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Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I.27.) határozata 

pályázati igények benyújtásáról 

A Képviselő-testület az alábbi pályázatok benyújtását támogatta és felhatalmazta a polgármestert 

a pályázatok előkészítésére és azok benyújtására: 

- MFP-KOEB/2022. kódszámú, „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű,  

- MFP-OJKJF/2022 kódszámú, ”Közterületi játszóterek fejlesztése” elnevezésű, 

- MFP-UHK/2022 kódszámú, ”Út, híd építése, felújítása” elnevezésű,  

- MFP-ÖTIK/2022 kódszámú, ”Közösségi terek fejlesztése” elnevezésű, 

- MFP-ÖTIF/2022 kódszámú, ”Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” 

elnevezésű, 

- TOP Plusz pályázat keretében orvosi rendelő építése, fejlesztése céljából, 

- Széchenyi2020 VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű 

pályázati igények. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (I.27) határozata a 

képviselő-testületi ülésekről, vagy egyéb, közérdeklődésre számító rendezvényekről 

videofelvétel készítése céljából Tüskés Balázs Balatonszentgyörgy, Kossuth utca 5. szám 

alatti egyéni vállalkozóval megbízási szerződés megkötéséről 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására Tüskés Balázs 

egyéni vállalkozóval 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra képviselő-testületi ülésekről, vagy egyéb, közérdeklődésre számító rendezvényekről 

videófelvétel készítése, a felvett videó editálása, az elkészült videófájl feltöltése az ebből a célból 

létrehozott YouTube csatornára feladatok elvégzése céljából az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (I.27.) határozata a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést és a két ülés 

között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.  

 



VI. évfolyam, 2. szám 2022. február 

 

3 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (I.27.) határozata a 

2022. évi ülés és munkatervről 

A képviselő-testület a 2022. évi ülés- és munkatervet jóvá hagyta, melyben a 

- közmeghallgatás időpontja: 2022. április 22. 

- üdülőhelyi fórum időpontja: 2022. április havi soros ülésen határozza meg 

- a nem magyar anyaelvűek fórumának időpontja: 2022. április havi soros ülésen határozza meg. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (I.27.) határozata a 

község 2022. évi rendezvénytervről 

A képviselő-testület a község 2022. évi rendezvénytervet megismerte és azt továbbtárgyalásra 

alkalmasnak tartotta a képviselő-testület február havi soros ülésén.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (I.27.) határozata a 

MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kapcsán nyertes pályázó  

A képviselő-testület a Magyar Faluprogram MFP-ÖTIK/2021 kódszámú, 3284882186 iratazonosító 

számú pályázati támogatással megvalósuló, művelődési ház tetőszerkezet felújítási kivitelezési 

munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos versenyeztetési eljárásban 

megállapította: 

 A beszerzési eljárás eredményes volt, az ajánlatok érvényesek. 

 A gazdasági szereplő alkalmasak, ajánlatuk szabályos és bírálatra alkalmas volt. 

 Az eljárás nyertesként hirdeti ki az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak 

ítélt: VS Liget Kft. 8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 143. sz., bruttó 27.750.352.-Ft legkedvezőbb 

vállalási díjjal és 2022. április 30-i teljesítési határidő megállapításával. 

A képviselő-testület a pályázattal elnyert támogatási összegen felül szükséges önerő összegét, 

9.182.303.- Ft-t a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (I.27.) határozata 

Horváth Rita Marcali, Kodály u 6. szám alatti lakos önkormányzati főépítész megbízásáról 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert Tóth László főépítésszel megkötött megbízási 

szerződésnek azonnali írásban történő felmondásával és az Önkormányzati Főépítészi feladatok - 
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megbízásos formában történő - ellátására Horváth Rita egyéni vállalkozót bízta meg 2022. március 

1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra, havi 80.000 Ft megbízási díj mellett. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (I.27.) határozata 

HM Üdülő hasznosításáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HM Üdülő hasznosítására vonatkozó 

előterjesztést megismerte, azt továbbtárgyalásra alkalmasnak találta és felkérte a polgármestert, 

hogy a HM Üdülő hasznosítására vonatkozó pályázati felhívást készítse elő. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (I.27.) határozata 

