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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Újévi köszöntő 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Így január elején a karácsony még itt van a szívünkben, abban a nyugalmas hangulatban léptünk 

át az újévbe, ami körülvett minket az ünnepek alatt. Az ünnepnapok persze gyorsan elszálltak, de 

szeretném, ha nem engednénk elszállni az átélt szép pillanatokat, hiszen az év minden napján 

szükségünk lehet a karácsonyi üzenet bölcs iránymutatására. Ha a béke, a hit, a szeretet és a remény 

irányítja a hétköznapjainkat, ha tudunk egymás sikereinek örülni, ha kiegészítjük egymás 

hiányosságait, értelmet és örömet adhatunk egymás életének.  

A júniusi időközi választáson bizalmat kaptam Önöktől és ezzel a bizalommal együtt egy nagy 

közösséget is, melyben sokféleképp gondolkodunk, más-más terveket szövögetünk, azonban 

abban mindannyian egyetértünk, hogy vágyunk a szebbre, a jobbra, a fejlődésre.  

Köszönöm minden munkatársamnak, a civil szervezeteknek, magánszemélyeknek azt a munkát, 

amivel 2022-ben hozzájárultak a település fejlődéséhez és segítették az önkormányzat munkáját. 

Nagy öröm volt számomra megtapasztalni a rendezvényeink sikerén munkálkodó civil 

összefogást, az önkormányzati közös gondolkodást, a döntések előkészítésében tett erőfeszítéseket 

és a közös felelős kiállást jóban-rosszban.  

2023-ban is így szeretném folytatni, remélve, hogy egyre több eredményről számolhatunk be majd 

Önöknek.  A képviselő-testülettel azon fogunk dolgozni lelkiismeretesen és tisztességesen, hogy 

mindenki úgy érezze, kis falunkba jó hazajönni, megpihenni, kikapcsolódni. A gazdasági 

nehézségek ellenére próbálunk pozitívan tekinteni a jövőbe, hisz ez visz előre és ez segíti a túlélést. 

Mi a nehéznek ígérkező új évet is lehetőségnek látjuk, lehetőségnek arra, hogy terveinket 

megvalósítsuk.  

Ahhoz, hogy minden rendben haladhasson, szövetséget kérek Önöktől néhány fontos kérdésben. 

Kérem, ne csak szemlélői legyenek a településünkön történő változásoknak, hanem résztvevői és 

részesei is! Jelezzenek, szóljanak, értesítsenek minket minden problémáról, megoldást igénylő 

ügyről - különösen a segítségre szoruló személyekre figyeljünk közösen! 
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A fejlődés továbbvitele mellett kiemelten fontos feladatunk a település stabil működésének 

biztosítása. A feladatok biztonságos ellátásához az állam által nyújtott támogatás mellett azonban 

szükséges a közös teherviselés, a közösségünk által befizetett hozzájárulás is. 

Aranyosi Ervin versével kívánok Önöknek a képviselő-testület minden tagjával együtt békés, 

boldog új esztendőt! 

„Legyen olyan az új éved,  

amilyet szeretnél! 

Jó lenne, ha jövő évben 

még többet nevetnél. 

Vidámságban, szeretetben 

bőven legyen részed! 

Kívánok egy szebb világot, 

s boldogabb új évet!” 

Druskoczi Tünde 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Döntött a képviselő-testület 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2022.(XII.15.) 

határozata közvilágítási lámpatestek javításáról 

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

közvilágítás lámpatestjeinek beszerzésére vonatkozóan további árajánlatokat szerezzen be, 

valamint keresse meg a Vilkor Kft-t arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzon arról, hogy nem gyári 

lámpatestek beszerzése esetén is vállalja-e azok cseréjét. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2022.(XII.15.) 

határozata a község idegenforgalmi marketing tevékenységének megújításáról 

A képviselő-testület a község idegenforgalmi marketingtevékenysége megújításának esetleges 

lehetőségeiről szóló előterjesztést megtárgyalta és felkérte az alpolgármestert, hogy a 2023. január 

havi soros képviselő-testületi ülésre a cselekvési tervet készítse el.  

