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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Gyermeknap 2018 

 

 A Balatonberényért Egyesület idén 

június 2-án tartotta hagyományos gyermeknapi 

rendezvényét az erdei iskolában.  

 Az idei alkalommal úgy döntöttünk, 

hogy eltérünk egy kicsit a megszokott 

menetrendtől, és kizárólag délutáni 

programokat szervezünk. Ennek több oka is 

volt. Nem tagadjuk, hogy a legtöbb érv az ebéd 

kihagyása mellett szólt, amely a résztvevők 

növekvő létszámának köszönhetően egyre 

nagyobb kihívást jelentett számunkra. 

Nemcsak anyagilag, de a hozzá kapcsolódó feladatok is plusz stressz forrást és terhet okoztak 

tagjaink számára, ideértve a kétféle menü elkészítését, kiszolgálását és az azt követő pakolást, 

mosogatást stb.  

 Emellett szerettük volna színesíteni a programkínálatot, megtartva azokat az elemeket, amelyek 

az elmúlt években is nagy sikert arattak, mint pl. a légvár, kis ringlis, baba játszóház, trambulinok, 

lufi hajtogatás, arcfestés és csillámtetoválás. Így arra gondoltunk, hogy a korábban az ebédre 

fordított költségen új műsorral készülünk, és meghívjuk délutánra az Üstökös Kompániát, akik 

vidám zenés-táncos interaktív programmal szórakoztatták a gyerekeket, akiknek addigra már éppen 

jólesett is kis pihenés a sok ugrálás után. De volt még rendőrautó is, melyet kipróbálhattak a lurkók. 

És hogy azért idén se maradjanak elemózsia nélkül, előkerült egy kis lekváros, vajas, zsíros kenyér, 

mindenki kapott jégkrémet, és mellé egy fidget spinnert, sőt lehetett vattacukrot és popcornt is 

vásárolni.  

 További újdonságot jelentett a tombolasorsolás, mely során minden gyerek hazavihetett kisebb-

nagyobb ajándékokat. Ehhez a nyereményeket a balatonboglári Tesco felajánlása biztosította.  

Bízunk benne, hogy a szép számú résztvevő közül senki sem távozott csalódottan, és ezúton 

köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta rendezvényünket! 

 

A Balatonberényért Egyesület nevében: Bató Bernadett 

____________________________________________________________________________ 
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Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

Horváth László polgármester 

A napirendek tárgyalása előtt Beősze Ágota önkormányzati köztisztviselőt köszönti nyugdíjba 

vonulása alkalmából. A képviselő-testület nevében is megköszöni több évtizedes munkáját, és 

boldog nyugdíjas éveket kíván számára.  

Az előterjesztésben foglaltakat kiegészíti azzal, hogy a volt SCD területtel kapcsolatos periratokat a 

Somogy Megyei Bíróság befogadta, melyben 60 millió Ft tartozás behajtását kezdeményezi. 

Horváth Péter alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a strandi üzletek vállalkozóival külön 

tárgyaltak a szezonális problémákról, de a településen lévő más vállalkozásokkal is lehet szervezni 

találkozót, mint ahogy arra már volt példa. Gazda János képviselő kérdésére elmondja, hogy a HM 

üdülő őrzés-védésével kapcsolatosan a mai ülésen nem lesz döntés.  

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja. 

 

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta Zrt. Nyugat-

magyarországi Területi Igazgatóság Marcali Körzet postavezetőjének kérelmét a 

balatonberényi posta nyitvatartásával kapcsolatban megismerte.  

 A képviselő-testület a 7.30-12.00, 12.30-14.30 óra közötti nyitvatartást támogatja.  

 

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HM üdülő jövőben őrzés-védelme 

kapcsán a következő álláspontot alakítja ki: további megoldási lehetőséget kell keresni az 

ingatlan őrzés-védelmére, mert anyagilag az előterjesztés szerinti ajánlat szerinti összeg 

kifizetését az önkormányzat anyagilag nem tudja vállalni.  

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

művelődési ház és könyvtár zökkenőmentes működése, rendezvények lebonyolítása érdekében a 

GINOP pályázatot benyújtsa. 

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat és a 

strandi üzletek vállalkozói között létrejövő nyilatkozattal, kaució rendszerével. 

 

Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló 

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Kft egyszerűsített beszámolóját a számviteli törvény, 

kormányrendeletek alapján felülvizsgálta, és megállapította, hogy azt a jogszabályoknak 

megfelelően állították össze. A cég beszámolója valós képet mutat a kft pénzügyi és vagyoni 

helyzetéről. Amennyiben az alapító az éves beszámolót elfogadja, úgy a kft beszámolóját 

korlátozás nélküli hitelesítéssel záradékolja.   

 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 

évi pénzügyi beszámolóját 83 849 E Ft mérlegfőösszeggel, és  
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9.214 E Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel jóváhagyja.  

9.214 E Ft tárgyévi közhasznú eredménnyel jóváhagyja.  

 

Véghelyi Róbert Kft ügyvezető 

Ismerteti az előterjesztésben leírt fontosabb témaköröket. Elmondja, hogy a nyári idényre történő 

felkészüléssel jól halad a kft, a szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll, mind a strandi, mind a 

közterületek fenntartásával, működtetésével kapcsolatban. Megköszöni Kovács János helyi lakos, 

vállalkozó önkéntes munkáját, melynek keretében 90 m3 homok szállításában, lídós parton való 

eldolgozásában nyújtott. 

Június 2-án reggel 8 órakor a fizetőstrand nyitásra készen áll.  

A kerékpárutak melletti területek kaszálása kapcsán a Közút, mint kezelő ajánlatot tett a kft felé, 

hogy 10 Ft/m2 árat fizet a munkáért, viszont a szerződésben több olyan kitétel, előírás is van, 

amelyet ilyen körülmények között a kft nem tud vállalni.  

 

Gazda János képviselő 

A kátyúzással kapcsolatban az a kérése, ha lehet, még a főszezon előtt kezdjék meg és fejezzék be, 

mert a szezonban már gondot jelent a vendégek számára is a munkavégzés, korlátozások. 

Megköszöni a kft gyors reagálását a PTKI ülésen jelzett terület kaszálása kapcsán.  

 

Horváth Péter alpolgármester 

A településnek nincs szégyenkezni valója a közterületei tekintetében, természetesen, aki itt él a 

községben, az több mindent lát, más szemmel figyel.  

A kft pozitívan és segítő szándékkal áll a kérésekhez. Köszönetet mond az ügyvezetőnek és minden 

dolgozónak, aki a település rendjéért, tisztaságáért dolgozik.   

A nyár korán beköszöntött, de ez nem jelenti azt, hogy bármely település is képes erre felkészülni, 

hiszen meghatározott feladatok sora vár egy-egy szezon előtt a település felkészülésében. A web 

kamera működőképességét helyre kell állítani, és akár annak a strandra történő áthelyezését is 

jónak tartaná. A strandi beléptető rendszer kiépítését meg kellene gondolni, mert véleménye szerint 

hosszabb távon az kifizetődőbb lenne.  

 

Horváth Zoltán István képviselő 

Javasolja, hogy a nádas terjedését is dokumentálják, mert ha azt nem lehet ritkítani, akkor 

későbbiekben komoly turisztikai veszteséget is okozhat a településnek.  

 

Véghelyi Róbert Kft ügyvezető 

A hínárvágó felújítását, átalakítását már az elmúlt évben elkezdték. Nagyon sok alkatrészt kellett 

rendelni, legyártatni, és az összeállítása is több munkaórát igényel. A hónap vége felé már várható, 

hogy a gép munkába állítható. A nádasok állapotát, mennyiségét évente dokumentálja a vízügy is. A 

kerékpárutak melletti terület kaszálását, ha a kft nem vállalja, akkor az a közút kezelőnek lesz 

kötelessége.  
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Varga Zsolt János képviselő 

A volt Baranya megyei üdülő ingatlan előtti használhatatlan a járdaszakasz, mert a növényzet már 

olyan szinten elburjánzott a kerítésen belülről, hogy az balesetveszélyessé teszi a 

gyalogosközlekedést.  

- Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi üdülési szezonra 

történő beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadja. 

- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a vagyongazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendeletét módosította. 

 

Horváth Péter alpolgármester 

Az önkormányzat zárszámadása jó teljesítményt mutat, remélhetőleg a választópolgárok is 

értékelik majd azt. Amennyiben a kormányzat nem járul hozzá az utak, járdák felújításához, akkor 

hosszabb távon ismét komoly gondok várhatóak. Reméli, hogy minden évben legalább annyi 

forrást tudnak erre a célra fordítani, mint az elmúlt pár évben.  

 

- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 

zárszámadását az előterjesztés szerinti formában elfogadta. 

- Balatonberény Község önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Tárulás 

2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentését megismerte, azt tudomásul veszi. 

- Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 

képező „Balatonberény Község Önkormányzatának belső ellenőrzési stratégiai terve 2018-

2021. évekre” valamint a „2018. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervét”. 

 

Horváth László polgármester 

A PTKI ülésen elhangzottakra a következők a magyarázatok: a szerződés-tervezet 1.1. pontja azt 

jelenti, hogy a mobil üdülőházak a cég tulajdonát képezik. A 4.3 pontban a bérlőkijelölés azért nem 

került be, mert várhatóan a pályázati kiírás előfeltétele lesz, hogy a megvalósuló beruházást és a 

komplexumot a pályázónak kell üzemeltetni, tehát valószínűleg nem lesz bérbeadást.  

 

Gazda János képviselő 

A véleményét már ismerik, lehet, hogy unalmasnak tűnik, de a két millió Ft bérbeszámítást 

automatizmusként nem támogatja továbbra sem. A bérleti díjon sem emeltek, annak ellenére, hogy 

más esetekben díjemeléseket hajtottak végre. Ha a pályázattal a fejlesztést a cég megvalósítja, 

akkor utána ott már nem kell külön pénz fejlesztésekre.  

 

Horváth Péter alpolgármester 

A bérbeszámítást nem csak úgy adja az önkormányzat, hiszen a bérlő számlákkal igazoltan számol 

el az önkormányzat felé. Azt hangsúlyozza, hogy ezzel az összeggel az önkormányzat tulajdonának 

értékét növelik. A piaci tendenciák azt mutatják, hogy a jövőben az ilyen jellegű kempingek 

üzemeltetését egy hálózatban, tulajdonosi körben fogják ellátni. A kemping jelenlegi állapota pedig 
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indokolja a fejlesztést, amelyet az önkormányzat sem pályázattal sem önerőből nem fogja tudni 

soha megoldani. Komoly szakmai hátteret biztosít a Balatontourist a működtetéshez, és ez a 

településnek komoly bevételt jelent a vendégéjszakák, az itt ellátásokat, szolgáltatásokat 

igénybevevő vendégek révén.  

A szerződés még mindig több előnnyel jár a községnek, mint hátránnyal és hangsúlyozza, hogy az 

ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdona és az is marad.  

Megjegyzi, hogy a kemping megközelítését szolgáló út állapota nagyon rossz, ezért érdeke a 

cégnek is hogy az mielőbb felújításra kerüljön.  

 

Horváth László polgármester 

A bérbeszámítás nem automatikus, hiszen jelenlegi is rossz állapotúak a felépítmények, és minden 

esetben egyeztetik a fejlesztési célokat. Információi szerint jelenleg a tervezés fázisában, a pályázat 

előkészítése kapcsán, már közel 800 millió Ft-os fejlesztési tervnél tart a cég. Miután 50 %-os 

támogatottságú lesz a pályázat a 400 millió Ft önrészt a bérlő fogja hozzáadni, ezt az összeget az 

önkormányzat soha nem tudná produkálni. 

 

Horváth Zoltán István képviselő  

Gazda képviselő gondolatait érti, de azt is át kell gondolni, hogy a pályázat előkészítése, megírása, 

is kb. 10 millió Ft-ot jelent, amelyre a településnek esélye nincs, és a fejlesztéssel a település is 

magasabb szintre jut a szolgáltatások körében. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal,1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező bérleti 

szerződést, mely az önkormányzat és a Balatontourist Kft. (8200 Veszprém, Jutasi út 23. szám) 

között az önkormányzat tulajdonát képező 660/15 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben a 

Balatonberény, Hétvezér u. 2. szám alatti Naturista strand és Camping ingatlanra vonatkozik 

2019. január 1. napjától 2028. december 31. napjáig – jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

 

Horváth Péter alpolgármester 

Javasolja, hogy a közösségi együttélés szabályairól, kiemelten a zajos tevékenységek témakörét 

szórólapon, honlapon, üdülőhelyi fórumon és minden más lehetséges módon tegyék közzé, 

hirdessék.  

 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közösségi együttélés szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet elfogadta: 

Aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási 

igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet, építési 

tevékenységet   június 1-től augusztus 31-ig 19 óra és 8 óra, vasárnap 12 óra és másnap reggel 

8 óra között végez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít 
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meg. 

A Képviselő-testület a települési hulladékról és a közszolgáltatás szervezéséről szóló rendeletét 

módosította. 

 

Gazda János képviselő 

Véleménye szerint a jelenlegi információk, és körülmények miatt felesleges a megállapodást 

megkötni.  

 

Horváth László polgármester 

Az ülést megelőző napon a jegyző átdolgozta a PTKI bizottság és az Egyesület javaslatai alapján a 

tervezetet, melyet megküldött a képviselők részére.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényért Egyesülettel a 

Múltház területén (8649 Balatonberény Kossuth u. 129.) levő kézműves foglalkoztató épületre 

kötendő – előterjesztés mellékletét képező – együttműködési megállapodás tervezetet 

megismerte, azt jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Egyéb ügyek 

Horváth László polgármester 

A hírközlési és média jogszabályok miatt a jövőben csak akkor lehet a testületi üléseket a kábel 

televízión keresztül közvetíteni, ha van helyi médiaszolgáltató.  

Az előzetes egyeztetések alapján a községbejárást 2018. június 18-án 15 órakor tatja a képviselő-

testület. A tervezett gyalogátkelőhelyek június 20-a körül elkészülnek. Az elkövetkezendő 

időszakban az országgyűlési képviselővel is találkozni fog, ahol a község dolgairól, fejlesztési 

lehetőségeiről szeretne beszélni, egyeztetni.  

 

Horváth Péter alpolgármester 

Több megoldási lehetőség is van a testületi ülések közvetítésére, melynek több példája is van a 

települések között. Át kell gondolni a megoldási lehetőségeket. 

A posta épületével kapcsolatosan jelezni kell, hogy a felvezető lépcsőn a járólapok mozognak, 

balesetveszélyesek. A bolt mögötti terület még mindig sötét, valamilyen más megoldás kellene a 

megvilágításához. A 7119-es út állapota kritikán aluli, és a keszthelyi elkerülő építésével, nagy 

valószínűséggel tovább fog romlani.  

A zártkerti utak állapotával is foglalkozni kell, mert egyre többen használják, és egy magánterület 

lezárását követően a keresztúri terület megközelítése, így a benzinkút is körülményes, és rossz úton 

lehetséges csak.  

 

Zibák István Józsefné képviselő 

A község lakosságának 70 %-a idős ember, akik nem fognak internetezni, de attól még várják a 

testületi ülések közvetítését.  
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Horváth László polgármester 

A zártkerti utak, az utak, járdák felújításának ütemezéséről rendkívüli ülés keretében fognak 

dönteni. Mindenképpen szükséges azonban a zártkerti utak kitűzése, mert anélkül azok felújítását 

nem szabad megkezdeni.  

Horváth László                                     

polgármester                                         

______________________________________________________________________________________ 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI BALATONBERÉNYBEN 

Tisztelt balatonberényi lakók, üdülő vendégek! 

 

Balatonberény Község Önkormányzata a közösségi együttélés szabályairól szóló 2013-ban alkotott 

rendeletét felülvizsgálta, melyet elsősorban az eljárási jogszabályok változásai indokoltak. 

