeltetési Kft ügyes 

kezű szakemberei végezték. Köszönet érte valamennyijüknek! 

A kor színvonalának megfelelő illemhelyiség került kialakításra.  

Az adományokból elkészült lélekharang szervezési munkálatait Kovács Ilona helytörténet-kutató 

végezte, Vaslabán Csaba Antal plébános szentelte fel ünnepélyes keretek közt Mindenszentek 

napján. 

Csiri 
 

Az alábbiakban Kovács Ilona november 1-jén, a lélekharang felszentelésekor elhangzott beszédét 

olvashatják. 

Tisztelt Egybegyűltek! 

 

A harang megjelenése előtt az ősegyházban a híveket 

egyenként hívták a diákónusok, majd pedig trombitával 

jelezték az Istentiszteletet. Később a kolostorokban 

csengettyűket kezdtek használni. Egy karthagói 

diakónus 515 körül, Toursi Szt. Gergely a VI sz. 

közepén tesz említést a plébániai templomok 

harangjairól. Európában Nagy Károly idején a IX. 

században lett általános a használatuk. A harangok 

beszélnek, s az emberek azt is tudják, milyen 

eseményről üzennek, mire hívnak, hisz a legtöbb 

harangon szereplő felirat is hirdeti: az élőket hívom, az 

ünnepeket díszítem, a villámok erejét megtöröm, a 

holtakat megsiratom. 

A most megszentelendő „lélek-harang” az elmúlást 

közvetíti számunkra, hisz amikor csak megszólal, itt a 

temetőben nyugvó szeretteinkért szól, függetlenül attól, 

hogy melyik vallási felekezethez tartoztak. Ez a lélek-

harang 2 házaspár kezdeményezésének, nagy-lelkű 

adományának köszönhető, melyhez néhány katolikus 

hívő is csatlakozott.   

Most a harang feliratáról szólnék: A harangköpeny felső díszítése alatt a magyar címer, majd az 

ismert népi ének kezdő sora: „Mennyország örömébe vigyenek az angyalok...” A palást alján 

„Öntötte Gombos Miklós harangöntő mester Őrbottyánban.” Másik oldalán Balatonberény, melyet 

az első és utolsó betűjénél egy-egy angyal tart a kezében. Alatta az évszám 2016, mely az öntés 
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kezdetét jelzi, ugyanis egy harang öntése 4–5 hónapig tart. Súlya 22 kg. Lengőszerkezettel együtt, 

közel 30. 

Gombos Miklós aranykoszorús öntőmester így vall a harangról: „Egy harmonikusan működő 

harangban mindig benne van az ima, az alázat, és az a több hónapon át tartó szellemi és fizikai 

munka, amelyre szükség volt az elkészítéséhez. Tulajdonképpen a lelkünk van benne! A harangjaim 

Isten dicsőségét, a békét és a szeretet hirdetik, bárhová kerüljenek a világban.” A harangöntő mester 

kedves felesége – amikor a harangot átvettem – így indította útjára: „Igaz, mi ebből élünk, mégis azt 

kívánom, hogy ez a harang minél kevesebbszer szólaljon meg az Önök temetőjében, mert hangja 

mindig egy-egy ember elmúlását jelenti.” 

A mesternek van már kötődése Balatonberényhez, hisz az Ő nagyapja Slezák László a mi kis 

templomunk tornyában lévő 350 kg-os harangot 1925-ben készítette. 

A harangokat felszentelik. Harangszentelés nem gyakran van egy falu életében. Itt Balatonberényben 

1923-ban és 1925-ben volt. 

Befejezésül engedjék meg, hogy ezt a nagy-lelkű adományból készíttetett „lélek-harang”-ot, a 

következő verssel köszöntsem. 

 

Szuhanics Alberth: A harang szava (részlet) 

 

A harangnak lelke van,     Összekötve Föld, s az ég 

Menny és Föld között lebeg.    a harangozás alatt. 

A harangszó azt zengi,     S van harang, mely érted szól, 

Van neked Istened!     Ez a lélek-harang! 

 

Érted szól a harang egyszer,    Bimm-bamm, így szól a harang, 

Ha életednek vége.     Hírt közöl népével. 

Lelked helyett Ő visz hírt,    Messze száll a zengő hang, 

fölmentem az égbe...!     Hallgassuk békével! 

 

Kovács Ilona, helytörténet kutató 

 

 

Önkormányzati hírek 

 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐTESTÜLET, 2017.10. 26. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről 

Horváth László polgármester 

- Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az 1238/23 hrsz ingatlan eladásával kapcsolatosan 

írásban is tájékoztatta a vevőjelöltet, mely szerint csak akkor tárgyal tovább a területről, amennyiben 

a befektető egy összegben megfizeti a 380 millió ft + áfa összeget.  Tudomása szerint jelenleg a 

befektetők tárgyalnak a bankokkal az egyösszegű kifizetéshez szükséges tőke megszerzéséről.  

- A strandfejlesztések kapcsán elmondja, hogy azok október 30-i határidőre az utcabútorok egy 
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részének kapacitás miatti szállítási csúszásával elkészülnek. Több önkormányzat jelzése alapján 

december 8-áig meghosszabbították a befejezési határidőt.  

- Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás átszervezése kapcsán a három térségi társulás 

együttműködésével alakult egy új társulás (Marcali, Balatonfenyves, Siófok). Valamennyi társulás a 

saját cégét e közös társulásba beviszi, és egymás rendelkezésére bocsátják eszközeiket. A Pelso-Kom 

a mai napig nem kapott állami támogatást, de a cég működése így is biztonságos, és várhatóan év 

végéig visszafizeti az önkormányzatok által nyújtott tagi kölcsönt.  

A jövőt illetően a peres ügy lezárására is van megoldás, mely azt jelenti, hogy az új társulás 

megvásárolná a siófoki céget.  

- Elmondja, hogy az adományokból elkészült temetői lélekharang szentelésére november 1-én 16 

órakor kerül sor. 

- A vasútvonal felújítása kapcsán a kivitelezés keretében megállapodásra jutott a beruházóval, 

hogy Balatonberényben a zajgátló fal a Jókai utca és a Kétfolyó közötti mintegy 183 fm-es 

szakaszon készül, a déli oldalon, világossárga és barna színösszetételben.  

- Információk szerint rövidesen kiírásra kerül a kempingfejlesztési célú pályázat, melynek 

előkészítése már folyik a Balatontouristtal közösen. A geodéziai munkák megrendelése megtörtént, 

melynek a költsége 715 e Ft + Áfa, melyre a költségvetés fedezetet nyújt. 

Tájékoztatja a testületet, hogy Bán Gyöngy Beáta balatonberényi lakos kérelmére, a polgármesteri 

keret terhére 50 e Ft támogatást nyújt a szlovákiai nemzetközi hegedűversenyen való részvétele 

céljából.  

- Október 24-én ülésezett a Balatonszentgyörgyi óvoda fenntartó társulás, melynek keretében 

arról döntöttek, hogy Bősze Tamásné vezető a 40 éves szolgálati idő igénybevételével nyugdíjba 

vonulhat, és várhatóan tavasz folyamán írják ki a vezetői pályázatot.  

- A fogorvosi ellátás, annak TB finanszírozása körüli kérdések ügyében tárgyalt Farkas 

polgármesterrel, aki e témát áttekinti és tájékoztatást fog adni. 

- A SMKH ellenőrzést végzett az óvodákban, így a helyi óvodában is a játszóeszközök 

megfelelősége tekintetében. A játszóeszközök nem felelnek meg az előírásoknak, nincs minősítésük, 

balesetveszélyesek. Az összes játék közül egy felel meg az előírásoknak. Az ellenőrző szervvel 

történt egyeztetés alapján, az óvoda felújításáig ezen eszközök használatát megtiltják, körbe lesznek 

kerítve. Az új eszközök beszerzéséről a következő évi költségvetés keretében kell forrást biztosítani.  