 

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

hozta:  
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Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2022.(XII.15.) 

határozata a balatonberényi volt HM Üdülő hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés 

jóváhagyásáról 

A képviselő-testület a balatonberényi volt HM Üdülő hasznosítására vonatkozó és a II. Kerület 

Utánpótlás Futball Club bérlővel megkötendő bérleti szerződést megismerte, megtárgyalta és 

felhatalmazta a polgármestert annak aláírására azzal a módosítással, hogy a bérleti jogviszony 

időtartama 2037. december 31. napjáig tart és a további határidők is ehhez a dátumhoz igazodnak.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2022.(XII.15.) 

határozata a Magyar Tenger Vízisport Egyesülettel megkötendő területbérleti szerződésről 

A képviselő-testület a Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a Magyar Tenger 

Vízisport Egyesülettel megkötendő területbérleti szerződést megismerte, megtárgyalta és 

felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2022.(XII.15.) 

határozata a 2023-2024. tanév körzethatár tervezetének megismeréséről 

A testület megismerte a Siófoki Tankerületi Központ TK/142/02965-39/2022 számú átiratát, és 

Balatonberény település esetében a kijelölt Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola 

feladatellátási hellyel egyetértett felmenő rendszerben 2023/24-es tanévtől, illetve a 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 2029/2030-as tanévig történő kimenő rendszerű 

kijelölésével.  

 

Balatonberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2022. december 15-i ülésén 

megalkotta a temető rendjéről szóló 21/2022. (XII. 19.) és a partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 22/2022.(XII.19.) önkormányzati rendeletet, amely a település honlapján teljes 

terjedelmében olvasható. 

______________________________________________________________________________ 

 

  
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 január 31.! 
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Fonyódi Kolbászfesztivál 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. február 10-12. között 

ismételten megrendezésre kerül a Téli Balaton legnagyobb 

gasztronómiai hagyományőrző rendezvénye, a Fonyódi 

Kolbászfesztivál. 

A 3 napos program egyik rangos eseménye a Balatoni 

Kiemelt Üdülőkörzet és Somogyország Településeinek 

Kolbásztöltő Bajnoksága, ami 2023. február 12-én 11:00 – 16:00 között kerül lebonyolításra. 

A 4-5 fős önkormányzati csapatok részére szervezett versenyen való részvételre balatonberényi 

jelentkezőket várunk! 

A részvétel ingyenes, a töltéshez szükséges húst és belet a szervezők a helyszínen biztosítják a 

csapatok részére. „Cserébe” a településünkre jellemző kulturális produkciót, műsort (pl.: zene, 

ének, tánc, stb…) kérnek előadni a szervezők, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát és 

hangulatát! 

Jelentkezni e-mailben a mellékelt adatlap kitöltésével és 

a jelentkezes@kolbaszfesztival.info címre történő megküldésével lehet. Kérjük, hogy a 

regisztrációs adatlapot másolatban a polgarmester@balatonbereny.hu email-címre is küldjék meg. 

 

A részletes információk elérhetők:  

www.kolbaszfesztival.info és www.facebook.com/fonyodikolbaszfesztival oldalakon. 

 

 

Közérdekű információk, olvasói cikkek 

A Művelődési Ház és Községi Könyvtár beszámolója a 2022-ben végzett munkáról, 

2023 évi programterve 

 

A kulturális alapellátás keretében a 

közgyűjtemények és a közművelődési 

intézmények a helyi célcsoportok számára 

biztosítják a tárgyi és szellemi kulturális örökség 

hozzáférhetővé tételét. Közszolgáltatásokat 

nyújtanak, amelyek hozzájárulnak a személyiség 

fejlődéséhez és kiteljesedéséhez, az aktív 

polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a 

közösségfejlesztéshez, valamint a 

foglalkoztatáshoz szükséges egyéni 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez.  

mailto:jelentkezes@kolbaszfesztival.info
mailto:polgarmester@balatonbereny.hu
http://www.kolbaszfesztival.info/
http://www.facebook.com/fonyodikolbaszfesztival
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Ennek az alapelvnek az érvényesülését szem előtt tartva igyekszünk 

megfelelni a helyi igényeknek. 2022. évben összesen 67 programot 

szerveztünk, melyből 37 rendezvényt civil szervezetek valósítottak 

meg. Ebből látszik a helyi társadalom aktivitása. Az első 3 

hónapban sajnos nem lehetett programokat, szakköröket tartani a 

járványügyi szabályok miatt.  