Az új önkormányzati rendelet 8/2018.(V.31.), mely a www.njt.hu honlapon megtalálható, és 2018. 

június 1. napjától hatályos.  

 

A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság 

által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű 

használata biztosítottá váljon. 

Az eltelt évek gyakorlati tapasztalatai, állampolgári jelzések, panaszok miatt a következő 

módosításra, és alapvető szabályokra szeretnénk felhívni a figyelmet: 

Az együttélés szabályai betartásában, betartatásában elsődlegesen az egymás közötti 

kommunikációra támaszkodjanak, beszéljék meg, tisztázzák a problémákat! 

 

Jogsértés elkövetése miatt bejelentést bárki tehet, ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból 

indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be. 

 

A Közös Hivatal Jegyzőjéhez címzett bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 az elkövetés pontos idejét és helyét, 

 az elkövető megnevezését, vagy annak beazonosíthatóságára alkalmas lényeges 

információkat, 

 az elkövetett cselekmény részletes leírását, 

 amennyiben rendelkezésre áll, tanúk megnevezését, bizonyítási eszközök megjelölését, a 

bizonyítékok csatolását. 

 a bejelentő személyes adatait, telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét. 

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetőivel szemben az eljárás 

lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) eljárási szabályait kell alkalmazni. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás 

http://www.njt.hu/
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a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő  

  magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás  

  esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait 

  sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 30 napon belül   

  indítható. 

A rendelet szabályait sértő magatartások köre különösen: 

 az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata 

 hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályok megszegése 

 zajvédelem szabályainak megszegése 

 közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése 

 hirdetés, hirdetmény jogosulatlan elhelyezése 

 szeszesital fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése 

 zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata 

 

Kiemelten fontos, hogy községünk tiszta és rendezett legyen, melyben az állampolgárok, 

ingatlantulajdonosok együttműködését is kérjük, elvárjuk. 

Ezért a következő szabályok be nem tartása esetén természetes személyek százezer forintig, jogi 

személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

Aki 

 az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális 

növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés, 

közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése); 

 ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15-ig, június 1-ig, július 1-

ig, augusztus 5-ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően 

rendszeresen nem kaszálja; 

 az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest közötti 

területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget meghaladó 

meredek rézsű kivételével május 1-je és szeptember 5-e között a 20 cm-es magasság elérését 

megelőzően rendszeresen nem kaszálja; 

 az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok tisztán 

tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre vonatkozó, a 

köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét elmulasztja; 

 közterületi tárgyat, járdát, falat engedély nélkül feliratoz, festékkel vagy más anyaggal 

beszennyez, firkál; 

 állati eredetű maradványokat vagy elhullott állat tetemét az állategészségügyi szabályok 

megsértésével helyez el; 
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 az üzemeltető, aki a szórakozóhelyek, vendéglátó ipari kereskedelmi és szolgáltató egységek, 

valamint az utcai és más elárusító helyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen 

környezetét reggel 8 óráig nem tisztítja meg, vagy folyamatosan nem takarítja; 

 avart, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot a köztisztaságról szóló 

helyi önkormányzati rendeletben meg nem engedett módon helyezi el; 

 a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon, valamint a külterületi 

kertművelésű ingatlanokon június 1. és szeptember 15. között éget, a közösségi együttélés 

alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg. 

 Aki kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási 

igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet, építési 

tevékenységet   június 1-től augusztus 31-ig 19 óra és 8 óra, vasárnap 12 óra és másnap reggel 

8 óra között végez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít 

meg. 

A tényállás tisztázása során a bejelentő által benyújtott irat megvizsgálása során beszerzésre kerül a 

jogsértés lehetséges elkövetőjének jognyilatkozata. Amennyiben a bejelentő és tanúk 

meghallgatásával a hatóság az érdemi döntéshez szükséges tényállást kétséget kizáróan nem tudja 

tisztázni, tárgyalás tartására, illetve helyszíni szemlére kerülhet sor. 

Megalapozott bejelentés esetén az eljáró hatóság az elkövetőt vagy mulasztó személyt 

közigazgatási bírsággal sújthatja. A határozatban foglaltak teljesítésének elmaradása esetén 

végrehajtási eljárás keretében kerül sor a teljesítés kikényszerítésére. 

A határozat ellen az érintett jogorvoslattal élhet, amelynek elbírálása Balatonberény Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

Mestyán Valéria 

címzetes főjegyző 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! 

 

A Balatonberényi Nonprofit Kft. nevében szeretném megköszönni 

Kovács János, Balatonberény, Béke u. 34. szám alatti lakosnak a 

községi strand nyári felkészítése során végzett önkéntes munkáját! 

Véghelyi Róbert sk. 

ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület június 21-én, csütörtökön 18 órától fogadóórát tart a Művelődési 

Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Közérdekű információk 

Nyári szünet 

Andók Veronika: Vakáció 

 

 Láttam a napot, súgta a szélnek:    Két hónap napfény vár ránk a nyárban, 

 Várnak a tavak, csónakok, stégek.    Kószálunk vígan viruló tájban, 

 És tényleg a táblán virul egy szó,    Hűsítő tavakra, strandokra járunk, 

 Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!    Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk. 

 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Berényi Hírlap a 

nyári szünet alatt (július és augusztus hónapokban) szünetel.  

Köszönöm a rengeteg pozitív visszajelzést és a támogatást, amit a lap 

szerkesztése óta kaptam. Külön köszönöm azoknak, akik 

munkájukkal hozzájárulnak a lap színvonalának emeléséhez, és 

hónapról hónapra anyagokat küldenek, továbbá azoknak, akik interjút 

adtak vagy bármi írással szolgáltak, ezzel szabadidejüket feláldozva, és utoljára, de nem utolsó 

sorban az olvasóknak, akik miatt érdemes dolgozni!  

Kívánok erre a két hónapra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást! Menjenek kirándulni, 

legyenek együtt, élvezzék a Balaton adta lehetőségeket! Szeptemberben találkozunk! 

 

Minden jót kívánva, 

tisztelettel: Horváthné Kánya Enikő 

____________________________________________________________________________ 

A Balatonberényért Egyesület közleménye 

 

 A Balatonberényért Egyesület ezúton kívánja tájékoztatni a lakosságot Domonkos László, 

fazekas aktuális helyzetéről, és a vele kapcsolatos fontosabb tudnivalókról, a félreértések 

elkerülése, illetve az információhiányból adódó szóbeszéd megelőzése céljából. 

 Domonkos László – az önkormányzat kérése alapján – májusban kiköltözött a Honvédségi 

Üdülő területéről. Az egyesület tagjai a lehetőségekhez mérten a fazekas által használt épületekből 

az általa készített termékeket, eszközöket, a holmiját és a hulladékot eltávolították. A továbbiakban 

Domonkos László lakhatását kizárólag az egyesület biztosítja. A Honvédségi Üdülőben május 31-

ig történt fogyasztását (víz, villany) az önkormányzat által kiállított számla ellenében megtérítjük. 

 A 2015 februárjában – Balatonberény Község Önkormányzata, a Településüzemeltetési Kft., a 

Balatonberényért Egyesület és Domonkos László között - megkötött négyoldalú szerződés 

felmondásra került, az el nem számolt időszakról május 31-ével bezárólag az egyesület elszámol az 

önkormányzat és a kft. felé.  

 Ezt követően új szerződést kötünk az önkormányzattal, amely a múltház területén lévő 

kézműves foglalkoztató épület használatára vonatkozik. A foglalkoztatóház többségében a 
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Balatonberényért Egyesületnek kizárólag erre a célra juttatott adományokból készült el, és azt az 

önkormányzat díjmentesen az egyesület, illetve Domonkos László használatára bocsátja, 

természetesen a rezsiköltség megfizetése mellett. A jövőben – amint egészségi állapota engedi – a 

fazekas itt fog dolgozni, tevékenysége bárki által megtekinthető lesz (ahogy erre egyébként a 

Honvédségi Üdülő területén is lehetőség volt). A kézműves termékek elkészítéséhez és a 

foglalkozások tartásához szükséges anyagokat és eszközöket továbbra is az egyesület saját 

költségén biztosítja számára. 