- Gazda János képviselő kérdésére elmondja, hogy az 1238/23 hrsz ingatlanra kiírt pályázat 

sikeres volt, a szerződési feltételekről a tárgyalásokat amennyiben új fejlemény áll elő, folytatják.  

 

Horváth Péter alpolgármester 

A Balaton-parti ingatlan kérdésében hangsúlyozza ismét, hogy nem lesz a part elzárt terület, hiszen a 

30 méteres parti sáv továbbra is bejárható marad.  

Erre a területre az önkormányzat sétányt tervez, melynek megvalósításához pályázati lehetőséget 

vár.  

 

Döntés az iskolai körzetekről 

Horváth László polgármester 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szülők részére az iskolai kérdésekben szülői fórumot 

szerveztek október 20-ára. A képviselő-testület az ott elhangzottak, vélemények alapján kívánt 

dönteni. Sajnos nagyon kevés szülő jelent meg, 3 fő, de ettől függetlenül tartalmas beszélgetés volt, 

mert a balatonszentgyörgyi iskolai pedagógusok is részt vettek a fórumon. 
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Horváth Péter alpolgármester 

Az iskolai témát úgy foglalná össze: vihar egy pohár vízben. 

Korábban már kérte, hogy a testület beszéljen az óvodai és iskolai nevelés, oktatás kérdéséről, 

komplexen tekintsék át a község helyzetét ebből az aspektusból. Speciális helyzetben van a község, 

mert óvodája van, iskolája nincs.  

A helyzetet az is bonyolítja, hogy a testület már nem fenntartó, mert állami feladattá vált az oktatás. 

Gyakorlatilag az önkormányzat csak véleményezhet, de egyébként a szülő a gyermekét bárhova 

elviheti, függetlenül a kijelölt körzettől. Az intézményvezető személye tekintetében is csak 

véleményezési joga van a testületnek.  

A jelenlegi helyzet, hogy 17 balatonberényi gyermek jár a balatonszentgyörgyi, és 22 gyermek a 

balatonkeresztúri iskolába. Az önkormányzat minden gyermek esetében biztosítani kívánja azt, hogy 

az iskolába eljusson. A balatonkeresztúri iskolába való eljutást egyelőre a Közlekedési Központ nem 

támogatja, ezért van túl korán csak járat. Más településeken is ehhez hasonló gondokkal küzdenek az 

önkormányzatok.  

A képviselő-testület nagyra értékeli mindkét általános iskola munkáját, nem is minősíteni kívánja, 

hanem egyenlő esélyeket adni a szülők, gyermekek részére a megfelelő eljutás érdekében. Az is 

fontos tény, hogy mindkét településre járó gyermekek részére az önkormányzat az étkezéshez is 

biztosít támogatást. 

Egy község életében az oktatás és az egészségügy is kényes téma, ezért kellő mértéktartással, 

önfegyelemmel kell ezekről beszélni és nyilatkozni.  

A tankerület egyébként minden fajta szakmai segítséget megad a képviselő-testület számára, 

amennyiben az igényli.  

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 

A bizottság véleménye, hogy a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola kijelölését tartsa 

fenn továbbra is a képviselő-testület. A fórummal kapcsolatos tapasztalatokat tanulságos esetként 

kell felfogni.  

Jeroscsáki Józsefné Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke 

A bizottság szintén azt javasolja, hogy a jelenlegi körzeti iskolát jelölje a képviselő-testület. A fórum 

érdektelensége a bizottság részéről is elhangzott. Sajnos az érdektelenség rányomja bélyegét az falu 

életének más szegmensére is.  

Horváth László polgármester 

Szerencsésebb lett volna, ha a képviselő-testület tájékoztatni tudja a szülőket a fórum keretében. A 

tankerület is felajánlotta közreműködését, hogy a balatonkeresztúri iskolába járó gyermekek számára 

is segít a közlekedés megoldásában. Nincs változtatási kényszere a településnek. 

Elmondja, hogy Balatonmáriafürdő Község Polgármestere felkereste azzal a szándékkal, hogy a két 

település esetleg egy közös óvodai társulással is biztosíthatná az óvodai nevelést. Ez még további 

egyeztetéseket igényel.  

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolák felvételi körzete 

tekintetében a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola kijelölését a 2018/19. tanév 

vonatkozásában fenntartja, nem kíván más javaslatot tenni. 
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Helyi adórendelet felülvizsgálata 

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága a helyi adórendelet felülvizsgálata kapcsán a 

következő javaslatot teszi a képviselő-testület számára: az IFA mértéke 400 Ft legyen, a zártkerti 

művelés alól kivont területek legyenek adómentesek, és az un. települési adót ne vezessék be.  

Horváth Zoltán István képviselő 

A napirend keretében felveti, hogy a jövőben amennyiben közbeszerzési eljárást írnak ki, legyen 

többletpontozási szempont, ha az ajánlattevő helyi vállalkozás, vagy telephelye van a településen.  

Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

A helyi rendeletben az életvitelszerűség megfogalmazása már eddig is szerepelt, amelyet jelen 

módosítási javaslattal további kiegészítéssel pontosítunk. 

Gazda János képviselő 

Az életvitelszerű lakóhely kapcsán azt veti fel, hogy a balatonberényi lakos, amennyiben külföldön 

dolgozik – kényszerből, megélhetés miatt - az milyen elbírálás alá esik a helyi adó tekintetében, és 

ezt a helyzetet a helyi rendeletbe bele lehet-e külön is foglalni.  

Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

A külföldön dolgozó, de helyi, balatonberényi lakosnak nincs sem Svájcban, sem Németországban 

más ingatlana, az autója is a községben van bejelentve, a gyermekek is később Magyarországon 

járnak iskolába. A helyi rendeletben az életvitelszerűség ezért került megfogalmazásra, amelyet ha 

elolvas bárki, az egyértelműen tartalmazza a feltételeket.  A képviselő által felvetett körülményt 

külön nem kell megfogalmazni a rendelet értelmezésében.  

Horváth Péter alpolgármester 

A helyi adórendeletben helyén valónak tartja az életvitelszerűség témáját, mert nagyon sokan a 

lakcím bejelentéssel kijátszották az építményadót, és kommunális adót fizettek. Ez a településnek 

komoly adókiesést is jelentett.  

A község átalakulóban van, hiszen ha csak a Kossuth Lajos utcát nézi, szinte alig van már itt élő, 

lakó személy. A megalkotott rendelet végrehajtása a hivatal feladata. Sajnos volt alkalma azt hallani, 

amikor egy ügyfél kritikán aluli hangnemet ütött meg az adóügyi ügyintézővel.  Az idegenforgalmi 

adóemeléssel egyetért. Az elmúlt évben nem emeltek adót, és a jelenleg 50 Ft-os emeléssel is a 

középkategória alsó szintén lesz a település. Az adóforintokat az önkormányzat a település, a strand 

fejlesztésére fordítja, és igyekszik a települést komfortosabbá tenni.  

Darvas Elemér adóügyi főmunkatárs 

Hozzászólásában elmondja, hogy sajnos több esetben is előfordul, hogy az ügyfél ok nélkül olyan 

hangnemet enged meg magának, amely már a tűrőképessége határát jelenti.  35 éve dolgozik a 

közigazgatásban, és tapasztalata, hogy egyesek csak a jogaikat ismerik, de a kötelezettségeiket nem, 

természetesen tisztelet a kivételeknek. Jelentős adminisztrációs terhet és költséget jelent egy adónem 

változtatás, vagy új adónem bevezetése.  

 

Településüzemeltetési Kft. beszámolója a 2017. évi üdülési szezonban végzett munkákról 
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Véghelyi Róbert Kft ügyvezető 

Röviden ismerteti az előterjesztés fontosabb adatait, feladatait. 

Megköszöni a Kft minden dolgozójának és közfoglalkoztatott munkavállalónak, hogy munkájukkal 

egy színvonalas és eredményes szezont zárhattak.  

Jeroscsáki Józsefné képviselő  

Megköszöni a Kft ügyvezetőjének a mindenre kiterjedő, részletes tájékoztatást, és a dolgozók 

munkáját. 

