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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Magyar Kultúra Napja 2023 

 

Két év kényszerszünet után idén végre újra 

megtarthattuk hagyományos Magyar Kultúra 

napi ünnepségünket.  

Toronyi Zsolt köszöntője után a Himnusz 

történetéről tudtunk meg érdekes 

információkat Kardos Katalin előadásában. 

Őket követte a Babos-Piller Jazz duó, akik 

klarinét és zongora segítségével gondoltak újra 

több ismert magyar slágert. A műsort szokás 

szerint a helyi amatőr színjátszók előadása zárta. Ezúttal Az alkohol öl című komédiát vitték színre, 

amely ismét zajos sikert aratott. A szünetben az egyesület finomságokkal vendégelte meg az 

ünneplő közönséget.  

Jövőre újra várunk mindenkit szeretettel! 

            A cikk forrása: balatonbereny.hu 

 

Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023.(I.26.) határozata az 

Országos Bringapark Program keretében megjelent pályázati felhívásról 

A képviselő-testület támogatta a Miniszterelnökség Aktív Magyarország Program részeként 2023. 

évre kiírt Országos Bringapark Program keretében megjelent felhívásra pályázat benyújtását a 

Balatonberény Békeparkban Bringapark és Pumpapálya megvalósítása céljából. Felkérte a 

polgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023.(I.26.) határozata a 

Balatoni Fejlesztési Tanács pályázati felhívásáról 

A testület támogatta pályázat benyújtását a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra 

települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakítása céljából. Felkérte a polgármestert, 

hogy a pályázat előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023.(I.26.) határozata 

sportpályák fejlesztéséhez szándéknyilatkozat kiadásáról 

A képviselő-testület a Balatonberényi sportpályák fejlesztése céljából hozzájárult, hogy a 

polgármester a Balatonberényi Községi Sportegyesület részére az önkormányzat, mint a 

fejlesztéssel érintett Balatonberény 41/5 és 1238/23 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa képviseletében 

a tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozatot megtegye. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(I.26.) határozata a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 

munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(I.26.) határozata az 

idegenforgalmi és marketingtevékenység megújítására vonatkozó cselekvési terv 

elfogadásáról 

A testület Balatonberény idegenforgalmi és marketing tevékenységének megújítására vonatkozó 

cselekvési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023.(I.26.) határozata a 

Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

A képviselő-testület a Balatonberényi Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, míg a község 2023. évi programtervére vonatkozó 
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javaslatot tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Felkérte a művelődési ház vezetőjét, hogy 

munkaértekezlet keretében történő egyeztetést követően a 2023. évi programtervet a február havi 

soros ülésre készítse elő. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023.(I.26.) határozata a 

helyi közösségszervezésről szóló beszámoló elfogadásáról 

A képviselő-testület a helyi identitás erősítéséről, a helyi cselekvési terv előkészítéséről szóló 

beszámolót tudomásul vette, és felkérte a közösségszervezőt, hogy a beszámolóról készítsen 

összefoglalót a helyi újságba, valamint a közösségszervezés további feladataira vonatkozó 

munkatervet a 2023. február havi soros ülésre készítse elő. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023.(I.26.) határozata a 

Tematik Kábel Kft-vel megkötendő együttműködési megállapodásról 

A testület a Tematik Kábel Kft-vel a 2023. április 22. és 2023. április 28 napja között 

megrendezendő International Balaton Carp Cup horgászverseny megrendezésére vonatkozó 

együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta azzal, hogy a 

területhasználat ellenértékét 75.000 Ft/horgászhely összegben határozta meg. Felhatalmazta a 

polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023.(I.26.) határozata a 

2023. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokról 

A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. 

évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt céljait meghatározta. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023.(I.26.) határozata a 

polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervéről  

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Druskoczi Tünde polgármester 2023. 

évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta:  
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Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023.(I.26.) határozata a 

települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

A képviselő-testület a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 2.§ 

(1) és (2) bekezdése és 3.§ (2) bekezdése mellőzése mellett döntött.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023.(I.26.) határozata 

Dr. Belina Csaba háziorvos támogatási kérelméről 

A testület Dr. Belina Csaba háziorvos kérelemének helyt adva a Belina és Társa Egészségügyi Kft. 

részére a balatonberényi háziorvosi rendelő fenntartási költségeihez történő hozzájárulás címén 

2023. január 1. napjától kezdődően az orvosi rendelő felújítási munkáinak megkezdéséig terjedő 

időszakra a felhasznált víz-, gáz-, és villamosenergia-fogyás díját a szolgáltató által kibocsátott 

számla alapján teljes összegében a 2023. évi költségvetése terhére átvállalta. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023.(I.26.) határozata 

térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

A képviselő-testület 1 db napelemes áramellátású térfigyelő kamerából álló biztonsági kamerás 

megfigyelőrendszer kiépítését és működtetését határozta el a tulajdonát képező Balatonberény 

külterület 048 hrsz.-ú ingatlanon a közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés, és az illegális 

hulladéklerakás megelőzése céljából. 

A képviselő-testület a kamerarendszer beszerzése és telepítése tárgyában a teljesítésre a 

legkedvezőbb ajánlatot adó LNL Group Solutions Kft-t (8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11.) 

választotta ki bruttó 628.650 Ft vállalási árral és 2023. május 31-i teljesítési határidővel. A 

képviselő-testület a megvalósítás fedezetét a 2023. évi költségvetés terhére biztosította és 

felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023.(I.26.) határozata a 

Ravatalozó felújítása és ravatalozóhoz kapcsolódó 24 fülkés urnafal kialakítása tárgyában 

lefolytatott meghívásos eljárásban műszaki ellenőr kiválasztásáról 

A Képviselő-testület az MFP-ÖTIF-2022, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 

2022 - Ravatalozó felújítása és ravatalozóhoz kapcsolódó 24 fülkés urnafal kialakítása - 

kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátására indított meghívásos 
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versenyeljárásban nyertesként hirdette ki az érvényes ajánlatot adott és a megbízásra alkalmasnak 

ítélt: Jakab Richárd EV. 8380 Hévíz, Attila utca 65. sz. alatti ajánlatadót a legalacsonyabb, 

400.000.- Ft ajánlati árral. Felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevővel megkötendő 

megbízási szerződés aláírására. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023.(I.26.) határozata a 

Múltház Múzeum felújítására kivitelező kiválasztásáról 

A képviselő-testület - mint ajánlatkérő - a Múltház Múzeum felújítására és fejlesztésére 

másodízben indított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a Konzultax Műszaki 

és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát jelölte meg nyertesként bruttó 71.272.563.- Ft vállalási 

összeggel és a szerződéskötéstől számított 90 napos teljesítési határidő megállapításával. Mivel a 

támogatással elnyert és az építésre rendelkezésre álló összeg (64.550.000.-Ft) nem fedezi a nyertes 

ajánlatot adó által megajánlott vállalási árat (71.272.563.- Ft), a különbözeti összeget, azaz 

6.772.563.-Ft-ot (önrészt) az önkormányzat a 2023. évi költségvetése terhére biztosította.  

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

aláírására. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023.(I.26.) határozata a 

Vízparti Sport és Szabadidő Központ ötletterveinek tájékoztatójáról 

A testület a Balatonberény Balaton-part fejlesztése, Vízparti Sport és Szabadidő Központ, 

közösségi terek kialakítása tárgyában a benyújtott ötletterveket és a Bíráló Bizottság döntését 

megismerte. A további feladatokról a tervezői árajánlat, illetve a pályázati lehetőségek ismeretében 

dönt.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023.(I.26.) határozata a 

Marcali Mentők Egyesülete anyagi támogatásáról 

A képviselő-testület a Marcali Mentők Egyesülete kérelmét megtárgyalta és a kérelmező részére 

100.000 Ft anyagi támogatást nyújtott a 2023. évi költségvetés terhére. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023.(I.26.) határozata a 

Balatoni Szövetséggel megkötendő megállapodásról 
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A testület a Balatoni Szövetség megkeresésében foglaltakat megismerte és felhatalmazta a 

polgármester a 2023. évi csípőszúnyog elleni védekezésre vonatkozó megállapodás aláírására, 

bruttó 855.000 Ft összegben. 

