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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2022. 06. 26-án lezajlott időközi választással megalakult, új 

összetételű önkormányzati testület nevében. Köszönöm a bizalmat, amit nekünk szavaztak! Biztos 

vagyok abban, hogy a megválasztott képviselők képesek lesznek az együttműködésre, így Berény 

egy lendületesebb fejlődési pályán haladhat majd tovább.  

Az előttünk álló 2 év – tudjuk - nem elég idő ahhoz, hogy nagyszabású programokat valósítsunk 

meg és abban is biztosak lehetünk, hogy a nehezedő gazdasági és biztonságpolitikai helyzet nem 

teremt számunkra ideális feltételeket.  

Elsődleges célként ezért a gazdálkodásunk stabilitását, minden lehetséges forrás bevonását és a 

működés hatékonyságának növelését kell megfogalmaznunk.  

Mindezek mellett fontos célom a helyi közösség megerősítése, szeretném előmozdítani mindazt, 

ami a békét, a nyugalmat és a fejlődést segíti. Arra törekszem, hogy Balatonberény egy összetartó, 

gondoskodó közösséggé váljon, ahol figyelünk egymásra, óvjuk a körülöttünk lévő különleges 

természeti környezetet és vele harmóniában élünk.  

Fontos célként került bele a ciklusprogramba a falu tisztán tartása, hulladékmentesítése, 

virágosítása, a zöld felületek növelése.  

Javítanunk kell a gyalogosközlekedés biztonságát és bővítenünk kell a közvilágítással ellátott 

területeket. 

Rendeznünk kell a parkolás helyzetét, növelni kell a parkolási kapacitásainkat. Folytatnunk kell az 

útfelújításokat, a belterületi utak, járdák és a vízelvezető rendszer állapotának fejlesztését.  

Feladatunk lesz az orvosi rendelő, a védőnői tanácsadó, a gyógyszertár és az idősek klubja 

épületeinek korszerűsítése, felújítása.  

A Honvédségi Üdülő hasznosítása sem várhat tovább, a sajátos jogi helyzetben megoldást kell 

találnunk az ingatlan funkciójára.  
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A temető rendbe tétele is időszerűvé vált. Sok a gazdátlan, elhanyagolt sírhely, szükséges, hogy az 

önkormányzat aktívabb szerepvállalással gondoskodjon halottaink nyughelyének méltó rendben 

tartásáról. 

Feladatunk tehát bőven van, amit szívvel-lélekkel Önökért, de Önökkel együtt szeretnénk végezni.  

Kérem, forduljanak mindig bizalommal a megválasztott képviselőkhöz, segítsük egymást és 

tegyünk együtt sok-sok „jót s jól Berényért”! 

Druskóczi Tünde 

    polgármester 

______________________________________________________________________________ 

TÁJÉKOZTATÓ 

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÜNNEPI ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL 

 

 

2022. július 12-én 17 órakor ünnepélyes keretek között lezajlott Balatonberény Község 

Önkormányzata új képviselő-testületének alakuló ülése.  

A Művelődési Ház nagyterme megtelt az érkező vendégekkel. A meghívást elfogadta többek 

között Göntérné Dr. Gyirán Szilvia, a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatalának 

vezetője, a környező települések polgármesterei, intézményvezetői, a balatonberényi civil 

szervezetek elnökei és számos érdeklődő.  

Köszönjük, hogy jelenlétükkel emelték az esemény ünnepi hangulatát! 
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Az ülés kezdetén Garainé Móricz Bernadett a Helyi Választási Bizottság elnöke vezetésével a 

képviselők, majd Druskóczi Tünde polgármester asszony is esküt tettek a lelkiismeretes és jogszerű 

feladatvégzésre.  

Az időközi önkormányzati képviselő- és polgármester választás eredményének ismertetése után az 

új polgármester előadta a 2022-2024. önkormányzati időszakra szóló ciklustervét.  

A képviselő-testület egyhangú, titkos szavazással, tisztségében megújítva, Horváth Péter 

képviselőt alpolgármesternek választotta.  

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének 

Gazda János képviselőt, tagjainak Härtel Sebastian és Horváth János képviselőket, valamint 

külsős tagoknak Kovácsné Végh Diánát és Rikker Gilbertet választotta meg a testület.  

Egyhangú szavazás eredményeként a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság 

elnöke Lipicsné Salamon Erzsébet Ágnes, képviselők közül választott tagja Király Szabolcs László, 

nem képviselői tagja pedig Orsós György lett. 

 

______________________________________________________________________________ 

Döntött a képviselő-testület 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2022.(V.26.) határozata 

az Orvosi rendelők felújítása Balatonberényben és Vörsön című pályázat benyújtásáról 

A képviselő-testület elhatározza, hogy Orvosi rendelők felújítása Balatonberényben és Vörsön 

címmel pályázatot nyújt be a TOP_Plusz-3.3.2-21 kódjelű pályázati felhívásra Vörs Község 

Önkormányzatával és a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumi formában, a pályázat 

benyújtásához szükséges konzorciumi megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2022.(V.26.) határozata 

a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános iskola Szülői Munkaközösségének támogatás 

iránti kérelméről 

A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános iskola Szülői 

Munkaközösségének támogatás iránti kérelmét megismerte és részére 50.000 Ft támogatást nyújt 

a 2022. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2022.(V.26.) határozata 

a Balaton part fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásról 
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A képviselő-testület a Balaton part fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívást megismerte, 

megtárgyalta és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a felhívásban 1.000.000 Ft sikerdíj 

kerüljön meghatározás, valamint felkéri a polgármestert, hogy a meghívásos pályázati eljárást 

folytassa le. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2022.(V.26.) határozata 

a Balatonberény zártkert 2401 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról 

A képviselő-testület a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 86. § (4) 

bekezdése alapján a Balatonberény zártkert 2401 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan 

–amelyen városképi jellegű építmény található – az elővásárlási jogával nem kíván élni. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2022.(V.26.) határozata 

Balatonberény község települési klímastratégiájáról 

A képviselő-testület a klímaváltozás káros helyi jelenségeinek ellensúlyozása, a helyi környezet 

védelme, illetve a lakosság szemléletformálás erősítése okán szükségesnek tartja a „Balatonberény 

község települési klímastratégiája” című dokumentum elkészítését. A képviselő-testület a 

dokumentum elkészültét követően határozza meg a stratégiához kapcsolódó intézkedési terv 

elkészítésének határidejét. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a „Balatonberény 

község települési klímastratégiája” című dokumentum előkészítésével, illetve a dokumentum 

tervezet képviselő-testület elé terjesztésével. 