A temetői WC ügyében felveti, hogy célszerűbb lenne, ha a WC helyiség belső falazata a 

mennyezetig érne, mert mint tudott a régi korbonctani teremből választották azt le.  

A temető szép, rendezett egyébként. A temetőben elhelyezett és ingyen igénybe vehető virágföldet 

megköszöni.  

Horváth Péter alpolgármester 

Szintén megköszöni a Kft minden dolgozójának a munkáját, mellyel a település rendjét biztosították.  

A jövőt illetően a közfoglalkoztatás egy bizonytalansági faktor lesz a település üzemeltetés 

szervezésében. A programokat állandóan változtatják, az álláshelyeket is egyre nehezebben tudják 

feltölteni. Természetesen az a cél, hogy a közfoglalkoztatásból kikerülők a munkaerőpiacon 

helyezkedjenek el.  

A községnek egyáltalán nincs szégyenkezni valója a közterületei és a községe rendje tekintetében. 

Véleménye szerint át kell gondolni a Kft állományi létszámát és szakember ellátottságát.  

Gazda János képviselő 

Megköszöni a munkát az egész csapatnak. Ajánlása, hogy a jövőben az aszfaltozási munkákat 

inkább szervezzék ki szakcégnek, mert a Kft erre nincs felkészülve. 

A temetői WC használatát, nyitva tartását is meg kell oldani, ha már elkészült, illetve a téli 

víztelenítést is. 

A strandi belépővel adott ásványvíz kérdését is meg kell fontolni, mert véleménye szerint jelentős 

költséget képvisel. 

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke a bizottság a Kft beszámolójának elfogadását javasolja. A tájékoztatás 

részletes, mindenre kiterjedő. Megköszöni az ügyvezető habitusát és türelmét, ahogy az emberekkel, 

a településüzemeltetéssel foglalkozik.  A temetői WC működéséről kellene tájékoztatást adni, és a 

régi WC helyiség megszüntetéséről gondoskodni.  

Véghelyi Róbert Kft ügyvezetője 

Már az elmúlt évben is tervezte egy temetői térkép kihelyezését. Ezt a tájékoztatás érdekében el 

fogja készíttetni.  A WC helyiség 7-16 óra között, és a Mindenszentek időszakában, az esti órákban 

is nyitva lesz.  

 

Szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet 

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke: 

A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

Jeroscsáki Józsefné Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: 
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A bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet tartalmát a Képviselő-testület módosította a 2018 évi 

díjszabás tekintetében. 

 

Egyéb ügyek, aktualitások 

Horváth Péter alpolgármester 

A templom felújítására és elsősorban a műemléki védettségű emlékművek, szobrok felújításáról 

érdeklődik Gazda János képviselőtől, aki az egyházközség tagja. 

Gazda János képviselő 

Elmondja, hogy a nyár folyamán az egyházközség mandátuma lejárt. Az új plébános egy háromtagú 

tanácsadó testülettel kíván dolgozni a jövőben, akiknek a kinevezése még nem történt meg. A 

kérdésre így választ nem tud adni, nem kompetens a válaszra. A szobrok rossz állapota sajnos nem 

mai keletű, és valóban egyre sürgetőbb azok helyreállítása. 

Horváth László polgármester 

Gazda János képviselő kérdésére elmondja: A Hotel Beach ügyében újabb fejlemény még nincs, 

annyi az információja, hogy augusztus 10-ig kellett volna a nyertesnek a vételárat megfizetni. 

Tudomása szerint azóta már két ízben módosították a határidőt, mert a befektetők EU-n kívülről 

kívánják a vételárat megszerezni. Tudomása szerint a leendő vevő már több földterület tulajdonossal 

is tárgyalt a községben, mert egy nagyobb fejlesztésben gondolkodnak. A Naturista kemping melletti 

parkolót az R-Kord Kft  mint a vasútfelújításban dolgozó cég használja és a megállapodás szerint az 

utakat és egyéb létesítményeket a munkák elvégzése után helyreállítják. A település számára 38 

teherautónyi kőre van ígéret, melyet elsősorban a zártkerti utak helyreállítására terveznek.  

Horváth Péter alpolgármester 

Felhívja a figyelmet arra, hogy november 10-én 17 órakor a művelődési házban drog prevenciós 

előadás lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 

A jövőben a közbeszerzéssel kapcsolatos előterjesztésekhez célszerű lenne a pontosműszaki 

tartalmat is csatolni, hogy megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a kérdésekre. 

Jeroscsáki Józsefné képviselő 

A helyi újsággal kapcsolatosan tolmácsolja többek kérését, hogy ne csak e-mail útján és elektronikus 

formában lehessen a cikkeket eljuttatni a főszerkesztőhöz. Sokan ezzel a lehetősséggel nem 

rendelkeznek. 

Horváth Péter alpolgármester 

Az újság szerkesztésével kapcsolatosan elmondja, hogy a kéziratokban több esetben is javítani kell, 

ez pedig kényes téma, ezért nem véletlenül kérik a főszerkesztők elektronikusan, másrészt egy 

kézirat begépelése is – nem szakember számára – komoly munka, idő. Az újság témájában a három 

szám megjelenését követően egyébként is tervezik a főszerkesztővel az értékelést, tapasztalatok 

összegzését. 

Horváth László                                  

 polgármester 

_________________________________________________________________________________ 
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Szociális célú tűzifa igényelhető 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadta a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 12/2017. (X.27.) rendeletét, melyben meghatározta 

a tűzifa igénylésére vonatkozó jogosultsági feltételeket. A rendelet a www.balatonbereny.hu 

honlapon a rendeletek menüpont alatt, és a nemzeti jogszabálytárban (www.njt.hu) érhető el. 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016.(X.28.) önkormányzati 

rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen 

tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- 

vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

Szociális célú tűzifára jogosult, 

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot) nem haladja meg és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és 

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2017. 

november 30. napjáig benyújtja. (Jogvesztő határidő!) 

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez: 

a) az aktív korúak ellátására, 

b) az időskorúak járadékára, 

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási 

költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást. 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 

háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás. 

Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m
3 
lehet. 

 

A szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri 

Közös Önkormányzati Hivatalban illetve a Balatonberényi Kirendeltségén. 

 

Mestyán Valéria         Horváth László 

címzetes főjegyző                                                                         polgármester 

 

Sport 

Szvoboda Bence csapatban is magyar bajnok! 

 

A motorkrossz versenyszezon minden évben a nagy presztízsű csapatversennyel zárul, ahol 

háromfős alakulatok mérkőznek meg egymással. Idén Tápióbicske adott otthont a viadalnak. 
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Szvoboda Bence minden edzést és futamot megnyert, amiben elindult, ezzel a teljesítménnyel 

pedig felvezette csapatát a dobogó legmagasabb fokára. Szvoboda mellett csapattársa, Hugyecz 

Erik (25) is nagyot motorozott, egy első és egy harmadik helyezéssel járult hozzá a sikerhez, a 

versenyt sérülten vállaló harmadik versenyző, Varga Imre (17) pedig egy harmadik és egy hatodik 

helyezéssel biztosította be a HTS Team első számú csapatának győzelmét. 

"Áldás számomra ez az év, pályafutásom 

legsikeresebb szezonja volt – nyilatkozta a 

sonline.hu-nak Bence. – A dobogó legmagasabb 

fokán, sérülés nélkül mondhatok neki búcsút. Idén 

23 versenyen indultam, amiből 13-at megnyertem, 

és csak 7-en nem tudtam dobogóra állni. A 

csapattársaim is minden elismerést 

megérdemelnek, mert a végéig küzdöttek, 

nélkülük én egyedül kevés lettem volna ehhez a 

diadalhoz. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki 

részese volt az idei szezonomnak. Most már 

tényleg elérkezett a pihenés ideje, de fél szemmel már 2018-ra tekintek, mert szeretnék még ennél is 

sikeresebb évet zárni jövőre." 