______________________________________________________________________________ 

 

Felhívás temetésrend változásáról 

 

Tisztelt Hozzátartozók! 

 

A balatonberényi temetőben 2023. január 30-án megkezdődtek a ravatalozó épületének felújítási 

munkálatai, a befejezés szerződés szerinti határideje: 2023. június 30. 

A munkavégzés időtartama alatt a temetések rendje a következők szerint alakul: 

- koporsós temetés esetén az elhunyt hűtéséről a temetkezési vállalkozó gondoskodik 

- ravatalozás a ravatalozó fedett előterében történik 

- a zavartalan temetés érdekében a ravatalozás és a temetés idejére a munkálatok 

leállnak 

 

Kérjük, hogy minden további kérdéssel Szabó Zoltánhoz forduljanak: 06 30 560 4135! 

 

Balatonberényi Nonprofit Kft. 

______________________________________________________________________________ 

 

Változás 

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elektronikus elérhetőségeinkben változás történt. A szolgáltatásokkal 

kapcsolatos megrendeléseket 2023. 01. 23-tól a bbnonprofitkft@gmail.com email címre várjuk, 

ezzel párhuzamosan a korábbi gamesz@berenygamesz.t-online.hu email címünk megszűnt. 

 

Elektronikus elérhetőségeink a következők: 

- településüzemeltetést érintő ügyekben: telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu 

- temetéssel, megrendelésekkel, számlázással kapcsolatos ügyek: bbnonprofitkft@gmail.com 

 

Véghelyi Róbert 

ügyvezető 

______________________________________________________________________________ 

 

mailto:telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu
mailto:bbnonprofitkft@gmail.com
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MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁS 2023.  

 

Balatonberény Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

2023. február 16-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel 

KÖZMEGHALLGATÁST 

tart a Művelődési Ház nagytermében. 

(Balatonberény, Kossuth tér 1.), 

 

Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt! 

 

Napirend: 

1. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi munkájáról, a 2023. évi tervek, közérdekű 

információk ismertetése 

2. Lakossági kérdések, hozzászólások 

 

Balatonberény, 2023. 02. 01. 

Tisztelettel: Druskoczi Tünde sk. 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

BETEGTÁJÉKOZTATÓ! 

Tisztelt betegeink! 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek felíratására 

interneten keresztül is van lehetőség, az alábbi e-mail címen keresztül: 

gyogyszer.bereny@gmail.com 

 

Akinek nehézséget jelent ez a mód, kérem, vegye igénybe Barják Gizella (Kati) szociális 

gondozó segítségét, aki elérhető munkanapokon 10 - 14 óra között: 

 

a 06-85-377-489 telefonszámon 

vagy személyesen az Alapszolgáltatási Központban (Kossuth u. 12). 

 

A kérés benyújtását követően az elektronikus receptek öt napon belül kerülnek az elektronikus 

térbe. 

Megértésüket és szíves türelmüket kérjük! 

 

Dr. Belina Csaba 

mailto:gyogyszer.bereny@gmail.com
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Közösségszervezés Balatonberényben – az első körös interjúk eredménye 

Nyáron személyes interjúkat készítettem a 

közösségépítés jegyében, hogy felmérjem a 

településünkön élők cselekvő kedvét, lássam azt, 

hogy mennyire szeretne a lakosság bevonódni a 

helyi ügyek alakulásába, fontos e számukra egy jól 

működő közösség tagjának lenni, hogyan látják a 

település jelenlegi helyzetét és szerintük miképp 

lehetne javítani rajta. 

Szeretnénk a közösségünket kicsit feléleszteni, 

felrázni az embereket és arra ösztönözni őket, hogy vegyenek részt a kulturális és a közéletben, 

mozduljanak ki otthonról. Egy jól működő közösség fontos alapja a civil kezdeményezés, az 

emberek cselekedni akarása, összefogása, ami most mindennél fontosabb.  

A felmérés eredménye reménykeltő volt. A megkérdezettek közül mindenkinek volt egy-egy vagy 

akár több olyan ötlete, amivel jobbá tehetjük a közösséget, szebbé a falut és a környezetünket. 

