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Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

 

185/2021.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Siófoki Tankerületi 

Központ TK/142/04071-42/2021. számú átiratát, és Balatonberény település esetében a kijelölt 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola feladatellátási hellyel egyetértett. 

 

186/2021.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém – Balaton 2023 „A régió 

infrastrukturális beruházásai Balatonberény Múltház Múzeum felújítása” elnevezésű, OC-INF/1-

2021-5520 azonosító számú pályázatban a komplex építészeti tervdokumentáció elkészítése 

feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárásban megállapította, hogy eredményes volt, az ajánlatok 

érvényesek.  Az eljárás nyerteseként hirdette ki Karvalics Alexandra okleveles építészmérnök 

egyéni vállalkozót, bruttó 995.6500 Ft összegű ajánlási árral. A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

187/2021.(XII.14.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a Balatonberényi Naturista Strand fejlesztésére benyújtandó Kisfaludy 2030 

pályázatról szóló tájékoztatót megismerte és azt tudomásul vette. 

 

2/2022. (I.6.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény, Bartók u. 6/A. szám alatti 

lakás bérlőjéül 2022. március 31. napjáig szóló határozott időre Bogdán Lajos és Szalontai 

Veronika Főnyed, Kossuth u. 36. szám alatti lakosokat jelölte ki havi 50.000 Ft bérleti díj mellett. 

A képviselő-testület felkérte a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

bérleti szerződést a kijelölt bérlőkkel kösse meg.  

 

3/2022.(I.6.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém – Balaton 2023 „A régió 

infrastrukturális beruházásai Balatonberény Múltház Múzeum felújítása” elnevezésű, OC-INF/1-

2021-5520 azonosító számú pályázatban a közbeszerzési eljárásban megállapította, hogy 

eredményes volt, az ajánlatok érvényesek.  Az eljárás nyerteseként hirdette ki a Nyíri Ügyvédi 

Irodát, bruttó 787.400 Ft összegű legkedvezőbb ajánlási árral. A képviselő-testület felhatalmazta 

a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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HIRDETMÉNY A CSALÁDSEGÍTŐK FOGADÓÓRÁINAK AKTUÁLIS RENDJÉRŐL 

Érvényes: 2021. november 1. napjától 

 

Család- és gyerekjóléti szolgálat ügyfélfogadási ideje*: 

Körzet Település Ideje: Helye: 

 

 

 

 

 

 

családsegítő: 

Petri Ágnes 

 

telefonszáma: 

06308200933 

Balatonkeresztúr Hétfő: 10:00 – 12:00 

óráig 

Kedd: 13:00 – 15:00 

óráig 

Balatonkeresztúri 

Alapszolgáltatási 

Központ 

Balatonkeresztúr, 

Iskola utca 3. 

Balatonmáriafürdő 

Szőkedencs* Szerda: 9:00 – 

10:00 óráig 

BAKP. Nappali 

Intézménye 

Balatonszentgyörgy, 

Berzsenyi u. 86. 

Vörs* 

Hollád* 

Szegerdő* 

Balatonberény Csütörtök: 9.00– 

11.00 óráig 

BAKP. Nappali 

Intézménye 

Balatonberény, Kossuth 

u. 12. 

családsegítő: 

Pungor-Horváth 

Barbara 

 

telefonszáma: 

06308200932 

Balatonszentgyörgy* 

 

Hétfő: 9:00 – 10:00 óráig 

BAKP. Nappali Intézménye 

Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 86. 

 

Csütörtök: 13.00– 15.00 óráig 

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 

Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. 

Tikos* 

 

Főnyed* 

 

*Helyettesítés keretében van ellátva. A hirdetmény tartalma visszavonásig érvényes. 

A családsegítők egymást helyettesítik és munkanapokon, munkaidőben (8-16.00 óra között), 

fogadóórán kívül telefonon elérhetők. Egyéb időpontban, krízishelyzetben a készenléti szolgálatot 

szíveskedjenek hívni (06309787043)! Kérem, hogy lehetőség szerint egyeztessenek telefonon 

előre időpontot és a személyes találkozások alkalmával feltétlenül tartsák be a vírusfertőzést 

megelőző védőintézkedéseket! 

 

Kelt: Balatonkeresztúr, 2021. november 1. 

                   Megértésüket köszönöm: 

                                                                                                                    Pungor-Horváth Barbara 

                                                                                                                               intézményvezető 

______________________________________________________________________________ 



VI. évfolyam, 1. szám 2022. január 

 

4 
 

Balatonberény 900 éves évfordulójának ünnepléséről 

 

Balatonberény első hiteles írásos 

említése 1121-ből az Almádi 

monostor alapítóleveléből 

származik, a 900 éves évfordulót 

december második hetében 

ünnepelte a település. 

December 9-én, csütörtökön – a 

falu fogadott ünnepén – az esti 

szentmise keretében Ungvárszki Imre atya felszentelte a jubileumi 

zászlót, ami később a hivatal épületében kapott helyet.  

December 12-én vasárnap délelőtt került sor az emléktábla-

avatásra, melynek alkalmából ünnepi beszédet mondott 

Horváth László polgármester. Ezt követően Gájer Tamás 

előadásában meghallgattuk Radnóti Miklós Nem tudhatom 

című versét, majd a Légy jó mindhalálig musical, Az élet 

szép című betétdalát. Az önkormányzat épületének 

homlokzati falán elhelyezett emléktáblát díszvendégünk 

Huszti Gábor Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, 

Horváth László polgármester, Horváth Péter 

alpolgármester és a Képviselő-testület tagjai: dr. Várszegi 

József, Gazda János, Varga Zsolt János leplezték le. 