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

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2022.(V.31.) határozata 

a községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet módosító javaslatáról 

A képviselő-testület a községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletét az 

alábbiak szerint módosítja: „Napi kabin 1.000 Ft” 

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

határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2022.(V.31.) határozata 

a községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet módosító javaslatáról 

A képviselő-testület a községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletét az 

alábbiak szerint módosítja: „Napozóágy 1.200 Ft” 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2022.(VII.12.) számú 

képviselő-testületi határozata a HVB elnökének a 2022. június 26-án megtartott időközi 

önkormányzati választásról szóló beszámolójáról 

A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását a 2022. június 26-ai 

időközi önkormányzati képviselő és polgármester választásról elfogadja. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata a polgármester 2022-24. évre szóló ciklusprogramjáról 

A képviselő-testület a polgármester 2022.06-2024.10. ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit 

elfogadja. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata az SZMSZ felülvizsgálatáról 

A képviselő-testület a képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatát felülvizsgálta, és úgy 

dönt, hogy azon módosítani nem kíván. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselős-testületének 124/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata az alpolgármester megválasztásáról  

A képviselő-testület Horváth Péter képviselőt alpolgármesternek megválasztja 2022. július 12. 

napjától.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2022.(VII.12.) számú 

képviselő-testületi határozata a polgármester illetményének és költségtérítésének 

megállapításáról 

A képviselő-testület Druskóczi Tünde főállású polgármester havi illetményét a Magyarország 

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

2022. június 26. napjától – a 2019. január 1-jei lakosságszámot figyelembe véve, mely 1169 fő – 

650.000 Ft-ban, havi költségtérítését 97.500 Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról  
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A képviselő-testület Horváth Péter alpolgármester tiszteletdíját 167.520 Ft/hó összegben állapítja 

meg 2022. július 12. napjától.   

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

A képviselő-testület Horváth Péter alpolgármester részére nyilatkozata alapján a költségtérítés 

mértékét a megállapított tiszteletdíjának 15 %-ában, vagyis 25.130 Ft/hó összegben állapítja meg 

2022. július 12. napjától.  

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2022. (VII.12.) képviselő-

testületi határozata a képviselői és a nem képviselő bizottsági tagi tiszteletdíjakról 

A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját a 2022. június 26-ai időközi választást követően a 

2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg.  2022. 

június 26-30. közötti időszakra 38.000 Ft/hó, 2022. július 1. napjától a helyi önkormányzati 

képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati 

rendelet szerint 60. 800 Ft/hó összegben. A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját 2022. 

július 12. napjától kezdődően 27.200 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata a társulási tanácsokban történő képviseletről  

A képviselő-testület 2022. július 12. napjától a Marcali Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsába  Druskóczi Tünde polgármestert delegálja, akadályoztatása esetére 

Horváth Péter alpolgármestert jelöli ki helyettesítőnek. 

2022. július 12. napjától a  Balatoni Szociális Társulás Társulási Tanácsába  Druskóczi Tünde 

polgármestert delegálja, akadályoztatása esetére Horváth Péter alpolgármestert jelöli ki 

helyettesítőnek. 

2022. július 12.  napjától Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulásba  

Druskóczi Tünde polgármestert delegálja,  akadályoztatása esetére Horváth Péter 

alpolgármestert jelöli ki helyettesítőnek. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

tanácsban történő képviseletről 
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A képviselő-testület a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsában 

Druskóczi Tünde polgármester akadályoztatása esetén Lombár Gábor Balatonfenyves 

Polgármesterét bízza meg a helyettesítéssel. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2022.(VII.12.) képviselő-

testületi határozata 3B Turisztikai Egyesületben történő képviseletről 

A képviselő-testület a 3B Turisztikai Egyesületbe Horváth Péter alpolgármestert delegálja, 

akadályoztatása esetére Härtel Sebastian képviselőt jelöli ki 2022. július 12. napjától. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2022.(VIII.11.) 

határozata a CETIN Hungary Zrt.-vel ideiglenes távközlési állomás bérleti szerződéséről 

A képviselő-testület a CETIN Hungary Zrt-vel, az általa üzemeltetett ideiglenes távközlési állomás 

(adótorony) területhasználatára (100 m2) 2022. október 1. napjától kezdődően 2 évre szóló 

határozott idejű bérleti szerződést köt. A bérleti díj összege 2022. 10. 01.- 2023. 09. 30. közötti 

időszakra vonatkozóan 1.300.000.- Ft + Áfa összeg, amelynek mértéke a 2023.10.01.-2024.09.30. 

közötti időszakra vonatkozóan az éves infláció (KSH statisztika szerinti) mértékével növekszik. 

A Bérlő 2022. 10. 01.-től számla ellenében, minden év október 1. napjáig köteles a bérleti díjat 

megfizetni. Bérlő a szolgáltatásba harmadik (további) szolgáltatót csak a bérbeadó előzetes 

hozzájárulásával vonhat be. A bérleti időtartam alatt a Bérlő az általa bérelt ingatlanrész jó-

karbantartásáról (növényápolás, rendszeres kaszálás) köteles gondoskodni. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és aláírására, 

valamint a CETIN Hungary Zrt-nek a határozatlan időtartamú szerződés megkötése iránti 

kérelméről, az adótorony végleges helyének megállapításáról, ill. a további földhasználat jogi és 

pénzügyi konstrukciójáról a Vízparti Sport és Szabadidőközpont ötlettervének elfogadása után 

kíván döntést hozni. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2022.(VIII.11.) 

határozata a parkolási egyeztetési terv elfogadásáról 

A képviselő-testület a Kaposút Bt. (7400 Kaposvár, Rómahegyi út 2. sz.) tervező által készített 

parkolási egyeztetési tervet megismerte és megtárgyalta. A képviselő testület a tervezetet az alábbi 

módosításokkal fogadja el: 

- a 6. számú helyszín tekintetében a Kossuth Lajos utcában a COOP áruház előtti szakaszon 

(P21-P29) a merőleges kialakítású parkolók helyett párhuzamos elhelyezésű parkolás tervezése a 

forgalmi sáv szélesítése céljából, 
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- a 7. számú helyszínen a HM Üdülő területére eső (41/5 hrsz.) parkolóhelyeknek a P165 és P235 

parkolóhely számmal jelölt határig történő tervezése 

A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a döntés értelmében a további tervtárgyalás 

lefolytatására, a terv véglegesítésére. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2022.(VIII.11.) 