 Az új megállapodás értelmében termékei révén továbbra is Balatonberény népszerűsítése marad 

a célunk, emellett megkeresés és előzetes egyeztetés esetén a jövőben is vállaljuk kézműves 

bemutatók, foglalkozások megszervezését – akár a múltház területén, akár kihelyezetten különböző 

rendezvényeken. Munkáival részt veszünk a fontosabb szakmai megmérettetéseken, ahova 

egyébként hívják és várják is a fazekast. Jelenleg is vannak kiállított művei a Nemzeti Szalon 2018-

as népművészeti kiállításán, Budapesten, a Műcsarnokban. 

 Domonkos László egészségi állapota sajnos az utóbbi időben kissé megromlott, de amint lehet, 

folytatja a munkát. Az egyesület továbbra is igyekszik ehhez megadni minden tőle telhetőt, mert 

hiszünk a tehetségében. Tisztában vagyunk vele, hogy sokak számára megosztó személyiség a 

faluban, és többen kihátráltak mögüle az utóbbi időszakban. Köszönjük mindazok segítségét, akik 

támogatták és segítették, és teszik ezt a jövőben is. 

 Kérjük, hogy ha a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak, a Településüzemeltetési Kft. 

vezetőinek, dolgozóinak vagy a község bármely polgárának kérdése, észrevétele vagy panasza van 

a munkáival vagy akár a személyével kapcsolatban, a jövőben elsősorban az egyesülethez 

forduljon! 

A Balatonberényért Egyesület nevében: Bató Bernadett 

______________________________________________________________________________ 

Minden hétre jutott egy program 

 

 A nyugdíjas egyesület nem panaszkodhat, május folyamán a tagjainak bőven akadt tennivalója. 

 Az egyesület rendezte meg május 5-én a Nyugat-Balatoni térség nyugdíjas egyesületeinek 

kulturális bemutatóját. A területen lévő hat egyesület tizennyolc műsorszámmal lépett fel. A 

balatonberényiek két számmal szerepeltek. Az énekkar nagy sikerrel adta elő a Kodály Zoltán által 

gyűjtött népdalcsokrot. Az egyesület egyik tagja szintén eredményesen szerepelt Arany János 

Epilógus című versével. A zsűri előzetes véleménye alapján valószínű, mindkét produkció 

meghívást kap a megyei gálára.  

 Az énekkar május 13-ára meghívást kapott a gyúgyi búcsúra, ahol az alkalomhoz illően 

bordalokat adott elő. A jelenlévők lelkes tapssal jutalmazták a produkciót.  

 Május 16-án került sor a hagyományos Ivó-napi rendezvényre. Ezen a napon már hosszú évek 

óta a nők köszöntik a férfiakat. A sikeres rendezvényen a megjelentek nagyon jól érezték magukat. 

Ezúton is köszönjük a hölgyeknek a finom vacsorát és a produkciójukat.   

 A színházba járóknak is jutott a havi programból. Május 24-én tekintették meg a Zalaegerszegi 

Színház előadásában Arthur Miller: Az ügynök halála c. drámáját.  



II. évfolyam, 6. szám 2018. június 

 

12 
 

 A májusi programot a 31-i Lendva környékére szervezett kirándulás zárta. Elsőként a Dobronak 

község határában lévő „Orchidea farm” trópusi kertjében tettek sétát a résztvevők. A trópusi 

hangulat után a szlovéniai magyarok központjába, Lendvára látogattak. Itt a város 

nevezetességeivel – Szent Erzsébet templom, Városháza, zsinagóga, kulturális központ – 

ismerkedtek. Mindenkire nagy benyomást tett a domboldalban álló vár, melynek kiállításaiban 

gyönyörködhettek. Az élményekben gazdag nap után a résztvevők így nyilatkoztak: „Kár lett volna 

kihagyni ezt a lehetőséget.”  

              Ujj Imre 

 

Történelmünk 

A balatonberényi búcsú: június 24. 

 

 „A katolikus egyház tanítása szerint a búcsú a bűnbocsánat (a szent gyónás) után fennmaradt, 

ideigtartó büntetések elengedése. 

Jézus Krisztus életével, halálával, folytonosan megújuló áldozatával véghetetlen érdemeket 

szerzett. Ehhez járulnak a szentek túláradó érdemei. Más szóval: Jézus Krisztus és a szentek 

valamennyi emberért vezekeltek. Az egyház mármost akként szabadít meg minket a fönnmaradt, 

ideigtartó büntetésektől, hogy krisztus és a szentek érdemeit alkalmazza mireánk. Ennek a 

kedvezménynek a neve: búcsú”(1) 

 A vallási szertartások megtartásának a színhelye a templom, ami befogadja az Isten imádására 

összegyűlt tömegeket. 

 A keresztény templomokat már a kora-középkor, Vagy egy szent esemény, vagy valamelyik 

szent tiszteletére emelik, vagyis védőszentet (patrónust) választanak a templom, illetve a hívek 

részére. A templom felszenteléskor valamilyen ereklyét, a szent testének maradványát, vagy 

hozzátartozó tárgyat helyeznek el a szentélyben. Ha az ereklye beszerzése nem lehetséges, akkor a 

választott védőszent életének egy eseményéről készült festményt helyeznek az oltár fölé, ez az 

oltárkép. A balatonberényi templom oltárképe Keresztelő Szent Jánost ábrázolja gyermekként. 

Tehát templomunk, azaz a berényi hívek védőszentje Keresztelő Szent János. Róla tudjuk, hogy 

édesanyja, Erzsébet a Szűzanya rokona volt, akit Mária meglátogatott, amikor mindketten a szívük 

alatt hordozták gyermeküket. 

 Keresztelő Szent János felnőtt korában Jézus előfutára lett. Hirdette a Megváltó eljövetelét és 

vízzel keresztelte meg a Krisztus-várókat. Ezért lett a neve „Keresztelő”. 

Mivel az uralkodó feleségének nyilvánosan a szemére vetette bűneit, ezért ő elfogatta, börtönbe 

záratta, majd kivégeztette. Minthogy erkölcsi vádjait a börtönben sem vonta vissza, hitét, tanítását 

nem tagadta meg, halála vértanúhalál volt- ezért lett szent. 

 

Mikor és kik választották templomunk védőszentjéül Keresztelő Szent Jánost? 

Hazánk történelmének ránk maradt írásos emlékei között a berényi templom létezésére utaló adat 

1121-ből származik. Ez az első templom a történelem során elpusztult, nem tudjuk ki volt a 

védőszentje. 1433-ban Fanchi Bertalan fia, István Zsigmond királyt (császárrá koronázása ügyében) 
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elkísérte Rómába. Ekkor” Fanchi István a berényi Szent János tiszteletére épülő templom részére 3 

éves búcsúért folyamodott a pápához”. (2) 

Ez a középkori adat bizonyítja, hogy a mai templomunk eredetije 1433-ban épült, a Fanchi család 

építette Keresztelő Szent János tiszteletére. 

Templomunk ünnepnapjául pedig június 24-ét, a védőszent születésnapját választották őseink. 

Az évszázadok alatti többszöri elpusztulás és újraépítés mellett a templom megtartotta eredeti 

védőszentjét és eredeti búcsú napját. 

Szerte a keresztény világban sok-sok templom épült a keresztelő szent tiszteletére. 

Ezért is és a történelmi körülmények miatt is természetes, hogy kis falunk temploma nem 

rendelkezik védőszentjétől ereklyével, azaz testének, ruházatának, stb. bármilyen kicsi 

maradványával, templomunk védőszentjét tehát az oltárkép örökíti meg. 

 

A templom az oltárkép és a búcsú. 

A falu közepén álló kis templom községünknek építészetileg nagy kincse. 

Történelmileg pedig hosszú évszázadokra visszamenően őrzi őseink lelkiségét, a hajdan volt 

berényiek oltár elé lerakott sorsát, falai közé zárt emlékeit. 

