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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
Ady Endre: Karácsony (részlet)

A karácsony a keresztény világ egyik
legnagyobb ünnepe, mellyel Jézus Krisztus
születésére emlékezünk. Már az adventi
időszakban
elkezdünk
jobban
figyelni
embertársainkra, azon gondolkozunk, hogy
milyen ajándékkal lepjük meg szeretteinket ezen
az ünnepen. Minden családnak megvannak a
saját szokásai. December 24-re, Szentestére
karácsonyfát
állítunk,
megajándékozzuk
egymást. Finom vacsorát készítünk, hiszen e
jeles esemény fontos momentuma a karácsonyi
asztal, melyre általában hal, pulyka kerül. Sokan
a hagyományokhoz híven részt vesznek az éjféli misén. December 25-én az ünnepi ebéden vagy
vacsorán a rokonság összegyűlik, és együtt fogyasztják el az ételeket.
Kívánom a Berényi Hírlap összes olvasójának, hogy a várakozás hátralevő napjait kellemes
készülődéssel, majd az ünnep eljövetelét és napjait csodával, szeretettel éljék meg! Áldott, békés,
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok a magam és az Önkormányzat nevében!
Horváthné Kánya Enikő
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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 2017.11.30.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Magyar Természetjáró Szövetség forrást nyert a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban a Somos hegyi (balatonberényi) kilátó és
pihenőhely kialakítására. A főút mentén, a Somos parkerdő szélén az elbontott egykori kilátó
helyén új faszerkezetű, fedett kilátó és pihenőhely lesz kialakítva, ahonnan a Balaton látképe tárul
fel a Keszthelyi-öböltől a Tihanyi-félszigetig.
Friss hír, hogy 500 millió Ft támogatást nyert Marcali Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2
azonosítószámú pályázati felhíváson tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, valamint az oktatási,
szociális közszolgáltatásban dolgozók képzettségének támogatására. Marcali Város Önkormányzata
pályázatát a Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti,
Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel együttműködve valósítja meg. A
rendelkezésre álló 500 millió Ft támogatásból Balatonberény 5 millió Ft-ot használhat fel
testvérvárosi kapcsolatra, gyermekek táboroztatására, képzésre.
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A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést
elfogadta.
A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület a Reál- Munkagép Kft. 2017. szeptember 4. napján kelt Balatonberény
Hétvezér utcai ivóvíz törzshálózat bővítésének munkáira kötött kivitelezési szerződés 4.1. pontját
akként módosítják, hogy a teljesítési határidőt 2018. április 30. napjában állapítják meg – mivel a
munkaterület átadására a vasútfelújítással összefüggő területhasználat akadályozza.
- A Képviselő-testület megismerte a NAV Sm. Igazgatósága tájékoztatását Horváth Zoltán
István képviselő 2017. október 10-ei KOMA törléséről. A képviselő-testület megállapítja, hogy
Horváth Zoltán István képviselő 2017. október 24. napján kelt adóigazolással köztartozás
mentességét igazolta, így további intézkedést nem tesz.
- A Képviselő-testület a Balatonberényi Községi Sportegyesület részére a 2017. évi működés
céljára, az U19 utánpótlás csapat megnövekedett kiadásainak ellentételezésére 500.000 Ft
támogatást nyújt 2017. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
- A Képviselő-testület a Balatonberény Bajcsy-Zs. utcai belvíz elvezetési munkálatok
elvégzéséhez a Településüzemeltetési Kft-nek 800.000 Ft támogatás nyújt, támogatási
szerződéssel célhoz kötötten mederburkolási munkák kiegészítéséhez.
- A Képviselő-testület a strandi fejlesztéssel kapcsolatosan a kivitelezés során többletmunkák,
de a strand fejlesztése szempontjából elengedhetetlen feladatokhoz (keleti vizesblokk
megközelítő járdaszakasz térkövezése, a lídós partszakasz keleti és nyugati partvédelem
megerősítése) a Településüzemeltetési Kft-nek 700.000 Ft támogatást nyújt.
- A Képviselő-testület a Berényi Hírlap szerkesztésének feladataival továbbra is megbízza
Horváthné Kánya Enikő Balatonberény Kossuth u. 118/a szám alatti lakost, 2017. november 16tól 2018. december 31. napjáig, havi nettó 50.000 Ft megbízási díjjal.
- A Képviselő-testület a 13/2017.(I.26.) határozata figyelembevételével a Településfejlesztési
Nonprofit Kft. részére ajánlja, hogy a Balatonberény József Attila u. 23. szám alatti
önkormányzati lakás bérlőjének bérleti szerződés módosításával 2018. december 31. napjáig
Bogdán István Balatonberény József A. u. 23. szám alatti lakost jelölje. A bérleti szerződésben az
ingatlanon keletkezett vízdíj tartozás kifizetésére a jogviszony ideje alatt a bérlőnek kötelezettségek
kell vállalnia.
- A Képviselő-testület a Településüzemeltetési Kft. részére ajánlja, hogy az IBAZS 2010 Kft.
részére a „Beach Cafe” vendéglátóhelyre vonatkozóan bérleti szerződést kössön 2018. január 1től 2019. december 31. napjáig változatlan feltételekkel és nettó 652.600 Ft/év bérleti díjjal,
inflációkövetéssel.
- A Képviselő-testület a 2017. évi jutalomkeretet bér és járulékaival együtt 183 e Ft-ban a
dologi kiadások terhére állapította meg.
- A Képviselő-testület a Balatonberény az idősekért és gyermekekért alapítvány kérelmét
méltányolja, és hozzájárul a 2017. évi támogatási szerződés módosításához a támogatás
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felhasználási célját érintően, mely szerint azt Idősek Napja, a falukarácsony rendezvény, illetve
rászorulók támogatására fordította.
- A Képviselő-testület megismerte a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1676/2017.
számú szakmai segítségnyújtását a főállású polgármesterek szabadsága kiadásával kapcsolatban.
- A Képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi ellenőrzési ütemtervét
az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyta.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy nem így képzelte az együttműködést, úgy gondolta, többet
profitálhat az együttműködésből az önkormányzat, a település. A fazekas mester emberi
mentalitása a temető kapu kapcsán több negatív megnyilvánulást eredményezett. A jövőt illetően a
Szőcsényi iskolával közös pályázat kapcsán több lehetőség is lesz az együttműködésben foglaltak
megvalósítására.
Balatonberény Község Önkormányzata a 2015. február 16-án a Balatonberény Község
Önkormányzata, Balatonberényi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonberényért
Egyesület és Domonkos László Tamás 8649 Balatonberény Bartók Béla u. 6/A tartózkodási helyű,
fazekas kézműves között létrejött együttműködési megállapodásról adott egyesületi pénzügyi és
szakmai beszámolót elfogadta.
- A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező HM üdülőben Domonkos
László lakhatását a Balatonberényért Egyesület biztosítsa 2018. április 30- ig.
- A Képviselő-testület, mint alapító és tulajdonos, a Balatonberényi Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének megbízási díját 2018. január 1. napjától 350.000 Ft/hó összegben állapítja meg. / 1
tartózkodással /
- Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2017.(XII.1.) önkormányzati rendeletében döntött a helyi adókról. / 2 tartózkodással /
- Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet legfontosabb eleme, hogy az idegenforgalmi adó
mértéke 2018 január 1-től 400 Ft lesz.
Horváth Péter alpolgármester
A képviselői fogadóórát egyre többen keresik fel. Megköszöni, hogy ezzel a község lakossága él, és
bizalommal fordulnak a képviselőkhöz. A felvetett kéréseket, problémákat a jövőben írásban fogja
jelezni a polgármester és a jegyző felé. Természetesen vannak olyan ügyek, amelyekben a
képviselő segíteni nem tud, pl. szomszédviták, birtok ügyek. December hónapban nem lesz
képviselői fogadóóra, de ettől függetlenül e-mailen is elérhetőek a képviselők. Gratulál az Idősek
Napja szervezőinek, mert egy megható, és jó színvonalú rendezvénnyel köszöntötték a település
szépkorú lakosait. Felveti, hogy a jövőben az ilyen és ehhez hasonló eseményeket, rendezvényeket,
valamint a testületi ülések anyagát is közre lehetne adni egy videó megosztó felületen. Több
balatonberényi, aki a településről elszármazott, vagy akár külföldön dolgozik, szívesen látná a helyi
eseményeket. A régebbi időkben videokazettára vett rendezvények anyagát célszerű lenne
digitálisan is archiválni. A Bokroson tervezett kilátó kapcsán elmondja, hogy a Turisztikai
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Egyesület is partner annak megvalósításában, de mielőbb tervre, költségbecslésre lenne szükség a
jövő évi tervezés miatt.
- A Képviselő-testület a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatát
figyelembe véve, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 6
fő pályázó részére támogatást nyújt.
Horváth László
polgármester
_______________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÁS
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatairól
Balatonberény Község Önkormányzatához a 2018. évi pályázati fordulóban 6 hallgató nyújtott be
„A” típusú pályázatot. Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2 főt részesített 4.000 Ft/hó
összegű támogatásban, 4 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.
Balatonberény, 2017. november 30.
Horváth László
polgármester