A táblaavatást követően a parti sétányon egy emlékfát 

– kocsányos tölgyet – is ültettek a megjelentek. A 

tölgyről kihelyezett tábla ad információt az arra 

járóknak. 

A programsorozatot a 3B Turisztikai Egyesület 

jóvoltából épült és Balatonberény Község 

Önkormányzata által támogatott kilátó felavatása zárta. 

A Hamvas Béla kilátó 

lábánál Horváth Péter 

alpolgármester, mint az önkormányzatot képviselő egyesületi tag 

tartott rövid ünnepi beszédet. Külön köszönetet mondott a kilátó 

megvalósításáért Balla Györgynek, a 3B Turisztikai Egyesület 

elnökének, Horváth Máténak, az egyesület menedzserének, 

Fehér Lászlónak a műszaki véleményezésért, az 
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önkormányzatnak, valamint Szokodi Zsoltnak, a terület tulajdonosának, aki ingyen bocsátotta 

rendelkezésünkre a kilátó területét.  

A nemzeti színű szalag átvágását követően felmentek az egybegyűltek a kilátó tetejére, ahonnét a 

szeles, napsütéses időnek köszönhetően gyönyörű panoráma tárult eléjük. 

Dalmadi Anna 

Fotók: Csiri, Tüskés Balázs 

______________________________________________________________________________ 
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Tájékoztatás Roma Jogvédő Iroda ingyenes jogi tanácsadásáról 

 

A Roma Szeretetszolgálat megkeresésére ezúton tájékoztatom, hogy a jogvédő iroda ingyenes jogi 

tanácsadást nyújt rászorulók részére.  

A jogsegélyszolgálat segítséget nyújt mindazok számára, akik jogsérelemmel, diszkriminációs 

ügyekben fordulnak hozzájuk. Céljuk az emberi- és állampolgári jogok védelme, a magyarországi 

kisebbségekkel különös tekintettel, a roma kisebbséggel szemben, valamint a határon túli 

magyarok érdekérvényesítése és jogainak megvédése, elősegítése. 

A jogvédő iroda figyelemmel kíséri az emberi jogok, kiemelten a magyarországi és európai 

kisebbségek, vallási üldözöttek-menekültek, jogainak érvényesülését.  

A Roma Szeretetszolgálat jogsegélyszolgálatáról bővebb információ az alábbi linken elérhető: 

http://romacharity.com/jogsegelyszolgalat/ 

Balatonberény, 2022. január 17.                 Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

FELHÍVÁS  

BALATONBERÉNYI EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

EBÖSSZEÍRÁS 

 

 

Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatal 

2022. évben ebösszeírást tart. 

 

Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölteni. 

Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvánnyal 

tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról 

(www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/ Formanyomtatványok/ Ebtartás be- illetve kijelentése 

dokumentum), vagy  személyesen beszerezhetik a  Balatonkeresztúri  Közös Önkormányzati 

Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) vagy Balatonkeresztúri  Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) . 

A kitöltött ívet visszaküldhetik postai úton, elektronikusan e-mailben 

(onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu), e-papíron (https://epapir.gov.hu/) és E-

önkormányzaton keresztül, (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy leadhatják 

személyesen a fenti címek egyikén 2022. május 31-ig. 

 

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, azt az 

állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján bírsággal büntethető. 

http://romacharity.com/jogsegelyszolgalat/
http://www.balatonbereny.hu/
mailto:onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu
https://epapir.gov.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
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A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. 

január 1-jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet 

tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem végezteti el, bírsággal büntethető. 

 

Balatonberény, 2022. január 17.    

Mestyán Valéria sk. 

                                                                                                 címzetes főjegyző 

______________________________________________________________________________ 

Pályázati lehetőségek  

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap   

 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek 

a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar 

Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2022. évben 

meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati 

kiírásai. 

A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának 

megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések 

fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos 

vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program. 

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, 

így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, 

amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. 

A Kormány kiemelt figyelmet fordítva megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis 

településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan 

először 2020-ban megjelent a Magyar Falu Program új programeleme: a civil közösségi 

tevékenységek és feltételeinek támogatása. 
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Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó 

kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be 

együttesen pályázatot. 

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a cilvil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. par. 6. pont b) és C) alpontja 

szerinti azon egyesület vagy alapítvány 

a) amelyet a bíróság 2021. december 31-ig nyilvántartásba vett, 

b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál 

letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és 

c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 

2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 

 

A támogatott tevékenység időtartama 2022. január 1 – 2023. december 31. 

 

Fenntartási kötelezettség Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a 

megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetén a 

megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja 

el.  

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet 

benyújtani. A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 

2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. február 11. 12 óra 00 perc 

 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: 

www. kormany.hu 

www.bgazrt.hu 

 

A BGA Zrt. a kiírás vonatkozásában elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely 

elérhető a +36-1-896 0630 telefonszámon 

 hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig, 

 kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig. 

 

Várjuk kérdését az fca@bgazrt.hu e-mail címre. 