határozata a HM Üdülő bérleti jogviszonyban történő hasznosításáról 

A képviselő-testület a HM Üdülő bérleti jogviszonyban történő hasznosítására vonatkozó pályázati 

felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a pályázati 

felhívás nyilvános közzétételéről gondoskodjon. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2022.(VIII.11.) 

határozata Dr. Belina Csaba háziorvos kérelméről 

A képviselő-testülete Dr. Belina Csaba háziorvos megbízási szerződés módosítására irányuló 

kérelmét megismerte, megtárgyalta és a szerződésmódosítás mellőzése mellett, külön 

megállapodásban rögzítve a Belina és Társa Egészségügyi Kft. részére a balatonberényi háziorvosi 

rendelő fenntartási költségeihez történő hozzájárulás címén 2022. szeptember 1. napjától 2022. 

december 31. napjáig terjedő időszakban a felhasznált víz, gáz, -és villamosenergiafogyás díját a 

szolgáltató által kibocsátott számla alapján teljes összegében a 2022. évi költségvetés általános 

tartaléka terhére megfizeti azzal a feltétellel, hogy a kérelmező vállalja, hogy a Belina és Társa 

Egészségügyi Kft. nevén lévő és a háziorvosi rendelő működésével kapcsolatos közmű mérőórákat 

2022. augusztus 31-ig Balatonberény Község Önkormányzat nevére átíratja. 

A képviselő-testület a 2023. évi további támogatásról - Dr. Belina Csaba háziorvos ismételt 

kérelme esetén - a 2023. évi költségvetés elfogadása keretében dönt. 

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Lakosság! 

A Balatonberényi Nonprofit Kft. a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel kötött 

együttműködési megállapodás keretében 2022. szeptember 16-tól, évente a szeptember 16. és 

május 1. közötti időszakban a balatonberényi Községi Strand területén 2 db sátorhelyet jelöl ki a 

behúzós horgászok számára. A sátorhelyeket a BHNP Zrt. erre a célra kialakított honlapján 

keresztül lehet lefoglalni térítés ellenében (www.boiliebalaton.hu). A 2 db horgászati célú sátorhely 

a strand nyugati oldalán kerül kijelölésre. Egyik a strand közepén lévő öböltől nyugatra, másik 

pedig a nyugati telekhatár mellett. A behúzós horgászhelyek egyenként 40 méter szélesek lesznek, 

így a kijelölt két horgászhely közötti területen a pecás horgászat is lehetséges lesz.  

Véghelyi Róbert 

Balatonberényi Nonprofit Kft. 
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ÖTCSILLAGOS MINŐSÍTÉST ÉS A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 

KÜLÖNDÍJÁT NYERTE EL A BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI STRAND 

 

A Kék Hullám Zászló 

strandminősítésen ötcsillagos 

minősítést ért el 2022-ben a 

balatonberényi Községi Strand. Az 

elismerést Véghelyi Róbert, a 

Balatonberényi Településüzemeltetési 

Kft. ügyvezetője, illetve Horváth Péter 

önkormányzati képviselő vették át 

Lombár Gábortól, a Balatoni 

Szövetség elnökétől a július 7-én, 

Révfülöpön rendezett ünnepélyes díjátadón. Strandunk emellett megkapta a Magyar Turisztikai 

Ügynökség különdíját is, amelyet Juhász Szabolcs, az MTÜ igazgatója adott át. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával hozzájárult ehhez a községünk turisztikai 

marketing megítélése szempontjából is kiemelkedő sikerhez. 

Szintén ötcsillagos minősítést ért el a Berény Naturista Strand is, amelyhez szívből gratulálunk az 

üzemeltetőnek. 

______________________________________________________________________________ 

Segített, így segíthettünk… 

 

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ valamennyi dolgozója és az adományozott 

családok nevében szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik a 2022. évben kétszer 

megszervezett adomány- és ruhabörze felhívásunkra megmozdultak és felajánlásaikkal a 

feladatellátási területünkön élő mintegy 35 család életébe boldog perceket hoztak, ezzel javítottak 

anyagi helyzetükön és életminőségükön. 

Külön köszönetemet fejezem ki azon adományozóknak, akik kiváló minőségű és gondosan 

csomagolt, felcímkézett csomagokat juttattak azoknak, akik nélkülözni kényszerülnek. 

Kiemelném a mosott, vasalt, újszerű gyermek- és felnőtt ruhaneműket, lakástextíliákat, háztartási 

cikkeket, játékokat, nagyértékű használati eszközöket (mikrohullámú sütő, gáztűzhely, 

hűtőszekrény, stb). Az adományozottak között többen nem jutottak volna mindehhez hozzá, ha 

Önök nem segítenek.  

2023 tavaszára tervezzük a következő nagyszabású börzét. Továbbra is köszönettel fogadjuk 

önzetlen és hasznos felajánlásaikat Intézményünk székhelyén és telephelyein.  

 

Petri Ágnes 

mb. intézményvezető helyettes, családsegítő 

______________________________________________________________________________ 
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A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ közleményei 

 

Ezúton is tájékoztatjuk, hogy a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ nappali ellátása 

változatlanul működik. Kérjük, hogy lehetősége szerint naponta látogassa intézményünket a 

megszokott nyitvatartási idő szerint: munkanapokon 10:00-16:00 óra között.  

Amennyiben problémája van, azt jelezheti az alábbi telefonszámon:  

Barják Gizella gondozónő, Balatonberény, Kossuth u. 12. tel.: 0685/377-489 

 

Juhász Péter József, családsegítő: 06/30-820-0930; 06/85/377-489 

Családsegítő fogadóóra: minden szerdán 9.00– 11.00 óráig;  

helyszín: Balatonberény, Kossuth u. 12.  