Az ősi templom eredetileg csúcsíves stílusban épült, de a pusztítások miatt többször alakítottak 

rajta. Gótikus építményeit eltüntették és barokk ízlés szerint újult meg. 

A legutóbbi (1967-68-ban Vörös József plébános által végeztetett) helyreállítás révén igen szép 

formában áll most, kívül a barokk-kor színeivel festve. Déli oldalán kibontották a gótikus ablakokat 

és szép, fafaragásos oszlopaival előkerült a csúcsíves ízlésű déli kapu is. 

Templomunk oltárképe egyszerű, de ízléses. A gyermek Keresztelő szent Jánost ábrázolja, mellette 

a Báránnyal, kezében kereszttel díszített bottal. A kereszten Krisztus feltámadásának győzelmi 

zászlaja van. A kép eredeti ihletője a világhírű spanyol festő Murillo alkotása 1660-1670 között 

készült és a madridi Padro Múzeumban őrzik. 

A községben az idősebb emberek egybehangzóan állították, hogy korábban másik kép volt a mai 

helyén. (3) Azt a kegyúrnő, gróf Hunyady Imréné levetette, elvitte Bécsbe és ott állítólag egy 

múzeum őrizetében van. Azután készítette a jelenlegi festményt egy bécsi festőnővel. Neve ott van 

a kép jobb alsó sarkában. Szövege: „Nacht Murillo pinx von Maria Schöfmann 1900” Vagyis 

„Murillo után festette Schöfmann Mária 1900-ban.” 

A kép nagyon szép. Festője nagy tehetségű festő volt. Különösen a gyermek arca murillói. 

Hajfürtjei hűen utánozzák az eredeti képet, arcán ugyancsak bájos mosoly ül, mint az eredetin. 

Az elég nagyméretű (123x145cm) kép lebilincseli a nézőit, még ha látta is az eredetit.(4) 

A képet védetté nyilvánították, éppen festészeti értékei miatt. Ha nem Murillo ecsetje alól került is 

ki, azt a hatást, amit a művész óhajtott kiváltani vele, így is eléri: A majdani nagy szent 

gyermekarcáról és gyengéd mozdulatából árad az Isten Bárányával való teljes lelki azonosulás, 

összetartozás. A sejtelmes háttér előtt álló puha fényfoltok, s a gyermek balkezének mozdulata a 

keresztté vált pásztorbotra és a rajta lévő győzelmi zászlóra vezetik a tekintetünket. A kép -immár 

száz év óta- azt üzeni, sugallja a balatonberényi híveknek, hogy földi életünknek gyönyörű értelme 

a Krisztussal egyesítő szeretet és az általa való üdvözülés. 

Június 24-e, tehát a templom neve napja, azaz a templom búcsú-napja. 
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Keresztelő Szent János születés napján imádási napot tartanak a hívek a sok segítségért és 

meghallgatásért. Ezen a napon tehát a szentmisét a védőszent dicsőítésére ajánljuk fel, aki 

valamennyiünkért vezekelt életével és vértanúhalálával. 

 Ha a búcsúi szentmisén hálánk, dicsőítésünk őszinte szívből fakad, ha napi gyarlóságainkon 

felülemelkedve szeretettel, megbocsátással tudunk egymás felé fordulni, ha vétkeinket őszinte 

szívvel meg tudjuk bánni, úgy a krisztusi küldetés fényében elnyerjük a búcsút, azaz ideigtartó 

büntetéseink (tisztítótűzben való) elengedését. Nagy-nagy esemény, lelki esemény tehát a búcsú. 

Ezért a templomban ünnepeljünk őseink mély, keresztény hitével, a templomon kívül pedig 

vigadozzunk családunk, rokonaink, vendégeink vidám társaságában. 

Ezúttal vegyük fontolóra azt a szellemi örökséget is, hogy a falunk történelmét kutató néhai Vörös 

József atya augusztus 29-ét, Keresztelő Szent János vértanúhalálának napját is honosítani akarta 

hívei számára, mint a berényi kisbúcsú napját. 

 Legyen ez a 2000. esztendei balatonberényi búcsú méltó része ezer éves keresztény 

múltunknak. Legyen felejthetetlen napja a Berény nevű falvak magyar, öntudatot, barátságot 

erősítő balatonberényi találkozójának. 

S legyen kiemelt, szép ünnepe műemlék kis templomunknak kereken száz esztendős oltárképének. 

 

Balatonberény, 2000. június        Tóthné Németh Gizella 

 

Irodalomjegyzék: 

1 A Veszprémi Egyházmegye Ima Énekeskönyve, Veszprém, 1937. 

2 Békeffy Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban 

3 Vörös József plébános adatai, 1985 

4 Zákonyi Ferenc 1978, Somogyi Hírlap 144.sz. 

 

Megjegyzés: A cikk 2000-ben jelent meg a Berényiek Találkozója és a berényi búcsú alkalmából. A 

cikket összeállította és begépelte Gazda Jánosné. (A szerk.) 

_____________________________________________________________________ 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

 A Községi Strandot a Fürdőegylet tartotta fenn, melyet a közbirtokosságtól béreltek. A strandon 

a közbirtokosság vendéglőt építtetett, amelyet Szechmeister Margit bérelt nagyon jó forgalommal. 

Az üdülővendégek szórakozását és vendéglői ellátását nagymértékben ez a kis vendéglő 

biztosította. Zenés vendéglő volt még a Páli és a Magyar Tenger szállodában is.  

 Az Armuth-telep később megszűnt vendéglátóhelyként működni. Csak a fővárosi gyermekek 

üdültetését szolgálta. Ugyanakkor nagyon sok osztrák és német diák, gyermek is pihent a telepen. 

A gyermekek nyaraltatását még a mai községi strandon és a jelenlegi Nefelejcs utcai részen a 

partok alatt szervezett cserkésztáborok is képezték, akik az esti órákban tábortűz mellett műsoros 

estekkel szórakoztatták az üdülővendégeket és a község lakosságát. 
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 A nyaralóvendégek részére vetkőzés és öltözés céljára nem volt közös épület, vagy kabinsor. 

Ezt a nyaraltató, vendéglátó gazdának kellett biztosítania. Fürdőkabinok felállításával oldották 

meg, amelyért helyfoglalási díjat kellett fizetni. Szezon után pedig haza szállították lakásukra. Az 

üdülővendég megtartásáért szinte udvariassági harcot folytattak a lakosok. Ezért a vendégek 

gyümölcsfogyasztása ingyenes volt a családoknál. Ugyanígy a rendszeres pinceszerek is. Nagy 

örömet jelentett a vendégnek vagy a vendéggyermeknek, ha hegyre menet a ló gyeplőjét 

megfoghatta. Több családnál olyan családias, baráti kapcsolat alakult ki, hogy 10-15 évig 

ugyanazon nyaralócsaládot láthatták vendégül.  

 Ahogy közeledtünk a II. világháborúhoz a belföldi nyaralók száma még nem csökkent, de a 

külföldi vendégek száma évről-évre kevesebb lett. Kanyar József statisztikája szerint 1937-ben 140, 

1938-ban már csak 27 volt a külföldi vendégek száma. Az utána következő években pedig a 

külföldi vendégek elmaradtak. De lássuk Kanyar József adatait ismét:  

 

„Somogy-Balatoni bel- és külföldi vendégforgalmi adatok 1937-1943-ig” 

Üdülőhely neve:  Belföldi üdülővendégek száma:  Külföldi üdülővendégek száma:  

                                 1937. év 1938. év  1942. év 1943. év 1937. év  1938. év  1942. év  1943. év  

Balatonberény  750  800  1532  1240  140  27  -  -  

Balatonmária  4024  3870  3109  3414  185  68  -  -  

Balatonfenyves  6052  6223  2269  3776  110  51  6  9  

Fonyód  6788  6256  3942  4306  289  118  8  13  

Balatonboglár  5733  6046  4855  5254  455  145  28  17  

Balatonlelle  5965  7891  10955  11388  1427  458  79  62  

Balatonszemes  2623  2456  1125  1349  182  116  6  18  

Balatonszárszó  4087  2944  3426  5260  273  248  6  7  

Balatonföldvár  5446  5491  3679  4766  1176  942  149  188  

Szántód  748  852  688  903  44  108  -  4  

Zamárdi  5000  5200  5198  7792  1045  300  25  39  

Balatonújhely  5322  4167  2790  3850  560  188  19  39  

 

 

Baba-mama 

Útmutató „gyerekkel nyaraláshoz” 

 

 Bizonyára a nyárra nem egy család tervez nyaralást, több napos kikapcsolódást, így vagyunk 

ezzel mi is. Ilyenkor a szülőknek rengeteg dologra kell figyelni, gondolni.  

