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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2019. január hó 

 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 31-én nyilvános ülést tartott. 

 

1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 31-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerinti állapította meg: 

1.Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről 

2. Pályázati kiírás civilszervezetek 2019. évi támogatására 

3. Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve 

4. Köztisztviselők 2019. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározása 

5. Általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

6. Településarculati kézikönyv és településkép-védelmi önkormányzati rendelet felülvizsgálata- 

I. forduló 

7. Balatonberényi Hírlap szerkesztői feladataira szerződés felülvizsgálata 

8. Balatonberény Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés-tervezete – I. forduló 

 

2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, 

intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. 

 

3. A képviselő-testület felhatalmazta Horváth László polgármestert, hogy a Balatoni törvény 

változása kapcsán a Miniszterelnökség előtt a vízparti terv szakmai egyeztetésében az 

önkormányzatot folyamatosan képviselje. 

 

4. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberény közigazgatási 

területén bejegyzett és működő civil szervezeteknek a 2019. évi rendezvényeik és működésük 

támogatására a pályázatot kihirdette, melyet a civil szervezetek 2019. február. 15-ig kötelesek 

benyújtani. A pályázatok elbírálására február végén kerül sor. 
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5. A testület jóváhagyta a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét. 

 

6. A képviselő-testület meghatározta a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőinek 2019. évre szóló teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat. 

Ezek elsősorban a pályázatok benyújtásával, az ez évi választásokkal, az elektronikus ügyintézéssel, 

a jogszerű, valamint szakszerű hivatali működéssel kapcsolatosak. 

 

7. Balatonberény Község Önkormányzatai Képviselő-testülete egyetértett a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala 2019/2020-as tanévre megállapított és kijelölt iskolai 

felvételi körzetével, mely szerint Balatonberény közigazgatási területe vonatkozásában a 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola került kijelölésre. 

 

8. A képviselő testület az Önkormányzati Főépítész bevonásával kezdeményezi a Településrendezési 

Eszközök (HÉSZ) módosításának előkészítését, továbbá a TRE, a TAK és Településkép védelmi 

rendeletek jogharmonizációjának kidolgozását. 

Az Önkormányzati Főépítészi feladatok megbízásos formában történő ellátására Tóth László 

főépítésszel köt szerződést, melynek aláírására a polgármestert felhatalmazta. 

 

9. A testület a Berényi Hírlap szerkesztésére Horváthné Kánya Enikővel megkötött megbízási 

szerződést 2019. január 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra meghosszabbította. 

 

10. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megkezdte a 2019. évi költségvetés 

tervezését és tárgyalását azzal, hogy azt a februári ülésen folytatja. A költségvetési rendelet 

elfogadásának határideje 2019. március 15. napja. 

                                                                                                 Horváth László                                   

                                                                                                  polgármester 

_________________________________________________________________________________ 

Újabb sikeres pályázat  

Kerékpáros útvonal vezet majd Balatonberénytől Vörsig 

 

Három település összefogásával, a balatonszentgyörgyi önkormányzat 

gesztorsága mellett a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00002 számon 

megítélt 470.392.316 forint támogatásból épülhet meg a Balatonberény - 

Balatonszentgyörgy - Vörs kerékpáros útvonal. 

Az új kerékpáros útvonal létrehozásával a közlekedési, illetve a turisztikai, 

üdülési (Balatoni Bringakörút - Kis-Balaton összekötése) célú 

kerékpározás feltételei egyaránt javulnak. A fejlesztés célja továbbá, hogy a 

biztonságos feltételek megteremtésével - a közvetlenül és közvetve 

kedvezményezett településeken - a környezetkímélő kerékpáros közlekedési mód elterjedését 

elősegítse. 

_________________________________________________________________________________ 
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BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 

(RÉSZLET) 

Hasznos információk 

 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal BALATONBERÉNYI KIRENDELTSÉGÉNEK  

ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 

Kedd Nincs ügyfélfogadás 

Szerda 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 

Csütörtök 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 

Péntek 8.00 - 12.00  

Elérhetőség: 

Balatonberény Község Önkormányzata  

8649 Balatonberény Kossuth tér 1. 

Telefon: 85/377- 482, Fax: 85/377- 857 

Hivatali kapu: 8649BERENY, KRID kód: 555250743  

e-mail: bbereny@t-online.hu 

honlap: www.balatonbereny.hu 

 

Postacím: Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal  

8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.  