 

Pályázat elérhetőségei: 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/ 

https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram 

 

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

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/
https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram
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30 milliárd forintos program indul a falvakban működő kisvállalkozásoknak 

 

A kormány 30 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási 

Programot - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. 

Kiemelte: a pályázaton 2-10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a 10 fő alatti 

cégek új eszközök, gépek vásárlására, ingatlanberuházásra, technológiai fejlesztésre. 

A támogatás összegéből akár 3000 magyar mikrovállalkozás indíthat fejlesztéseket - jegyezte meg. 

Varga Mihály elmondta, hogy a kormány kiemelten fontosnak tartja a kistelepüléseken és 

hátrányos helyzetű térségekben működő vállalkozások támogatását. Ha a helyi gazdaságok jól 

működnek, az adott térségben vannak munkahelyek, béremelkedések és fejlesztések - húzta alá. 

A falvakban működő kisvállalkozások beruházásai nemcsak a helyi, hanem a teljes magyar 

gazdaság fejlődéséhez hozzájárulnak - hangsúlyozta a miniszter. 

"Erős vidék, erős Magyarország. Továbbra is ez a cél" - fogalmazott. 

Forrás: (MTI), https://kormany.hu/hirek/30-milliard-forintos-program-indul-a-falvakban-

mukodo-kisvallalkozasoknak 

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

Népi építészeti program: január második felétől újra igényelhető támogatás 

 

A magyar kormány által létrehozott, évi 1,5 milliárd forintos 

támogatásból, 2019 óta a Teleki László Alapítvány lebonyolításában 

működő Népi Építészeti Program célja, hogy vissza nem térítendő 

támogatást nyújtson olyan védett épületek tulajdonosainak — 

szervezeteknek és magánszemélyeknek –, amelyek népi építészeti 

értéket képviselnek. 

A program a védett népi építészeti emlékek eredeti történeti szerkezeteinek megtartó szemléletű 

megújulását támogatja. 

Január második felében ezért újra elérhető a szakmai 

előkészítésre igényelhető támogatás: ez abban segíti 

a kérelmezőt, hogy megfelelő szakmai előkészítő 

dokumentációt állíthasson össze. Ennek birtokában 

később jó eséllyel kap támogatást felújításra, teljes 

vagy részleges helyreállításra szintén a program 

keretein belül.  

 

Program elérhetősége: https://nepiprogram.hu/ 

Forrás: https://www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program-januar-masodik-feletol-ujra-

igenyelheto-tamogatas/ 

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

https://www.facebook.com/VargaMihalyKepviselo/videos/3222974024694453/
https://kormany.hu/hirek/30-milliard-forintos-program-indul-a-falvakban-mukodo-kisvallalkozasoknak
https://kormany.hu/hirek/30-milliard-forintos-program-indul-a-falvakban-mukodo-kisvallalkozasoknak
https://nepiprogram.hu/
https://www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program-januar-masodik-feletol-ujra-igenyelheto-tamogatas/
https://www.telekialapitvany.hu/nepi-epiteszeti-program-januar-masodik-feletol-ujra-igenyelheto-tamogatas/
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Támogatás igényelhető elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok vásárlásához 

 

Várhatóan 800 elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár, e-

cargo bicikli szerezhető be abból a 400 millió forintos 

támogatási keretből, amelyre február 7-től pályázhatnak egyéni 

vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, 

egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok - jelentette 

be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért 

felelős államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. 

Steiner Attila elmondta: a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési 

Ügynökség Zrt. pályázatán a nettó vételár fele, de legfeljebb 500 ezer forint támogatás nyerhető 

el. 

A Klíma- és természetvédelmi akciótervhez kapcsolódó pályázat vissza nem térítendő támogatása 

a belvárosi térségekben szállítási tevékenységet, vagy gyakori utazásokat igénylő szolgáltatást 

végző cégeknek és civil szervezeteknek nyújt alternatívát. Az elektromos rásegítésű teherszállító 

kerékpárok a kisteherautóknál jóval olcsóbbak és kedvezőbbek a fenntartási költségeik, kisebb a 

helyigényük, emellett hozzájárulnak a levegőszennyezettség és a zaj csökkentéséhez - 

hangsúlyozta az államtitkár. Steiner Attila előremutató kezdeményezésnek nevezte az elektromos 

rásegítésű teherkerékpárok beszerzésének támogatásáról szóló pályázati konstrukciót. 

Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos felhívta a figyelmet arra is, hogy 

idén január 1-jétől a cégek ingyenesen biztosíthatnak biciklit és e-bike-ot a dolgozóiknak, aminek 

a költségeit elszámolhatják. 

A HUMDA a Zöld Busz program mellett az elektromos meghajtású közlekedési eszközök 

támogatási rendszerének kezelését is átvette. Az e-cargo-pályázat lesz az első, amelyet már az 

ügynökség indít el - mondta Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld 

Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy komoly 

szemléletformáló hatást is várnak a pályázattól, mert a sűrűn lakott területeken az e-cargokat 

naponta több ezer ember láthatja majd, így a program hozzájárul az ilyen eszközök további 

terjedéséhez. 