Horváth Péter 

(sonline.hu nyomán) 

_______________________________________________________________________________________ 

Labdarúgás 

Labdarúgás: rapszodikus folytatás 

 

20 megszerzett ponttal a negyedik helyről várják a tavaszi folytatást labdarúgóink. Sajnos az elmúlt 

hetek teljesítménye elég rapszodikusra sikerült, hiszen amíg a balatonföldvári győzelem nagyon szép 

teljesítmény volt, a Buzsák elleni itthoni vereségre nem számítottak a szurkolók. Ifistáink esetében 

az is nagy dolog, ha ki tud állni 11 fővel a csapat, amely jelenleg az utolsó, tizenkettedik helyen áll 

öt ponttal. 

A Balatonszárszó elleni szombati mérkőzést követően egyébként a hagyományoknak megfelelően 

záróvacsorán vett részt a csapat. E helyről is köszönjük a finom falatokat Balogh Bélának és a Búbos 

Csárda csapatának! 

 

Balatonberény - Kéthely 1-1 (U19: 0:5) 

Balatonföldvár - Balatonberény 1:3 (U19: Félbeszakadt) 

Balatonberény - Buzsák 2:4 (U19: 4:4) 

Öreglak - Balatonberény 3:1 (U19: 6:5) 

Balatonberény - Balatonszárszó 2:1 (U19: 3:7) 

 

Horváth Péter 
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Történelmünk 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

A II. világháború és a felszabadulás (folytatás) 

A kielégítetlen földéhséget némileg tovább csökkentette, hogy a földigénylő bizottság a 

fenékpusztai berekben is igényelt 157 kh. berekrétet. Ezt a juttatottak 1948-ig meg is tartották, de 

közben a tőzeges talaj berekégetés folytán teljesen kiégett. Kaszálásra alkalmatlan lett, és így a 

tulajdonosok a tulajdonjogukról lemondtak.  

Darvas Lajos, a bizottság elnöke 1946-ban meghalt. Utána Kozma István vette át az elnöki 

teendőket. Az ügyek vitelében visszaesés nem következett be, mert a munka érdemi részét korábban 

is ő látta el. A földigénylő bizottság munkájában feszültséget okozott, hogy a gr. Hunyady József 

nyaralójában KALOT működött, mely azt a célt szolgálta, hogy az egész Dunántúl ifjúsága bizonyos 

turnusokban ott lelki gyakorlaton vegyen részt, és ezért az egyház továbbra is igényt tartott rá. 

Hosszabb vajúdás után a kastély-nyaralót az egyház részére juttatták. 1948-ban állami 

tulajdonba vették, és később a községi általános iskola lett benne elhelyezve. Ma az északi része 

honvédségi üdülő, a déli fele pedig továbbra is iskola célt szolgál. 1946-ban a földigénylő bizottság 

történelmi feladatát teljesítette, ezért az megszűnt. Ugyanakkor megalakult az Új Földhöz jutottak 

Országos Szövetsége, amelynek elnöke Kozma István lett. Továbbiakban a földosztással és az új 

gazdák érdekképviseletével kapcsolatos ügyeket UFOSZ látta el.  

1948-ban a DÉFOSZ (Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége) létrejöttével az 

UFOSZ is megszűnt.  

A megalakult a DÉFOSZ elnöke Kozma István, titkára pedig Horváth Ilona lett.  

A DÉFOSZ látta el a mezőgazdasági dolgozók érdekképviseletét a munkaadókkal szemben. Ebben a 

kérdésben a legtöbb munkát a cséplőgép munkások és a cséplőgép tulajdonosok közötti egyezkedés 

képezte.  

1946-ban megalakult a Földműves Szövetkezet is. Elnöke Tombor Vince lett. Ügyvezetője pedig 

Kozma István.  

 

A Földműves Szövetkezet vette át a terménybegyűjtést az uradalmi magtárban. Biztosította a gazdák 

vetőmagellátását, a termelés szervezését. A Verb József-féle boltban megnyitották az első 

szövetkezeti boltot. Az önálló szövetkezet 1951-ig állott fenn, míg össze nem olvadt a 

balatonszentgyörgyi földműves szövetkezettel.  

A történelem menete ezután gyorsabban zajlott. Csak a szántás-vetési és beadási kötelezettséget 

kellett teljesíteni, akkor nyugalomban élhetett a lakosság.  

1950. október 20-án megalakult a tanács, amely a községben az államhatalmi és államigazgatási 

teendőket látta el.  

 

A Tanács elnöke Rigó Lajos, titkára Henger István, a korábbi főjegyző lett.  

Továbbiakban még az önálló tanács időszaka alatt tanácselnök volt Kozma István, Körmendi József 

és Kánya Márton. Titkárok voltak még Kovács Endre és Balogh Istvánné.  
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Balatonberény mesél… 

Dr. Ifi Ferenc 

 

A Balatonberényért Emlékérem kitüntetettje. 1947. június 

3-án született Balatonberényben a Kossuth Lajos utca akkori 

103-as szám alatt. Paraszti származású, küzdelmes, fizikai 

munkában eltöltött gyermekkort tudhat magáénak.  

Általános iskolai tanulmányait helyben végezte. Sok 

szeretettel gondol vissza tanáraira, többek közt Hosszú 

Lajosnéra, Czóbel Istvánnéra, Vízkeleti Dezsőnére és nem 

utolsó sorban Erdélyi Józsefre, aki a matematika szeretetét 

elültetette benne. Erős kötődés fűzi a balatonberényi 

templomhoz, Gosztolya János elhunyt espereshez, aki a 

keresztény gondolatokat elmélyítette elméjében. Hittanosként és állandó ministránsként esélye sem 

volt állami gimnáziumba bekerülni, ezért Pannonhalmára a Bencés Gimnáziumba jelentkezett. Majd 

Pécsett az Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Innét Kazincbarcikára került. Egy év 

után nyílott lehetősége visszatérni hazai tájakra. Zalaegerszegen 20 évet töltött el, majd három évig 

Ausztriában, Linz városában tevékenykedett, mint radiológus főorvos. A sors és a honvágy 

hazahozta, Keszthelyen helyezkedett el. 1996-tól a Röntgen Osztály osztályvezető főorvosa volt 20 

évig. Gyenesdiáson épített családi házat. Hét gyermek édesapja. Ma is aktívan dolgozik korábbi 

osztályán. Elmondása szerint sokkal többet, mint fiatalon, mivel kevés az orvos és nagyon sok a 

beteg. Aktív közéleti szereplő. Keszthely képviselő-testületének 15 éve tagja. 

Gyermekkorában a zsidótemető melletti részen volt földterületük, ahol a kaszálás utáni 

forgatás, szénagyűjtés feladata rá is hárult. A temető misztikus világa vonzotta, sokat bolyongott itt. 

Családi házukat édesapja az Auschwitz áldozatául esett Brickmann Erzsébet unokatestvérétől vette 

meg 1952-ben. Meghatódottsággal emlékezik Betti nénire és a többi helyből elhurcolt zsidó családra. 

Szomorú szívvel konstatálta a zsidó temető kaotikus állapotát. Amikor magaslest fedezett fel a 

temető területén, felkereste Goldschmied Istvánt az izraelita egyházközség vezetőjét. Lányával, 

valamint Goldschmied István fiával négyesben kitakarították a halottak nyugvóhelyét. A zsidó 

egyházközség vezetője feltérképezte a sírokat. A következő években a tavaszi takarítási 

munkálatokba már a berényiek is besegítettek. Az idők folyamán Kovács Ilona vette át tőle a 

temetőtakarítás szervezését. 

Arra a kérdésre, hogy mi köti Balatonberényhez, így válaszolt: „Ennek a falunak földjéből 

lettem. Az itt élő emberek a són kívül mindent maguk termeltek meg. A berényi anyaföldön, annak 

terméséből nőttem fel. Köszönettel tartozom a helybelieknek, akiktől emberséget, tisztességet 

tanultam. Ezek kitörölhetetlen emlékek számomra. Igyekeztem orvosi pályafutásom során 

földijeimnek meghálálni ezt. Ahol, és amikor csak tudtam próbáltam segíteni nekik. És nagyon 

jólesett, hogy ők is gondolnak rám.” Gyakran jár vissza szülőfalujába, örömmel látja annak 

fejlődését. A berényi embereknek minden jót és főleg jó egészséget kíván. 