Hivatali kapu: SGSML, KRID kód: 307091366  

A címzetes főjegyző fogadó napja: 

minden hónap utolsó csütörtök 10-15 óra 

e-mail: fojegyzo@balatonkeresztur.hu 

 

A Kirendeltségen az alábbi konkrét ügyek intézhetők: 

- közterület-használat 

- hulladékdíj visszatérítés 

- helyi adó ügyek 

- hagyatéki ügyek 

 

A Járási Hivatal és osztályainak elérhetőségei: 

Marcali Járási Hivatal 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000,  

e-mail: hivatal@marcali.gov.hu 

Osztályok: 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály, 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14., Telefon: 85/795-000 

Kormányablak és Okmányirodai Osztály 8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.,  gépjármű ügyintézés: 

06/85-795-023; személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél: 06/85-795-021; egyéni 

vállalkozás: 06/85-795-020 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8700 Marcali, Béke u. 21/A.,  

Telefon: 85/510-518 

Építésügyi Osztály 8700 Marcali, Posta köz 1.,Telefon: 85/515-255 

Földhivatali Osztály 8700 Marcali, Széchenyi utca 44., Telefon: 85/510-378 

Foglalkoztatási Osztály 8700 Marcali, Posta köz 1.,Telefon: 85/515-250 

Népegészségügyi Osztály 8700 Marcali, Béke u. 21.,Telefon: 85/515-380 

 

A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén a JÁRÁSI HIVATAL 

ÜGYSEGÉDJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE: Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatt:  

péntek: 8.00-12.00 óra között. 

BALATONKERESZTÚRI RENDŐRŐRS ELÉRHETŐSÉGE:  

8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 1. Tel.: 06/20-285-7024 

 

E.ON ügyfélszolgálat - Gáz és Villamos energiaszolgáltatás 

Vezetékes gázszolgáltatás információ: vezetékes telefonról: 06-52-512-401; mobiltelefonról: 06-

20/30/70-459-9711 hibabejelentés: 06-80-205-020hibabejelentés: 06-80-424-242, gazinfo@eon.hu 

Villamos energiaszolgáltatás információ: vezetékes telefonról: 06-52-512-400; mobiltelefonról: 06-

20/30/70-459-9600 hibabejelentés: 06-80-205-020, araminfo@eon.hu 

_________________________________________________________________________________ 

Felhívás 

 

A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának 

rendjéről szóló 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és három 

„Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a polgármester ad 

át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.  

Az elismerések adományozásra minden év március 30-ig tehetnek javaslatot: 

 a polgármester, a jegyző, 

 a képviselők, 

 a képviselő-testület bizottságainak tagjai, 

 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,  

 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos 

A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának, 

de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt. 

Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2019. március 30. napjáig. 

A javaslatokat Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. címre, 

vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mailcímre küldhetik. 

 

Balatonberény, 2018. december 6.           Tisztelettel: Horváth László sk. 

polgármester 

mailto:gazinfo@eon.hu
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Történelmünk 

Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet) 

 

1951-ben a Községi Tanács a korszerűsítette a strandot, és egy nagyméretű öltöző-vetkőző épületet 

építtetett. Később a kabinsorok kialakításával az épület feleslegessé vált, a strandi presszó és cukrászda 

lett itt elhelyezve, valamint később a SIOTOUR irodája.  

Több területen parkfejlesztés volt, így a Zsidó-domb környékén a Nefelejcs utca hosszában, a vasút 

mentén és a villasor, valamint az országút közötti részen. A vasút és az óvoda között korszerű gépkocsi 

parkírozó lett kiépítve, amely a csúnya látványt nyújtó nádas dzsungelt megszüntette. Ugyancsak szép 

park alakult ki az OKISZ és a villák közötti területen, amely korábban rossz képet nyújtó bozótos 

terület volt.  

 Kereskedelmi és vendéglátóhelyek korszerűsítése érdekében is történtek szerény lépések. A 

balatonmáriafürdői ÁFÉSZ a régi és kicsi strandi büfé helyett korszerű vendéglőt építtetett. Megépült 

a vasútállomás mellett a Kék-tó áruház, amely a korábbi nehézkes kereskedelmi hálózaton valamelyest 

javított. Ugyanakkor a község központjában van egy kis élelmiszerüzlet, amely méreteinél és 

korszerűtlenségével fogva csak a legszükségesebb élelmiszer ellátási igényt oldja meg. Kiépülőben 

van a strandi részen egy bazársor, amely ugyancsak az üdülővendégek és az átmenő forgalom 

szükségleteit elégíti ki.  

 Ahogy az üdülőhely fejlődött, szükségessé vált az idegenforgalmi szervek létrehozása. 1975-ben 

a SIOTOUR, majd 1976-ban a VOLÁNTOURIST létesített idegenforgalmi irodát. Létrejöttükkel 

szervezetté vált a lakások üdülés céljára történő kiadása. A SIOTOUR iroda vezetője Hajdu Istvánné 

lett, majd a VOLÁNTOURIST létesítése után annak irodája vezetését vette át. A SIOROUR vezetője 

pedig Pataky Károlyné lett. A korszerű kisüdülők, villák megépülésével megváltozott a szoba 

bérbeadásából származó jövedelem megoszlása. Míg korábban csak a törzslakosság adta bérbe 

szobáit, lakását nyaraltatás céljára, amely a jövedelmének vagy megélhetésének egy részét képezte, 

nagymértékben háttérbe szorult. Megszűnt a régi családias üdültetés, a meghitt kapcsolat az üdültetők 

és üdülők között, az üdültetés ma csupán pénzviszonyokat és jövedelem kiegészítést jelent. Az 