A HUMDA tájékoztatása szerint a magyarországi egyéni vállalkozók egy, a gazdasági társaságok, 

civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok maximum öt e-cargot 

szerezhetnek be utófinanszírozott támogatással. A kereskedelmi forgalomban megvásárolható, 

elektromos segédmotorral felszerelt, pedálhajtású, kifejezetten teherszállításra kialakított felülettel 

rendelkező kerékpárok legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye 250 W vagy annál kisebb 

lehet. Olyan új biciklikre kapható támogatás, amelyeknél a motor kikapcsol, ha a kerékpáros nem 

folytatja tovább a pedálok hajtását, vagy ha elérné a 25 km/h sebességet. A hasznos teherbírásnak 

el kell érnie az 50 kilogrammot, valamint feltétel a nyomatékszenzoros vezérlés is. Kerékpáronként 
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1 pót akkumulátor beszerzése is támogatott. A kereskedők január 24-től tudnak regisztrálni a 

pályázatra. 

Pályázni szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet majd a 

https://elektromobilitas.humda.hu oldalon. 

 

Forrás: (MTI), https://kormany.hu/hirek/tamogatas-igenyelheto-elektromos-rasegitesu-

teherszallito-kerekparok-vasarlasahoz 

 

(kép: illusztráció, forrás: pixabay.com) 

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

Ösztöndíjra pályázhatnak a szakképzésben tanulók 

 

A technikumokban és szakképző iskolában már két 

évfolyam kap általános ösztöndíjat, a most futó 

tanév második felétől nagyobb összegű juttatásban 

is részesülhet mintegy kétezer diák. A havi 16-34 

ezer forintos Apáczai ösztöndíjakra a hátrányos 

helyzetű és jó tanulmányi eredményű kilencedikesek 

és tizedikesek pályázhatnak – jelentette be Pölöskei 

Gáborné. Az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium szakképzésért felelős helyettes 

államtitkára hozzátette: a program az anyagi 

ösztönzés mellett, mentorok bevonásával tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok 

számára, 3 milliárd forint forrásból. 

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával 

bővül a 2021/2022-es tanév második felétől. Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák 

és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. 

évfolyamosai kaphatnak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva 

havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakulhat. A részletes pályázati feltételek és dokumentáció 

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstámogató 

Központ honlapján érhető el. 

A szakképzésben tanulóknak 2020 ősze óta felmenő rendszerben, iskolatípustól függően havonta 

8-16 ezer forintos általános ösztöndíj jár. Az Apáczai ösztöndíjasok ezen felül plusz támogatást és 

mentori segítséget kapnak a tehetségük kibontakoztatásához.  

A kormány jobbá, rugalmasabbá és gyakorlatiasabbá teszi a szakképzést, ennek egyik alapvető 

feltétele az oktatók nagyobb megbecsülése. Keresetüket ennek megfelelően átlagosan 30 

százalékkal emelték meg 2020 nyarán. A versenyképes és motiváló bérezési rendszer megkönnyíti 

https://kormany.hu/hirek/tamogatas-igenyelheto-elektromos-rasegitesu-teherszallito-kerekparok-vasarlasahoz
https://kormany.hu/hirek/tamogatas-igenyelheto-elektromos-rasegitesu-teherszallito-kerekparok-vasarlasahoz
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2372&Itemid=101
https://ikk.hu/osztondijak
https://ikk.hu/osztondijak
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a vállalkozásoknál dolgozó szakemberek képzésbe való bevonását, amivel nőhet a lehetséges 

mentorok száma is. 

Pölöskei Gáborné kiemelte: „Az Apáczai Ösztöndíjprogram elindításával még egy erős érvet 

szolgáltatunk amellett, hogy minél több jó képességű, okos fiatal válassza a szakmaszerzést. A 

szakképzés küldetése kettős: egyrészt fogódzót kell kínálnia a lemorzsolódástól fenyegetetteknek, 

másrészt utat kell nyitnia a továbbtanulni szándékozók előtt. Az új ösztöndíj mindkét feladat 

teljesítéséhez hozzájárul, keresett szakmát, tisztességes béreket garantáló végzettséghez segítheti 

a nehezebb élethelyzetből, szerényebb anyagi lehetőségekkel indulókat. A kimagasló tehetségeket 

felkarolásukkal és fokozott támogatásukkal az egyetemekig kísérheti el, diplomaszerzésre 

bátoríthatja a program.” 

 

Forrás: (ITM) https://kormany.hu/hirek/ujabb-osztondijra-palyazhatnak-matol-a-szakkepzesben-

tanulok 

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

Köszönet 

Thank you letter 

 

Wiersma Patrik Daniel balatonberényi lakos 250 db FFP2 maszkot ajándékozott 

önkormányzatunknak. 

Tisztelettel köszönjük! 

 

Mr. Wiersma Patrik Daniel, a resident of Balatonberény, donated 250 FFP2 masks to our local 

municipality. We are grateful to Mr. Wiersma for his generous donation. 

 

Balatonberény, 2022. január 18.                       Horváth László 

polgármester 

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

Vágányzári információ 

 

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2022. február 12 - 13-ig és 

2022. február 19 - 20-ig Székesfehérvár – Szabadbattyán 
állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt 30 

[Budapest —] Székesfehérvár — Nagykanizsa vasútvonalon 

egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. 

 

A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az 

állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-

es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon. 