Balatonberény kommunikáció-marketing tervének kidolgozásról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény kommunikáció-

marketing tervének kidolgozásról szóló előterjesztést megismerte, azt továbbtárgyalásra 

alkalmasnak találta a 2022. február 3 napján 14 órától megtartandó munkaértekezlet keretében.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (I.27.) határozata a 

köztisztviselők 2022. évi teljesítménykövetelményiről 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkeresztúri Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022 évi teljesítménykövetelmények alapját képező 

kiemelt céljait a következők szerint határozta meg: 

a) Az önkormányzatokra vonatkozó átfogó célkitűzések: 

A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei és bizottságai munkájának hatékony segítése, az 

ülések előkészítése, a döntésekhez szükséges információk biztosítása. A Magyar Államkincstár és 

az Állami Számvevőszék 2021-22. évi ellenőrzési jelentéseiben meghatározott feladatok, hibák, 

hiányosságok feldolgozása, megoldása, intézkedési terv elkészítése.  

 

b) Az egyes, önkormányzat által ellátott feladatokra, tevékenységekre vonatkozó célkitűzések:  

 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, 

célszerűség, hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása.  

 A hivatal szervezetnél, az önkormányzatoknál végzett külső és belső ellenőrzések során 

feltárt hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intézkedések 

határidőben történő nyomon követésének, kontrolljának biztosítása.  
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 A köztisztviselők feladataikat határidőben, a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen 

lássák el. 

 Különös figyelmet kell, fordítsanak az ügyfelek felelősségteljese, a lehető leggyorsabb 

kiszolgálására. A lakosság és a köztisztviselők közötti személyes ügyfélfogadás esetén a fokozott 

biztonsági, járványvédelmi szabályok betartása. 

 Önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos vizsgálata a jogszabályi és az 

élethelyzetek változása kapcsán. 

 

c) Az önkormányzati feladatellátást segítő tevékenységekre vonatkozó célkitűzések: 

 A pénzügyi – gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, megfelelő információt nyújtson 

a döntéshozók számára. 

  A helyi adók kivetése, a hátralékok kimutatása és átadásra behajtásra a Nemzeti Adó és 

Vámhivatalnak. Általában a helyi adók beszedésére, felderítésére fokozott figyelem fordítás.  

 

d) Eseti célkitűzések 

 2022. évi parlamenti választás és népszavazás lebonyolítása 

 A veszélyhelyzet megszűnését követően Balatonberény településen az időközi polgármester és 

képviselő választás szakszerű, jogszerű előkészítése, lebonyolítása. 

 A 2022. évi országos általános népszámlálásban való közreműködés 

 A COVID-19 vírus által okozott járványhelyzet miatt keletkezett feladatok, problémák 

megoldása. Együttműködés az civilszervezetekkel, önkéntes segítőkkel, Alapszolgáltatási 

Központtal, háziorvosokkal, az esetleges ellátások megszervezésében, a lakosság információval 

való ellátása. 

 

e) A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. 

évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról intézkedjen.  

 

f) A jegyző 2022. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról Balatonkeresztúr 

Község Polgármestere gondoskodik. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (I.27.) határozata a 

polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervéről 

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Horváth László polgármester 2022. évi 

szabadságolási ütemtervét a következők szerint hagyta jóvá:  

2021. 

évről 

áthozott 

2022. 

évi 

Össz. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

0 39 39 0 2 3 0 0 10 0 6 3 5 5 5 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (I.27.) határozata a 

polgármesternek a döntéshozatalból történő kizárásáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László polgármestert a 

személyét érintő illetmény és költségtérítés megállapításának döntéshozatalából kizárta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (I.27.) határozata a 

polgármester illetményének megállapításáról 

A képviselő-testület Horváth László főállású polgármester havi illetményét a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés b) pontja alapján, 2022. 

január 1. napjától – a 2019. január 1-jei lakosságszámot figyelembe véve, mely 1169 fő – 650.000 

Ft-ban, havi költségtérítését 97.500 Ft-ban állapította meg. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (I.27.) határozata az 

alpolgármesternek a döntéshozatalból történő kizárásáról 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Péter alpolgármestert a 

személyét érintő tiszteletdíj és költségtérítés megállapításának döntéshozatalából kizárta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (I.27.) határozata az 

alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

A képviselő-testület Horváth Péter társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2022. 

január 1. napjától az Mötv. 80 § (2) bekezdésére tekintettel 167.520 Ft-ban állapította meg. 