Feltártunk gyengeségeket, erősségeket. Ötleteket kaptunk rendezvényekre, közösségi 

programokra, falu szépítésre, intézmények működésének jobbá tételére, munkahely teremtésre, a 

szociális segítségnyújtás javítására, amelyekből néhány már meg is valósult, vagy folyamatban 

van. 

Többen felajánlották önkéntes munkájukat is, ha szükség lenne rá. Sokak szerint számos dolog 

összefogással megoldható, együtt szebbé, jobbá tehetjük közvetlen környezetünket. A cél az, hogy 

az itt élők jól érezzék magukat a közösségben, hogy támogassuk egymást, segítsünk egymásnak.  

Szeretnék tovább haladni az úton, további személyes interjúkkal, online kérdőívvel is készülök, 

tervezem, hogy az eredmények tükrében közös beszélgetéseken együtt dönthetünk arról, hogy 

merre tovább, egy-egy felvetülő problémára közösen keresve a megoldást. Bárkinek lehet jó ötlete, 

amit meg lehet valósítani, akár nagyobb anyagi ráfordítás nélkül, civil összefogással is. 

Szeretnék lehetőséget adni, hogy mindenki elmondhassa véleményét! 

Amennyiben építő jellegű ötletével szeretne hozzá tenni a közösség jobbá tételéhez, a mindenkit 

érintő problémák megoldásához, keressen bátran! 

Elérhetőségeim: telefon: 06 30/429-14-94    

e-mail: kozosseg@balatonbereny.hu        muvelodesihazbalatonbereny@gmail.com 

         

Varga Paméla Marietta, közösségszervező 

______________________________________________________________________________ 

mailto:kozosseg@balatonbereny.hu
mailto:muvelodesihazbalatonbereny@gmail.com
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Téli mese 

 

Esik a hó, fúj a szél, nagyapó is hazatér. Leveszi a csizmáját, kucsmáját, leteszi a kampós botját. 

A szőlőhegyen volt, a Bodri is vele ment. Megnézte a pincében a bort, egy pohárral megivott, egy 

kicsit szalonnázott, mert a hegyen még az is jobban esik. Bodri is jelezte, hogy egy kicsit ő is enne. 

Te is kapsz egy darab szalonnát, de bort nem, hátha berúgsz tőle! Aztán kiment a szőlőbe, 

megnézte a madáretetőt. Magot tett a madaraknak, hogy ők se éhezzenek. A cinkék a fákról lesték, 

aztán szépen megköszönték. Tudod Apó, megháláljuk, tavasszal, ha jó idő lesz, megesszük a 

rovarokat. A verebek is settenkednek, ők egy kicsit szemtelenek, de hát azért nekik is jut. A kányák 

meg a fákról figyelnek, a kutya megugatja őket. Hagyd, Bodri, hadd jöjjenek, hiszen ez most az ő 

idejük. Aztán visszaballag a pincébe, bort vesz a hébérrel. Almát, körtét, diót, naspolyát tesz a 

tarisznyába, aztán a nyakába akasztja. Kimegy az udvarra, becsukja pinceajtót, még egy kicsit 

nézelődik, hogy mindent rendben hagyott-e. Gyere Bodri, induljunk! 

A hó szépen hull, Nagyapó meg bandukol. A madarak elköszönnek: aztán holnap újra várunk, 

hozzál nekünk boldogságot, attól kicsit melegebb lesz! Esteledik, lassan haza ér. A meleg szobában 

az unokák körbe veszik. Nagyapó! De jó hogy megérkeztél! Hoztál nekünk madárláttát? Aztán 

kipakolják a tarisznyát. Nagyanyó is közbeszól. Gyerekek! Ne veszekedjetek, szépen elosztjuk, 

mindenkinek jut! Hányan vagytok? Öten! Barbi, kapsz egy szép almát. Brigi, te egy körtét. Bogi, 

te is almát kapsz. Gergő is egy szép körtét kapott, de Tomi közbe szólt: Azt én akajtam! És 

mindenki kacagott. Van még dió, szőlő, naspolya, ez ezeket eltesszük holnapra. 

Jaj, de álmos vagyok! Menjünk lefeküdni! Még egy kicsit sugdolóznak, aztán szépen elalszanak. 