üdülőtulajdonosokból üdültetők lettek. A létrehozott kisvillák az újonnan parcellázott telkeken 

többségükben üdültetés céljára bérbeadás tárgyát képezik, és az üdülőtulajdonosok jövedelem 

kiegészítését szolgálják. Amíg régen az üdültetési idényben a törzslakosság a pajtában, vagy a 

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület február 21-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a 

Művelődési Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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mellékhelyiségekben húzta meg magát, hogy a nyaralóknak átadhassa a lakását, az üdülőtulajdonosok 

már a korszerűbben megépített garázsban vagy csónakházban töltik el a nyári nyaraltatás időszakát. A 

megépített villák csak tavasz és nyár elején, ősszel és az év többi szakában szolgálják egyéni 

pihenésüket. 

Az üdültetési idény fejlődése szükségessé tette egy önálló szervezet létrehozását, amely az  

üdültetéssel kapcsolatos ügyeket intézi és a Balaton parti gazdálkodás és az üdülőterület gondozását 

látja el. 1982-ben létrejött a Községi Közös Tanács Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ), 

melynek vezetője Horváth László építés technikus lett. Ezt követően nézzük meg a Községi Tanács 

üdülőhelyi ügyintézőjének kimutatását Balatonberény 1984-es évi vendégforgalmáról. 

 

Balatonberény 1984. évi vendégforgalma 

 Üdülő egység: Napi férőhely: Eltöltött vendégnap: 

1. OKISZ 400 45.180 

2. Zala megye 360 28.500 

3. Vas megye 285 35.050 

4. Baranya megye 120 11.250 

5. Zalaegerszeg, Nagykanizsa városok 65 3.600 

6. Mátra Vidéki KTSZ 10 2.300 

7. Budapesti Bőrdíszmű KTSZ 10 385 

8. Zala Megyei Vendéglátó Vállalat 38 2.450 

9. FERROELEKTRONIKA  Üdülő 10 898 

10. Lapkiadó Vállalat 80 9.360 

11. Honvédség 110 4.765 

12. Zala Megyei Kisker. 40 2.150 

13. Hortobágy menti Vízitársulat 10 270 

14. Komló Városi Tanács 85 5.640 

15. Baja Városi Tanács 38 3.500 

16. Gázolajipari Vállalat 15 1.220 

17. Kemping 1.000 63.990 

18. Strand 814 70.185 

19. Magánvillák 444 2.515 

20. SIOROUR 198 29.950 

21. VOLÁNTOURIST 685 96.020 

22. Közületi táborok 400 17.020 

Összesen:  5.217 438.238 

 
Az adatokból látjuk, hogy nyári üdültetési idényben a község lakossága az 1200 lakón kívül még 

5217 fővel emelkedik, így az állandó itt tartózkodók napi 6428 főt tesznek ki, ehhez még hozzájön az 

átmenő forgalom, amely ugyancsak a napi ellátását Balatonberényben kívánja kielégíteni.   
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 A hét két utolsó napján, szombaton és vasárnap a napi vendégforgalom eléri a 8-10.000 főt. Ehhez 

a jelenlegi kereskedelmi és vendéglátó egységek a korszerű ellátás érdekében elégtelenek. Csak nagy 

erőfeszítések árán tudják ezt biztosítani.  

  Szükségszerű, hogy a törzslakosság és az üdülő vendégforgalom korszerű és szakszerű ellátása 

érdekében a jövőben a kereskedelmi és vendéglátó egységeket bővítsék és korszerűsítsék. 

 

 

Környezetünk 

A vadcitromról általában 

 

Gazdag C vitamin forrásunk a citrom, télen gyakori betegségekre különösen ajánlott a fogyasztása, 

mint nátha, megfázás. De, hogy a saját kertünkből is termő citromfáról szüreteljük ezt a gyümölcsöt, 

azt kétkedve fogadjuk. Pedig itt a megoldás, a vadcitrom fája télálló!  

Én egy felvidéki falucskában, Medvén találkoztam vele 

egy parkban. Tehát tőlünk északra is megtalálható és terem 

/kb. 10 éves/. Decemberben a bokor alatt sok-sok termés volt 

látható. Az én berényi díszkertemben még csak 2 éves és nem 

terem... Október-novemberben érik a gyümölcse, a birshez 

hasonlóan tárolható. Erős illatú, kevés lé nyerhető belőle, 

sokmagvú, a héja nem használható. 

Kinek ajánlható az udvarába? Ahol kisgyermek van a 

családban és hozzáférhet, annak semmiesetre sem, mert 4-5 

cm-es tüskéi vannak és még a vastag kesztyű sem véd meg bennünket tőle. Ezért ha termő bokrunk 

van, tüskéinek egy részét tavasszal el kell távolítani.  

Összefoglalva, ezt a növényt inkább csak dísznövényként tartsuk! Tavasszal az illatos virágai, 

majd termései mediterrán hangulatot varázsolnak pihenő vagy virágos kertünkben. (Akit érdekel, még 

pár szem magot tudok adni. Ha valaki saját maga akarja szaporítani...) 