Valamint Horváth Péter társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését az Mötv. 80. 

§ (3) bekezdésére (és tiszteletdíjára tett nyilatkozatára) és tiszteletdíja összegére tekintettel 2022. 

január 1. napjától 25.130 Ft-ban állapította meg. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (I.27.) határozata a 

képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról 
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A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíját 2022. július 1. napjától kezdődően 60.800 Ft-

ban, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját 2022. július 1. napjától kezdődően 27.200 Ft-

ban állapította meg.  

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (I.27.) határozata a 

képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról 

A képviselő-testület a képviselők havi tiszteletdíjának 2022. január 1. napjától kezdődően 60.800 

Ft-ban, a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának 2022. január 1. napjától kezdődően 

27.200 Ft-ban történő megállapítását nem fogadta el.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozza: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (I.27.) határozata a 

Berényi Sziget Kft-vel megkötendő településrendezési szerződésről 

A képviselő-testület megismerte a Divinus Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Aranypart 

Ingatlanfejlesztő Alap TRE módosításra irányuló kérelme alapján indult eljárás kapcsán a Berényi 

Sziget Kft-vel (7192 Szakály, Rákóczi F. u. 117. sz.) kötendő településrendezési szerződés 

tartalmát és azzal egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert - az előterjesztés 

szerinti szerződéstervezet alapján - a településrendezési szerződés megkötésére és a szerződés 

aláírására. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022.(II.17.) határozata a 

2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatási pályázatáról 

Aképviselő-testület a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 

nyújtott be a Magyar Államkincstár felé és meghatalmazta a polgármestert az állami támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022.(II.17.) határozata a 

BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú pályázat kapcsán műszaki ellenőr kiválasztásáról 

A képviselő-testület a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló - BMÖFT/6-

8/2021. iktatószámon elnyert fejlesztési támogatással megvalósítandó, önkormányzati tulajdonú 

Kossuth L. utcai járdaszakaszok felújítása kivitelezése kapcsán – a műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos versenyeztetési eljárást 
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eredményesnek nyilvánította. A benyújtott ajánlatok érvényesek, bírálatra alkalmasak. 

Az eljárás nyerteseként kihirdette az érvényes ajánlatot tevő és a megbízásra alkalmasnak ítélt; 

PILON-Z Bt. (képviseli Németh Csaba) 8900 Zalaegerszeg, Jánkahegy 22. sz. ajánlattevőt bruttó 

270.000.-Ft legalacsonyabb ajánlati árral. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022.(II.17.) határozata a 

2022. évi költségvetés elfogadásáról 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztést megismerte, 

megtárgyalta és elrendelte annak továbbtárgyalását a február havi soros képviselő-testületi ülésen. 

 

Horváth László 

polgármester 
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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 március 10.! 
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A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ tájékoztatása 

 

Szociális étkeztetés szolgáltatásunk igénybe vehető az alábbiak 

szerint: 

 

Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan rászorultaknak a 

legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, 

akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: 

 

a) 65 évet meghaladó koruk, 

b) egészségi állapotuk okán, melyet háziorvosuk igazoltan alátámaszt (pl. tartós vagy átmeneti 

betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk), 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

 

Étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatáselemek: étkeztetés, szállítás 

 

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű 

tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá hajléktalan –, a törvényi előírások általi feltételeknek 

megfelelő kérelmező.   

 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjköteles. A személyi térítési díj összegét 

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló mindenkor hatályos 

önkormányzati rendelete szabályozza. A személyi térítési díj megállapítására és felülvizsgálatára 

az intézményvezető jogosult. 

 

Amennyiben a kérelmező a 65. életévét még nem töltötte be, szociális rászorultságának vizsgálata 

szükséges. 

 

Bővebb információért munkatársainkhoz fordulhat, munkaidőben a 06-85/376-296-os 

telefonszámon. 

Pungor-Horváth Barbara 

Intézményvezető 

 

Kép forrása: https://www.canstockphoto.hu/spagetti-11515204.html 

______________________________________________________________________________ 

  

https://www.canstockphoto.hu/spagetti-11515204.html
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Vágányzári információ 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Balatonberény időjárása 2021-ben 

 

Ismét elsuhant egy esztendő, 365 napot vitt magával a történelemből és az életünkből. A történelem 

feljegyzi, mint az eddig legnagyobb világjárvány – a Covid 19 - tombolásának időszakát, az 

életünk, az emlékezetünk pedig megörökíti, mint az élővilágot fenyegető vészjelzések egyikét.  