_____________________________________________________________________
Értesítés
A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal felújítása befejeződött, a szerződés szerinti
határidőben, mely 2017. november 30-a volt. Az épület műszaki átadását követően a hivatal
visszaköltözése megkezdődött.
Tájékoztatom a lakosságot, ügyfeleinket, hogy a zökkenőmentes munka 2017. december 18-ától a
Balatonkeresztúr Ady u. 52. szám alatti megújult hivatalban folytatódik.
A felújítási munkálatok előtti kiköltöztetésben és a visszaköltözésben komoly segítséget kapott
hivatalunk a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft-től, a Balatonkeresztúri Szolgáltató
Szervezettől, Balatonmáriafürdő Önkormányzatának Településüzemeltetési Irodájától, és az
Alapszolgáltatási Központ vezetőitől, munkatársaitól.
Külön megköszönöm Kovács László helyi vállalkozó támogatását, aki térítésmentesen biztosított
gépjárműveket a költözéshez, a bútorok elhelyezéséhez konténereket.
Köszönjük minden segítőnknek munkáját, megértését!
Békés és áldott karácsonyi ünnepeket, sikeres új évet kívánok a Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai nevében:
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
_______________________________________________________________________________
5

I. évfolyam, 4. szám

2017. december

A felújított első világháborús emlékmű átadása Balatonberényben
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum által kiírt pályázaton egy
millió forintot nyert a község az első
világháborúban hősi halált halt katonák
emlékművének felújítására.
Horváth László polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Mészáros Károly őrnagy,
érdekvédelmi részlegvezető mondott ünnepi
beszédet. Kiemelte, hogy az emlékmű a
második világháborúban elesett katonák
sírhelyére épült Vörös József egykori plébános
szervező munkájának köszönhetően. 1977.
november 2-án szentelte azt fel. 2017. november 25-én a helyreállított emlékhelyet unokaöccse
Berta Tibor ezredes, általános helynök, pápai káplán áldotta meg.
A községben még most is élnek olyan emberek, kiknek hozzátartozója itt nyugszik.
A megjelentek tisztelettel adóztak a múlt emlékének, bízva abban, hogy a jövő nemzedéke sem
feledkezik meg az elesett balatonberényi katonákról.
Csiri