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

Térítési díjak 

 

A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak 2022. 09. 01. napjától az 

alábbiak: 

 

 házi segítségnyújtás: 0,- Ft/óra 

 

 nappali ellátás: 0,- Ft/nap 

 

 a szociális étkeztetés fizetendő személyi térítési díj összege jövedelemfüggő: 

 

Jövedelem havonta (Ft) Személyi térítési díj (Ft/nap/adag) 

0-14.250 0 

14.251-28.500 350 

28.501-42.750 560 

42.751-57.000 700 

57.001-85.500 800 

85.501-115.500 910 

115.501- 980 

 

 család- és gyermekjóléti szolgáltatás: térítésmentesen vehető igénybe 

  

                                                                                                      Pungor-Horváth Barbara 

                                                                                                                       Intézményvezető 

______________________________________________________________________________ 
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TÁJÉKOZTATÁS  

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzata a tanévkezdés 

megkönnyítése érdekében a balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 

általános iskolás és középiskolás tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján 

egyszeri iskolakezdési támogatásban részesíti, ha az igénylő nyilatkozata szerint a családban az 

egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot). 

 

A támogatás összege 15.000 Ft. 

 

A támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel 

2022. szeptember 1-től 2022. október 31. napjáig. 

 

Az igényléshez kérelem nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány 2022. szeptember 1. 

napjától beszerezhető a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi 

Kirendeltségén (Balatonberény, Kossuth tér 1.), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról (a 

www.balatonbereny.hu/formanyomtatvanyok menüpontban található a „Kérelem iskolakezdési 

támogatáshoz” című nyomtatvány). 

 

A támogatás megállapításának további feltételei: 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása,  

valamint 

- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása 

 

Az iskolakezdési támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel 2022. szeptember 1-től 

október 31. napjáig. 

 

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. 

Druskóczi Tünde sk. 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

http://www.balatonbereny.hu/formanyomtatvanyok
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H I R D E T M É N Y 

 

Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2022. évi szervezett formában 

történő 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐ-, ÉS PÓTOLTÁSÁRA, VALAMINT 

FÉREGTELENÍTÉSÉRE 

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor: 

 

O L T Á S 

Helye Dátuma Időpontja 

Balatonberény Kossuth 

tér (önkormányzat 

parkolója) 

2022. szeptember 21. (szerda) 8:00-9:00 óra 

 

P Ó T O L T Á S 

Helye Dátuma Időpontja 

Balatonberény Kossuth 

tér (önkormányzat 

parkolója) 

2022. szeptember 28. (szerda) 13:00-13:40 óra 

 

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 6.000 Ft/eb 

Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb 

 

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál, illetve az eb tartási helyén 

történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén, a fenti 

időpontban az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvosnál 06- 30/9578-469 

 

Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy évvel 

korábban oltott ebek, az oltatlan ebek. 

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont 

ebnek, mikrochippel nem rendelkező ebnek. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése 

értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt 

megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja. 

 

Balatonberény, 2022. augusztus 15.  

 

  Dr. Bánkuty József                   Mestyán Valéria 

            állatorvos                           címzetes főjegyző 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonberény Község Önkormányzata ajánlattételi PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁS-t tett közzé a Balatonberény, Béke utca 10-12. (41/5. hrsz.) címen található - volt HM 

üdülő - bérleti jogviszonyban történő, kizárólag oktatási, nevelési, szállás és sport rendeltetésű 

hasznosítására. 

Az ajánlattételnek az alábbi szempontokra kell kiterjednie: 

1. A bérleti jogviszonyban történő hasznosítás részletes bemutatása, a bérleti jogviszony tervezett 

időtartamának megjelölésével: hasznosítási célterület, célcsoportok, tervezett tevékenységek, 

tervezett beruházások és felújítások műszaki megoldásainak bemutatása, a megvalósítás tervezett 

ütemezése 

2. A bérleti hasznosítás pénzügyi tervezése: beruházások és felújítások kiadásai, egyéb tervezett 

kiadások, az Önkormányzatnak fizetendő éves bérleti díj kalkulációja, a megvalósítás pénzügyi 

fedezetének ismertetése és igazolása (pályázat, önerő stb.) 

3. Az ajánlattevő az ingatlan hasznosítása tekintetében a turizmus, a sport, illetve az ifjúsági 

területen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen, ezt szakmai referenciák 

bemutatásával igazolja. 

Kérjük, hogy a pályázati ajánlatok keretében a Pályázó az alábbi értékelési szempontok mentén 

mutassa be: 

- az ingatlanon tervezett beruházást, az ingatlan hasznosításának módját (kitérve a hasznosítási 

célterületre, a célcsoportra) (értékelésnél 20 %) 

- az ingatlanon tervezett beruházásokat és felújításokat (számszerűsített műszaki 

megoldásokkal, lehetőség szerint látványtervekkel alátámasztva) (értékelésnél 50 %) 

- a „Balatonberény Község Településfejlesztési Stratégiai Programja 2020–2024.” c. 

dokumentumban foglaltakhoz való illeszkedését, különösen arra vonatkozóan, hogy a 

megvalósuló létesítmény hozzájárul a „Balaton zöld sarka” gondolat erősödéséhez, 

Balatonberény hírnevének és az aktív turizmust vonzó erejének növeléséhez, valamint a helyi 

lakosoknak munkalehetőséget biztosít (értékelésnél 15 %) 

- a bérleti díj éves összegét, a fenntarthatóságra, a későbbi hosszútávú működtetésre vonatkozó 

garanciákat (értékelésnél 15 %). 

Az Önkormányzat az összességében legelőnyösebb pályázati ajánlatot fogadja el. 

A részletes felhívás megtalálható: http://www.balatonbereny.hu/ 

 

Druskóczi Tünde 

polgármester  

______________________________________________________________________________ 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.balatonbereny.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR187cuOqdpxG2LQtdwt2Bwc3u-qgUkQcGg-zasSILq8t7SE4BCFCSIBVMg&h=AT3Wt5F3aoYtxWFYEktUXEquzK9kJbnD0Y2JRHKWMyS1iloCcAbdbVubuPlznp4STEze2kZUN_y2NE0D9etQl2vatktauE6Jj5_fE8dw96PnIuS1ElQQlUerSHBVyj6qILpp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT36s-Ml3HdCF5L77Vo-kGGZJXXQSPgpICslB1mnbLFQ5yx5XD5_fUiFztMP601umHP2D7P5_PKSsd_2dhQgyzn2Oem_L7zouDvpXPZrkJYcXdtJTuSFNJavkvl5qgD0HT9WLwiFMSRSgMgZkzLc7Wd56s9lTUfV239is-Crv40UYTDVR3Hbvc5HMc2cJB9H9RLVhVSctf1J0kHoC5M
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„KÉK TÓ” helyi termelői piac 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

A Spar üzlet mögötti parkoló területének egy részén évekkel ezelőtt kialakításra került egy fedett 

piactér, amely azóta is gyakorlatilag használaton kívül lévő, funkció nélküli terület. 