Jómagam a 85 évemhez illő kitartással, és a mintegy hatvanévnyi megszokás ritmusával, 2021-ben 

is naponta feljegyeztem Balatonberény időjárási adatait, amit ezennel ismét közre adok. 

Fogadják és olvassák érdeklődéssel! 

 

Január: 1-8-ig enyhe, fagy nélküli idő volt. 8-19-ig a reggeli fagyok után „pluszt” hoztak a 

nappalok, sőt 20-tól 31-ig kimondottan meleg napok voltak. 

Február: Két hideg nappal indult a hónap, aztán 3-tól 10-ig plusz következett, majd hét nap kisebb 

lehűlés, végül 18-tól 28-ig egyáltalán nem volt mínusz, a nappalokon +15 C°-t mutatott a hőmérő. 

Március: Egy-két reggel volt mínusz, aztán melegedett az idő, a hónap végén a nappali 24 C°-t is 

elérte. Eső csak minimális esett, nagy volt a szárazság. 

Április: A hónap elején két reggel volt -2 C°, majd melegedtek a nappalok, pár alkalommal 20 C°-

ig emelkedett a higanyszál. Ugyanakkor Nógrád megyében április 9-én Zabarban -9,2 C°-ot mértek, 

és 14-én a Bakonyban 20-30 cm hó esett. 

Május: Hűvös idő kevés napsütéssel, aránylag sok csapadék is esett. 30 éve nem volt ilyen tavaszi 

fagyhullám. Virágzáskor érte a fagy a gyümölcsfákat és az akácfákat. 

Június:18-ig magas volt a napsütéses órák száma. 19-től a hónap végéig kánikula, 29-én 

Balatonberényben +35,5 C° volt a hőmérséklet. 

24 -én Csehországban - 26 km hosszú és 0, 5 km széles sávban - tornádó pusztított; 250 km/óra 

sebességgel. Hazánkban a Balaton északi részén szélvihar tombolt /tetőbontás, fák kidöntése.../  

Az Alföldön +40 C°-ot mértek. Ilyen magas hőmérséklet – júniusban – Magyarországon még nem 

volt. A piacokon drágák a gyümölcsök: az eper 3000 Ft-, a cseresznye 2500 Ft/kg, kajszibarack 

nagyon kevés termett.  

Július: Ez a hónap is meleggel kezdődött /az első öt nap/, majd jött a nyolcnapos 30 C° fok feletti 

kánikula /9-én + 35 C° volt/. A hónap közepén néhány alkalommal jelentős csapadék esett, ami 

felüdítette a határt. Majd 24-től a hónap végéig kánikula /28-án 35C°/ 

Augusztus: 11-től 16-ig folytatódott a kánikula. A többi napon kellemes nyári meleg volt gomoly 

és fátyolfelhőkkel. Kevés csapadék is esett. 

Szeptember: Zömmel meleg nyári napok voltak 20 C° körüli hőmérséklettel.   
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Október: A hónap első részében 20 C° felett, a második, nagyobbik részében 20 C° alatt volt a 

napi hőmérséklet. 

November: 1-től 9-ig 10 C° felett, azután 10 C° alatt volt a napi legmagasabb hőmérséklet. A 

hónap vége felé kétszer volt reggeli fagy -2, ill. -3 C°. 

December: 10 C° alatt volt a napi meleg rekord.  Egyedül 24-én volt +10 C°. Az egész hónapban 

összesen tíz alkalommal volt fagy, -4 C° volt a leghidegebb. 

 

 A csapadék havi eloszlása 

Hónap Mennyiség Hónap Mennyiség 

január 29 mm július 71 mm 

február 21 mm augusztus 67 mm 

március 14 mm szeptember 25 mm 

április 40 mm október 47 mm 

május 89 mm november 57 mm 

június 5 mm december 54 mm 

Összesen 198 mm Összesen 321 mm 

 

Összes csapadék 2021-ben: 519 mm 

Az utóbbi évtizedekben ilyen kevés csapadékot nem mértem… 

 

Néhány érdekes adat: 

Négy és fél milliárd évvel ezelőtt a Föld felszíne forró volt és mérgező gázokból álló burok vette 

körül. A Nap káros sugárzása ellen a Hold pajzsként védte a Földet, így alakulhatott ki a Földön az 

élet csirája. 