Interjú
A december havi interjúalanyom Vaslabán Csaba Antal, plébános úr volt, aki a megkeresésemet
szívesen fogadta és a feltett kérdésekre jó szívvel és szeretettel válaszolt. Ezúton is hálásan
köszönöm neki!
Kérem, néhány mondatban foglalja össze, mit lehet tudni Önről!
1972. február 12-én születtem a székelyföldi Gyergyószentmiklóson, szüleim első gyermekeként. 2
éves koromtól érettségiig Balánbányán éltem. Nagyon szép gyermekkorom volt. Igaz, hogy 12 évet
kellett várnom, míg testvérem született, de ez a „testvér-nélküli” időszak nagy szeretetben telt
szüleimmel. Éltük az akkori kor (un. „Ceausescu-rendszer”) mindennapjait (az élelmiszert jegyre
adták, hosszú órákat kellett sorban állni, este az utcák, sokszor a lakások is sötétbe burkolództak az
áramszünet miatt), ugyanakkor ebben a környezetben magamba szívtam nemcsak az erdélyi
havasok üde levegőjét, hanem a székely ember Istenhez/hithez, magyarságához és a becsülethez
való makacs ragaszkodását, kiállását is, de a multikulturális környezet miatt a más
nyelvűekkel/vallásúakkal való békés együttélés légkörét is. Erdély nagy püspöke, Márton Áron a
szomszéd faluból származott. „Szelleme” ott lebegett a székely falvak fölött…
Mikor döntött a papi hivatás mellett?
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Az első „dokumentált” emlékem arról, hogy pap szeretnék lenni, 3 éves koromból való.
Nagyszülőkkel - miután hazamentünk a szentmiséről – rögtönzött „tábori oltárt” készíttettem:
hokedlire fehér terítőt, gyertyát, keresztet helyeztettem, egy fekete sálat nyakamba tettem,
imakönyvet kezembe vettem, majd nekik miséztem (akkor még nyilván nem lehetett fogalmam a
papságról, de valami megérintett; tetszett). Később, valahányszor távolabbról rokonok jöttek
hozzánk, kötelező volt a „miséimen” való részvétel, a szekrényben pedig a szentgyónás elvégzése…
Ők készségesen eleget tettek ebbéli elvárásaimnak. Mivel szüleim – többek között – gazdálkodtak is,
juhot, tehenet tartottak, kéznél volt nagyobb csengő, ami harangként szolgált. Udvarunkon napi
„harangszó” volt, édesanyám virágoskertje „temetőként” szolgált: utcabeli gyerekekkel legyeket
temettünk… Édesanyám üvegpohár készletét eléggé meggyérítettem, mert azok szolgáltak
kehelyként, de gyakran összetörtek. Ha idegen jött házunkba, „elszörnyülködve” látta, hogy a
szobám kvázi templom, zászlókkal, oltárokkal.
Óvodás korom óta érettségiig ministráltam. Minden vasárnap a mise után a misekönyvből – mivel
akkoriban még nem volt fénymásoló - (kézzel) kimásoltam a következő heti miseszövegeket, hogy
otthon is templomi miseszövegeket használhassam. Hála akkori plébánosomnak, hittani
ismereteimet a tőle kölcsön kapott számtalan könyvből bővíthettem, de én voltam az egyedüli, aki
mind a városi, mind az iskolai könyvtár összes ateista ill. vallás témakörű könyvét elolvastam.
Nagyon jó volt ez, mert részben sok hasznos információt szereztem, másrészt megismerve a „másik
oldalt”, a magam hitében erősödhettem. Természetesen, ha valahol a válaszokban elakadtam,
plébánosom nagylelkűen segített a felmerülő kérdéseim megválaszolásában.
Szóval, mindig is pap szerettem volna lenni, maga a gondolat rendkívüli nagy örömmel töltött el, és
alig vártam, hogy vágyam teljesüljön. Persze, ahogy nincs fény árnyék nélkül, én sem voltam csak
„ájtatos manó”, rengeteg huncutság kiötlője és „levezénylője” voltam mind az iskolában, mind a
templomban. Bizony egyik akkori ministráns barátommal sok borsot törtünk pl. a
harangozó/sekrestyén néni orra alá, de a szomszédoknak is okoztunk kellemetlen perceket. Szóval,
így „két lábon járva” jött el a nagy nap, amikor dönteni kellett az érettségi utáni „hogyan tovább”ról.
Kérem, meséljen a felkészülés éveiről!
Azt mindenképpen tudtam, hogy pap szeretnék lenni, de az egyházmegyei papság mellett vonzott a
szerzetesség is. Így beadtam jelentkezésemet a szemináriumba és a ferences rendbe is; azt
gondoltam, ahova hamarabb megtörténik a felvétel, az lesz az én utam. Ferences novícius lettem
Esztergomban, majd mégiscsak „átigazoltam” a győri (egyházmegyei) szemináriumba; először,
mint győri egyházmegyés, majd a kaposvári egyházmegye 1993. évi megalapítása után
kaposváriként, de már az akkor újra megnyitott veszprémi szemináriumba. A legszebb
szemináriumi évek a győriek voltak; mind a mai napig szívesen emlékszem vissza rájuk.
Hol kezdte papi szolgálatát?Mikor lett plébános?
1996-ban szenteltek pappá, kérésemre az akkor épült, még félig kész siófoki Szent Lőrinc
templomban. Nagyon vonzó volt számomra ennek a fiatal levitának a hősiessége, ugyanakkor a
templom római stílusa is; ezért kértem Balás Béla püspök atyát, hogy ebben a templomban
szenteljen, ugyanakkor hadd lássanak máshol is a hívek papszentelést, ne csak a székesegyházban.
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Egy évig siófoki káplán lettem. Ezután Mernyére kerültem plébániai kormányzónak, ahol 3 évet
szolgáltam, közben kánonjogot tanultam Budapesten. 2000-ben Svájcba kaptam ösztöndíjat,
ahonnan hazatérve immár 15 éve Balatonkeresztúron szolgálok, 4 hónapja Balatonberény és
Balatonszentgyörgy is lelkipásztori területem. 2010 óta a svédországi magyarság lelkipásztori
szolgálatát is ellátom. Hittanórákat Skypeon tartok, személyesen pedig évente többször ellátogatok
hozzájuk és 4 városban misézek, keresztelek, 2 alkalommal pedig a Stockholmi bíboros
megbízásából bérmáltam is.
Kérem, meséljen, kicsit a plébánosi „feladatról”!
A plébános püspöktől kapott feladata, hogy a rá bízott egyházközségekben hirdesse Isten igéjét,
szolgáltassa ki a szentségeket, szervezze meg az egyházközség életét, gondoskodjon a rá bízott
templomokról/épületekről, de főleg a „lelkek templomáról”, a hívekről. Irányítsa, vezesse őket,
mégpedig úgy, mint a lelkek gondos pásztora, atyja. Azt is mondhatnám, hogy a plébános feladata,
hogy szolgálja a híveket, de ne kiszolgálja őket. Na, ebből lehet a legtöbb konfliktus. A szolgálat,
nem a hívek mindenféle igényének kiszolgálása. A szolgálat – a plébános esetében – a hívek lelki
vezetése a legjobb tudása és lelkiismerete szerint, útmutatás és kísérés azoknak, akik ezt engedik. A
Katolikus Egyházban nem demokrácia van, hanem hierarchia, a plébános nem a hívek
alkalmazottja, hanem a püspök megbízottja, és Isten küldöttje. „Áldott, aki jön az Úr nevében!” –
énekeljük a szentmisében. A plébános áldott, és áldást (ki)osztó…
Négy községben tartja miséit, köztük Balatonberényben. Hogy éli meg, hogy egyszerre ennyi
helyen kell helytállnia?
Megvallom, először nem örültem, mert meggyőződésem, hogy igazán jól pásztorolni Isten népét
csak akkor lehet, ha „egy akol és egy pásztor” van. Ez 15 évig így volt Balatonkeresztúr esetében.
Most arra gondolok, hogy megnőtt a családom, lelki gyermekeim más településen is laknak. Mint a
jó szülő, ha hozzájuk megyek is otthon vagyok, hozzám tartoznak. Ha ez így van, akkor öröm ez az
új feladat. Persze a programok között szelektálnom kell; vannak dolgok, amiket – bár eddig volt –
el kell hagyni, ami marad, azt még szebbé tenni. Nem a találkozások mennyisége, hanem minősége
teszi értékessé ezeket a találkozásokat. Ezen fáradozom…
Decemberben ünnepeljük karácsonyt, mely a keresztény vallás egyik legnagyobb eseménye.
Kérem, osszon meg pár gondolatot az olvasókkal e jeles ünnepről!
„Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett
mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. Az
angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az
egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel
számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.« Ekkor azonnal
mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent: »Dicsőség a magasságban
Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!«” – olvassuk Lukács evangéliumában ezt a
szentestei epizódot.(Lk 2, 8-14)
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„Angyali éneket” valaha is följegyezni csak a legnagyobbaknak és legtisztábbaknak sikerült – az
evangélisták pedig ilyenek. Vigyázunk is minden betűjükre ezredévek óta. Felekezetek falai fölött is
zeng, és csodásan összeköt a bibliai idézetből lett karácsonyi ének: „Dicsőség, mennyben az
Istennek…! Békesség, földön az embernek…!”
A jól ismert ének szépségét nem csak népies bája, hanem evangéliumi hitele is adja;
egyszerűségében is olyan tanítást rejt, ami fölemeli a szívet. Először az égre tekint, a mennybe
Istenhez, és azután a földre – s pontosan így is kell. Minden más csak összezavar és elkeserít.
Tanuljuk e sorrendet, s más lesz az életünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Berényi Hírlap minden kedves Olvasójának áldott Ünnepeket!
Horváthné Kánya Enikő

Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
A II. világháború és a felszabadulás (folytatás)
A 1966. február 16-án megalakult a Balatonszentgyörgyi Községi Közös Tanács, és ekkor a
Balatonberényi Tanács megszűnt.
1956 Balatonberényben is éreztette hatását. Forradalmi bizottság alakult. Gyűléseket, felvonulást
tartottak. Fegyvereket szereztek. Nagy volt a jövés-menés. A nagy forradalmi lelkesedésben
felgyújtották Tóth János párttitkár és a volt tanácselnök, Kozma István, valamint a funkcionáló
tanácselnök Kánya Márton hegyi pincéjét. Ezen kívül különösebb esemény nem történt. November
5-én Kádár János vezetésével megalakult a munkásparaszt kormány, és utána az élet a régi
kerékvágásba terelődött.
Az 1959-es év a parasztság életében nagy változást hozott. Megkezdődött a termelőszövetkezetek
tömeges szervezése. A környező községek már egységes tsz-be szerveződtek. Balatonberényben ez
a fordulat még egy évig váratott magára.
1960. január 21-én Balatonberényben is megalakult a tsz. Elnöke id. Ángyán Ferenc, főagronómus
Bölcz József lett. Brigádvezetők: Kiss László és Simon János voltak.
A termelőszövetkezet a „Magyar Tenger” nevet kapta.
1961-ben Ángyán Ferenc tisztségéről lemondott, és a tagság Darvas Gézát választotta elnökévé. A
termelőszövetkezet megalakulásakor 278 tag és 40 pártoló tag lépett be.
Ekkor a község területe művelési ág szerinti bontásban az alábbiak szerint alakult: szántó: 880 kh;
kert: 20 kh; szőlő: 96 kh; rét: 397 kh; legelő: 373 kh; erdő: 116 kh; nem műv.: 72 kh; Összesen:
1954 kh
A közös gazdaságba bevittek: szántó: 748 kh; szőlő: 36 kh; rét: 390 kh; legelő: 373 kh; nem műv.
72 kh; Összesen: 1619 kh földet
A 278 tagból a közös munkában csak 189 tag vett rész rendszeresen. A kezdeti bizalmatlanság és
nehézségek ellenére a környező községekhez viszonyítva elég jól alakult a szövetkezet
gazdálkodása.
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1962. január 1-én ismét sorsforduló következett a termelőszövetkezeti tagok életében. Napirendre
kerültek a nagy, rentábilisabb tsz gazdaságok kialakítása. Ezért ekkor 5 község termelőszövetkezete
Balatonszentgyörgy, Balatonberény, Vörs, Hollád, Tikos, Balatonszentgyörgyön egyesült. Ettől
fogva a tsz-ek története új lapon íródott. Nagyobb területen járták a gazdálkodás közös útját.
A balatonberényi földbirtokviszonyok megoszlásához, az életkörülmények alakulásához
hozzátartozik a szőlőhegy. A Szőlőhegy két nagy földrészletet foglal magába, amelyet egyrészt
Derék-hegynek, másrészt Bokros-hegynek neveznek.
_______________________________________________________________________________
Visszatekintés
Nagy megtiszteltetés ért a közelmúltban: Szabó
Tibi bácsi megkeresett, hogy rendelkezésemre
bocsássa a Balatonberényi Hírmondó 1999-ben
megjelent egyik példányát. Sok érdekességet
lehet olvasni benne.
Itt a Berényi Hírlap hasábjain néhány
alkalommal közzéteszek ebből a kiadványból a
jelenkor számára fontosnak és érdekesnek
mondható tartalmat, hogy Önök is örömüket
lelhessék
benne.
Jelen
számban
a
balatonberényi
címer
kialakulásáról
olvashatnak. Mivel a fotó nem elég jó minőségű
ahhoz, hogy olvasni is lehessen a szöveget,
ezért a fontosabb tartalmakat itt közlöm.
„Balatonberény… 1773-tól a Hunyady grófok
birtoka, kik a lerombolódott, alig lakott
települést szinte újonnan alapították, fejlesztették tovább 1945-ig. Az ő családi címerüket véve
alapul terveztem meg a falu címerét… A címerpajzsba a valamikori helybeli pecsét termő
szőlőtőkéje került az othelló szőlő kék fürtjeivel, a korona az egykori királyi fennhatóságra utal. A
dárdás végű zászlót tartó katonakéz a törökök elleni itteni harcokat idézi, a zászló vörös színe a
délről erre bevonuló honfoglalók Árpád-lobogójának a színe. A csillag és a hold a korai
kereszténység egyik szimbóluma volt. A pajzs zöld és kék színe a földet és az eget jelenti, ugyanez
a falu zászlajának színe… A címerpajzs körüli foszlányos díszítés a harcokban megszakadozott
katonai palást… A fekete szárnyak Mátyás király hollóját jelölik – sok vitézét itt telepített le, a zöld
siskaforgó az itteni Hunyadyak címeréről került át tiszteletadásként a falu feltámasztóinak. A
díszítésben szereplő sisak és korona a fentebb elmondottakat ismétli meg.” 1992. szeptember 22.,
Kenéz László
A
Hunyadyakról
bővebben
tájékozódhatnak
az
alábbi
internetes
oldalon:
http://www.hunyady.hu/hu/familyhistory.html
A szerkesztő
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Balatonberény mesél…
Barjákné Martin Judit
A Balatonberényért Emlékérem kitüntetettje. 1967. január 26-án született Keszthelyen. 1986ban került Balatonberénybe. 1992-1996-ig féléves megszakítással a Művelődési Ház vezetője.
1997. január elsejétől napjainkig folyamatosan tölti be ezt a pozíciót.
Első lépésként újjászervezte a nemzeti ünnepek falu szintű megemlékezéseit, bevezette a
Mikulás és Falukarácsony ünnepkörét a házban. 1992-ben felnőtt és gyermek színjátszókört hozott
létre. 1999-ben megalapította a Kabala tánccsoportot, mely számos oklevéllel büszkélkedik. 19962016-ig falunapot szervezett május elsején. Folyamatosan fáradozik a búcsú felelevenítésén. 1996tól az Aranyhíd nyári programok és fesztivál főszervezője. 2000-től a DAMF /Dunántúli Amatőr
Művészeti Fesztivál/ alapítója és főszervezője. 2004-től eTanácsadó. 2005 júliusától Mesefesztivált
rendez a strandon. A faluban működő egyesületeknek, civilszervezeteknek rugalmasan otthont
biztosít a házban. Az elmúlt húsz évben pályázatokon összesen 34 millió Ft összeget nyert úgy
fejlesztésekre, átalakításokra, mint programok lebonyolítására.
A jövőre nézve tervei közt a falu lakosságának aktivizálása, a közösségi munkába való
bevonása szerepel. Ennek keretében októbertől Teadélutánokat szervez egy-egy aktuális téma köré.
Zene, kötetlen beszélgetés folyik az érdeklődőkkel, a kicsiket játékok várják. Első alkalommal
Emlékezzünk másként! címszóval Ifi Géza nyugalmazott plébánossal beszélgettek arról, kinek mit is
jelent Magyarország és a haza. Novembertől a Helytörténeti Albumhoz gyűjtenek anyagot, illetve a
régiek feliratozását végzik. Munkájához sok sikert kívánok!
Csiri
Kitüntetései: 2001: Gyermekekért Érdemérem Megyei Arany fokozata
2002: Gyermekekért Érdemérem Országos Bronz fokozata
2015: Az év legsikeresebb eTanácsadó cím
2017: Balatonberényért Emlékérem