Nézzétek, reggel van már! Az ajtón Nagyapó dugja be a fejét. Ki jön velem a hegyre? Megyünk, 

megyünk! – kiabálják. Nos, hát akkor ki az ágyból, a Bodri is indulna már, csak titeket vár. Föl a 

csizma, kabát, sapka, no, gyerünk! A hó szépen esik. 

Útközben hógolyóznak, szaladgálnak, viháncolnak, esnek-kelnek és nagyokat nevetnek. Közben 

odaérnek a pincéhez, nagyapó kinyitja az ajtót, bemennek. A kályhában tüzet raknak. Egyszerre 

kiabálják: éhesek vagyunk! A gerendáról leveszik a kolbászt meg a szalonnát, a tarisznyából 

kiveszik a jó puha kenyeret, a vöröshagymát. De jó, a Mama teát is tett bele, nehogy aztán bort 

igyunk! Mindenkinek ízlett az ebéd. Tudjátok mit? Pattogtassunk kukoricát! Na, gyerünk kopozni! 

Milyen szépen kinyíltak a szemek, olyan fehér, mint a hó, és finom is! Ettünk, ittunk, jól laktunk. 

Nézzük meg a madáretetőket, biztosan üresek. Indulás! Barbi, gyere már! Brigi, te is igyekezz! 

Bogi, te se maradj le! Gergő, hozd a magokat! Tomi meg csak kuncogott. Kiértek a szőlőbe. A 

cinkék örültek: de jó, hogy jöttetek! Igaz, tegnap a papó itt volt és enni adott, de az már elfogyott. 

Még egy kicsit hógolyóznak. Papa, hol a nagy kulcs? Bezárom a pinceajtót. Búcsút intenek a 

madaraknak: vigyázzatok magatokra, ha legközelebb jövünk, itt legyetek, hogy egy kicsit 

beszélgessünk! Na, induljunk haza, mert mindjárt besötétedik. Mindenki megvan? Hol a papa? 

Nézd, ott kecmereg a hóban! Ha legközelebb jövünk, szánkót hozunk, és azon fuvarozzuk haza. 

Kezd sötétedni, az ég kitisztult, ragyognak a csillagok, hideg van, kicsit fázunk, de a lelkünkben 
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meleg van és szeretet. Olyan jó volt ez a nap! Otthon a mama vár ránk finom vacsorával, forró 

teával. Evés közben mindent elmesélünk, jókat nevetünk. Megint eltelt egy nap, holnap haza 

megyünk, aztán majd karácsonykor újra eljövünk. 

 

Kánya Gézáné 

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Adományozók! 

A balatonberényi Csicsergő Tagóvoda Szülői Munkaközössége és az Óvoda Dolgozói nevében 

szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásukkal, támogatásukkal szebbé tették 

gyermekeink mindennapjait! 

Köszönettel tartozunk: 

- a „Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány”-nak a hozzájárulásért az 

óvodába járó gyermekek karácsonyi ajándékaihoz 

- a „Balatonberényért Egyesület”-nek, a hivatal és a könyvtár dolgozóinak a közreműködésért 

az adventi vásárban 

- Petke Lórándnak a tárgyi, Ujj Imrének és Ujj Balázsnak a pénzbeli adományokért 

- Gere Balázsnak és Baranyai Tamásnak a Mikulás napért 

- a balatonszentgyörgyi kolléganőknek a helyettesítésért, és a műsorra való felkészítésért 

- Benkó-Husz Zsuzsannának a nagylelkű felajánlásért az adventi vásárra 

- Viszti Laurának a nagyszerű adventi portékákért, a mézeskalács adventi koszorúért, a kis 

díszekért, amelyeket az ovisok kaptak 

- Visztiné Szilvi dadus néninek a rengeteg dekorációért, valamint az ajándékokért, amit otthon 

készített a gyerekeknek Mikulásra és karácsonyra 

- Szányelné Marikának a szép mézeskalácsokért 

- az adventi naptárakért egy" névtelen" adományozónak. 

 

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

adventi vásárunkat ajándéktárgyakkal, felajánlásokkal gazdagították, abban részt vállaltak, 

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

és támogatva gyermekeinket, óvodánkat. 