Csiri 
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Baba-mama 

Beszoktatás a bölcsibe 

 

Köszöntöm ismét a kedves olvasókat. Ezúton a bölcsődében szerzett első élményeinkről 

szeretnék beszámolni.  

Félve indultam útnak az első reggelen, mert tartottam tőle, hogy fogadja majd Boti az új helyet, 

az új embereket, új szokásokat, de leginkább attól féltem, hogyan 

vészeljük át az egymástól való elszakadást. A legelső napon, 

hétfőn 1 órát voltunk együtt, de már ott látszott, hogy nem lesz 

gond, mivel engem hátrahagyva izgatottan ment játszani a 

többiekkel. Az egy óra hamar eltelt és a nevelők ebédhez 

terelgették a gyerekeket. Ekkor jött a baj, mert a fiamat magával 

ragadta a sok játék és nem bírt leülni (még játszott volna). 

Itthon szabad játékot vinni az asztalhoz, de a bölcsis 

szabályok mások és mindenkire egyformán vonatkoznak, így 

Boti hangos sírással fejezte ki nemtetszését. Sajnos az 

ebédből egy falatot sem evett, ezért csalódottan jöttem vele haza.  

Másnap hasonló volt a menetrend, annyi változtatással, hogy korábban mentünk. Aznap 

megkértek rá, hogy ebéd előtt köszönjek el, hátha nélkülem hajlandó lesz enni. Hát így lett, az én 

fiam megette az ebédet és emiatt nagyon büszke voltam rá. Harmadik nap szintén előbb érkeztünk, 

de akkor már 10 perc után el kellett köszönnöm és egy teremben várnom a fejleményeket. Boti egy 

percig sem volt kétségbe esve, hogy ott hagytam, mert annyira jól érezte magát, és ez hihetetlenül 

megnyugtatott. Péntekig tartottuk azt, hogy egyre korábban vittem, végül már reggelire mentünk. 

Sajnos a második hét kimaradt betegség miatt, de utána újult erővel folytattuk a beszoktatást; olyan 

volt, mintha nem is hagytunk volna ki időt. Az ott alvástól nagyon tartottam, de első próbálkozásra 

elaludt és ezt tartja azóta is. Igaz nagyon keveset, csak egy órát szundít, de utána csendben marad és 

nem zavarja a többieket.  

Azt hiszem, nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen egyszerűen ment eddig minden. 

Könnyen beilleszkedett, napok alatt felvette a szokásokat, egyedül kezdett öltözni, helyére rakta a 

kabátot, cipőt és még mondókázott is. Csak pozitívan tudok beszélni a beszoktatásról, mivel nagyon 

jó hatással volt Botira a közösség.  

Szmolár Anikó 

 

Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Óvjuk környezetünket 

Az októberi Híralapban ígértem, hogy ebben a számban hasznos információkkal szolgálok a 

szemétszállításról, illetve egy szelektív hulladékgyűjtési táblázatot is közzéteszek. Alább olvashatják 

mindkettőt. 

Hasznos információk: 

 szemétszállítás díja 1 évre 21 295 Ft, szezonális időszakra 12 067 Ft (április 15 - október 15.) 
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 Helyi lakosoknak és nyaraló tulajdonosoknak – akik fizetik a szemétdíjat – INGYEN 

rendelkezésükre áll a sárga szelektív kuka, amibe sok mindent belerakhatunk (lásd táblázatban) és  

ezt díjmentesen havonta (nyáron kéthetente) elszállítják a házunk elől. 

 A természet a nem lebomló hulladékkal nem tud mit kezdeni, sőt rosszabb esetben még 

mérgezés is kialakulhat. 

 A haltetemeket elhordanák az arra járó ragadozó állatok, ha nem lenne nejlonzsákba 

csomagolva. 

 A komposztálható anyagok sokkal gyorsabban lebomlanak, ha nincsenek nejlonzsákba 

csomagolva. 

 A műanyagmentes építési törmelék lerakása a legtöbb szeméttelepen minimális összegbe kerül. 

Jó lenne, ha az építési törmelék inkább oda kerülne, mert az számos területen (pl. hegyi utak 

javítása) újra hasznosítható. 

 Az eldobott, szétszórt hulladékokkal csökken az élővilág élettere, de nem csak az állatoké és 

növényeké, hanem a saját gyerekünké, unokánké is. 

 

 

Szelektív hulladékgyűjtési kisokos: 

Gyűjtő megnevezése Mit tehetünk bele Mit NE tegyünk bele 

Sárga kuka/zsák újságok, folyóiratok, füzetek, 

könyvek, csomagolópapírok, 

kartondobozok, hullámpapírok; üdítős, 

ásványvizes PET-palackok összenyomva, 

kiöblített háztartási flakonok és 

azok lecsavart kupakjai 

(samponos, habfürdős) valamint a 

háztartásban előforduló tiszta fóliák 

(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák); 

fém csomagolódobozok 

(üdítős, sörös, konzerves), alufólia, 

háztartási kis fémhulladékok 

(evőeszközök) 

élelmiszer-maradványokat és egyéb 

szennyeződéseket tartalmazó  

(olaj, zsír, oldószer) papírok,  

használt papír zsebkendő, szalvéták;  

zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal  

szennyezett (nem kimosott) flakon,  

margarinos doboz, élelmiszer-maradványt  

tartalmazó műanyag, hungarocell,  

CD- lemez, magnó- és videokazetta,  

egyéb műanyagnak ítélt hulladék  

(nejlonharisnya); élelmiszer-maradványokat 

tartalmazó fémhulladék 

Zöld, üveges zsák üdítős-, sörös-, borosüveg,  

befőttesüveg, parfümös és öblösüveg 

ablaküveg, tükör, villanykörte,  

hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső,  

orvosságos üvegek, porcelán, kerámia 

Komposztáló zöldség- és gyümölcsmaradékok,  

kávézacc, tea, tojáshéj; avar, fű,  

vadvirágok, faágak, nyesedékek,  

növényevő háziállatok ürüléke és alom, 

kis mennyiségben fahamu 

ételmaradék, hús, állati fehérje, csont,  

toll, állati szőr, olaj, gyökérdarabok  

(különösen tarackos gyomokat),  

macska és kutyaürülék, kő, üveg,  

műanyag, fém, nyomtatott papír,  

karton, építési faanyag,  

vegyszerrel kezelt faanyag, hamu  

(kivéve fahamu), porzsák, diófa levele 

Giczi Anita 

_________________________________________________________________________________ 
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"OKTOBERFEST" 

 

A Vöröskereszt az idei évben immár harmadik alkalommal rendezte meg az "Oktoberfest"-et, 

melynek bevételét a hagyományokhoz híven az "Idősek Napjának" megrendezéséhez, a rászorulók 

és nagycsaládosok támogatásához használunk fel. 

 

A jó hangulat megteremtéséről Lakos István gondoskodott. A rendezvényen résztvevők hajnali 3 

óráig mulattak. Sok értékes tombolatárgy került kisorsolásra, amit a környezetünkben élő 

vállalkozók, magánszemélyek és cégek ajánlottak fel, melyet ezúton is megköszönünk. Köszönetet 

mondunk a Polgárőrség két tagjának: Benke Józsefnek és Bódis Attilának, akik biztosították a bál 

zavartalan lefolyását. Megköszönjük mindazon személyek segítségét, akik a támogatói jegyeket 

megvásárolták, vagy bármilyen formában segítettek bennünket! 

       Vöröskereszt Vezetősége 

________________________________________________________________________________ 

Gyöngyszem 

 

Bán Gyöngy Beáta Kósiné Koczkás 

Magdolna hegedűtanárnő tanítványa ismét 

gyarapította Balatonberény hírnevét. 