 Már az előkészületek nagy munkát igényelnek, hiszen akár hónapokkal korábban elkezdhetünk 

azon gondolkozni, hogy milyen úticélt válasszunk, ami a gyerek(ek) igényének is megfelel. Ha ez 

megvan és sikerül lefoglalnunk egy számunkra megfelelő szállást (a mi esetünkben mérvadó, hogy 

legyen saját fürdőszoba, egy kis konyhasarok és bababarát hely legyen), akkor szusszanhatunk 

néhány hetet, vagyis nem annyira…  

 Ugyanis érdemes utána járni és jegyzetelni, hogy milyen látnivalók, kikapcsolódási lehetőségek 

vannak a környéken, mi az, amit feltétlenül látni szeretnénk, és mi az, amit nem életbevágóan fon-  
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 tos megnézni. Manapság minden szálláson elérhető már WIFI hálózat és sokak előszeretettel 

erre hagyatkoznak, és nem tájékozódnak előre a látványosságokról, mondván, hogy majd a 

helyszínen. Ezt nem javaslom, hiszen ez rengeteg erőt és energiát felemészt, inkább legyünk 

előretekintők és próbáljunk meg mindennek utánanézni még otthon. Jó, ha előre tájékozódunk a 

belépőjegyek árairól, nehogy a helyszínen szembesüljünk, azok horribilis voltával. Ezek közben ne 

felejtsünk el a lurkó(k)nak is gondoskodni szórakoztató programokról. Iktassunk be játszóteret, 

állatsimogatót, olyat, amit ő(k) is százszázalékosan élvezni fog(nak). Ne menjünk el ezek mellett az 

apró dolgok mellett, hiszen az ő jókedve/jókedvük határozza meg a mi üdülésünket is. Fontos a 

mértékletesség: az érkezés napjára ne tervezzünk mást, csak pihenést, és a többi napot se zsúfoljuk 

túl, mert akkor elveszik a varázs és kötelezőnek fogjuk érezni a szabadságunkat! Időnként édes a 

semmittevés, és ez az a pár nap az évben, amikor ezt büntetlenül megtehetjük, élvezzük hát! 

 Aztán máris ott tartunk, hogy elkezdünk azon 

gondolkozni, mit vigyünk magunkkal, mit kell 

beszereznünk a tökéletes nyaraláshoz, mert persze 

mindenki a legeslegjobbat akarja a családnak. Én 

személy szerint a listát ajánlom, amire az indulás 

előtt kb. két héttel már elkezdjük vezetni azokat a 

dolgokat, amik nélkülözhetetlenek számunkra 

(éjjelifény, kedvenc pohár, kispárna, stb.). Higgyék 

el, így is lesz olyan, ami otthon marad. Aztán itt, 

már a heti bevásárláskor megvehetjük a nyaralásra szükséges dolgokat (pl.: popsitörlő, pelenka, 

tartós élelmiszer), de ne vigyük túlzásba, hiszen a kiszemelt helyen is lesz vásárlási lehetőség, 

kivéve, ha lakatlanszigetről van szó, mert akkor tessék jól bespájzolni! 

 Egy héttel a tervezett indulás előtt az anyukáknak érdemes átgondolniuk, hogy milyen ruhákat 

szeretnének vinni magukkal – mert nyilván nekik lesz a legtöbb -, hogy az esetleg szennyesben 

lévőket még időben ki tudják mosni (azért gondoljanak gyermekük/gyermekeik és férjük 

ruhaneműire is!). Ezzel elkerülhető az úton történő, kocsiüléseken való szárogatás.  

 Érdemes a csomagolást néhány nappal korábban elkezdeni, hiszen, ha csak egy háromtagú 

családot nézek, pár napra az is rengeteg „felszereléssel” jár, és egy hétre még többel. Én 

fehérneműből mindig többet rakok: „ki tudja, hátha oda is költözünk, annyira megtetszik a hely” 

alapon. A gyereknek egy napra kettő pólót számolok, de tudom, lesz olyan, amikor három fog 

kelleni és reménykedem, hogy olyan is lesz, amikor csak egy. Ellenkező esetre: egy kis flakonban 

viszek magammal mosószert és kiöblítem az összekoszolódott darabo(ka)t, ami – a reményeink 

szerinti 35-40 fokos időben- pillanatok alatt megszárad. A konyhai és fürdőszobai eszközök 

maradnak általában a legvégére, hiszen azokat még akár az utolsó pillanatig is használjuk - ilyen 

például a fogkefe, fogkrém, cumisüveg -, ezért még ezeket az apró, „úgysem felejtem el” dolgokat 

is érdemes listázni, és az indulás előtt átnézni, hogy tényleg elraktunk-e mindent. 

 Én igazából megnyugodni már csak, akkor szoktam, amikor mindannyian bent ülünk az 

autóban, elindulunk, és elönt „a most már úgysem fordulunk vissza érte” érzés.  

Mindenkinek kellemes időtöltést, jó nyaralást kívánok! 

Horváthné Kánya Enikő 

Saját kép: Készült 2016-ban; Bence első nyaralása 
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Környezetünk 

Hulladékmentes élet (2. rész) 

 

5. Utasítsd vissza az egyszer használatos evőeszközöket! 

Az egyszer használatos, eldobható (többnyire műanyag) evőeszközök milliárdjai kerülnek néhány 

percnyi használatot követően egyből a szemetesbe, miután kitermelték hozzá az alapanyagot, 

legyártották, elszállították, becsomagolták. Készülj fel, és legközelebb, ha műanyag evőeszközt 

kínálnak, utasítsd vissza! Ehhez csupán annyit kell tenned, hogy beszerzel egy kompakt hordozható 

evőeszközkészletet (kanálgépet), és mindig tartasz belőle egyet magadnál. A táskádban, ha autóval 

jársz, az autódban, ha a munkahelyeden is jól jönne, akkor ott. Gondold át, és aztán vértezd fel 

magad vele, hogy legközelebb már könnyen mondhass nemet! 

6. Csomagolásmentes vásárlás 

Kezdd el tudatosan keresni azokat a lehetőségeket, amelyek során csomagolás nélkül tudnál 

vásárolni! Rajtad múlik, hogy mi van a fókuszban, mit fogsz észrevenni. Azt, hogy úristen mennyi 

csomagolt áru, vagy azt, hogy nahát, a kenyeret, a péksüteményeket, és egyéb élelmiszereket akár 

saját vászonszatyorba, edényekbe is tudnád vásárolni. A legkönnyebb dolgod akkor van, ha piacra 

tudsz járni vásárolni, hiszen ott a legtöbb élelmiszert a rizstől a lekváron át a tejig tipikusan meg 

lehet oldani extra csomagolás nélkül, de akkor sincs semmi gond, ha közel s távol sincs piac a 

környékeden. 

- Kezdj el nyitott szemmel járni és fedezd fel azokat a lehetőségeket, amiket akár csomagolás 

nélkül is vásárolhatnál! 

- Kezdd el használni a vászonszatyraid és egyéb edényeid a vásárlások során, hogy minél 

kevesebb csomagolóanyagot vigyél haza! 