Forrás: mavcsoport.hu 

https://kormany.hu/hirek/ujabb-osztondijra-palyazhatnak-matol-a-szakkepzesben-tanulok
https://kormany.hu/hirek/ujabb-osztondijra-palyazhatnak-matol-a-szakkepzesben-tanulok


VI. évfolyam, 1. szám 2022. január 

 

13 
 

 

Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Idősek karácsonya 2021 

 

A Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány, az eddigi évek hagyományát követve, 

az idei évben is ajándékcsomaggal köszöntötte a három legidősebb férfi és három legidősebb női  

lakost. Eljuttatásukról az alapítvány kuratóriumának tagjai gondoskodtak. Ez úton is kívánunk 

nekik hosszú, békés életet, és jó egészséget! 

Külön köszöntjük településünk legidősebb lakosát, Jandó Jenőnét, aki a tavalyi évben töltötte be a 

98. életévét.  

A három legidősebb férfi lakos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varga Illés Imre         Kurányi Miklós         Nárai Sándor  

 

A három legidősebb női lakos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jandó Jenőné   Horváth Lászlóné (Magdus néni)      Halász Zoltánné   

A legidősebbek köszöntésén kívül, alapítványunk minden évben karácsonyi segélycsomaggal is 

készül az arra rászorulóknak, nagycsaládosoknak, és támogatja az óvodai rendezvényeket. 
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Az idei évben egy nagycsaládot támogattunk, szebbé téve a karácsonyukat, továbbá az óvoda 

30.000 Ft-os támogatásban részesült. 

Kérjük a lakosságot amennyiben ismernek településünkön, nehéz körülmények között élő családot, 

személyt, - a segítség megnevezésével - forduljanak hozzánk bizalommal. 

Amiben segíteni tudunk: élelmiszer-, gyógyszertámogatás, stb… 

Elérhetőségeink: 

e-mail: bbereny.alapitvany@gmail.com; cím: 8649 Balatonberény, Kossuth L. u. 27. 

 

Boldog új évet kíván a Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma! 

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Adományozók! 

 

A balatonberényi Csicsergő Tagóvoda Szülői Munkaközössége és az Óvoda dolgozói nevében 

szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásukkal, támogatásukkal szebbé tették 

gyermekeink mindennapjait, Mikulását, Karácsonyát. 

- A „Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány” 30.000 Ft-tal támogatta az 

óvodába járó gyermekek Mikulás-csomagjait, 

- A „Balatonberényért Egyesület” 30.000 Ft-tal járult hozzá a gyermekek részére karácsonyra 

vásárolt játékokhoz, 

- A keszthelyi székhelyű „Protektor Bau Kft. ügyvezetőjétől 50.000 Ft-os támogatást kaptunk 

tetszőleges felhasználásra, 

- egy balatonberényben élő külföldi házaspár minden gyermek részére adventi naptárral és 

csokoládéval kedveskedett, 

- egyik kisgyermek szüleitől 20.000 Ft-os Regio Játékboltban levásárolható vásárlási 

utalványt kaptunk, 

- Szokodi Zsolt, vállalkozó az ovi udvarára kiültethető fenyőfát ajánlotta fel, valamint szintén 

az Ő jóvoltából, a Csillagvár Étteremből kaptuk a finom, ünnepi ebédet, 

- Balatonberényben élő magyar és német nyugdíjasok 5x4.000 Ft-os élelmiszervásárlási 

utalványt adományozott óvodánknak. 

 

Ezen kívül minden magánszemélynek, vállalkozónak hálával és köszönettel tartozunk, akik az 

adventi vásárunkat ajándéktárggyal, felajánlással gazdagították, abban részt vállaltak, szervezték, 

segítették a lebonyolítását, és nem utolsó sorban vásároltak a portékákból, ezzel segítve és 

támogatva gyermekeinket, óvodánkat. 

 

Mindenkinek Békés, Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk! 

 

A Szülői Munkaközösség nevében Giczi Anita és az Óvoda Dolgozói 

______________________________________________________________________________ 

mailto:bbereny.alapitvany@gmail.com
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Berényi múlt 2. 

 

A múltkori újságban megírtam a kopzós-

pödrős csoport rövid történetét. Aztán kaptam 

visszajelzést, milyen jó, hogy 

visszaemlékeztem és a történetet egy 

csokorba gyűjtöttem, de maradtak ki 

részletek.  

A csoport külföldön is szerepelt. Voltak 

Csehszlovákiában, Ausztriában, Romániában 

a Vajdahunyad várban, ahol bemutatták a 

magyar hagyományokat, népszokásokat. 

Utána a vendéglátókat is meghívták 

Magyarországra. Meghívást kaptak 

Kaposvárra is, ahol felléptek a Dorottya szállóban. A sétáló utcán hagyományőrző felvonulás volt, 

ahová sok településről jöttek. A berényiek is köztük vonultak, mindenki népviseleti ruhában. 

Három fellépő ruhájuk volt, mindig azt vették fel, amelyik illett a szerephez, amit előadtak. 

A névsorból kimaradtak: Ángyán Mariska néni, Ifi Ilonka néni, Bene Gizi néni és Jenő bácsi, 

Banicz Bözsi néni, Bartha Ibolya. Ezek az emberek őrizték a magyar hagyományt, népszokást. 

Más országokba is elvitték, előadták, folytatták, talán kicsit tovább is adták.  Most egy más 

világban énekelnek, hogy „széles a Balaton vize…”, citeráznak, táncolnak, közben kicsit 

borozgatnak, eljárnak egy magyar csárdást. Isten meg csak mosolyogva nézi őket: „Látjátok, ott a 

földön a berényiek rátok is emlékeznek!” 