        Gulyás Zoltán 

_________________________________________________________________________________ 

Az időjárás alakulása 2018-ban Balatonberényben és környékén 

 

Emberi tulajdonság, hogy gyorsan felejtünk. Egy távozó év végén jó felidézni a történteket. Ebben 

segítek időjárási feljegyzéseim közreadásával. 

Január: Enyhe, esős időjárás volt szinte egész hónapban. 15-ig nem volt fagy. 15-től 31-ig 7 

alkalommal volt csak reggelente -2 oC. Igazi mediterrán tél. Ilyen meleg hónap télen talán sosem volt 

nálunk. 

Február: Hidegebb volt jóval, mint a január. Reggelente mínuszok voltak zömmel, délben és este nem 

volt mínusz. 24-én kemény szibériai hidegek jöttek március 2-ig. 0 oC fölé nem emelkedett a 

hőmérséklet. 28-án este -13 oC volt. 
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Március: Elsején a tél leghidegebb reggele. Berényben -17 oC. 1-5-ig téli napok. 6-tól 17-ig tavaszias 

idő. Mediterrán ciklonok délnyugatról esőt hoztak. 18-19. hétvégi ítéletidő. Havazás, hófúvások és 

ónos eső (Békés megye) nehezítette a közlekedést. A fél ország megbénult, vezetékszakadás, több 

tízezren áram nélkül maradtak. Ez az ítéletidő Berényt elkerülte. A hónap vége tavaszias, sok esővel.  

Április: Erre a hónapra nem lehetett panasz. 1-10-ig kellemes tavaszias idő volt. 11-30-ig inkább 

nyárias volt az időjárás. 30-án 28 oC-ot mértem. 

Május: A hőmérsékletre nincs panasz, csupán 4 nap mutatott a hőmérő higanyszála 20 oC-nál 

alacsonyabb hőt egész hónapban (14-18-ig). A többi napon 20 oC felett melegedhettünk a déli órákban. 

A hónap vége meleg volt. 31-én 30 oC-os kánikula. 

Június: A hónap eleje kellemesen meleg. 8-ról 9-ére éjjel hatalmas vihar vonult át az országon, délről 

északra. Dombóváron egy nagy fa autóra esett, a benne lévő 5 utas közül négyen meghaltak. Elég sok 

eső esett. Jellemző volt kis területen nagy mennyiségű csapadék. 5 kánikulai nap volt, szétszórva a 

hónapban. 

Július: Zömmel meleg nyári napok voltak, aránylag sok csapadékkal. A hó végén négy kánikulai nap. 

11-én 30mm eső esett. 

Augusztus: A hőség nem hiányzott ebben a hónapban sem. 3-án, pénteken heves zivatar volt 

Gyenesdiáson. Egy celldömölki család az eső elől egy fa alá menekült. A villám belecsapott. A férfit 

és a nőt újraélesztették. Az anya egy hét múlva meghalt. A Balaton vize 29 oC. 13 kánikulai nap volt. 

26-án esős, hűvös idő. Az olasz Alpokban 30 cm hó esett. 

Szeptember: 1-től 21-ig meleg nyári napok voltak, 20 oC feletti hőmérséklettel. 22-től 30-ig 20 oC alatt 

volt a levegő. 

Október: Kellemes, meleg, száraz napok jöttek. Jó volt kint lenni. A hőmérséklet négy nap elérte a  

20 oC-ot, a többi napon alatta volt. Jelentkezett a szárazság. 

November: Kissé hűlt a hőmérséklet: 1-jétől 16-ig 10-18 oC-ig; 17-től 30-ig 10 oC alatt volt. 29-én 

reggel -4 oC, 30-án reggel -7 oC, délben -2, este -4 oC. 

December: Reggel és este voltak mínuszok, de csak -1, -2 oC. A leghidegebb 17-én és 20-án volt,  

-4 oC reggel. 14-én és 15-én 5-6 cm körüli hó esett, ez gyorsan el is olvadt. Karácsonykor dél körül 

+2, +5 oC (másnap). 

 

Néhány érdekes tudományos adat 

„Vakond” a vörös bolygón. November 26-án este Marsot ért az USA Földi szondája. 460 millió km-t 

tett meg, és lefékezve landolt a Mars bolygó felszínén. Tudományos méréseket végez. 

A kínaiak Hold szondája a Hold felénk nem fordított részén szállt le. Ott teljes sötétség van. 

Meteorológusok mondták a napokban, 1901-től 2018-ig a 2018-as év volt a legmelegebb a Földön. 

Berényben meleg hónap volt április, augusztus, október. 

Melegszik az éghajlatunk. Ennek ismeretében nem nagyon számíthatunk napokig tartó mínusz 8-12 
oC-os hidegre, ami ahhoz szükséges, hogy a Balaton biztonságos jégrétegre fagyjon be, 10-12 cm-re. 