2022-ben a könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 142 fő volt, 

melyből: új beiratkozó 12 fő volt. Sajnálatos, hogy a 6-14 éves 

gyermekek közül csak 18-an járnak rendszeresen könyvtárba.  

A rendezvényeken, szakkörökön: 9137 fő vett részt, ebből a 

könyvtárnak 1986 látogatója volt. 

 

Jelenleg, az energiaválság idején is próbálunk olyan megoldásokat 

találni, amelyek a helyi társadalom számára elfogadhatók és a 

válságkezelési tervvel is összhangban vannak. A Művelődési Ház 

nyitva tart és biztosítja a civil szervezetek és a lakosság számára 

az alapellátást. A Könyvtár heti átlag 32 óra nyitva tartását 

november 1-től március 31-ig tartó időszakban heti 14 órára 

csökkentette a képviselő-testület az energiaköltségek 

csökkentésére irányuló intézkedési tervben. Online és telefonos 

segítségnyújtás, a kölcsönzött könyvek igény szerinti 

házhozszállítása, e-mailből történő nyomtatás és fénymásolás, a 

kész anyagok házhoz szállítása is szerepel a szolgáltatásaink között. 

 

Az idei tervek között szerepelnek a hagyományőrző programok, mint például a Mese-fesztivál, a 

nyári zenés színházi estek, a szüreti mulatság megrendezése is. Az anyagi források, pályázati 

lehetőségek tükrében szeretnénk új rendezvényekkel is színesíteni a település életét. A részletes 

programismertetőt várhatóan a februári lapszámban tesszük közzé. 

Tovább szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a helyi civil szervetekkel, a lakossággal és a környékbeli 

településeken dolgozó kollégákkal.  

 

Várjuk Önöket a Művelődési Házban és a Könyvtárban, osszák meg velünk véleményüket, 

javaslatukat, hogy még inkább a helyi igényekhez igazodva tudjuk alakítani szolgáltatásainkat, 

programjainkat! 

 

Képek forrása és a beszámoló írója: Barjákné Martin Judit 

 

______________________________________________________________________________ 
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Madárles   

 

Új látványossággal gazdagodott Balatonberény. A 

település csodálatos természeti kincsén, a Csicsergő-

félszigeten 2022 decemberében adták át a balatoni 

község új attrakcióját, a félsziget kilátóját, hivatalos 

nevén a Madárlest. 

Az önkormányzat – a település „A Balaton zöld 

sarka” szlogenjéhez illeszkedve – fontosnak tartja, 

hogy Balatonberény egyedülálló természeti értékeit 

a nagyközönség számára is szakszerűen mutassa be. 

E szándékhoz kapcsolódóan a Balaton Fejlesztési Tanács közterületfejlesztési pályázata kapcsán 

született 2021. évben képviselő-testületi döntés arról, hogy a félsziget ökoturisztikai attrakcióként 

történő újragondolásának első lépéseként egy „madárles” létesüljön ott. Az építést az 

önkormányzat a Balaton Fejlesztési Tanács 2022-ben nyújtott pályázati támogatásából, valamint 

saját erőből finanszírozta. A beruházás összköltsége 8 millió forint volt. 

A kivitelezésre 2022. év második félévében került sor. Mára megtörtént az építmény műszaki 

átadása, használatbavételi engedéllyel rendelkezik, és 2022 decembere óta a közönség számára 

látogatható. 

A beruházó önkormányzat képviseletében Druskoczi Tünde polgármester megkeresésünkre 

elmondta, hogy a kilátó kútalapokra helyezett vasbetonlemez alépítményen áll. A felépítmény 

fűrészelt fenyőfából készült, 4 x 4 méter alapterületű, sátortetővel fedett. 

A belső lépcsőn 2 kilátószint érhető el, amelyek 2,5 és 5 méter magasan vannak. Maga a kilátó 9,1 

méter magas. A lépcsőn járást-, és a kilátószintek biztonságát palánk korlát védi. A kilátót 

Karlavics Alexandra építészmérnök tervei alapján Ekler Károly mérnök vállalkozó építette meg. 