Ha majd évek múlva az utókor elolvassa ezt az írást, valaki rámutat egy névre: ő volt az én 

ükmamám, ükpapám! Milyen kár, hogy nem ismertem, de a lelkem megtelt melegséggel! 

Balatonberény, 2022. január 10. 

Kánya Gézáné 

______________________________________________________________________________ 

 

  

Impresszum 

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

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

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

Nyomtatás: Toronyi Zsolt 

A következő szám lapzártája február 10.! 
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Teknővájó cigányok Balatonberényben 

 

Balatonberény Balatonszentgyörggyel határos részét régen egy kisebb nyárfaerdő borította. Ez 

uradalmi terület volt, melyet legelő szegélyezett. Hunyady gróf a XIX. sz. végén a kéthelyi intézőt 

bízta meg teknővájó cigányok betelepítésével a nyárfa feldolgozására. Az intéző Belső-Somogyból 

két vállalkozó családot (Orsós, Bogdán) telepített az erdőbe a fák kivágására és megmunkálására. 

Erős fizikumú, ügyes kezű, megbecsült emberek voltak. A férfiak végezték 

a fák kivágását, feldolgozását. Szigorúan csak a lombhullás után vágták ki a 

kiszemelt fákat. A fiúk a fák kivágásában, gallyazásában segédkeztek, és 

tanulták a teknővájás mesterségének alapfogásait. Az asszonyok feladata volt 

az értékesítés. Tisztelet övezte munkájukat. Ők készítették a sózóteknőket, 

melencéket (kerek teknő), a dagasztó teknőket, fakanalakat, favillákat, 

falapátokat a csépléshez, stb. A fa törzsét baltával, fejszével „kibelezték”, 

majd kapocskával tovább mélyítették (lsd: kép) és a kétnyelű késsel adták 

meg a végleges formáját kívül-belül. A teknő kopogtatásával, annak 

hangjából állapították meg, mennyit kell vájni rajta. Készítettek fatörzsből 

itatóvályút is, mely hossza 13-14 méter volt. Egy ilyen került a Réházi akolhoz, ahol az állatok 

éjjel-nappal kint voltak a legelőn. De került az uraság maróti állatállományához is, ahova is ökrös 

szekéren szállították el. Hunyady gróf személyesen jelent meg az erdőben és elismerően 

nyilatkozott az elvégzett munkáról. 

Az I. világháború kitörtével a maradék erdő kivágásra került, a teknővájó cigányokat 

beköltöztették a faluba a „Szedresnek” nevezett részre, mely a gróf gazdasági területe volt. (Mai 

Dózsa György és József Attila utca) Ekkor keletkezett súrlódás a falu lakossága és az uradalom 

közt. Később a „Sárosgödörbe” telepítették őket, ahol kialakították a putrikat. A famunkák 

megszűnésével részes munkások lettek, illetve erdészetekben helyezkedtek el, ez biztosította a 

megélhetésüket. Eljártak fenékpusztára, a keszthelyi uradalom területére is. 

„A teknővájáshoz hasonló volt az egy darab fából faragott 

csónak, az ún. bödönhajó vagy bodonhajó készítése. Szintén specialisták készítették nagyobb 

folyóink és a Balaton mellékén. A balatoni halászokat a Kis-Balaton menti Vörs falu specialistái 

látták el bodonhajóval, mivel a környékbeli erdőkben „csónaknak termett” évszázados tölgyeket 

leltek. Fejszével adták meg a csónak formáját, belsejében kifaragták az erősítő keresztfalat, mely 

ülőhelyül is szolgált, majd szaluval, kapaccsal mélyítették. A belsejébe nádat raktak és 

meggyújtották. A füstszivárgás helyét szurokkal, gyantával vagy fával foltozták be. Megpörkölték 

a külsejét is, majd marhatrágyás vízzel kívül bekenték, hogy bírja az időjárás viszontagságait, s ne 

repedezzen (Jankó 1902).” 

 

/Forrás: Garai Géza elbeszélése Berta Mihálytól hallottak alapján, Magyar Néprajz – 

kézművesség/                                                                                                                    

Csiri 
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Helytörténet 

Helytörténet Emléktáblák helyett – Berényi kisokos – Ki miről híres Berényben? 

 

A víz óriási kincs, mindennapi életünkhöz szinte nélkülözhetetlen. Falunkba 1976-ban érkezett a 

vezetékes ívóvízhálózat. Az újonnan épült házakba már bevezették a vízvezetéket. Volt, aki 

szivattyúval oldotta meg és máris használhatóvá vált a fürdőszoba. Hogy is volt ez régen? Honnan 

nyerték a vizet? Volt-e ennyi fajta szénsavas és szénsavmentes vizünk? A víznyerés lehetőségeiről, 

a magán- és közterületen lévő kutakról már írtam a Berényi Hírlap 2021. 

május-júniusi számában. Akkor a szódavízről nem esett szó. Lassan a 

feledés homályába merül, hogy Balatonberényben volt egyszer egy 

Szikvízgyár. Igen! – Balatonberény gazdagnak tekinthető a vendéglősök, 

szálloda tulajdonosok, iparosok, egyéb vállalkozások tekintetében. Most 

azonban Balatonberény szikvízgyárának tulajdonosáról Darvas Ferencz 

rövid életútjáról és az általa készített szódavízről, frissítő italairól 

szeretnék írni.  