III. évfolyam, 2. szám 2019. február 

 

9 
 

A csapadékmennyiség alakulása 2018-ban Balatonberényben 

Hónap Mennyiség Hónap Mennyiség 

Január 15 mm Július 73 mm 

Február 85 mm Augusztus 82 mm 

Március 96 mm Szeptember 109 mm 

Április 17 mm Október 21 mm 

Május 80 mm November 32 mm 

Június 84 mm December 13 mm 

Összesen 377 mm Összesen 330 mm 

 

Egész évi csapadék összesen: 707 mm 

Tóth Lajos ny. tanár 

 

 

Közérdekű információk - Olvasói cikkek 

Védőnői felhívás 

Kedves Lányok, Asszonyok! 

 

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PLUSZ VIZSGÁLATTAL! 

 

Községünk is csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-

00001 számú „Komplex népegészségügyi szűrések” 

elnevezésű kiemelt projekt HPV prevalencia meghatározás 

céljából nyert pályázathoz, melyet a Synlab Hungary Kft. 

koordinál. A szűrésen 25-65 év közötti hölgyek vehetnek részt. 

Az eljárás lényege, hogy a méhnyak szűrése kiegészül még egy 

vizsgálattal, mely pontosan megállapítja, hogy a szűrendő 

hölgy Humán Papillóma vírussal /HPV/ fertőzött-e.  A vírus 

jelenléte a méhszájon évekig lehet tünetmentes, kimutatása 

azért fontos, mert jelenléte évek alatt, rosszindulatú folyamat okozója lehet. A hölgyek számára a 

mintavétel nem megterhelő, annyival másabb, mint egy cytológiai vizsgálat, hogy a levett mintát 

eggyel több helyre küldjük. A vizsgálat ingyenes, helyben történik a Védőnői Szolgálat 

rendelőjében, az eredményt mindenki kézhez kapja. 20 mintavételre van lehetőségünk, a vizsgálatok 

2019. március hónap elején lesznek, előzetes időpont egyeztetés szükséges a Védőnői Szolgálatnál 

/Béke u. 2./ vagy a 20/5755-085–ös telefonszámon. Amennyiben nagyobb az érdeklődés, a keretszám 

módosítására lehetőség van, ezért kérnénk a jelentkezőket, február 28-ig érdeklődjenek. Kérdéseikkel 

is forduljanak hozzánk bizalommal! 

 

Balatonberény, 2019. február 11.                                                     Lipicsné Salamon Ágnes 

             védőnő 

_________________________________________________________________________________ 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

2018 decembere. Ünnepre készülődtünk. Télapót, Karácsonyt vártunk, melyek varázslatos napok 

óvodásaink számára. Szorgosan díszítettük fel óvodánk falait, ablakait, verseket, énekeket tanultunk, 

meghitt hangulatot teremtve az ünnepi ráhangolódásra. Tettük szorgosan a „dolgainkat”, mert ugye 

nekünk ez a „munkánk”, míg Anya, Apa dolgozik. Azonban nem csak mi szorgoskodtunk, hanem 

óvodánk falain kívül is jólelkű emberek azon fáradoztak, hogy vajon mivel lephetnék meg ovisainkat, 

még boldogabb mosolyt csalva arcukra. Meglepődve tapasztaltuk, hogy egymás után adták át 

egymásnak a kilincset, s hozták felajánlásaikat, szebbnél szebb ajándékaikat úgy, mint: cipőket, 

csizmákat, játékokat, édességeket, gyümölcsöket, fenyőfát, készpénzt. Döbbenet volt számunkra, 

hogy elsősorban olyan emberektől kaptuk mindezeket, akiknek már nincs, illetve nem is volt 

érdekeltségük az Óvoda felé. Elgondolkodtató, hogy milyen sok jószívű ember él Balatonberényben. 

Az alábbi személyeknek nagyon szépen köszönjük Ifiné Bodó Erzsébet tagintézmény-vezető nevében 

is az önzetlen felajánlásukat: 

Balatonberényért Egyesület, Vöröskereszt helyi szervezete, Ujj Balázs, Peter és Maria Dienhard, 

Teresa és Helmut Lahn, Viszti Zoltán, Adalbert Serafin-Helga Ensminger, Hosszú András és Kati. 

Köszönjük Szépen! 

              Szántó Annamária 

         óvodapedagógus 

_________________________________________________________________________________ 

A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük 

 

Az idei Magyar Kultúra napja programjának összeállítása nem kis fejtörést okozott 

egyesületünknek. Hiszen egyrészről a tavalyi műsorral, Sebestyén Márta koncertjével elég magasra 

tettük a mércét, másrészről pedig az ekkor átadásra kerülő díjunk névadójának, Vörös Józsefnek kettős 

(vagyis tulajdonképpen inkább hármas) évfordulói miatt a róla való megemlékezésről is 

gondolkodtunk. 

Ez utóbbira aztán hamarabb jött a megoldás, Kovács Ilona Hugi néni személyében, akinek terveiről 

értesülve egyeztetésekbe kezdtünk, hogy a Vörös József életútjáról készülő könyvének bemutatója 

legyen az ünnepség egyik fontos eleme. 