A felső szintről tiszta időben a Keszthelyi-öböl, az északi part tanúhegyei, a Badacsony és a 

fonyódi dombok is láthatók. 

Balatonberény több mint 6 kilométeres partszakasza – részben a Kis-Balaton közelsége miatt – 

rengeteg különböző madárfaj állandó vagy ideiglenes otthona. Nem véletlen, hogy a hazai 

ornitológiai szakirodalomban gyakran bukkan fel a község neve, több alkalommal madárgyűrűzés 

helyszíne is volt a település. A Csicsergő-félsziget érintetlen fásult részén – amely részben Natúra 

2000 védelem alatt áll – sok madárfaj talál menedéket, ezért a fejlesztés fontos célja a madárvilág, 

illetve a parti nádas élővilágának magasból történő bemutatása. 

Az önkormányzat tervei között további aktív, illetve ökoturisztikai jellegű fejlesztések 

szerepelnek, melyek célja Balatonberény természeti és épített örökségének bemutatása mellett a 

környezet- és egészségtudatos gondolkodásmód erősítése. 

A kilátó egész évben ingyenesen látogatható, egyszerre tíz fő tartózkodhat az építményen. 

forrás: csodasbalaton.hu 
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______________________________________________________________________________ 

Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik Egyesületünk munkáját önzetlenül 

segítették az elmúlt esztendőben is, mind felajánlásaikkal, mind munkájukkal.  

Az Egyesület tagjainak külön köszönöm, hogy szabadidejük feláldozásával, fáradhatatlanul 

tevékenykednek az Egyesület érdekében.  

Sikerekben gazdag, boldog újesztendőt kívánok mindenkinek magam és Egyesületünk tagjai 

nevében. 

Toronyi Zsolt 

Balatonberényért Egyesület 

______________________________________________________________________________ 

Karácsony, béke, szeretet... 

 

A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület több éves szünet 

után újból megrendezte karácsonyi ünnepségét a 

művelődési házban. Egy szép, csendes, családias 

hangulatú karácsonyestére invitálta meghívójában 

tagságát. 

A rendezvény ünnepi köszöntővel kezdődött, majd 

énekkarunk egy szép karácsonyi dalcsokorral 

ajándékozta meg a jelenlevőket. Ezek után Barjákné 

Martin Judit szavalatát hallhattuk, Dutka Ákos gyönyörű 

karácsonyi versét adta elő. 

 Az ünnepség a vacsorával folytatódott. Az 

ünnepi menüt - a töltöttkáposztát - 

főzőcsapatunk „alkotta meg”, melynek nagy 

sikere volt. Közösségünk hölgy tagjai - mint 

mindig - most is kitettek magukért. Sok-sok 

csodálatosan finom süteménnyel vendégelték 

meg az ünneplőket. A vacsora után még sokáig 

beszélgettünk a terített asztalok mellett.  Szép 

volt… A rendezvény hangulata sugallta rövid 

tudósításom címét. 

Tilesch József 

______________________________________________________________________________ 
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Az élet szeretete 

 

Szeretem az életemet, pedig a jóból kevés jutott nekem. A sors mostoha volt hozzám, ide-oda 

dobált. Nem volt, ki szeressen és jó útra vezessen. Nem volt, kire felnézzek és tanácsot kérjek. Hol 

mások futottak, én csak ballagtam, így aztán mindig lemaradtam. Isten segített, fogta a kezemet, 

és jó felé terelgetett. Sokszor eltévedtem, de azt is engedte. De ha úgy látta, hogy az erdő mélyére 

mentem, akkor kissé megintett: Vigyázz! Ne menj a sűrűbe, maradj az ösvényen, onnan még 

kitalálsz! Ha úgy érzed, hogy szeretnek, és te is tudsz szeretni. Ha még tudod értékelni az évszakok 

szépségét. A tavasz első napsugarát. A nyári rózsák illatát, csillagok ragyogását. Ősszel értett 

gyümölcsök zamatát, téli puha hó taposását. Az első ibolya illatát, a fák csodálatos virág-

koszorúját. A Balaton kék vizének hullámzását, a nádas susogását, csónakázást. Vadkacsák 

lubickolását, nádirigó énekét. A gyönyörű naplementét, a vízen átívelő aranyhidat. Kiskertben a 

szüretet. Pincében az újbor és az alma illatát. Hógolyózást és a Balatonon korcsolyázást. 