Szeretnénk ezt a piacteret olyan „helyi termelői piac”-ként hasznosítani, ahol a kistermelők 

szezonális jelleggel, heti rendszerességgel értékesíthetik mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari 

termékeiket. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület 2022. augusztus 11-én döntött a „KÉK TÓ” 

elnevezésű helyi termelői piac létrehozásáról és üzemeltetéséről. 

A termelői piac lehetőséget kínál mind a helyi lakosság, mind az ide látogató turisták, vendégek 

részére jó minőségű élelmiszerek vásárlására, ezzel is emelve községünk turisztikai színvonalát, 

segítve a helyi fogyasztási igények kielégítését. 

A piac terveink szerint minden évben május 1-től október 31-ig, heti két alkalommal, kedden és 

csütörtökön 7 órától 12 óráig tart majd nyitva. 

A Balatonberény Nonprofit Kft., mint üzemeltető ellenőrizi a piacra bevitt és ott forgalmazott áruk 

minőségét, valamint az élelmiszerbiztonság rendjét szabályozó szakhatósági (tűzvédelmi, 

egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) előírások betartását. 

Bízom abban, hogy a termelői piac új színfoltja lesz településünknek és mindannyiunk örömére, 

megelégedettségére szolgál majd! 

 

Druskóczi Tünde 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Tájékoztatás a települési ügysegédek ügyfélfogadásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadása a következők szerint alakul: 

Helyszín: Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Az alábbi csütörtöki napokon 14.30 és 16.00 között: 

2022. szeptember 08. 

2022. október 06. 

2022. november 03. 

2022. december 08. 

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 70/698-8936-os telefonszámon. 

További információk a www.kormanyablak.hu weboldalon, a 1818-as telefonszámon. 

______________________________________________________________________________ 

 

http://www.kormanyablak.hu/
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Csíkszentimrén jártunk 

 

Hatalmas lehetőséget kaptunk idén, az égiek is támogattak bennünket, végre a covid sem állta 

utunkat: Erdélybe, Csíkszentimrére, a falu testvértelepülésére látogathattunk.  

Június végén Toronyi Zsolttal, a Balatonberényért Egyesület elnökével nagy szervezésbe 

kezdtünk, hogy minden simán menjen a nagy utazás során. Sajnos a helyi gyerekekből nem jött 

össze a létszám, ezért fennállt a veszély, hogy gyerkőc híján nem tudunk kiutazni. Pár napos 

telefonálás, egyeztetés után sikerült megtöltenünk 2 kisbuszt, plusz egy személyautót is a környező 

települések gyermekeivel. 

2022. július 25-én hajnali 5 órakor indultunk neki a közel 13 órás útnak. A gyerekek nagyon 

ügyesen állták a sarat, útközben végig jó hangulat uralkodott. Helyi idő szerint este fél 8-kor 

megérkeztünk Csíkszentimrére, ahol szívélyes fogadtatás mellett, finom vacsorában is részünk 

volt. Ezután a helyi kultúrházban a Szent Imre Fúvószenekar – 2022. augusztus 5-én a Balaton-

parton zenéltek nekünk – előadását hallgathattuk meg.  

Másnap a bőséges reggeli elfogyasztása után 

ellátogattunk a Csíki Csipsz gyárba. Ezután  

lovaskocsira szálltunk és végig jártuk a falut. 

Útközben betértünk a Szent Margit kápolnába és 

a helyi csokigyárba is, ahol sokféle finom 

csokoládét kóstolhattunk. Ebéd után kézműves 

programokon vettünk részt, ahol a gyerekeknek 

volt lehetőségük kipróbálni a nemezelést és a 

pólófestést is. 

Szerdán hosszú napnak néztünk elébe. Első 

állomásunk a szépvízi Székely Határőr Emlékközpont volt, ahol idegenvezető segítségével 

betekintést nyerhettünk a székelység ezer éves 

történelmébe. Az ebédre csomagolt finom 

szendvicsek és sütemények elfogyasztása után 

meg sem álltunk Gyimesbükkig, az 1000 éves 

határig. Megnéztük a vasúti őrházat, mely 

egykor a Magyar Királyi Államvasutak 

legkeletibb őrháza volt, felmásztunk a 

meredek, omladozó lépcsőkön a Rákóczi-vár 

romjaihoz, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílt 

a tájra. Elsétáltunk a szemben, alig 

karnyújtásnyira található Kontumáci (jelentése: 
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vesztegzár) kápolnához, melynek helyén 

korábban a Gyimesek első római katolikus 

temploma, később pedig katonai karantén 

épület állt. És ha már itt jártunk, megnéztük az 

ezt körül vevő régi vám- és karantén épületek 

romjait is. Rengeteg élménnyel tértünk vissza 

aznap is a szállásra, de a nap még nem ért véget, 

hiszen a pár házzal arrébb lévő családi 

gazdasághoz voltunk hivatalosak. A bátrabbak 

kipróbálhatták a tehénfejést, majd 

megkóstolhatták a háznál készült sajt- és, 

kolbászféléket.  

Csütörtökön borongós napra ébredtünk, de egy cseppet sem bántuk, a Gyilkos-tónál és a Békás-

szorosnál töltött néhány óra kárpótolt bennünket. Csodálatos helyszíneket látogattunk meg. A 

gyerkőcök csónakázhattak a tavon, kísérőnktől meghallgathatták a tó legendáját is. A szorosnál a 

nagyobbak felnőtt kísérettel kisebb forrásokat közelíthettek meg. Mindkét helyszínen lehetőségük 

volt szuvenírek vásárlására is. A szállásra visszaérve és a vacsora elfogyasztása után, a nap 

zárásaként elsétáltunk a helyi focipályára, ahol „póni húzta” kocsin utazhattak a gyerekek, majd a 

helyi játszóteret is kipróbálhatták. Ezen a napon sem feküdtünk le korán.   

A pénteki napunk kalandosra sikerült… Kanyargós 

utunk első állomása Nyerges-tető volt, mely 878 

méter magason fekszik Csíkkozmás és Kászonújfalu 

között. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

ismert székelyföldi helyszíne volt. A székely hősök 

emlékét ma emlékoszlop őrzi ezen a helyen. Az 

emlékművel szemben az ütközet áldozatainak 

tömegsírja található, ahol számtalan keresztet és 

kopjafát állítottak a hősök tiszteletére, többek között 

két berényi család kopjafáját is megtekintettük. 