Nemsokára aztán sikerült a fellépők személyében is döntést hozni, az alkalomra való tekintettel a 

Szélkiáltó együttesre esett a választásunk, akik magyar (és külföldi) költők megzenésített verseit adják 

elő, akusztikus hangszereken. Természetesen az ilyenkor megszokott színdarabot sem akartuk 

kihagyni, melyre vonatkozóan Kellér Dezső egy bohózata mellett döntöttünk. 

Sok-sok szervezés, egyeztetés és próba után érkezett el január 19., szombat délután három óra. Az 

alkalomra zsúfolásig megtelt művelődési ház közönsége először Szélkiáltó együttes remek hangulatú 

koncertjét hallgathatta meg, melyet rövid szünet követett. A második rész a „De ne írja meg 

szerkesztő…!” című jelenettel indult, mellyel sikerült nevetésre fakasztani a megjelenteket. Ezt 

követően aztán kicsit komolyabb vizekre eveztünk, Vörös József, balatonberényi plébános életéről és 

munkásságáról szóló könyvet mutatta be nekünk Berta Tibor ezredes, általános helynök, aki nem 

mellesleg Vörös József unokaöccse, majd Ángyán Veronika énekelte el az egykori, szívünknek oly 
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kedves plébánosunk egyik versét, mely dallama megegyezik az „A csitári hegyek alatt” kezdetű 

népdaléval. 

Végül pedig átadásra került a Vörös József-díj, melyet ezúttal a hagyományőrző bábtáncoltató 

betlehemes csoport kapott, akiknek nevében Osvald Bálint mondott köszönetet a kitüntetésért. A 

műsor zárásaként egy 1981-es rádióinterjút hallgathattunk meg, mely Vörös Józseffel készült, illetve 

szerettük volna bemutatni még azt a rövid filmet is, melyben az 1962-es bábtáncoltatós betlehemet 

láthattuk volna, de sajnos a technika ördöge közbeszólt, így ezt már nem tudtuk levetíteni.  

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az ünnepségről, mely nagy örömmel tölt el minket, de 

szeretnénk hangsúlyozni, hogy ehhez nemcsak a mi munkánk, hanem Hugi néni szervezése, 

könyvének bemutatása, és az ahhoz kapcsolódó programok is nagyban hozzájárultak. 

Ezúton mondunk tehát köszönetet elsősorban neki, valamint mindazoknak, akik segítették, 

támogatták az egyesületet, többek között a művelődési ház dolgozóinak, tagságunk családjának és 

hozzátartozóinak, akik a rendezvényen segédkeztek vagy a hátteret biztosították ahhoz, hogy ez a 

rendezvény létrejöhessen. 

Valamint ezúton ajánlom mindenki figyelmébe a Vörös József életútja című könyvet. Akik 

ismerték „mindenki plébijét”, azok biztosan örömmel emlékeznek vissza és szívesen olvasnak róla, 

azok számára pedig, akik már nem találkozhattak vele, talán közelebb hozza az atya személyét, és 

segít megérteni azt, miért is van egy látszólag egyszerű papnak ekkora kultusza Balatonberényben. 

 

A Balatonberényért Egyesület nevében: Bató Bernadett 

 
_________________________________________________________________________________ 

Projektzáró a Szentgyörgy Tanodában 

 

A Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány nyertes pályázata keretében indítottuk 

2017. február 1-én a Szentgyörgy Tanodát a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 

tanulóinak bevonásával. A két év hamar eltelt, és most elérkezett az a pillanat, amikor visszatekintve 

feltehetjük a kérdést: Mi a tanoda hozadéka? Kiszámolható? Megmérhető? 

 Természetesen a mérésekből, a feltett kérdésekre adott válaszokból valami lemérhető, de mi a fontos?  

Ottné Bene Teréz kolléganő, a Szentgyörgy Tanoda projektmenedzsere szakmai beszámolójában 

elmondta, hogy a fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások során a szövegértés és a matematika 

kompetenciák fejlesztése, kiemelt szerepet kapott: 

 „A szövegértés terén az értő olvasás mellett az alapvető kommunikációs eszközök elsajátítása, a 

szóbeli kifejezések, kifejezőeszközök, a szókincs fejlesztése a legfontosabb célok. E célok elérése 



III. évfolyam, 2. szám 2019. február 

 

12 
 

érdekében változatos módszereket alkalmaztak, ahol fontos szerepet kapott az IKT eszközök 

használata mellett a szerepjáték.  

Matematikából a hátrányos helyzetű gyerekek esetében nagy szükség van a felzárkóztatásra. Az 

alapkészségek fejlesztése mellett fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megszeressék a matematikát, 

felismerve annak gyakorlati jelentőségét. A gondolkodást fejlesztő, gyakorlati problémákba 

beágyazott feladatok segítik az eligazodást a mindennapi életben. 

A tantárgyi felkészítés, segítségnyújtás mellett fontosnak tartottuk a tanulók tehetségét is fejleszteni. 