Baba-mama
Bölcsődés élmények
Mostani cikkemben szeretnék még személyes
formában írni, viszont a későbbiekben már inkább
általánosságban a babásokat érintő témákban. Úgy
gondolom a beszoktatási időszakról szóló történetünket
méltóképpen kell lezárni.
Nem is tudom hol kezdjem. Eljött az a nap is, amikor
újra munkába álltam. Az első pár nap aggódtam, hogyan
viseljük egymás nélkül az egész napot. Megmondom
őszintén szerintem én nehezebben. A korai ébresztő is
nekem okozott nagyobb gondot. Boti napok alatt
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hozzászokott az új napirendhez. Reggelente kipattan az ágyból és az első gondolata a bölcsi, mivel
nagyon szeret ott lenni. Ezt bizonyítja az is, hogy gyors léptekkel közelít a bejárat felé arcán széles
mosollyal. Jó ezt látni, így én is nyugodt szívvel megyek dolgozni. Sikerült neki teljesen
beilleszkedni, a bölcsis szokásokkal megbarátkozott, nincs sírás és csupa jót hallani róla. Sok
élménye volt az elmúlt hetekben, amik miatt még inkább megszerette. Először is születésnapja volt,
és aznap neki kellett elfújni a két gyertyát a kis papírtortán, és neki énekeltek a többiek. Cserébe
megvendégelte őket egy kis keksszel és kukóval. Napokig másról nem is beszélt csak arról, hogy
neki bizony szülinapja van és minden nap addig nyaggatta az apukáját, míg nem gyújtott neki
gyufát és nem fújhatta el. Nagy élmény számára az is, hogy készülnek és várják a Télapó érkezését.
Saját készítésű díszek ékesítik a bölcsődét és erre nagyon büszkék a gyerekek. Rengeteg ünnepi
éneket tanultak, de sajnos nekünk nem énekel, csak olyankor hallhatom, mikor itthon játék közben
elfeletkezik, és magától dalra fakad.
Ezen a hétvégén egy meseszerű élményben volt része az összes kis apróságnak, ugyanis a
szülőkkel és a bölcsis nénikkel Mesztegnyőre utaztunk, ahol felültünk az erdei kisvasútra, ami
elvitt minket a télapóhoz. Már a vonatozás is hatalmas élmény volt számukra, ám miután
leszálltunk és énekelni kezdtünk megpillantottuk a Mikulást a fák között hatalmas puttonnyal a
vállán. Minden kisgyerek ajándékot kapott és beleülhetett a nagyszakállú ölébe. Boti nagyon örült
az édességnek, gyorsan meg is evett egy csokit.
December 9-én kis falunkba is ellátogat a Télapó, azt egyelőre még nem tudom, ezt hogyan
magyarázom meg a fiamnak. Lassan jön a karácsony, lázasan készül mindenki az ünnepekre.
Ezúton szeretnék minden kedves olvasónak békés, boldog karácsonyt és szeretettel teli új esztendőt
kívánni.
Szmolár Anikó