 „Darvas Ferenc szikvízgyáros, Balatonberény. Itt született 1885-ben. Fiatal korában 

kitanulta a hajóácsipart. Katonai szolgálata után, melyet a haditengerészetnél teljesített, I. 

o. tűzoltó lett Budapesten. A világháborút a tengerészeknél küzdötte végig. A Wieni 

csatahajón szolgált, míg el nem süllyedt, majd Odesszába került egy olasz jachtra. Mint 

őrmester szerelt le. A Kcsk. tulajdonosa. 1920-ban alapította meg balatonberényi 

szikvízgyárát. Felesége Zaborák Anna, gyermekei: Ferenc, Mária, Aranka és József.”1  

„A szikvízgyár Balatonberényben „Valamikor a (Duruga) Petőfi Sándor utca 3 szám alatt volt. A 

ma ott álló épület 27 számon van nyilvántartva. Ma a Piaristák ifjúsági nyári tábora. Mennyit 

növekedett Berény, ha csak a házszámot nézem. A szódagyárost Darvas Ferencznek hívták. A 

vízellátás egy 20-25 m-es fúrt kútból történt, melynek minőségét az akkori hatóságok rendszeresen 

ellenőrizték. Akkor még milyen tiszta volt a felszíni víz, hogy vízkezelés nélkül lehetett 

felhasználni.”2  

A kezdetekben, hogy működött a gyár nincs róla tudomásom, nyilván sok energiával, és 

munkaórával került a kész szódavíz a szódásüvegekbe.  

„Miután falunkba is bevezették a villanyt, ennek 

köszönhetően a szódagép is transzmissziós meghajtást 

kapott, mely nagy könnyebbség volt a szikvízüzem 

korábbi üzemeltetéshez képest. Az ÁFÉSZ 

érdekeltségébe tartozó üzletekbe volt kiszállítás: 

Sármellék, Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, és 

természetesen helyben. A forgó göngyöleg 350 – 400 

többnyire 1 literes volt, de fél literes szódásüveg is 
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lehetett kb. 100 – 120 darab. Ezen kívül voltak szódásballonok (akkor még vörösrézből) 20 – 25 

literes űrtartalommal.3  

Az üzem családi vállalkozásban működött. Faládákban voltak a szódásüvegek. Egy 

ládában 10 db szódavízzel telt üveg fért bele. „Spediter” kocsival szállították a 

falvakba. Balatonberényben a földműveléssel foglalkozó lakosság többnyire csak 

akkor vásárolt szódavizet, amikor eljött az aratás ideje. Gabonahordáskor és 

csépléskor, hisz ilyenkor a rokonság, sógorság is besegített. Nagyon emlékszem, hogy 

gyermekkorunkban az 1950-es évektől a nyugati kertek alján mentünk el szódáért a 

Durugába. A szódásüveg, tele az áhított nedűvel nehéznek bizonyult, s bizony nagyon 

sokszor letettük útközben. Vártuk a nyarat, szerettünk menni, mert Darvas bácsi 

(Darvas Ferencz) és „Szódás” néni (Darvas Ferenczné sz.: Zaborák Anna) mindig 

kedvesen fogadták a gyerekeket. A nagy melegben még egy kis szódát, vagy citromlét 

is kaptunk. Sajnos Darvas bácsi 1957-ben elhunyt. Egy két évig még működött az üzem. „Az 

1959/60-as években a Balatonkeresztúri ÁFÉSZ tulajdonába került.”4 További sorsáról nincs 

pontos információ.  

 
 

Forrás: 1.) Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék. Az előszór írta: József főherceg királyi fensége, a Magyar 

Tudományos akadémia Elnöke. Budapest, 1939.  

2, 3, 4.) A szikvízgyáros unokája Szomjas Attila.  

Kovács Ilona  

helytörténet-kutató 

______________________________________________________________________________ 

Korrekció 

 

A 2021. decemberi lapszámban a „Berény név eredete” című cikknél (Írta: Csiri) a 

forrásmegjelölés lemaradt, melyet ezúton közlök:  

Forrás: 

http://geogr.elte.hu/PHD_konferencia_ELTE_2002/doktori_konferencia_anyagai_2002/kuruczga

bor.p/, Szócikkek A magyarok krónikájához | (elte.hu) / 

Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérek: Horváthné Kánya Enikő, szerk. 

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

Az előző lapszámban megjelent Bábtáncoltatós Betlehemezés Balatonberényben című cikkben 

(Írta: Gazda Jánosné) a megjelentetett képek nem megfelelő sorrendben lettek csatolva: az 1. és a 

3. kép felcserélve kerültek az újság hasábjaira. 

Az ebből származó kellemetlenségekért ezúton is elnézést kérek: Horváthné Kánya Enikő, szerk. 

 

______________________________________________________________________________ 

http://geogr.elte.hu/PHD_konferencia_ELTE_2002/doktori_konferencia_anyagai_2002/kuruczgabor.p
http://geogr.elte.hu/PHD_konferencia_ELTE_2002/doktori_konferencia_anyagai_2002/kuruczgabor.p
http://finnugor.elte.hu/?q=makro
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„Életed úgy múlt el,  

Mint egy pillanat,  

De emléked szívünkben  

Örökre megmarad. 