A tanoda programunk fontos feladata volt, hogy segítse a tanulók továbbtanulását, pályaválasztását, 

életpálya-építését, önismeretének, pozitív jövőképének kialakulását. Mindez különböző programok, 

rendezvények szervezésével és iskolán kívüli szakemberek bevonásával valósult meg pl. 

drámapedagógiai foglalkozás, pályaorientációs foglalkozás, szerepmodellek bemutatása. Több 

karriertervezést segítő, munkaerőpiaci szereplőkkel történő találkozáshoz kötődő programot is 

szerveztünk.” 

A szociális hátrányok kompenzálása, a 

közösségfejlesztés érdekében különböző nyílt 

kulturális események, sportfoglalkozások, 

szabadidős tevékenységek valósultak meg a 2 

év alatt. 

A 2019. január 25-i záró rendezvényen 

közreműködtek a 7-8. osztályos tanodás 

énekkarosok Horváth Zoltánné kórusvezető 

irányításával: 

 a „Kis kece lányom” című dalt gitáron 

kísérte Bogdán Brigitta 8. oszt. 

 az „Akkor szép az erdő” című dalt fuvolán kísérte Kovács Szidónia 8. oszt. 

 a „Virágom” című dalt klarinéton kísérte Nyers Romina 7. oszt 

 Arany János: Walesi bárdok című művét a 7. osztályos tanodás fiúk adták elő, betanította Czirákiné 

Farkas Katalin gyógypedagógus-tanító mentortanár. 

- Egy részletet láthattunk Petőfi Sándor - János Vitéz című művéből, Izsóné Recseg Klára magyar- 

történelem szakos, gyógypedagógus kolléganő betanításával. 

-  Vörösmarty Mihály Petike című művét tekinthettük meg, a 7-8. osztályos tanodások átiratában, 

betanította Vargáné Simon Zsuzsanna magyar-történelem szakos tanárnő. 

A projektzáró ünnepséget Dr. Lutter Imre Radnóti- és Wlassics-díjas előadóművész, drámapedagógus 

és médiaszakember, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökének,- jelen projektben 

pályázatkezelő szakember- összegzését hallhattuk. Ezt követően Kiss László Csokonai és Bessenyei 

díjas szakértő, a Magyar Kultúra Lovagja, a tanoda programunkban a drámapedagógiai foglalkozások, 

önismereti gyakorlatok, szerepmodell gyakorlatok vezetője mondta el összegző gondolatait. 
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A zárszóban Bencze Beáta intézményvezető megköszönte a Balatonszentgyörgyi Iskolaszék a 

Gyermekekért Alapítványnak, hogy sikeres pályázatuk révén a diákok kiléphettek az iskola falai 

közül, a falujukból, a megszokott környezetükből és új élményekkel, tapasztalatokkal gyarapodhattak 

a Szentgyörgy Tanoda két éves működése során. Továbbá Ottné Bene Teréz kolléganőnek, az Iskolai 

Alapítvány elnökének, hogy két éven át szakmailag támogatta és felelősséggel vezette a Szentgyörgy 

Tanoda munkáját. 

Szentgyörgy Tanoda 

vezetése 

 

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: 17.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket! 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;  

       17.30-19.30 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 

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

2019 februári-márciusi programok 

 

Február 23. 15:00  Családi farsang 

Március 9. 14:00 I. Sport- és egészségnap 

Március 15. 15:00 Ünnepi megemlékezés 

Március 23. 15:00 III. Adok-veszek, csere-bere 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

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 márciusi szám lapzártája február 28.! 
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--- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boszorkánybál 

 

Tizenötödik alkalommal került megrendezésre a 

Boszorkánybál január 26-án, szombaton, a 

Művelődési Házban. Hetvenkét boszorkány 

ünnepelt közösen kiváló hangulatban. A 

boszorkányokat várta a szokásos alkoholos és 

alkoholmentes bólé és egy hivatásos Jósnő is. Volt 

ismét Főboszi választás, akit jövőre a zsűribe 

visszavárunk. A műsorok ismét színesek voltak, a 

boszik kitettek magukért, hogy egymást 

szórakoztassák. Bemutatkozott a Kangoo - Jumps 

csoport egy boszorkányos koreográfiával, 

fellépett a Fergeteges forgatag csapata, akik már 

nagyon sok éve velünk tartanak, és a helyi boszorkányok is előadtak egy vicces műsort. Nagyon 

örülünk, hogy ennyien velünk mulattak az idén, jövőre visszavárunk mindenkit egy hasonlóan jó 

bulira! 

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

I. Sport- és egészségnap 

 

2019. március 9-én 14 órakor kerül megrendezésre  

a Művelődési Házban  

az I. Sport- és egészségnap  

Balogh Tímea rendezésében. 