Mindkét helyen mi is elhelyeztük a magunk nemzeti színű szalagját. 

Utunkat a Szent Anna-tó felé vettük. A kaland itt kezdődött igazán… az út mellett láttunk egy 

medvét, aztán láttunk még egyet… Hatalmas élmény volt mindannyiunk számára, a kirándulás 

kezdete óta ezekre a pillanatokra vártunk. A kirándulóhely parkolójába érve elfogyasztottuk a 

szendvicseket, majd először a tóhoz közel fekvő Mohos tőzeglápot jártuk be, ahol nagyon ritka, 

jégkorszaki relikvia növények találhatók, melyek szigorúan védettek. Láthattuk Erdély egyetlen 

rovaremésztő növényét, a kereklevelű harmatfüvet, továbbá tarka tőzegmohát, és mámorkát is. 

Aztán elindultunk a Szent Anna-tó felé… a kiépített erdei úton haladtunk végig, „medvementesen” 

leértünk a tóhoz, ahol leírhatatlanul gyönyörű táj tárult a szemünk elé, hiszen ez a tó Székelyföld 

egyik legszebb természeti kincse, Közép- és Kelet-Európa egyetlen vulkanikus tava. Az autóhoz 
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vezető gyalogtúra izgalmasan telt, az út szélén medvebocsok játszottak, és tudtuk, ahol bocsok 

vannak, ott medve mama is van a közelben. Szerencsére a vadőrök észlelték a „problémát” és 

medveriasztó spray segítségével visszaterelték a mackókat az erdőbe.   

A „pulzust növelő” izgalmak után nem a szálláshelyünkre tértünk vissza estére, hanem a 

Csíkszentimrei Büdösfürdőre mentünk, ahol az éjszakát is töltöttük. Az 1100-1250 méteren fekvő 

üdülőhely mofettáiról (gázömléseiről) nevezetes, mely reumás tünetek kezelésére szolgál, ezek 

gyermekek számára nem látogathatók, csak kívülről megtekinthetők. A vacsora elfogyasztása után 

a tábortüzet körbe ülve énekeltünk együtt erdélyi barátainkkal. Ismét tartalmas napot zártunk. 

A Büdösfürdőn töltött éjszaka - a helyiek elmondása szerint a magaslati levegő miatt - nem volt 

mindenki számára igazán pihentető. Ez azonban nem tántorított el minket attól, hogy szombaton 

gyalogosan bejárjuk Csíkszereda belvárosát, és megnézzük a csíksomlyói templomot, mely a 

magyarság egyik legnagyobb zarándokhelye. Itt volt szerencsénk találkozni és fényképet készíteni 

Böjte Csabával. A szálláson ízletes levessel és a gyerekek legnagyobb örömére palacsintával 

vendégeltek meg bennünket, majd mindenkinek meglepetés csomaggal kedveskedtek a 

vendéglátóink. Sajnos ezután elérkezett az idő, hogy készülődni kezdjünk a másnapi hazaútra. Esti 

programunk a készülő vihar miatt bizonytalanná vált, végül mégis kedvezett nekünk az időjárás és 

eljutottunk a Tiltott Fesztiválra, ahol a kisebbek kipróbálhatták a mászófalat, a lányok 

befonathatták hajukat, valamint színvonalas műsorokat nézhettünk meg. Igyekezetünk ellenére 

ezen a napon sem tudtunk időben ágyba kerülni.   

Július 31-én, vasárnap reggeli után elbúcsúztunk barátainktól, akiknek mi is kedveskedtünk egy 

kis csomaggal, és útnak indultunk. Hosszú út állt előttünk, este 11 órára minden velünk együtt 

utazó gyermek hazaért az otthonába, mi is nyugodtan hajthattuk álomra a fejünket.  

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, az egy hét alatt csodálatos kis közösség alakult 

ki a résztvevő gyerkőcökből és felnőttekből. Szívből örülök, hogy részese lehettem ezeknek a 

csodálatos élményeknek, és bízom benne, mindenki ugyanígy gondolja, aki velünk tartott. 

A kísérők között volt Horváth László, Horváth János, Kovács Gábor, Toronyi Zsolt és jómagam.  

E helyről is szívből köszönjük a testvértelepülésünk 

lakóinak felajánlásait, a vendéglátók hetekig tartó 

töretlen, fáradhatatlan munkáját! Köszönjük a 

szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket, Hugi 

néninek a sajtos finomságot, egy nevét felfedni nem 

kívánó úriembernek anyagi támogatását, melyből 

fagylaltot kaptak a gyerekek, és utoljára, de nem 

utolsó sorban Balatonberény Község 

Önkormányzatának az anyagi támogatást! 

 

Jövőre visszavárjuk a csíkszentimrei barátainkat! 

Horváthné Kánya Enikő 
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Egy nyári reggelen 

 

Kopogtat a hajnal az ablakon. Ébredj fel! Gyere, nézd 

meg a napfelkeltét! 

 

Kinyitom a szemem. Tényleg kopogtak, vagy csak 

álmodom? Felkelek és téged is hívlak, hogy veled 

nézzem a kissé hűvös hajnalban a csodálatos napfelkeltét. 

Látod, milyen szép a nap? Elindult az ég aljáról, egyre 

feljebb kúszott, és nekünk boldogságot hozott. Te csak 

nézel és mosolyogsz, nekem a könnyem hullik, mert nem 

érted, hogy mit mondok. Leültetlek a kispadra, 

megfogom a kezedet és elmesélem, hogy mit látunk az 

udvarunkban. Ott az öreg, nagy hársfánk, tele van 

virággal. A méhek már dolgoznak, hallod a 

zümmögésük? Fejünkre, kezünkre szállnak, minket nem 

bántanak, együtt szedjük a virágokat. A másik öreg a 

cseresznyefa. Pirosodik rajta a cseresznye, hozok neked 

belőle. Ugye milyen finom? Aztán majd lesz 

sárgabarack, meggy, meg szilva. A kiskapu felett nyílik 

a futórózsa, szinte a fejünket súrolja. Ott meg a labdarózsa. Levegyek egyet és labdázzak veled? 