- Ha valamit sehogyan sem tudsz csomagolás nélkül megoldani, ne ess kétségbe, és ne hagyd 

abba, nem ezen fog múlni! Mindenki annyit tesz meg, amennyit tud! Ilyen esetben arra tudsz 

törekedni, hogy minél kevesebb, és minél jobban újrahasznosítható csomagolású terméket 

válassz (tehát részesítsd előnyben az üveg, fém, papírcsomagolásokat és amennyire csak lehet, 

kerüld a műanyagot)! 

Nálam már bevett szokás, hogy ha vásárolni indulok, viszem a saját vászonszatyromat pékáru, 

illetve zöldség-gyümölcs vásárláshoz; és a kis dobozkáimat a felvágottaknak, sajtoknak. Itt a 

faluban, a kisboltokban is szívesen adják az árut a saját dobozaimba, de ha néha bekerülök a 

keszthelyi piacra, akkor ott is gondok nélkül tudok saját dobozba és szatyorba vásárolni. A 

keszthelyi piaci húsboltban pedig tőkehúst is tudok saját dobozban vásárolni. Ezzel a kis 

aprósággal nagyon sok műanyagot tudok megspórolni, amit nem kell fél óra vagy egy nap után 

kidobnom a kukába! 

7. Adj esélyt a textil zsebkendőknek! 

Ha eddig még sosem használtál textil zsebkendőt, adj neki egy esélyt! Fontos, hogy jó nedvszívó 

képességű, pamut anyagból készült zsebkendőt válassz, különben csalódni fogsz benne és 

visszataszítónak fogod tartani. A jó zsebkendőtől nem marad „műsoros” az orrod, nem kensz össze 

vele semmit és sokat kell rajta dolgozni, hogy valamennyire is, de átázzon. A mindennapi 
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használathoz attól függően, hogy milyen gyakran fújod az orrod 3-6 db zsebkendő elegendő ahhoz, 

hogy mindig lehessen kéznél egy teljesen tiszta, míg a fennmaradó használt pár darabot kimosod a 

többi ruhával. Otthoni használathoz, illetve finnyásaknak bevetheted azt a megoldást, hogy 

beszerzel jó pár textil zsebkendőt (vagy régi vastag lepedőből, pamut pólóból kiszeged az anyagot), 

majd ezeket egy nagyobb edényben tartva folyamatosan használja a család a következőképp: egy 

fújás, egy zsebkendő, és már megy is abba az edénybe, ahová a mosásra váró használtak valóak. 

Annyi zsebkendőt tarts így az otthonodban egy-egy átlátszó edényben (hogy lásd, mennyi van 

még), amennyi elegendő ahhoz a családnak, hogy ne legyen szükség a zsebkendők állandó 

mosására, ugyanakkor mindig új, teljesen tiszta anyagba tudják fújni az orrukat. 

Én nem undorodom a textil zsepitől, ezért már jó pár hónapja használom és a kisfiam orrát is ebbe 

törlöm. Elképesztő mennyiségű szemetet lehet spórolni vele, és ha utána számolunk pénzt is! Csak 

egyszer kell megvenni, de persze akinek van régről, otthon csak elő kell újra venni, és akár varrni is 

lehet. Használat után pedig csak be kell dobni a többi ruha közé a mosógépbe. Eddig a férjemet 

nem tudtam rávenni a textil zsebkendőre, de már készítés alatt vannak kisebb méretű textilek, ha 

úgy tetszik egy alkalomra valók, ami remélem, kielégíti az ő igényeit is. 

8. Mondj nemet az ingyen osztogatott eszközökre! 

Mik ezek az ingyen osztogatott eszközök? A végtelenségig lehetne sorolni: promóciós pólók, 

táskák, tollak, matricák, bögrék, stressz labdák, hűtő mágnesek, egészen apró pet-palackos üdítők, 

szórólapok… 

Az, hogy számodra felesleges, kulcsfontosságú. Ha nyáron a 40 fokos hőségben majd kitikkadsz, 

mert hiába van nálad kulacs, ha sehol sem tudod megtölteni, és a hőségriadó közepette feléd 

nyújtanak egy ingyenes ásványvizes palackot, akkor fogadd el. Ha az egyik barátod felajánlja 

neked a megunt kalapját, pont olyat, amilyet keresnél, fogadd el. 

Tehát nem kell mindent egytől egyig visszautasítanod, csak mielőtt elfogadnád, tedd fel magadnak 

a kérdést, hogy szükséged van-e rá! Ha a válasz igen, akkor fogadd el! Ha a válasz nem, akkor 

egyszerűen csak mondj annyit, hogy: „köszönöm, nem kérem” vagy „köszönöm, nincs rá 

szükségem”. Azzal, hogy nemet mondasz ezekre az eszközökre, közvetve ahhoz az üzenethez 

járulsz hozzá, hogy ebből ne gyártsanak többet, mert nincs rá szükség, ezen felül a saját 

háztartásodban sem fognak elönteni a porfogók. 

Egyszerűnek tűnhet, de ha elkezdesz erre odafigyelni, észre fogod venni, hogy lépten-nyomon 

gyakorolhatod a „Köszönöm, nincs rá szükségem” mantrát. 

Eddig még csak egyszer kellett visszautasítanom egy reklám újságot, de büszke vagyok magamra. 

Az egyik cipőboltban vásároltunk a fiunknak egy pár cipőt és a fizetés után a kasszás hölgy rárakott 

a dobozra egy reklám újságot, amit valószínűleg soha nem néztem volna meg, ezért inkább 

visszaadtam és kedvesen mondtam, hogy „köszönöm, ezt nem kérem”. Nem néztek rám furcsán, de 

nagyon jó érzés volt. 

 Remélem, a nyár folyamán mindenki legalább egy kicsit elgondolkodik és tesz is valamit a 

környezete védelméért azzal, hogy megfontoltan vásárol és nyaral. 

Kellemes és hulladékmentes kikapcsolódást kívánok a nyárra minden kedves olvasónak! 

Forrás: hulladekmentes.hu          Giczi Anita 
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Olvasói cikkek 

Pajtás 

 

 1918-ban kilenc darab egycsavaros utasszállító hajó került ki az újpesti Shlick- Nicholson 

Hajógyárból. Római számokkal jelölték őket. Ez az elátkozott hajó a II- es sorszámot kapta. 

Üzembe helyezését követően egy év múlva elsüllyedt, újabb egy év telt el, mire kiemelték a Duna 

habjaiból.  

 A II. világháborúban a balatoni hajóflotta elsüllyedt, felrobbant, vagy súlyos sérüléseket 

szenvedett. A meginduló utasforgalom kiszolgálása véget három dunai gőzöst a Sió-csatornán 

keresztül a Balatonra szállítottak. Az ekkora felújított II- es 1951-ben került a Balatoni Hajózási 

Vállalathoz. 1951-ben helyezték vízre, ekkor kapta a Pajtás nevet. Az eleve nem a Balatonra 

tervezett hajó befogadóképességét 150-ről 200 főre emelték.  

 1954. május 30-án 10.15-

kor indult Siófokról 

Balatonfüredre, majd 11.30-kor 

Tihanyba. Gyermeknap révén a 

fedélzetén rengeteg kiskorúval, 

akik ajándékba kapták az utat. 

Ekkor indult a füredi kikötőből a 

vitorlásverseny is. A túlzsúfolt 

hajó utasai a startpisztoly 

eldördülése után a fedélzet bal 

oldalára tömörültek, minek következtében a hajó dőlni kezdett. Vámosi Gyula fűtő a kazánházban 

érzékelte a bajt, a kazánból azonnal kiengedte a gőzt, ezzel elhárította a robbanásveszélyt. Gyors 

helyzetfelismerésével sok ember életét mentette meg, de ő maga a hullámsír áldozata lett. A víz 

még viszonylag sekély volt ezen a részen, a megdőlt hajó megfeneklett, utasai a félig kiálló 

hajórészeken kapaszkodtak meg. A közeli vitorlások azonnal a mentésükre siettek, ennek ellenére 

23 halálos áldozatot követelt a baleset, és 54 sérültet láttak el. Még napok múlva is találtak iszapba 

süllyedt holttesteket, melyeket a hajófenék maga alá temetett.  