Október 13-án, Marcaliban a Kulturális 

Korzó Jánosi Katalin és ifj. Benedek Jenő 

„Együtt – Külön utakon” című 

kiállításának megnyitóján lépett fel. 

Többek közt előadta a Csillagok, 

csillagok… című népdalt. A rendezvényen 

Nagy Imre unokája is megjelent, aki a 

könnyekig meghatódva mondta el, nagyon 

kedves számára ez a zeneszám, mivel 

nagyapja kedvence volt.  

Október 20-án a IV. Bihari János Hegedű – és Vonós Kamarazenei Fesztiválon arany oklevelet 

szerzett. Az abonyi országos megmérettetés többek között tehetséggondozás és hagyományteremtés 

céllal jött létre. Az elérhető 100 pontból 96-ot tudhatott magáénak. A zsűri elnöke kiemelte magas 

szintű zenei kifejezését és technikai felkészültségét. Fellépését eme szavakkal méltatta: „Kijöttél, 

mint egy királynő és úgy is hegedültél.”  

Balatonberény nevében gratulálok az elért eredményekhez, további sikeres fellépéseket kívánok a 

falu gyöngyszemének! 

Csiri 

_________________________________________________________________________________ 

Vége az „uborkaszezonnak” 

 

 Az „uborkaszezon” jelzőt a politikai életben szokás használni. Ez mindenekelőtt a nyári idő- 
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szakra vonatkozik, amikor a politikusok zöme szabadságra megy, és ennek következtében pang a 

politikai élet. 

Bizonyos értelemben a nyugdíjas 

egyesület is ”szabadságolta” magát, mert a 

nyári időszakban nem, vagy alig 

tevékenykedett. Az ősz beköszöntével kezd 

éledezni az egyesület. Az éledezés első 

momentuma a budapesti kirándulás volt.  

Az egyesület érdeklődő tagjai október 

12-én vonattal Budapestre utaztak, hogy 

ismerkedjenek a Sziklakórházzal. 

Viszonylag kevesen tudják, hogy a Budai 

várban egy földalatti-kórház maradt fent a XX. századból. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak 

hazánk, hanem Európa egyik legérdekesebb történelmi emléke. A Sziklakórház története átível az 

elmúlt század zivataros időszakain. Fontos szerepet játszott a második világháború során, de 1956-

ban is. A létesítmény, ahogy az idegenvezető fogalmazott „igazi időutazást biztosított a 

látogatóknak”. A kiállítás élethű jelenetekkel, viaszbábúk segítségével mutatja be Budapest 1944 – 

45-ös ostromának légoltalmi és orvoslási eszközeit. Bemutatja, hogy az orvosok milyen mostoha 

körülmények között operáltak, gyógyítottak. A viaszszobrászok munkáját dicséri, hogy nem 

találkoztunk két egyforma arccal. A 94 ágyas kórház kénytelen volt nem egyszer 200 – 230 sérültet 

ellátni. Megrázó volt az az életkép, melyen egy 12 éves fiút mutattak be, akinek mindkét lábát 

levágta az általa készített Molotov-koktél. A zsúfoltságot jól szemléltették azzal, hogy két összetolt 

emeletes ágyon hatan feküdtek. Abban minden jelenlévő egyetértett, hogy megrázó élményben volt 

részünk. Valaki így fogalmazott: „Milyen jó, hogy mindez már csak egy múzeum”.  

A budapesti kirándulás után egy héttel a 34 jelentkező megtekinthette a keszthelyi Balaton 

Múzeum állandó és időszaki kiállítását. Az állandó jellegű bemutatta a Balaton flóráját és faunáját. 

Sok hasznos ismerettel gazdagodhattak a látogatók. Nagyon sok tanulsággal szolgált az időszaki 

kiállítás is. Ezen korabeli dokumentumok alapján mutatták be Keszthely fejlődését egészen 

napjainkig. Nagy teret szenteltek a 1920-as, ’30-as évek polgári életének bemutatására. A 

múzeumlátogatás után a résztvevők kirándultak a Gyenesdiás fölötti erdőben lévő Nagymezőre. 

Nagy élményt nyújtott a kőfejtő megtekintése. Megtapasztalhattuk, hogy a természet hogyan 

próbálja ismét birtokba venni azt, amit az ember elrabolt tőle. A sok mozgás és a frisslevegő hatására 

jó étvággyal fogyasztottuk el a babgulyást. Mindenki úgy érezte, hogy ezekért az élményekért 

megérte az 1000 Ft-os részvételi díjat befizetni. 

Október 21-én az egyesület dalköre Lengyeltótiba látogatott. Itt került megrendezésre a 

nyugdíjas klubok megyei kulturális gálája. Az utazás előzménye az volt, hogy a dalkör május 13-án 

Balatonbogláron megrendezett kistérségi bemutatón nyújtott teljesítménye alapján meghívást kapott 

a megyei gálán való részvételre. A szereplést minősítette - a kapott emléklapon kívül - az a vastaps, 

amelyet az előadott népdalok után kaptunk. A kistérségi bemutatón és a megyei gálán Ángyán 

Veronika szóló számát is élvezhette a közönség. Az eredményes szerepléssel ez a 13 fős kis csoport 

öregbítette községünk és az egyesület hírnevét.  
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Továbbra is szívesen látjuk azokat az énekelni szeretőket, akik segíteni kívánják ezt a 

tevékenységünket!  

Ujj Imre 

_________________________________________________________________________________ 

„Támadnak a vírusok!” 

 „Támadnak a vírusok!” címmel Dr. Vinczéné Darvas Adrienn egészségnevelő és Salamonné Lipics 

Ágnes védőnő tartottak előadást Óvodánkban. A színvonalas tájékoztatásból megtudhatták a 

szülők,  hogyan alakulnak ki a fertőző betegségek, mik a forrásai, hogyan terjednek, mi a 

lefolyása.   Információt szerezhettek az immunrendszer megerősítésére, valamint a lázcsillapításról 

kaptak hasznos tippeket. Képet kaptak a szülők az 

influenza vírus meghatározásáról, típusairól is. 

Dr. Vinczéné Darvas Adrienn felhívta a szülők figyelmét 

arra, hogy a náthát is kórokozó okozza, a cseppfertőzés 

veszélye ugyanúgy fennáll! 

Salamonné Lipics Ágnes védőnő szintén a lázcsillapításról 

adott hasznos ötleteket, az orrszívás lépéseit ismertette a 

jelenlévő szülőkkel. Mindkét előadó a közben felmerült 

kérdésekre szívesen válaszolt. Reméljük, hogy az 

elhangzottak segítséggel lesznek az esetleg felmerülő 

egészségügyi problémákra, a gyakorlati tanácsok minél előbb gyógyulást hoznak a kis beteg 

számára. Intézményegység-vezetőnk Ifiné Bodó Erzsébet és a szülők nevében köszönjük szépen az 

előadóknak a tartalmas előadást! 

                                                                                                    Szántó Annamária 

                                                                                                     óvodapedagógus 

 

 

Interjú 

 

Javasolták, valamint bennem is felmerült, hogy olykor-olykor készíthetnék interjút egy-egy 

személlyel. Ebben a hónapban Bencze Bea, a balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 

igazgatója válaszolt kérdéseimre, melyet ezúton is hálásan köszönök neki! 

 

Mindig tanár szerettél volna lenni? 

Amikor első nap beléptem az első osztályba, azóta. Akkor határoztam el, hogy tanító néni leszek. 

Marcaliban a „gombai iskolába” jártam az első négy osztályt. A tanító néni, Hugi néni, nagyon 

kedves és mosolygós volt, az egyik fal csupa ablak, szép képek a falon, sok kisgyerek, jó illatú 

könyvek, füzetek, szépen fogó ceruzák, színesek. Mint egy Csodaországban, úgy éreztem magam. A 

napköziben mindig volt idő játszani, vagy valami szép dolgot ragasztani, hajtogatni, nyomdázni, 

vagy épp körjátékozni az udvaron, vagy rohangálni a gyümölcsösben. Azóta éreztem, hogy én ide 

tartozom, azóta iskolába járok, szünet nélkül, csak most a pad másik oldalán vagyok. 