Közérdekű információk és olvasói cikkek
Velünk is megtörténhet…
2017. november 10-én, Balatonberényben, a
Művelődési házban Velünk is megtörténhet
címmel, három előadásból álló drogprevenciós
rendezvényt
szerveztünk
a
Helyi
Esélyegyenlőségi Program keretében, szülők és
pedagógusok részére.
Jeroscsáki Józsefné ápolónő rövid előadást
tartott a kábítószer fogyasztás egészségügyi
kockázatairól, a kábítószerek hatásairól és a
fogyasztás tüneteiről, amelynek során ismertette a drog fogalmát, bemutatta a drogokat
hatásmechanizmusuk és kábító hatásuk szerint. Részletesen beszélt a kábítószereknek az emberi
szervezetre gyakorolt rövid-, és hosszútávú hatásairól, a szerfogyasztás tüneteiről továbbá arról,
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hogy az alkalmazott drog típusától függően milyen jellegzetes testi-, lelki-, magatartásbeli
változások alakulhatnak ki.
Harangozó Imre László, a Balatonkeresztúri Rendőrőrs főtörzsőrmestere előadásában
kihangsúlyozta, hogy a két évtizeddel ezelőtti helyzethez képest nemcsak a droghasználat
drasztikus növekedése jelent problémát, hanem az is, hogy a fogyasztási szokások átalakulnak a
könnyűnek gondolt, de annál veszélyesebb szintetikus drogok irányába. Kutatások alapján az is
egyértelmű, hogy minél fiatalabb korban próbálja ki valaki, annál nagyobb a problémás
szerhasználat és a függőség kialakulásának esélye. Felhívta a figyelmet arra, hogy mely használati
tárgyak, milyen testi tünetek, illetőleg körülmények utalhatnak drogfogyasztásra és ezt milyen
pszichés és magatartásbeli elváltozások kísérik. Beszélt a legújabb fogyasztási trendekről, a
beszerzés módjairól, a drogfogyasztással összefüggésben megállapítható bűncselekményekről, azok
büntethetőségéről, büntetőjogi következményeiről, továbbá arról is, hogy mit tehetnek a szülők,
honnan kérhetnek segítséget, ha úgy sejtik gyermekük kábítószert fogyasztott. Külön kitért arra is,
hogy a kábítószer használat felismerése szempontjából a leglényegesebb a kommunikáció, a
beszélgetés, mert ma a „hétperces” gyerekek világát éljük, ami azt jelenti, hogy felmérések szerint
napi átlagban ennyi idő jut a gyerekeinkre.
Barjákné Martin Judit, a balatonberényi Művelődési ház vezetője prezentációjában kiemelte,
hogy a drogkérdés esetében nem elszigetelt jelenséggel állunk szemben, mivel a szerhasználat
összekapcsolódik az egyéni-, közösségi-, lelki-, és szociális problémákkal! Ismertette a
drogfogyasztás kialakulását kiváltó okokat, a lélektani hajlamosító tényezőket, bemutatta a
különösen veszélyeztetett csoportokat és utalt a társadalom reakcióira. Kiemelte a család és a
kortárs csoportok szerepét a megelőzésben, továbbá a szülők és gyerekek közötti kommunikáció
fontosságát és a szemléletváltás jelentőségét.
Az előadás végén, az érdeklődők kötetlen beszélgetés keretében tették fel kérdéseket, illetőleg
mesélték el saját tapasztalataikat a témakörben.
Petkess Kornélné
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ vezetője
_______________________________________________________________________________
„Idősek Napja”
November 18-án az Önkormányzat, a Művelődési
Ház, a Vöröskereszt és a Nyugdíjas Klub közös
szervezésében az idei évben is megrendezésre került
az „Idősek Napja”, ahol a 65 éven felülieket
köszöntöttük.
A
Vöröskereszt
az
érkezőket
értékes
ajándékcsomaggal lepte meg. Az óvodások bájos
műsora után hangzottak el a köszöntők. Falunk hat
legidősebb lakójának megajándékozását az „Idősekért
és Gyermekekért Alapítvány” vállalta magára. Ezt
követően a Nyugdíjas Klub énekkara vidám
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dalcsokorral hangolta jókedvre az egybegyűlteket. Őket követte Ihos József művész úr humoros
előadása, majd pedig Somogyi Katalin operetténekes pörgős műsora, mindketten nagy sikert
arattak. A meghívottaknak finom és ízletes vacsorával, süteménnyel kedveskedtünk. Az ételt a
Nyugdíjas Klub tagjai készítették el. Vacsora után értékes tombolatárgyak kerültek sorsolásra,
melynek a „szerencsések” nagyon örültek. A kellemes, jó hangulatú zenéről Lakos István
gondoskodott.
A Vöröskereszt nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bármilyen formában
részesei voltak a rendezvény megvalósításának, illetve támogatásukkal, munkájukkal segítették az
idősek ünnepének szebbé tételét.
Tisztelettel: Vöröskereszt vezetősége