Szerető szíved pihen a föld alatt,  

Minden érted hulló könnycsepp 

Nyugtassa álmodat.” 

 

Búcsúzunk… 

 

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk Barják Lászlótól.  

Azt hiszem, sok ember nevében írhatom: mély döbbenet és 

tehetetlenségérzése szállt meg, amikor elért hozzám a hír: Laci bácsi elment 

az angyalok közé. 

1959. december 31-én született. 1977-től autószerelőként dolgozott 

Marcaliban, majd 1994. április 11-én megnyitotta saját autószerelőműhelyét 

Balatonberényben. Mindennap szorgalmasan dolgozott, hogy a környék 

összes sofőrje biztonságos járművel közlekedhessen. Nem ismert lehetetlent 

és fáradtságát leplezve sokszor kora reggeltől késő délutánig, estig a 

műhelyben szorgoskodott. Ezt bizonyítja a Google-ban található rengeteg 

pozitív visszajelzés is a munkájáról.  Egyik ilyen: „Igazi mester! Mindent 

megold. Ha probléma van az autóddal, bátran fordulj hozzá.” 

Mindig nagy élet vette körül, szívesen beszélgetett az emberekkel, örökké 

vidám volt. Tagja volt a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, a 

Nyugdíjas Egyesületnek, pártoló tagja az Idősekért és Gyermekekért 

Alapítványnak, tiszteletbeli tagja az Ifjúsági Klubnak. A falu programjainak, takarításainak 

rendszeres résztvevője, családjának mindenkori védelmezője, támasza volt.  

Amikor elveszítünk egy számunkra kedves embert, felidézzük a vele közös szép emlékeket és 

ezekkel próbálunk gyászunkon, szomorúságunkon enyhíteni. Emlékszem… a falusi bálokon a 

közös táncokra, jókedvre, a mindig mosolygós Laci bácsira… a baráti viszonyra, ami 

szomszédságunkból adódott… a rengeteg autószerelésre, amit nekem és a családomnak végzett… 

a sok szívességre, amit nekünk tett. Nagy űrt hagyott maga után, hiszen reggelente az első 

pillantásom az autószerelő műhelyére esett, ahol már lázasan dolgozott. Esténként is sokszor 

találkoztunk egy-egy séta alkalmával, mindig volt néhány kedves szava.  

Fájó szívvel, de a viszontlátás reményével búcsúzunk Öntől, Laci bácsi.  

 

Horváthné Kánya Enikő, a szerk.  
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Könyvajánló 

 

R. Kelényi Angelika: Az ártatlan  

1609 októberében Fabricius Flóra, egy pozsonyi orvos lánya Báthori 

Erzsébet  udvarába érkezik, hogy megkeresse eltűnt nővérét. Ha tudta volna, 

mi vár rá, talán útnak sem indul. 

Hamarosan megtanulja, semmi sem az, aminek látszik, és semmi sem biztos, 

csak a halál. Ki mozgatja vajon a szálakat? Ki az, aki befolyásolja az 

eseményeket, és a gyilkolástól sem riad vissza? 

Minden erejére szüksége van, hogy legyőzze az akadályokat és kibogozza a 

sötét titkot, melyet a csejtei vár falai rejtenek. 

Egyetlen emberre számíthat csupán, az Itáliából érkezett, kétes jellemű, 

mégis rendkívül vonzó férfira, akiről azt sem tudja pontosan, hogy kicsoda, 

és azt sem, miért segít neki. 

R. Kelényi Angelika, Terézanyu-díjas írónő 17. század elején játszódó regénye kalandos, 

izgalmas, és vérfagyasztó történetet mesél el, korhű történelmi háttérbe helyezve. 

Ahogy azt már megszokhattuk tőle, írása nem nélkülözi a romantikát és a politikai cselszövést 

sem. 

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

R. Kelényi Angelika: Az ártatlan 2. 

1610-ben, egy borzalmas évet maga mögött hagyva, Fabricius Flóra 

kénytelen Velencébe utazni. 

A  bűnös örömök városába érve egy ismert és az urak által gyakran 

látogatott házban találja magát. 

Vendéglátója nem más, mint a híres kurtizán, megmentőjének édesanyja. 

Velence urai hamarosan versengeni kezdenek az ártatlan lány kegyeiért, ám 

ő csupán egyetlen férfi után vágyakozik, Lorenzo Marianit azonban nem 

könnyű örökre rabul ejteni. 

Flóra úgy dönt, segít neki egy gyilkosság leleplezésében, noha az áldozatot 

egy cseppet sem szívlelte. 

A szálak a legmagasabb körökbe, a Collegió tagjai közé vezetnek, akik közül a legfiatalabb 

consiglieri bármit megadna, hogy a szép magyar lányt a magáénak tudhassa. 

Képes lesz-e Flóra ellenállni a gazdagság és a hatalom csábításának? 

R. Kelényi Angelika, Az ártatlan című könyve második részében, egy izgalmas, kalandos és 

romantikus utazásra invitálja az olvasókat a 17. század Velencéjébe. Ahogy azt már 

megszokhattuk, a regény története a hatalom, a vágy, a bűn és a szerelem gyilkos kombinációja, 

történelmi korba ágyazva. 