Mikor kezdted a pályád és hol? 
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1989-ben végeztem a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán tanítóként, rajz spec.koll. szakon. Azon a 

nyáron Erdélyi József igazgató úr felvett a balatonszentgyörgyi Általános Iskolába. 

A szakmai tudás átadása vagy a nevelés fontosabb számodra? 

A szakmai tudás átadását azért tartom fontosnak, mert a főiskolán szerzett ismeretek jó alapot adnak 

ugyan, de az élet annyira gazdag, hogy érdemes a tapasztalatokat is figyelembe venni, átadni, 

mérlegelni. A nevelés szó nem véletlenül előzi meg az oktatás kifejezést. Ismereteket átadni csak 

akkor tudunk, mi pedagógusok, ha a nevelés által már előkészítettük a talajt a befogadásra.  

Ha jól tudom, gyógypedagógusi képesítésed is van. Miért tartottad fontosnak, hogy elvégezd 

ezt a szakot is? 

Tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus tanári végzettségem van, amelynek sok hasznát 

vettem tanítóként is. Gazdagabb módszertárt, szélesebb rálátást ad az oktatás világára, könnyebb 

megoldani speciális tanítási helyzeteket. 

Nem titok, hogy a tanítványaid és a kollégáid is nagyon szeretnek, mit gondolsz, mi lehet ennek 

az oka? 

Ezen így nem is gondolkodtam még. Amit fontosnak tartok, az az, hogy bízzunk egymásban és 

tiszteljük egymást. Legyen az tanítvány, szülő vagy pedagógus kolléga. Emberek vagyunk adott 

időben, adott helyen és valamilyen szinten kapcsolódunk egymáshoz. Keressük meg azt, amiben 

segíthetünk a másiknak, amivel könnyebbé tehetjük a másik életét. Egyszerűen csak embernek kell 

lennünk egymással.  

Sokan tudják, hogy 2017 szeptemberétől a Dobó István Általános Iskola igazgatója lettél. 

Önálló döntés volt, hogy indulsz ezért a pozícióért vagy megkerestek? 

Sokan bíztak (és remélem, bíznak is) bennem, a szemléletemben, a munkámban. 

Mik a legfőbb céljaid az elkövetkezendő évek során, amiket meg akarsz valósítani az 

iskolában? 

Olyan intézményt szeretnék vezetni, ahol érezhető, hogy mindenki érték, amelyben a diákok és 

szüleik büszkék arra, hogy az intézményhez tartoznak, ahol minden pedagógust jó érzéssel tölt el a 

tény, hogy itt dolgozik. Ahol minden gyermek számára biztosítjuk az egyenlő esélyt a jó minőségű és 

befogadó oktatásban való részvételhez, ahol jellemző a pozitív iskolai kultúra, a csapatmunka és az 

együttműködés gyakorlata az iskolai közösségen belül. Az oktatás világa dinamikus változás idejét 

éli, ezért úgy gondolom, ma különösen bírnunk kell a viharokat, a változásokat és célirányosan 

szükséges foglalkozni a hivatásunkkal, mert a gyermekeket mi készítjük fel egy élhető jövőre, rajtunk 

múlik, hogy majd emberül helytállnak-e. Tehetségközpont vagyunk, hogy minden tanítvány 

megtalálja a saját útját, kiaknázhassa tehetsége adta lehetőségeit. 

Miben szeretnél főként újítani? 

A vezetésre alkalmas utódokat a mai kor pedagógusai közül kell kinevelni, ami tudatos tervezést, 

felelősségteljes gondolkodást igényel részemről és ezt feladatomnak tekintem. Szívesen fogadunk 

gyakornok pedagógusokat, sőt jelenleg 3 főiskolai hallgató végez tanulmányokat, felméréseket 

nálunk szakdolgozata elkészítéséhez. 

A sakkprogram, a matematikai logika, a természettudományos emelt szintű képzés elérhetőségét az 

intézményben, az arra érdemeseknek és érdeklődők számára szeretném lehetővé tenni hosszabb távú 

terveimben.  
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A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód véleményem szerint itt a Zala és a Balaton 

találkozásánál, a Kis-Balaton természetvédelmi környezetének közelében, még jobban át kellene, 

hogy hassa az intézmény életét. Reális lehetőségét látom az ökoiskolává válásnak. Fontosnak tartom, 

hogy a diákok életébe beépüljön a takarékos szemlélet, a környezetbarát termékek használata, a 

pazarlás elkerülése, a takarékoskodás a papírral, a vízzel, az energiával, a reklámok bátor 

felülbírálása, a környezetszennyezés elkerülése a digitális média világában is, a szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósítása, a használt elemgyűjtők tudatos használata, összességében a tudatos 

egészség- és környezetvédelmi szemléletmód.   

Horváthné Kánya Enikő 

________________________________________________________________________________ 

Lidós gyereköböl várja a családokat 2018-tól a Községi Strandon 

 

Balatonberény turisztikai fejlesztési stratégiájával összhangban elsősorban a kisgyermekes 

családokat célozza meg a Községi Strandon 

történt fejlesztés fő attrakciója a lidós gyereköböl 

megépítése, de minden kedves látogatót szebb, 

komfortosabb fürdőhely vár majd 2018 nyarán. 

A község önkormányzata és a Balatonberényi 

Nonprofit Kft. összesen 41,2 millió forint 

támogatást nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség 

balatoni strandok fejlesztésére kiírt pályázatán. A 

pénzből 36 millió forintot fordítottunk a községi 

strand fejlesztésére, s ezt még saját forrásokból is kiegészítettük.  

A legnagyobb újdonság a strand nyugati részén kialakított lidós öböl, amelyet térkővel burkolt 

sétány vesz körbe. Az öbölben leterített homokot a két oldalon kialakított gátak védik majd a 

Balaton hullámaitól. Természetesen a homok időszakos pótlására és a lidós öböl rendszeres 

karbantartására így is szükség lesz.. A strand jelentős részét behálózza majd egy "Y" alakban 

kialakított, összesen 1050 négyzetméteres 

felületű, térkővel burkolt sétány, ami a strand 

nyugati oldalán (Strandpresszó) lévő gazdasági 

bejárattól a keleti részen megépült új lidós öbölig 

és a sportpálya felőli oldalon lévő pénztárig 

nyúlik (Ez az eddigi kavicsos út nyomvonalát 

követi, illetve kiegészült egy, a lidós 

partszakaszhoz vezető ággal.). 

A strandfürdő teljes területén föld alá kerültek az 

elektromos áramot vezető és a hangosításhoz 

szükséges kábelek, valamint új sakk-készlettel, strandbútorokkal és napvitorlákkal is gazdagodott a 

fürdőhely. Megújult továbbá a "2-es" pénztár épülete és a keleti oldali vizesblokk is. A keretből a 

naturista strandra és kempingre is jutott több mint 5 millió forint. 

Beruházásainknak egyébként már most nagyon jó sajtóvisszhangja van, hiszen többek között a 
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Balatontipp.hu, az Nlcafé és a Turizmus Online is hosszú írást szentelt a témának. 

Önkormányzatunk 2018-ban további turisztikai és egyéb fejlesztéseket tervez, ezekről a 

későbbiekben természetesen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. 

 

A képek forrása: balatontipp.hu/Győrffy Árpád 

Horváth Péter 

 

Kulturális élet és programok 

Miért nem volt szüreti bál? 

 

Kedves Balatonberényi Polgárok! 

Többen megállítottak az utcán az iránt érdeklődve, miért nem volt szüreti bál. Nagyon 

meglepődtem, hogy egyáltalán észrevették, hiszen olyanok tették fel a kérdést, akik az elmúlt 20 

évben egyszer sem vettek részt a rendezvényen. A kérdésre a válasz nagyon összetett, de 

megpróbálok felelni rá. 