Könnyeimtől nem látlak, de érzem, hogy nevetsz, én is nevetek veled. A bokorban a madarak 

kacarásznak. Nézzétek! Virággal labdázik a két öreg! Koszorúvirág, írisz, pünkösdi rózsa 

integetnek: mi is itt vagyunk! Látom, látom, a ti szépségeteket is megcsodálom! Illatotok betölti 

az egész udvart. A sok szépségre már nem találok szavakat. Szeretném mindenkinek megmutatni! 

Közben a nap feljebb ment az égen, melegebb lett. Látom, elfáradtál és nem is tudod, hol vagy. 

Bekísérlek a szobába, feküdj ide az ágyra, aludj kicsit, olyan hosszú még ez a nap! 

Én visszamegyek az udvarra. Zokogok, és belekiáltom a világba: Ember! Vedd észre a jót és a 

szépséget! Ne menj el a másik mellett szótlan, állj meg egy percre, kérdezd meg, hogy van! Talán 

holnap már nem tudod. Nem tudod elmondani, amit szeretnél, nem érted meg, amit a másik mond, 

nem ismered meg, akiket szerettél, nem tudod, mit teszel, és azt sem tudod, hol vagy. Ne akarj 

nagyobb lenni a másiknál, te is csak egy gyarló ember vagy! Letörlöm a könnyeimet. Elmondok 

egy imát. Ha elfáradok, Isten átölel és segít elviselni a terhet, ami rám szakadt.  

Istenem! Köszönöm, hogy erőt és türelmet adsz nekem! 

Balatonberény, 2022. 06. 17.         Kánya Gézáné 

Fotó forrása: https://www.noklapja.hu/mozaik/2017/05/22/ebredjetek-velunk-szemet-gyonyorkodteto-napfelkeltek-a-vilag-

minden-tajarol/ 

 

https://www.noklapja.hu/mozaik/2017/05/22/ebredjetek-velunk-szemet-gyonyorkodteto-napfelkeltek-a-vilag-minden-tajarol/
https://www.noklapja.hu/mozaik/2017/05/22/ebredjetek-velunk-szemet-gyonyorkodteto-napfelkeltek-a-vilag-minden-tajarol/
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Helytörténet 

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

 

Az asztalosok sorában – a kronológiát követve - id. Tikos Lajos és fiáról ifj. Tikos Lajos (Öcsi) 

asztalosmesterekről kell, hogy emlékezzünk.  

Id. Tikos Lajos Tikos György és Polgár Rozália rom. kat. szülők frigyéből született 1898. április 

9-én.  

Lajos bácsi megjárta az első világháborút. A magyar irodalomban olvashatjuk róla:  

„Tikos Lajos asztalosmester, főtűzér. 1898, Kéthely. Bevonult 1916. máj. 29-én a 6-os 

vártűzérekhez Komáromba. U. e. év szept. 10-én a román harctérre vitték. Petrozsénytól kezdve 

végigküzdötte az egész román hadjáratot a fegyverszünetig. Ezután Bukarestben kat. karhatalmi 

szolgálatot teljesített, majd a pótüteghez, onnan pedig Győrbe került, ahol az összeomlás is érte.  

A K. cs. k. és H. e. é. tulajdonosa.”  1 

 

Az első világháborút túlélte, hazakerült Kéthelyre. 

Böröcz Erzsébettel kötött házassága révén 1927-ben 

került Balatonberénybe. Ebből a házasságból hat 

gyermekük született: + Emil, + Irén, + Lajos (Öcsi), 

+ Mária, Béla és Gabriella. Nagyon ügyeskezű 

mesterember volt. Napról napra szorgalmasan 

dolgozott a Kossuth Lajos utca 72. szám alatt lévő 

asztalos műhelyében. Készített bútort, 

nyílászárókat. Amikor nagyon sok lakóház újjá 

épült, szinte sorozatban gyártotta az ajtókat, 

ablakokat, a villanyóra szekrényeket, a 

padlásfeljárókat lecsukható ajtóval, valamint a 

padlásra való feljáráshoz szolgáló garádics-t (fából 

készült lépcső). A 2. világháború idején Ő is 

készített koporsót, és fejfákat. Falunkban sok munka 

őrzi keze nyomát. Az ő munkáját dicséri az ősi 

szószék átalakítása 1958-ban.  Majd az első 

szemben miséző oltár.  

Meg kell, hogy említsük id. Tikos Lajos sekrestyési 

tevékenységét. A legnehezebb időszakban vállalta e 

feladatot. 1943. január 1-től 1958. december 31-ig 

volt Gosztolya esperes úr hűséges sekrestyése. 

Mindig ügyelt a templom tisztaságára, melybe a család nő tagjai is besegítettek. A templom 

felszereléseit is hűen tisztította, és tisztán tartotta. A hétköznapokban is, de főleg vasár- és 
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ünnepnapokon nagy segítségére volt az esperesnek. A háború ideje alatt összekötő és közvetítő 

szerepet töltött be a templomkörüli események, és – mivel a plébánia messzebb volt a templomhoz 

– a plébános között.  

Lajos bácsi 1969. június 2-án elhunyt.  

Fia ifj. Tikos Lajos (Öcsi) is az asztalosmesterséget választotta. 1959-ben feleségül vette Nagy 

Jolánt. Két leánygyermekük született. Míg édesapja élt, közösen dolgoztak, majd halála után 

önállóan vezette az asztalosműhelyt, és szorgalmasan dolgozott. A munkálatokba felesége is 

besegített, hisz édesapja bognár mester volt, így rálátása és a kézügyessége is megvolt ehhez a 

feladathoz.  

A második szemben miséző oltárt, a felolvasó állványt (ambó), misekönyvtartót, melyet ma is 

láthatunk a templomban ifj. Tikos Lajos - Dragonits Tamás Ybl Miklós díjas építészmérnök tervei 

alapján - készítette. Nagy alkotása volt a sógora Varga (Risza) Kálmán és Németh János 

segédletével a Kaposvárról elhozott Bábtáncoltató betlehemről egy másolat készítése. A munka 

rekordidő alatt elkészült, és mondhatni hiteles mása a Kánya Bertalan által készített betlehemnek. 

A háromkirály járáshoz használatos kiugratható csillagszerkezet is az Ő munkája. Munkásságukat 

őrzi számos nyílászáró, zsalugáter, a közöttünk maradt – általuk készített – berendezések és 

tárgyak.  

Az ifjú Tikos Lajosnak színészi képességei is megmutatkoztak. A Fáklyaláng c. színdarab egyik 

szereplője volt.  