 A vitorlásverseny résztvevői leeresztették a vásznat és a víz kimerésére szolgáló mericskével 

eveztek. „ Borzalmas kiabálás, jajgatás, sikoltozás fogadott bennünket. Aki a közelünkben volt, 

mindenki be akart mászni a vitorlásba. Attól lehetett tartani, hogy mi is elsüllyedünk. Köteleket 

dobtunk ki, hogy abba kapaszkodjanak, meg azt kértük, hogy maradjanak a vízben, úgy fogják csak 

a hajó oldalát. Nagyon nehezen tudtuk csak megértetni magunkat, mert pánikban voltak. Talán 4-5 

embert tudtunk egyszerre kivinni. A móló oldalához mentünk velük, ahol a partvédőmű kövein álló 

sétálók segítették ki az embereket.” /Halmosi János/  

 A baleset után átépítették, Siófokra keresztelték át (1956). Majd visszavitték a Dunára, itt 

Dömsöd néven teljesített szolgálatot. 1987-ben kivonták a forgalomból, osztrák tulajdonosa lett, aki 

állítólag motorjachtnak építtette át.  
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Megemlékezésül a balatonfüredi Tagore sétányon 1999-ben felavatták Raffay Béla szobrát. A 

hajóablakot formázó alapzatból egy segélykérő kéz nyúlik az ég felé.  

 

Forrás: Amiről a történelemkönyvek nem írnak: 

http://amirolatortenelem.blog.hu/2015/05/20/a_pajtas_gozhajo_tragediaja 

Csiri 

 

Sport 

Labdarúgás, ötödik helyen zártunk, az egycsoportos megyei II-ben folytathatjuk 

 

Az ötödik helyen zárta a bajnokságot labdarúgócsapatunk, így jövőre az immár egycsoportos, egész 

Somogy megye területére kiterjedő megyei II. osztályú bajnokságban indulhat. Ifistáink a tizedik 

helyen végeztek. 

Még nem közölt eredmények: 

Buzsák - Balatonberény 1:1 (U19: 0:3) 

Balatonberény - Öreglak 1:5 (U19: 6:2) 

Balatonszárszó - Balatonberény 4:1 (U19: 3:1) 

 
  

Impresszum 

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

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

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

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

A szeptemberi szám lapzártája augusztus 31.! 
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Kulturális élet és programok 

Barjákné Martin Judit rovata 

 

A Művelődési Ház állandó programjai 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja 

      17:30-19:30 Kango-jump klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

        17.00-18.00 Gerinctorna 

Csütörtök: 16.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket! 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör; HIP-HOP tánccsoport edzés 

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 

 

 

 

 

 

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

2018 nyári programok 

 

június 24. Búcsú és szezonnyitó, helyszín: szabadtéri színpad és környéke  

  Bővebb információ a 24. oldalon található plakáton! 

 

 

július 7. Mesefesztivál, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  14.00 Kalandpark, légvár kicsiknek és nagyoknak, söprögető játék, akkumulátoros  

   autók, bicikli pónik, népi játszótér, kézműves sátor  

  15.00 Mászófal és bungee trambulin 

  16.00 Sátorszínház a Fabula Bábszínházzal 

 

 

 

 

 

Tervezzük „Ügyes kezek” szakkör indítását: 

Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás, 

Süti-sütöde 

Várjuk a jelentkezőket! 

ÚJ! 

ÚJ! 
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 július 14. „Zene, ami kell”, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  20.00 Copacabana Brazil Showtánc 

  21.00 Wanted Zenekar koncertje 

 

augusztus 11. „Zene, ami kell”, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  20.00 M.É.Z. Együttes koncertje 

  Ír, skót tradicionális dallamok és Erin ír sztepp társulat bemutatója 

 

augusztus 20. Szent István Ünnepe, helyszín: szabadtéri színpad és környéke 

  20.00 Cserpes Laura, énekesnő műsora 

  20.45 Palcsó Tamás, énekes műsora 

  21.45 Fény- és lézerszínház 

  22.00 Tűzíjáték  

 

Rossz idő esetén a helyszín minden program esetében a Művelődési Ház (Balatonberény, Kossuth 

tér 1.) 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl 

 

Jeffrey Archer: Clifton-krónika 

Ennek a sorozatnak valóban varázsa van, tényleg a letehetetlen kategóriába tartozik. 

A történet már az első oldalaktól beszippantja az olvasót. 1919-ben veszi kezdetét és 1940-ig 

követhetjük a szereplők sorsát. Két család a gazdag Barrington és a szegény Clifton család sorsa 

fonódik össze a véletlen sors szeszélyéből. A kalandos meseszövés, olvasmányos forma nagy 

lendülettel viszi végig az eseményeket. A szegény és okos, igazi kis csavargó Harry Clifton a 

dokkok körül tölti napjait az  iskolából lógva. Az ő gyermek és ifjúkori éveit ismerhetjük meg az 

első kötetben. Harryt apja utáni vágya viszi a kikötőbe, hiszen a férfi itt dolgozott. A férfi eltűnése, 

A PARTNER AUTÓSISKOLA 

(nyilvántartási szám: 00484-2011) 

Tanfolyamot indít!!! 

2018. június 25-én 13.00 órakor 

Jelentkezni lehet: 

Személyesen: Balatonberény könyvtár! 

vagy 

Telefonon: 85/377-575 
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halála körüli titok az, amit próbál megfejteni ő is, ahogyan anyja sem tud semmi pontosat. Erről 

csupán három ember tud biztosat... 

 

Ifjúsági könyv: Benedek Elek: Szélike királykisasszony 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyen is 

túl, hol a kis kurta farkú malac túr, volt egy király, annak egy fia. János 

volt a neve. 

Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt: 

- Eredj, fiam, láss országot-világot, hadd pallérozódjál. Úgy lesz belőled 

derék ember. 

Így kezdődik Szélike királykisasszony meséje, azé a Szélike 

királykisasszonyé, akit János királyúrfi öt kenyeres pajtásával, 

Villámgyorssal, Hegyhordóval és a többiekkel együtt meghódít magának. 

Szélike királykisasszony ugyanis gyorsabban tud futni a legsebesebb 

szélnél is.  

 

 

Szórakoztató 

 

Színezd ki a képet! Jó szórakozást kívánok! 
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Program: Kézműves kirakodóvásár, légvár, 

kalandpark, gyermekjátékok 
- a Vöröskereszt sátrában: vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés 

- a Balatonberényért Egyesület sátrában: fazekas bemutató 

14.00 Megnyitó: Balatonberény ifjú tehetsége: Baán 

Gyöngy Beáta  

14.10 A Baglas Fundamentum Táncegyüttes nyitótánca 

14.30 Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület és barátai 

bemutatkozó műsora 

15.30 „Die Singenden Optimisten” – a németajkú 

polgárok kórusa 

16.00 Fabula Bábszínház: Vitéz László bábjáték 

17.00 Balatonberény ifjú tehetségeinek bemutatkozó 

műsora: Kabala tánccsoport, Kangoo Jumps Klub; 

Brassai Nóra, Dragonits Enikő, Hollander Hanna, 

Nyers Romina, Tikos Zsombor 

18.00 Hevesi Tamás koncertje 
20.00 Utcabál a Retrofon zenekarral 

 

 

 

  

BÚCSÚ ÉS SZEZONNYITÓ BALATONBERÉNY

2018. JÚNIUS 24.
 

 

 

 

 

 

 A PROGRAMOKON A RÉSZVÉTEL INGYENES! A MŰSORVÁLTOZÁS 

JOGÁT FENNTARTJUK! MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT 

SZERETETTEL VÁR BALATONBERÉNY KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA! 

Helyszín: Szabadtéri színpad és környéke 

Rossz idő esetén a programok helyszíne:  

Balatonberény, Művelődési Ház 
 

Bővebb Felvilágosítás: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

  Telefon: 06/85-377-575 

email: balatonberenykonyvtar@gmail.com 

www.balatonbereny.hu; facebook.com/balatonbereny.hu 

 

http://www.balatonbereny.hu/