Akkor a Hold még közelebb volt a Földhöz, 130 ezer km-re, ma 384 ezer km-re van. A Hold évente 

3,8 cm-re távolodik a Földtől. 

 

Gerontológia /öregedéssel foglalkozó tudomány/:        

Szép korúak: a 90 évüket betöltöttek,         

Centenáriusok: a 100 évesek 

Szupercentenáriusok: a 100 év fölöttiek  

         

Magyarországon 2021. január elsején 3 373 személy tartozott a száz évesek és az ennél idősebbek 

korcsoportjába, ebből 969 férfi, és 2 404 volt a nő. G a l l i  R e z s ő , Magyarország egyetlen 

állampolgára, aki megérte a 110 évet. / Forrás: Magyar Nemzet, 2022. január/  

Tóth Lajos   

ny. tanár 

______________________________________________________________________________ 
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Tél a tavon 

 

Egy hideg januári napon ülünk a 

konyhában, kukoricát morzsolunk, 

beszélgetünk, közben betipeg Nagyapa 

is. Leül a zsámolyára és hallgatja a 

meséinket.  

- Nagyapa, mesélj te is, milyen 

emlékeid vannak a gyerekkorodból! 

- Hát, bizony akkor nagyon hideg 

telek voltak! Sok hó esett, a tó vastagon 

befagyott. Sokat szánkóztunk, 

fakutyáztunk a falusi gyerekekkel, 

mindenki a jégen volt, sokat nevettünk. 

Édesapámmal eljártunk vadászni 

nyúlra, fácánra. Nekem is volt egy sörétes puskám. Az emberek nádat is szedtek, amiből aztán sok 

mindent lehetett készíteni. Mikor mentünk vadászni, én is lőttem egy nyulat meg egy fácánt. Apám 

mondta, hogy hová lőjek: Vigyázz, most jönnek a nyulak, elébe lőjj! A nádaratók énekeltek, közben 

a nádasból kihajtották a nyulakat, fácánokat. Szegény állatok menekültek a nádvágók elől, de 

közben meg a vadászok puskája elé szaladtak. Voltak még rókák, meg vidrák is. A varjak is lomhán 

szálltak a magasban. Téli álmát aludta a nádas. Nem susognak, hanem zörögnek a szárak, mert 

megértek az aratásra. Madár sem száll a sűrűben, legfeljebb egy-egy nádi veréb, vagy vörösbegy, 

egy-egy tőkés réce, de a jég kiszorította őket és elmentek a folyóvizekre. Ha felenged a jég, 

visszajönnek. Addig betöltik a helyüket a fácánok meg a nyulak, hogy mégse legyen kihalt az élet. 

Aztán tudjátok-e, mi az a fakutya? 

- Nem! 

- Hát, tulajdonképpen egy hátas szék. Talpak voltak rá szerelve és azon csúszott, mint a sí. Egy 

gyerek ráült, a másik meg tolta. 

Amikor közeledett a tavasz, elmentünk a darvak táncát is meglesni. De erről majd legközelebb 

mesélek. 

Szép volt ez a délután. Én még álmomban is a jégen fakutyázok, meg nyulakra, fácánokra 

vadászok. Holnap lovas szánnal elmegyünk a tóhoz. A lovunk nyakában csengő csilingel. Mi 

mindnyájan vidámak és boldogok vagyunk. Szeretem a csodálatos téli Balatont! 

 

Balatonberény, 2022. 01. 30. 

Kánya Gézáné 

 

Kép forrása: Lestyán Sándor: Zúg a nádas c. könyve (Bp., 1954), illusztrálta: Szántó Piroska 
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Helytörténet 

Tudta-e? 

 

A magyar emberre jellemző, hogy örömét és bánatát is dalban zengi el. Azt gondolom, sokan 

hallgatjuk a Jó ebédhez szól a nóta c. műsort, vagy a Dankó Rádiót. Boldog örömmel tölt el 

bennünket a dal szövege, ha vidám mondanivalót takar. Ha szomorú tartalommal teli dalokat 

hallunk, elkönyveljük magunknak, hogy mennyi igazság van benne. 