Mindhárman már az égi hazából tekintenek le ránk.  

 

Rövidítések: K. cs. k. = Károly csapatkereszt, H. e. é. = Honvéd ezüstérem.  

 

1. A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerkesztették: Az I. és II. részt: vitéz 

Felszeghy Ferenc ny. tábornok, a történelmi arcképcsarnokot: Reé László. Felelős Kiadó: 

Reé László. Könyvkiadó és Terjesztővállalat. Budapest, 1938. 

 

2022 szeptemberében 

Kovács „Hugi” Ilona 

helytörténet-kutató 

  

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 szeptember 30.! 
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Sport 

Férfi bajnokságok: 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk két győzelemmel kezdte meg a 2022/2023-as labdarúgó megye 

II. felnőtt férfi bajnokságot, sajnos a jó kezdést három vereség követte. A bajnokságot Karádon 

kezdtük meg egy magabiztos győzelemmel.  Ezt követően hazai pályán egy gólgazdag mérkőzésen 

győztük le Buzsák csapatát. A következő három forduló már nem volt ilyen sikeres, becsúszott 

három vereség. Idegenben kikaptunk Balatonföldváron és Balatonszemesen és egy hazai vereség 

a jó erőkből álló Böhönye csapatától. A javítás érdekében a következő fordulóban Somogyjádról 

kellene elhoznunk a három pontot. 

 

U19-es csapatunknak egyelőre csak hazai pályán megy, mindhárom idegenbeli mérkőzésen 

vereséget szenvedett. Bízunk a sikeresebb folytatásban. 

 

 
 

Eredmények:  

KARÁD SC - BALATONBERÉNYI SE     0-2 (0-1) U19: 3-0 (1-0) 

BALATONBERÉNYI SE – BUZSÁK KSE     6-4 (4-3) U19: 2-1 (1-1) 

BALATONFÖLDVÁRI SE - BALATONBERÉNYI SE  3-1 (1-0) U19: 7-1 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE – BÖHÖNYE KSE   1-3 (1-0) U19: 4-0 (1-0) 

DÉL-BALATON FC - BALATONBERÉNYI SE   5-2 (3-0) U19: 2-1 (1-1) 

 

A következő fordulók programja: 

6. forduló: Somogyjád SZ. SE – Balatonberény SE 2022.09.17. 16:00 U19: 14:00 

7. forduló: Balatonberény SE – Kaposfői KISKE 2022.09.25. 16:00 U19: 14:00 

8. forduló: Lengyeltóti VSE – Balatonberény SE 2022.10.02. 15:00 U19: 13:00 

9. forduló: Balatonberény SE – Mezőcsokonya SE 2022.10.09. 15:00 U19: 13:00 

10. forduló: Kaposmérő SE– Balatonberény SE 2022.10.15. 15:00 U19: 13:00 
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Női bajnokságok: 

Női labdarúgó csapatunk is megkezdte az őszi bajnokságot, sajnos Balatonlellén vereséget 

szenvedtünk. 

Eredmények: 

BALATONLELLE SE – BALATONBERÉNYI SE  3-1 (1-0) 

 

A következő fordulók programjai: 

2. forduló: Balatonberényi SE – Kiskorpádi SE  2022.09.18. 10:00 

3. forduló: Balatonberény csapata szabadnapos  2022.09.25. 

4. forduló: FC Barcs – Balatonberényi SE  2022.10.02. 10:00  

5. forduló: Balatonberényi SE – Nagyatád FC  2022.10.09. 10:00  

6. forduló: Kéthelyi SE – Balatonberényi SE  2022.10.16. 10:00  

7. forduló: Balatonberényi SE – Kaposfüredi Párducok SC 2022.10.30. 10:00  

 

U16 -os lány csapatunknak első fordulós mérkőzését 2022. 11. 05-re került elhalasztásra. 

 

A következő fordulók programjai: 

1. forduló: Balatonlelle SE – Balatonberényi SE  2022.11.05. 10:00  

2. forduló: Balatonberényi SE – Kiskorpádi SE  2022.09.17. 10:00 

3. forduló: Nagyatád FC – Balatonberényi SE  2022.09.24. 10:00  

4. forduló: Szigetvári LE – Balatonberényi SE  2022.10.01. 10:00  

5. forduló: Balatonberényi SE – Kaposfüredi Párducok SC  2022.10.08. 10:00 

6. forduló: Kéthelyi SE – Balatonberényi SE  2022.10.15. 10:00  

7. forduló: Balatonberényi SE – FC Barcs  2022.10.29. 10:00 

 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János



VI. évfolyam, 6. szám 2022. szeptember 
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 LOMTALANÍTÁS 

 

SZEZONÁLIS DÍJFIZETŐK RÉSZÉRE 

2022 

A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt üdülő ingatlan tulajdonosokat (szezonális 

díjfizetők), hogy Balatonberény területén lomtalanítást szervez.  

A lomtalanítás során kizárólag a SZEZONÁLIS DÍJFIZETŐK által kihelyezett, jogszabályban 

meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A lakó ingatlan tulajdonosok 

(éves díjfizetők), gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatást szüneteltető ingatlanhasználók a 

szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak. 

Lomhulladék kihelyezés időpontja: 

2022.10.23. (Vasárnap) 

A lomhulladékot a fent megjelölt napon szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, ügyelve arra, 

hogy az a gyalogos és gépjárműforgalmat ne akadályozza.  

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK: 

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a rendszeres 

vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem helyezhetőek el a 

gyűjtőedényzetben. 

 

Nem tartozik a lomtalanítás tárgykörébe, ezért NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA: 

 veszélyes hulladék (pl: festék illetve festékes doboz, vegyszeres dobozok, hígító, pala, 

akkumulátor, gumiabroncs stb.) 

 építési, bontási hulladék (pl: törmelék, bontott ajtó, ablak, kőzetgyapot stb.) 

 elektronikai hulladék (pl: hűtő, TV és egyéb elektronikai háztartási eszközök) 

 zöldhulladék (pl: faág, nyesedék, falevél stb.) 

 szelektív hulladék (pl: újságpapír, könyv, öblösüveg stb.) 

 kommunális hulladék (gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes kommunális hulladék) 

 zsákban kihelyezett, nem nagydarabos hulladék (pl. ruha, egyéb kisméretű tárgyak) 

 gazdálkodó szervezetek által kihelyezett hulladék 

                                 

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat! 