Szeretem az életemet, mert körbe vesznek, akik szeretnek, én is akarom, hogy velem legyenek. A 

család azt kéri: maradj még egy kicsit közöttünk! Akkor, ebben a kicsit zűrös, de sok szépséggel 

megtűzdelt, gyönyörű világban érdemes még élni! 

Balatonberény, 2022. december         Kánya Gézáné 

______________________________________________________________________________ 

Könyvajánló 

 

R. Kelényi Angelika: A lánynevelde 1. 

Szerelmi titkok és bűntények - Róma, 1865 

Öt évvel a SantAmbrogio zárdában történtek után... 

Katharina hercegnő támogatásával Blanca, azaz új nevén Christina Rivera a húgaival együtt egy 

lányiskolát hoz létre reménytelen sorsú gyerekeknek és fiatal nőknek. 

A Sorores nevet viselő iskola árvák, meggyalázottak, kitaszítottak menedéke lesz. A bentlakásos 

intézetben a tanulók kiváló oktatásban részesülnek, de nem csak tudományt, művészeteket és 

finom modort tanítanak nekik... 

Marco Fiore, barátja, Valentini atya unszolására magánnyomozó irodát nyit, és az évek során egyre 

több sikeres bűnügyet old meg. Egy nap bekopogtat hozzá egy kétségbeesett nő, és a segítségét 

kéri eltűnt férje ügyében. A gazdag férfi hírhedt szoknyavadász, de a felesége szerint soha nem 

hagyná el szó nélkül. Az asszony biztos benne, hogy meghalt vagy elrabolták. 

A nyomok egy mulatóba vezetnek, melynek titkos termeiben rejtélyes szeánszokat tartanak. 

Ugyanebben az időben Christina egy vérző, félholtra vert fiatal nőt talál az iskolája kapujában, aki 

védelmet kér tőle... 

A Sorores lányai segítenek neki, de vajon megérdemli-e a támogatásukat? 

És van-e köze az eltűnt férfi, és a meggyötört lány esetének egymáshoz? 

Marco és Christina újra együtt nyomoz, és nem csak a két bűntény szálai fonódnak össze... 
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Kedves Támogatóink! 

 

Egyesületünk bejutott a TESCO „Ön választ, mi segítünk” programjába a 

„Balatonberény és Csíkszentimre testvértelepülési kapcsolatának fenntartása” című 

pályázattal. 

Kérjük, hogy a TESCO áruházban a vásárlások után kapott zsetonnal 2023. január 16. és 

február 12. között szavazzanak a Balatonberény és Csíkszentimre testvértelepülési 

kapcsolatának fenntartása elnevezésű pályázatra. 

Ahol tudnak ránk szavazni: 

- TESCO Marcali (8700 Marcali, Noszlopy Gáspár u. 177) 

- TESCO Nagyatád (7500 Nagyatád, Szabadság u. 38) 

Amennyiben más áruházban vásárolnak, de a zsetonokat szívesen átadnák 

egyesületünknek, kérjük keressék tagjainkat vagy hívják a megadott telefonszámot és 

házhoz megyünk: Toronyi Zsolt, 20/935-1008 

A két áruházban az alábbi három pályázat jutott be, akikre lehet szavazni: 

- Sakk Egylet Nagyatád (Sakk a logikus gondolkodás szolgálatában pályázat) 

- Nagyatádi Futball Club (Sportolj önfeledten, érezd jól magad - innovatív 

mobileszközök segítségével!) 

- Balatonberényért Egyesület (Balatonberény és Csíkszentimre testvértelepülési 

kapcsolatának fenntartása) 

Díjazás a legtöbb zsetont kapott részére: 

1. helyezett: 400 000 Ft 

2. helyezett: 200 000 Ft 

3. helyezett: 100 000 Ft 

Támogatásukat előre is köszönjük:  

a Balatonberényért Egyesület nevében, 

Toronyi Zsolt, elnök  