A Balatonnal kapcsolatos nóták pedig szívünket melengetik, hisz itt élünk a partján. Felmerül a 

kérdés tudjuk-e, hogy ezeknek a daloknak kik a szerzői, ismerjük-e Őket? 

E sorozat elején egy olyan dalszerzőről szeretnék megemlékezni, aki 105 évvel ezelőtt született 

Zala megyében, de Somogy megyében élt, dolgozott és alkotott. 

Mi berényiek ismertük a Balatonkeresztúri ÁFÉSZ kereskedelmi vezetőjeként. Sokszor Berényben 

az üzletekben, de a nagy ÁFÉSZ közgyűléseken is megjelent, ott ült a vezetőségben. 

Emberközpontú, nagyon barátságos ember volt. Hogy dalszerző lett volna? - talán senki nem 

sejtette. 

Az Öcsém himnuszokat, nótákat és Kalendáriumokat gyűjt. A nótáskönyvekben olvastuk nevét, 

de nem gondoltuk, hogy azonos az általunk személyesen ismert Tüttő Jánossal. Amikor 2006-

ban meghívást kapott Nagykanizsára a Hevesibe, hogy az „Én hobbym” keretében mutassa be 

gyűjteményét, akkor tudtuk meg, hogy a dalszerző azonos a mi ismerősünkkel. Születésének 100. 

évfordulóján illett volna megemlékezni munkásságáról, hisz Balatonberényben is született egy 

dal.1 

Dankó Rádió hallgatók vagyunk, azóta gyakran halljuk a nevét, mert a dal éneklése előtt elhangzik 

a dal- és zeneszerző neve. Az alábbiakban sokak által ismert dalok címét közlöm, melyeknek Ő a 

szerzője: 

A Balaton tükrén táncot jár a szél…2 

Elszálltak az évek… 

Nem zörög a haraszt, ha szél nem fújja… 

Tűzpiros rózsaszál 

Kedves János bácsi! Köszönjük kisfalunk lakói nevében, hogy Balatonberény is megihlette egy 

dalszöveg szerzésének erejéig, és dalaival a nótakedvelők táborának mindennapjait gazdagabbá 

tette. Hiszem, hogy az égi hazából is figyelemmel kíséri az Ön nevét viselő énekkar munkásságát, 

a fellépéseiket, előadói estjüket. 

Az alábbiakban – fiának – Tüttő Istvánnak édesapjáról, Tüttő Jánosról készült életútját 

olvashatjuk.3 

 

Balatonberény, 2022. február 3. 

 

Forrás: 
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1.) Marietta helytörténeti gyűjtemény, Balatonfenyves (lásd 1. kép) 

2.) Gulyás Sándor: Minden napra egy nóta. Szöveggyűjtemény. 365 nóta. 2003. 7 pp. (lásd 2. kép) 

3.) Tüttő István – a dalszerző fia – Nagykanizsa. 

Kovács Ilona 

helytörténet-kutató 

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

Tüttő János dalszerző életrajza 

 

Édesapám 105 évvel ezelőtt 1917. február 3-án született a Zala megyei Orosztony községben. 

1919-ben szüleivel Balatonfenyvesre költözött.  

Általános iskoláit Fonyódon, a gimnáziumot Siófokon végezte. Korán feltűnt az irodalom iránti 

fogékonysága. Szülei papi pályára szánták, de ő édesanyámat választotta. Kereskedőként dolgozott 

saját üzletében Balatonfenyvesen.  

Az akkori idők igazi népművelőjeként lelkes fiatalokkal színtársulatot alapított és kezdetben ismert 

darabok eljátszására vállalkoztak. Az előadásokat ő szervezte és rendezte. Színműveket kezdett 

írni, melyek szintén előadásra kerültek nagy sikerrel. Különböző pályázatokra küldte el műveit. 

Az országos elismeréseket oklevelek is igazolják. Pl.: 1936-ban országos vers és dal pályázaton 

„A Balatonban jó dolga van a halnak” című művével I. helyezett lett.  

Akkor 19 éves volt.  

Kitört a II. világháború, behívták katonának. 

A Somogyi Újság haditudósítójaként színes jelentéseket küldött a front történéseiről.  

Legelőször a „Ne jöjj vissza soha, soha…” című dalát 1941-ben Vörös Sári énekelte a rádióban.  