Valamikor régen még volt iskolánk és az oviba 50 gyerek járt, működtek a szülői 

munkaközösségek. Ez nagyon jó volt, hiszen igazi kiscsoportok voltak, akik tenni akartak a 

gyermekeikért és a településért. Aktívan részt vettek a falu életében! Ma ez nagyon hiányzik! Ez a 

korosztály semmilyen módon nem vesz részt a település életében. Nem láthatjuk őket az 

ünnepélyeken és a rendezvényeken sem. Tisztelet a kevés kivételnek! 

Lehet mutogatni az önkormányzatra, hogy megszűnt az iskola. De valójában azok a berényiek 

tehetnek róla, akik elvitték a településről a gyermeküket, másik iskolába, (esetleg már óvodába is), 

hiszen létszám probléma miatt szűnt meg valójában az iskolánk.  

Egy gyermeknek a legfontosabb kicsi korban a játék, ezzel fejlődik a legtöbbet. Lehet más 

intézményt választani, hiszen szabad választással rendelkezünk, de érdemes? Az utazással a játékból 

és pihenésből veszünk el időt. 

Az akkori fiatalok, akik Berényben jártak oviba, iskolába, ma mind felnőttek, sok közöttük a 

diplomás. Tehát nem hiszem, hogy itt helyben nagyon rossz lett volna a színvonal. Sőt! 

Ebből a szempontból, ha nézem, a mai szülök felelőssége sokkal nagyobb. Egy gyermek a szülői 

mintából tanul a legtöbbet. A szülő elkíséri gyermekét programokra - azon együtt vesznek részt - jó 

mintát ad gyermekének, mert a gyermek tudja, érzi, hogy ő a legfontosabb. Pici korban ez lehet az 

egyik meghatározó élmény. Ha nem vesznek részt a rendezvényeken, mert a szülő „nem ér rá”, nem 

kötődnek a településhez. De nem csak a településhez nem kötődnek, a magyarságtudatuk sem úgy 

alakul, mint elődeinké.  

Igazából ma Balatonberényt az aktív fiatal korosztály teljes hiánya, a 30-40 évesek passzivitása 

jellemzi. A locsolóbálon mindössze 28 fő vett részt, a „falugyűlésen” talán 15-en is voltunk (akiknek 

kötelező volt), a nemzeti ünnepeken az 50 feletti korosztályon kívül alig van résztvevő. 

A válasz egyszerű a fenti kérdésre: Azért nincs bál, mert nem jönnek el Önök, és így keményen 

ráfizetésesek a rendezvények, ezt pedig egyetlen szervezet sem vállalja fel! 

 Balatonberényben ma három jól működő civilszervezet van: az egyik a Nyugdíjas Egyesület, a 

másik a Vöröskereszt helyi alapszervezete, a harmadik a Balatonberényért Egyesület. 
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Az ifi klub utánpótlás problémával küszködik, hogy miért erre a válasz a fent leírtak.  

Bármely területet nézzük a passzivitás a jellemző. Hová vezet ez az út? Remélem, sikerült 

gondolatokat ébresztem! 

Tisztelettel: Barjákné Martin Judit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mit olvassak?  

 

Krimi kedvelőknek ajánlom a Hóember című könyvet. Rengeteg csavar, izgalom, meglepetés és 

mindvégig feszültség. Harry Hole, az oslói rendőrség különc főtisztje az ősz elején névtelen levelet 

kap Hóember aláírással… Sorozat gyilkosságok? Érdekes, fordulatos; Hóember őrzi a tetthelyeket… 

 

Ifjúsági irodalom 

Féltél már valaha a sötétben? Én igen. És féltem a kísértetektől, a pókoktól és a 

bezártságtól is! Végül egy rémisztő napon egy titokzatos kastélyban hihetetlenül 

hátborzongató kalandokba keveredtem. A barátaim segítségével azonban 

felfedtem a bátorság titkát! Olvasd el Geronimo Stilton A bátorság titka című 

könyvet, és te is megtudod, hogyan lehetsz bátor! 

Jó olvasást! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Művelődési Ház állandó programjai 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

Csütörtök: Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap,16.00-órától. 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör 

Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja 

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték, 

és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!  

Könyvtár - epont nyitvatartása: 

Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00 

 

Novemberi-decemberi programok 

November 10. 17:00 Drog prevenciós előadás szülőknek 

November 18. Idősek napja  

November 25. 15:00 Családi ajándékkészítő, koszorúkötő és mézeskalácssütő délután 

  Teadélután- Hallgassunk zenét, beszélgessünk, játsszunk együtt!  

December 3. Első adventi gyertyagyújtás 

December 4. 10:00 Baba-mama klub 

December 9. Jön a Mikulás 

December 10. Második adventi gyertyagyújtás 

 

A program változás jogát fenntartjuk! 

Mindenkit szeretettel Várunk! 
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SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK  

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

 

2017. november 25-én, szombaton  

a 15.00 órától 18.00 óráig tartandó 

ADVENTI KOSZORÚKÖTŐ,  

MÉZESKALÁCSKÉSZÍTŐ DÉLUTÁNRA  

A BALATONBERÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZBA! 

Hozott és a helyszínen vásárolt anyagokból szakmai segítséggel elkészítheti adventi 

díszeit, és mézeskalácsát. 

(Kérném, hogy zöld alapanyagot, eszközöket, ollót, drótot, hozzanak magukkal!) 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

Balatonberényi Művelődési Ház, Csicsergő Óvoda Balatonberény, Alapszolgáltatási Központ, Dobó István 

Általános Iskola, valamint a balatonberényi civil szervezetek 

_________________________________________________________________________________ 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK A SZABADTÉRI BETLEHEMNÉL 

 

2017. december 3. 17.00 Advent első vasárnapja 

Adventi gondolatait megosztja: Vaslabán Csaba Antal, Balatonberény plébánosa 

Közreműködik: A balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola énekkara 

 

2017. december 10. 17.00 Advent második vasárnapja 

Adventi gondolatait megosztja: Ifi Géza, nyug. balatonfenyvesi 

plébános  

Közreműködik: A keszthelyi Salve Regina kórus 

 

2017. december 17. Advent harmadik vasárnapja - 

Falukarácsony  

17.00 Ünnepi műsor a Művelődési Házban 

18.00 Gyertyagyújtás a szabadtéri Betlehemnél 
Adventi gondolatait megosztja: Zichy Emőke, a keszthelyi református templom lelkipásztora 

Ezt követően a hagyományokhoz híven a község civil szervezetei látják vendégül a lakosságot.  

 

2017. december 23. Advent negyedik szombatja!!! 

Adventi gondolatait megosztja: Papp Szabolcs, Somogysámson plébániai kormányzója 

Közreműködik: A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület kórusa 

 

A gyertyagyújtások után szeretettel várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetésre a Művelődési Ház 

aulájában, forralt bor, tea, zsíros kenyér kíséretében. 

 

Szervező: a Balatonberényért Egyesület és a Művelődési Ház 
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_________________________________________________________________________________ 

Újra eljön a Mikulás! 

 

Szeretettel várunk minden balatonberényi gyermeket december 9-én (szombaton) 16.00-kor 

a Művelődési Házba, ahol a Mikulás minden balatonberényi gyermeket ajándékban részesít (aki jó 

volt). 

Itt lesz a Bohócszínház vicces műsorával, és lesz klubdélután játékokkal és zsúrral! 

 

Gyertek el minél többen, a részvétel ingyenes! 

Szervező: a Balatonberényért Egyesület és a Művelődési Ház 

 
 

Szórakoztató 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háziorvosi felhívás 

Tisztelt Betegeim! 

 

A rendelés november hónapban a következő 

napokon elmarad: 16., 23., 24., 30.! 

2017.11.01-től az asszisztensi feladatokat 

Jankuné Szabó Szilvia látja el. 

Rendelkezésre állási idő: 08.00-16.00-ig. 

Bejelentkezés: hétfőtől- péntekig 13.00-15.30-

ig. 

 

Tisztelettel: Dr. Belina Csaba 

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. 

A decemberi szám lapzártája november 

30.! 
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