 

Meghívott edzők, oktatók: 

Molnár Ildikó – Etka Jóga (Nagykanizsa) 

Molnár Zsófi és Molnár Mercédesz – Ironbox (Nagykanizsa) 

Németh Dávid – Zumba (Zalaegerszeg) 

Fazekas Róbert – Dance (Budapest) 

Balogh Tímea – Aerobic (Balatonberény) 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 
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Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl 

 

Gyermek- és ifjúsági irodalom: 

Fedina Lídia: Klaudia – Ezek a fiúk  

Klaudia körül ezúttal krimibe illő kavargás támad. Próbál-e Klaudia a régi 

ellenszenvet félretéve segíteni Mariettának, aki ezúttal komoly bajba kerül? 

Célhoz vezetnek-e a hazugságok, amikkel Marietta igyekszik menteni 

magát? Mi lesz Marcival, Klaudia öccsével, és a haverjával, Satyóval, aki 

nagy zűrbe keveredik? Valódiak-e a selfie-k, és ki van a legcikibb képen? 

Kirúgják-e Mariettát és Satyót az iskolából? No, és Géb hogyan viseli, hogy 

Klaudia szakított vele? Vajon visszatér Mariettához? Rengeteg kérdés, 

amelyekre ez az izgalmas könyv válaszol. 

Egy történet a selfie-kről, a meggondolatlanságról, a becsületről és az 

egymás mellett való kiállásról. 

 

Tony Wolf: Mesél az erdő – A sárkányokról 

A Végtelen hegyeken túl, a törpék falujától nem messze található Sárkányföld, 

melynek lakói kissé heves természetűek. Hát még a kis sárkányok! Valóságos 

ördögfiókák, akik mindig valami rosszban sántikálnak. Ám még rajtuk is 

túltesz Franz, a fekete törpe, akit sok-sok évvel ezelőtt száműzött a törpék 

népe, mert gonosz dolgokat művelt. Most éppen bosszút forral, amihez 

szüksége van egy tűzokádó sárkányra. Tony Wolf közkedvelt sorozatának 

hatodik részében az erdő lakói új megpróbáltatások elé néznek. Hogy végül ki 

lesz a győztes, kiderül a meséből, melyet ezúttal is elragadó illusztrációk 

tesznek még élvezetesebbé. 

 

Felnőtt irodalom:  

Raphaelle Giordano: A második életed akkor kezdődik, amikor megérted, hogy csak egy van 

A harmincnyolc és negyed éves Camille-nak látszólag mindene megvan, 

hogy boldog legyen. Miért érzi mégis úgy, hogy elillant ez a boldogság? 

Arra vágyik, hogy visszataláljon az öröm és a kiteljesedés útjára. 

Amikor a rutinológus Claude felajánlja, hogy eredeti módszerével a 

segítségére lesz ebben, szinte habozás nélkül beleveti magát a kalandba, 

hogy meghódítsa az álmait... 

Egy asszony különleges utazása a boldogtalan, kiüresedett életből egy 

célokkal teli, igazi élet felé, az Eat, pray, love és Az alkimista 

rajongóinak. A regény végén megtalálhatjuk a Camille terápiája során 

alkalmazott eszközök, módszerek leírását, magyarázatát, hogy 

magunkon is kipróbálhassuk akár. A szerző író, festőművész és kreatív 

coach - a rutinológia az általa kidolgozott módszer fantázianeve. 
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Családi Farsang 

 

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a  

2019. február 23-án 15 órakor kezdődő „batyus” farsangi 

mulatságunkra. 

 

JELMEZVERSENY:  

a legötletesebb maskarákat díjazzuk! 

 

Ha felnőtt vagy és velünk tartasz, jelmezben érkezel, 

Süssél sütit magadnak, mert amit hozol, azt eszel! 

Asztalodra hozzál fánkot, üdítőt, ha szomjaznál. 

Gyere velünk mulatni, mert Itt a farsang, áll a bál… 

 

 

Jelmezben érkezőknek a belépés ingyenes 

Mindenki másnak a belépőjegy 500 Ft 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!  
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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES 

CSALÁDJÁT  

2019. MÁRCIUS 15-ÉN 15.00 ÓRAKOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE! 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND: HORVÁTH PÉTER ALPOLGÁRMESTER ÚR  

AZ ÜNNEPI MŰSORBAN FELLÉPNEK:  

 A CSICSERGŐ ÓVODA NÖVENDÉKEI  

 A BALATONSZENTGYÖRGYI DOBÓ ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TANULÓI  

 A BALATONBERÉNY NYUGDÍJAS EGYESÜLET DALKÖRE  

 

KOSZORÚZÁS A KOSSUTH SZOBORNÁL  

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR BALATONBERÉNY 

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA! 
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Balatonberényben, a Művelődési Házban,  

2019. április 13-án, szombaton 15.00 órától,  

a könyvtár szervezésében 

13. alkalommal József Attila születésnapja alkalmából költészet napi 

szavalóversenyt rendezünk. 

 

Nevezni szabadon választott, korosztálynak megfelelő verssel, mesével, 

és prózával lehet. 

 

Kérem a nevezéseket a könyvtárban jelezni! 

 

Minden résztvevőt díjazunk! 

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

 

 

 