Apám eljutott a Don-kanyarig. Súlyosan megsebesült, fogságba esett. Felépült, sikerült 

megszöknie és hazajutott.  

Szüleim ott folytatták, ahol abbahagyták azzal a különbséggel, hogy közben mindenüket 

elvesztették. Apám nappal dolgozott, éjjel pedig petróleumlámpa mellett ismét írni kezdett. A 

véletlen összehozta Morvay Károllyal, a híres nótaszerzővel, aki a „Nem zörög a haraszt…” című 

versét megzenésítette. Rövid időn belül közkedvelt lett. Így erősödött a magyar nóta iránti, életen 

át tartó szerelme. 

Sok szép dallal ajándékozta meg a környezetét, a magyar nóta kedvelők még ma is jelentős táborát.  

A civil pálya a Balatonboglári ÁFÉSZ elnöke, majd Balatonkeresztúri ÁFÉSZ kereskedelmi 

vezetője feladatot rótta ki számára. Mindkettőnek tisztességgel, jó színvonalon eleget tett 56 éves 

koráig. Súlyosan megbetegedett. Újra kellett tanulnia járni, zongorázni, és természetesen írni. Nem 

adta fel! Sikerült! 

Élete végéig folyamatosan alkotott. Dalaiban az emberi érzés, a szerelem és a harmadik nagy 

szerelme a Balaton kapott fontos szerepet. Az ország legismertebb szerzőivel dolgozott együtt, és 

őt is oda sorolták.  

1995-ben a Magyar Rádió „Nótaparádé” műsorában 17 dalával szerepelt. Kevés az olyan magyar 

nótaműsor, amelyben nem csendülnek fel nótái. A legnevesebb énekesek Vörös Sári, Gaál 

Gabriella, Kovács Apollónia, Dóri József, Lovas Lajos, Solti Károly, Kiss Károly, Béres Ferenc 
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és még sorolhatnám, akik érdemesnek tartották, hogy előadják szerzeményeit. Azok hallatán jobb 

kedvre derülünk, mély érzelmek ragadnak el bennünket, anélkül, hogy tudnánk ki is volt az 

alkotója. Ez volt a hitvallása! Úgy érzem Apámnak sikerült! 

1998. július 2-án költözött el végleg közülünk. A Nagykanizsai Köztemetőben helyeztük örök 

nyugalomba.  

2010 tavaszán „Balatonfenyves Díszpolgára” posztumusz elismerésben részesült.  

Nagy öröm a család számára, hogy a nevét felvette egy lelkes, kiváló adottságokkal és tagokkal 

rendelkező együttes, akik tovább népszerűsítik a magyar nótát, kultúránk megőrzésére érdemes 

részét. 

 

Nagykanizsa, 2022. január 29. 

Tüttő István 

 

 

 

1. kép 

2. kép 
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Sport 

Vereségekkel kezdtük a tavaszt 

 

Férfi bajnokságok:  

A férfi felnőtt labdarúgó csapatunk hazai pályán kezdte meg a tavaszi 

szezont Kaposfüred csapatával szemben. A szoros mérkőzést végül a 

vendégcsapat nyerte meg. Csapatunk egy igazi szomszédvári rangadón 

szeretett volna javítani Kéthelyen, sajnos nem sikerült és egy nagyarányú 

vereségbe szaladtunk bele. Bízunk a sikeresebb folytatásban és Fonyód 

ellen javíthatunk. 

Ifjúsági csapatunk is két vereséggel kezdte a tavaszi szezont.  

 

Eredmények:  

BALATONBERÉNYI SE – KAPOSFÜRED SC   0-2 (0-0) U19: 2-11 (2-6) 

KÉTHELYI SE - BALATONBERÉNYI SE    6-1 (3-0) U19: 4-0 (0-0) 

 

        
 

A következő fordulók programjai: 

20. forduló: Balatonberényi SE – Fonyódi Petőfi SE 2022.03.06. 14:30 U19: 12:30 

21. forduló: Dél-Balaton FC – Balatonberény SE 2022.03.12. 14:30 U19: 12:30 

22. forduló: Balatonberényi SE – Kiskorpádi SE 2022.03.20. 15:00 U19: 13:00 

23. forduló: Buzsák KSE – Balatonberény SE 2022.03.27. 17:00 U19: 13:00 

 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
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