_____________________________________________________________________
Gyöngyszem
2017. november 16-18 közt megrendezett Kodály Zoltán
Nemzetközi Hegedűversenyen Bán Gyöngy Beáta arany
minősítést szerzett és elnyerte az első helyezést. A zsűri
nagy elismeréssel nyilatkozott produkciójáról és abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy játszhatott az ünnepi
Gála Hangversenyen.
Gratulálok az elért eredményekhez úgy Gyöngynek, mint
felkészítő tanárának Kósiné Koczkás Magdolnának.
További sikeres, kitartó munkát kívánok mindkettőjüknek.
Csiri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Csatlakozom az előttem szólóhoz
Megtudtuk Barjákné Martin Judit írásából, miért is nem volt szüreti bál. Józan eszünkre
hallgatva belátjuk: Szüreti bál, „Oktoberfest”, Szilveszter, Locsolóbál, stb. anyagi kiadásokkal
járnak, melyet nem engedhetnek meg maguknak a családok.
Viszont vannak dolgok, amikre nem találok magyarázatot. Nyaranta Mesefesztivál elnevezéssel
tartalmas program várja a családokat a strandon. Kicsiket és nagyokat egyaránt lekötő ingyenes
játékokkal szórakozhatnak a gyerekek. Mesés, illetve zenés produkciók hívogatják az érdeklődőket.
És itt a bökkenő, nincs érdeklődő, azaz kevés a helyi érdeklődő. Az idén pont ekkor voltak itt az
unokáim, hatalmas élményekkel gyarapodtak, mai napig kérdezgetik, mikor lesz újra a strandon
légvár, mászófal, terepasztal, elektromos autó, bohócok, zenés műsor. Megdöbbenve tapasztaltam,
hogy helyi kisgyermekes család alig volt lent a parton. Annál többen eljöttek az innét elszármazott
fiatalok gyermekeikkel együtt. Elmondásaik szerint nem véletlenül választották ezt a napot,
célirányosan a mesefesztiválra érkeztek abban a reményben, hogy találkoznak volt osztály- és
iskolatársakkal…
A két évvel ezelőtt megrendezett Balatonberényből Elszármazottak Találkozóján ugyanez a
helyzet állt elő. Mint vártuk, az idősebb korosztály képviseltette magát, viszonylag magas számban.
Közülük sokan talán utoljára jártak szülőfalujukban, melyről nagyon sok kedves emléket őriznek.
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Az ország távoli pontjairól elutaztak, hogy láthassák a „hazai tájat” és találkozzanak a régi
iskolatársakkal, szomszédokkal, barátokkal. Csak éppen a berényiek nem jelentek meg. Nekem,
mint „gyüttmentnek” nehéz volt a kérdéseikre válaszolni, elmondani kinek hogy-megy sora, hova
vetette a sors a gyermekeiket, milyen nehézségekkel, betegségekkel küzdöttek meg életük során. És
én láttam a távoli múltba révedő tekinteteikben a meghatottságot, a csalódottságot és a fájdalmat.
Csiri
_______________________________________________________________________________
Honnan állatkínzás az állattartás?!
Siváran, gubbasztva néz a láncra kötött kutya. Itató
táljában földes sár, enni is csak ritkán kap. Teste reszket,
az első időkben a szeretetért, aztán már az idegkárosodás
miatt. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület
vezetője szerint nagyon sok az elhanyagoltan tartott
háziállat. A hatályos törvények szerint nem csak állatot
kidobni - elhagyni állatkínzás bűncselekmény, de az is
állatkínzás, ha fizikai vagy lelki károsodást okozunk
állatunknak a tartás során. A jó gazda megfelelően
gondoskodik állatáról, a rossz meg nem. De hol a határ?!
Ez is állattartás. Vagy állatkínzás?!
Rövid időn belül válhat bárkiből állatkínzó, hiszen pl. egy megvásárolt, majd gyorsan megunt
háziállat is sok esetben végzi láncon vagy utcára dobva válik kóborrá. Felelős állattartásért az
Orpheus Önkéntes Közösség a kilencvenes évektől az állatmentés mellett komoly erőfeszítéseket
fordít. Seres Zoltán egyesületi elnök szerint a felelős magatartást egy szinten példaként mindenki
otthonról hozza, de tanulni is lehet, sőt kell(ene) is. Fontos a prevenciós tevékenység és a
példamutatás.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint három minimális dolog kell a felelős állattartáshoz:
1. Megfelelő tartási hely: kennel, kutyaházzal, megfelelő mozgástérrel, hiszen ha nincs hol tartsuk
az állatot, az hosszú távon gondot fog jelenteni
2. Megfelelő anyagi fedezet: állatorvosi költségek (oltás, féregtelenítés, gyógyítás), etetés,
felszerelések mind pénzbe kerülnek, ha nincs megfelelő anyagi ráfordítás, előbb - utóbb az
állattartás kapcsán gondok adódhatnak
3. Megfelelő mennyiségű szabadidő: az állattal foglalkozni kell, sétáltatni, gondozni, tisztítani, ha
nincs megfelelő mennyiségű szabadidő, alapvetően az állattartásnak is értelme vész.
Mit tehetünk, ha állatkínzást tapasztalunk?
Az állatok megóvása elsősorban a gazda feladata. Ha bárki háziállatot szenvedni lát vagy
15

I. évfolyam, 4. szám

2017. december

kínzásáról tud, a segélyhívón hatósági segítség kérése fontos dolog. A kóbor állatok közterületi
megmentése a helyi önkormányzatok feladata. A www.sinter.hu a SintértNE! programmal azt a célt
tűzte ki, hogy a településeken a kóbor állatok befogása állatvédő szervezetekkel karöltve valósuljon
meg.
A legjobb annak a kóbor állatnak, amelyik meg sem születik
Az országban 3200 település van, évente százezernél is több kutya kerül a tartók felelőtlen
cselekedetei miatt az utcára. A legtöbb helyen az utcáról befogott kóbor állatot (új örökbefogadó
hiányában) elaltatják. Nem kellene így lennie – fogalmaz Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő
Egyesület vezetője – hiszen ha nem szaporítaná feleslegesen az ember a kutyáit, macskáit, nem
lenne ilyen sok kóbor állat. Az állatvédő egyesület ide vonatkozó jelmondata, hogy „… Annak a
kóbor állatnak a legjobb, amelyik meg sem születik…”. Megengedhetetlen, hogy emberi
hanyagságból érezni – szenvedni képes élőlények ezreit elpusztítsák.
Orpheus Állatvédő Egyesület
Orpheus Állatvédő Egyesület
Nyaraló, hétvégi ház és pincetulajdonosok figyelmébe!
Az idegenforgalmi szezont követően a Balaton parti
nyaralótulajdonosok egyre ritkábban keresik fel ingatlanjaikat, a
fagytalanítási munkálatok után hetekig, hónapokig nem ellenőrzik
azok állapotát. Az elnéptelenedett nyaralóterületeken a betörők
szinte zavartalanul dolgozhatnak. A megye belső területein
kialakított hétvégi házas, borospincés övezetekben a szüreti
munkákat követően szintén ritkábban fordulnak meg a
tulajdonosok, ami ugyancsak kedvező feltételeket biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez.
A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!
A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi
állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell
megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegében sok közös elem található.
A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű mechanikai berendezéseket! Zárak,
redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével, jó eséllyel megakadályozható a behatolás!
A pincéről, padlásfeljáróról, melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se feledkezzen el!
Tartsa rendben ingatlanát, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja
vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek. Létráját is
tartsa zárható helyen!
Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyaikat ne hagyja ott a
hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Az ott maradókról készítsen értékleltárt,
jegyezze fel azonosítóikat, ill. fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem rendelkező berendezéseket,
tárgyakat jelölje meg (pl: UV filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel- vagy jelsor), majd ezt
jegyezze fel az értékleltárba, és lehetőség szerint fotózza le!
Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai
védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltessen fel riasztóberendezést! Tovább fokozhatja a
-
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biztonságot, amennyiben diszpécser-, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre
bízza ingatlanja védelmét.
A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!
A rendőrség elérhetőségei:
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrkapitányság - Marcali
Kaposvár, Szent I.u.14/c.
8700 Marcali, Rákóczi u. 55.
Telefon: 82/502-700
Telefon: 85/515-150
Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE változtassa meg a helyszínt, és azonnal értesítse a
rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!
Készítette:
SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
_______________________________________________________________________________
„Csatorna illemtan”
„Csatorna illemtan” címmel adott közzé plakátot a DRV (Dunántúli Regionális Vízmű) arról, hogy
miért fontos, hogy ügyeljünk rá, mi kerül a csatornába.
„A szennyvízcsatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszer és a tisztító
telepek működését nem zavarják. A DRV Zrt. által üzemeltetett
csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették. A
tisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes
zavartalanul működni. A szennyvíztisztító-telepek csak a normál
életvitellel járó szennyvíz megtisztítására alkalmasak. A házi
szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek
működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának,
használójának kell gondoskodni. Az emberek hajlamosak azt
gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, attól egyszer s mindenkorra
megszabadultak, bármi volt is az. Azt képzeljük, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítani fog
minden leeresztett mérget. DE EZ SAJNOS NEM IGAZ! KÖSZÖNJÜK, HA ÖN IS SEGÍTI
MUNKÁNKAT AZZAL, HOGY VELÜNK EGYÜTT ÓVJA KÖRNYEZETÜNKET!”
Az alábbiakban láthatják a táblázatot, mely összefoglalj, mi ne kerüljön a csatornarendszerbe:
Mérgező anyagok: mérgek, gyógyszerek, növényvédő Üzemzavart okozó anyagok: fa, kő, csont, műanyag
szerek, nehézfém tartalmú folyadékok, tűzveszélyes háztartási eszköz, fémkupak, műanyag/ üveg
anyagok, benzin, higító, frsték, lebomlásuk során
palack, macskaalom, építési törmelék, homok,
mérgekké, tűzeszélyessé váló anyagok, stb.
kavics, vízben nem oldható egészségügi anyag
(vatta, tampon), egyéb háztartási hulladék (textil,
növény, gyümölcsmag, szőr), stb.
Szerves szennyezőanyagok: állatartásból származó híg Túlterhelést okozó anyagok: csapadékvíz, belvíz,
trágya, háztartási ételmaradék, zsírok, olajok, háztartásitalajvíz
állatfeldolgozásból származó hulladék, elpusztult
kisállatok tetemei, emésztőkből szippantott nagy
agresszivitású szennyvíz, stb.