Mindenkinek Békés, Boldog Új Évet, jó egészséget kívánunk! 

A Szülői Munkaközösség nevében Giczi Anita és az Óvoda Dolgozói 

______________________________________________________________________________ 
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Gondosóra program 

 

A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott szolgálni a 

kontaktszemélyek (családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális 

gondozó) bevonásával. Része a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy 

országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik.  

A Gondosóra program feladata, hogy a saját otthonukban élő idős emberek 

egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek elsődlegesen a 

Diszpécserközponttal, ahol képzett munkatársak segítenek a felmerülő 

problémákban. Amennyiben a helyzet megoldása a kontaktszemély 

beavatkozását igényli, úgy a korábbiakban már megadott elérhetőségeken a 

diszpécser felveszi vele a kapcsolatot, aki aztán közvetlen és gyors támogatást, illetve 

megoldást nyújthat a problémára. 

A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a jelzőeszköz INGYENES, és Magyarország 

minden településén hozzáférhető a hét minden napján és órájában. A Magyarország kormánya által 

biztosított programmal a 65 év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok biztonságát és 

szeretteinkről való gondoskodást biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával úgy, hogy a 

formális szociális ellátórendszert (háziorvosok, szakszolgálatok, családsegítők, önkormányzatok 

stb.) nem szükséges igénybe venni. 

Hogyan működik a program? Nem kell mást tenni, mint viselni a díjmentes jelzőeszközt.  

1. Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó megnyomja a készülékén található gombot. 

2. Az eszköz jelzést küld a Diszpécserközpont felé. 

3. A Diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet. 

4. Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktszemélyt. 

5. Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése is megtörténhet. 

A Gondosóra szolgáltatást a program jelenlegi fázisában a magyar tulajdonosi hátterű 4iG Nyrt, a 

hazai infokommunikációs szektor egyik meghatározó vállalatcsoportja biztosítja. A 4iG több mint 

25 éve van jelen az iparági és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén, a cégcsoport az 

ICT piac változásainak és igényeinek megfelelve folyamatosan bővíti szolgáltatásait és 

portfólióját. A 4iG széles spektrumú megoldásszállítóként Magyarország piacvezető informatikai 

rendszerintegrátor vállalata, amely a jelzőeszközöket szállítja és a diszpécser szolgáltatást 

biztosítja a Gondosóra szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi felhasználó részére. 

A program elérhetősége: https://gondosora.hu/#szip-programrol 

______________________________________________________________________________ 

https://gondosora.hu/#szip-programrol
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A Balaton jegén történő sportolás, közlekedés szabályai 

A Balaton jegén történő sportolás, közlekedés szabályairól a Balatoni Vízirendészeti 

Rendőrkapitányság az alábbi felhívást tette közzé: 

„Kérem a lakosságot, hogy amennyiben a Balaton befagy, úgy a jégen tartózkodás szabályait a 

46/2001. (XII.27.) BM rendeletben foglaltak szerint tartsák be.  

A főbb szabályok: 

A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés 

alá. 

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve 

nem mozog. 

Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: 

a) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; 

b) járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; 

c) kikötők és veszteglőhelyek területén; 

d) folyóvizeken és azok mellékágain. 

Aki jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén ellátását biztosító, 1 négyzetméternél 

nagyobb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban elhelyezett, 

legalább 10-10 centiméter széles, piros-fehér csíkozású korláttal ellátni. A kihelyező a jégmentessé 

vált területet jelző eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztető jelzés elhelyezésére okot adó 

körülmény megszűnésekor. 

Aki a jégen 1 négyzetméternél kisebb léket vág, köteles a jégmentessé vált területet legalább 50 

méterről jól felismerhető módon megjelölni, amelyhez a vízparton található természetes anyagokat 

(pl. nád, sáskéve, száraz ágak) is fel lehet használni. 

 

Néhány íratlan szabály, amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani: 

 ne menjünk mélyvízű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes; 

 a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem 

látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek vagy vegyes jégterületek 

elzárnak minket a kijutási lehetőségtől; 

 soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen; 

 legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett 

egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (112-es általános segélyhívó telefonszám vagy a 1817-

es vízi segélyhívó); 

 Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek 

elsősorban a jégből mentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. 

(112-es segélyhívó); 
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 soha ne aludjunk el a jégfelületen. 

A jégen tartózkodás során bekövetkező balesetek megelőzése érdekében munkatársaink 

jogsértések észlelése esetén enyhébb esetekben először „csak” figyelmeztetnek, a komolyabb vagy 

visszatérő esetekben azonban súlyosabb szankciót alkalmaznak. (Pl. helyszíni bírság, 

szabálysértési feljelentés.) Intézkedéseink során elsősorban a tájékoztató, figyelemfelhívó, 

figyelmeztető jelleg dominál.” 

 

BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK 

 

 

Sport 

 

Férfi labdarúgó csapataink március első hétvégéjént megkezdik a 2022/2023 bajnokság tavaszi 

szezonját. Remélhetőleg jól sikerült a felkészülés és sok örömet okoznak a berényi szurkolóknak! 

  
Balatonberény KSE 2022/2023 férfi tavaszi menetrend 

F Mérkőzés Helyszín Dátum Nap Felnőtt U19 

16 BALATONBERÉNYI KSE - KARÁD SC Balatonberény 2023.03.05 Vasárnap 14:30 12:30 

17 BUZSÁK KSE - BALATONBERÉNYI KSE Buzsák 2023.03.12 Vasárnap 14:30 12:30 

18 BALATONBERÉNYI KSE - BALATONFÖLDVÁRI SE Balatonberény 2023.03.19 Vasárnap 15:00 13:00 

19 BÖHÖNYE KSE - BALATONBERÉNYI KSE Böhönye 2023.03.26 Vasárnap 15:00 13:00 

20 BALATONBERÉNYI KSE - DÉL-BALATON FC Balatonberény 2023.04.02 Vasárnap 16:00 14:00 

21 BALATONBERÉNYI KSE - SOMOGYJÁD SZ. SE Balatonberény 2023.04.09 Vasárnap 16:30 14:30 

22 KAPOSFŐI KISKE- BALATONBERÉNYI KSE Kaposfő 2023.04.16 Vasárnap 16:30 14:30 

23 BALATONBERÉNYI KSE - LENGYELTÓTI VSE Balatonberény 2023.04.23 Vasárnap 17:00 15:00 

24 MEZŐCSOKONYA SE- BALATONBERÉNYI KSE Mezőcsokonya 2023.04.29 Szombat 17:00 15:00 

25 BALATONBERÉNYI KSE - KAPOSMÉRŐ SE Balatonberény 2023.05.07 Vasárnap 17:00 15:00 

26 1926 PSE FONYÓD- BALATONBERÉNYI KSE Fonyód 2023.05.13 Szombat 17:00 15:00 

27 BALATONBERÉNYI KSE - FC BARCS Balatonberény 2023.05.21 Vasárnap 17:00 15:00 

28 KÉTHELYI SE- BALATONBERÉNYI KSE Kéthely 2023.05.27 Szombat 17:00 15:00 

29 BALATONBERÉNYI KSE - KISKORPÁDI SE Balatonberény 2023.06.04 Vasárnap 17:00 15:00 

30 BALATONSZABADI SE- BALATONBERÉNYI KSE Balatonszabadi 2023.06.11 Vasárnap 17:00 15:00 

 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
  

Impresszum 

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

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

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

Nyomtatás: Toronyi Zsolt 

A következő szám lapzártája február 28.! 
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Szórakoztató 

Farsangi keresztrejtvény 

 
Vízszintes      Függőleges 

3. Farsangi étel     1. Farsang előtti nap. 

4. Nagyböjt előtti csütörtök   2. Farsang utolsó napja. 

6. A farsang tetőpontja.    5. A farsang utáni időszak. 

8. A farsang egyik mozzanata.   7. A farsang nélkülözhetetlen kelléke.  

9. Mohács jellegzetes maskarása. 

______________________________________________________________________________ 

Szókereső 

 

Mindkét betűhálóban 10-10 szót rejtettünk el. Keresse meg őket!  
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