A szerkesztő
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_______________________________________________________________________________
Járdafelújításra nyert támogatást községünk
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerint a
Kistelepülési
önkormányzatok
alacsony
összegű
fejlesztéseinek
támogatására.
E pályázat keretében Balatonberény község 1 588 770 Forint támogatást
nyert, melyet a Béke utcai járda egy szakaszának felújítására fordít az
Önkormányzat.
Forrás: Marcali Portál
_______________________________________________________________________________
Ismét lesz kilátó a balatonberényi Panoráma étteremnél
A Magyar Természetjáró Szövetség nyert forrást a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programban a Somoshegyi (balatonberényi)
kilátó és pihenőhely kialakítására.
A főút mentén, a Somos parkerdő szélén az elbontott egykori kilátó
helyén új faszerkezetű, fedett kilátó és pihenőhely lesz kialakítva,
ahonnan a Balaton látképe tárul fel a Keszthelyi-öböltől a Tihanyifélszigetig. A kilátó maximális tartózkodó szintmagassága a rendezett
terepszinttől 12,00 m, mely 4 szintet jelent 3,00 m szintmagassággal.
A kilátó max. 10-12 fő egyidejű tartózkodását teszi lehetővé az
építményen. A képen az életveszélyessé vált és elbontott régi kilátó
látható.
Forrás: Marcali Portál

Kulturális élet és programok
KARÁCSONYI GONDOLAT…
Jön az advent a szeretet, a megbocsátás, megbékélés időszaka!
Ilyenkor nemcsak a lakást kellene ünnepi díszbe öltöztetni, hanem a szívünket is. Az emberek
rohannak, nem figyelnek egymásra. Csak az a fontos, hogy mi kerül a fa alá?
Régi karácsonyok bukkannak fel emlékeimben. A nagymamámmal és anyukámmal, később a
lányaimmal mézeskalácsot sütöttünk, és vártuk a rég nem látott rokonainkat, ismerőseinket.
Összejártak a családok, meglátogatták egymást a rokonok, akik a mindennapi élet forgatagában
messze kerültek egymástól. Hol van már ez az idő? Gyermekkoromban még nem az ajándék volt a
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lényeges! Mert a legszebb AJÁNDÉK maga az élet, a szeretet, és a CSALÁD! – az, hogy együtt
lehetünk. Akkor jövünk rá, ki a fontos, amikor elveszítjük!
Ezért mi is lehetne lényegesebb, mint az, hogy figyeljünk egymásra.. az elesettekre, az egyedül
élőkre, a rokonainkra?! A legszebb ajándék a szeretet, ami ha átölel, melegség járja át a szíveket.
Gyertyát gyújtok és emlékezem azokra, akik már nincsenek velem! Lesz egy jó szavam
mindenkihez! - és elmegyek a műsorokra, mert kíváncsi vagyok a rég nem látott barátokra, és ott
leszek a templomban is, hogy megbékélhessek magammal, és a világgal. Elmegyek az adventi
programokra, hogy a szívem megteljen szeretettel, és békességgel.
Én így fogom ünnepelni a karácsonyt a szívemben, és iparkodom, hogy egész esztendőben
velem maradhasson ez az érzés.
„Nem lehet ma egyedül senki. Az angyalok vigyáznak ránk.
A szeretet itt van, és bekopogtat majd Neked is a szíved ajtaján.”(Happy Gang)
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok: Barjákné Martin Judit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit olvassak?
Gary Chapman: Öt szeretetnyelv
Az 5 szeretetnyelv lényege: Mindannyian arra vágyunk, hogy a hozzánk közel
állók értékeljenek és szeressenek minket. Mindenki így van ezzel.
Mi a boldogság? Ebből a könyvből megtudjuk!
A könyvben arról ír, hogy az emberek csak akkor boldogok, akkor tudnak
tökéletes párkapcsolatban élni, ha egyfolytában úgy érzik, hogy párjuk szereti őt.
Nagyon értékes mű, mindenkinek ajánlom!
Matt Haig :A fiú, akit Karácsonynak hívnak
„A képtelenség nem más, mint az elképzelhető, amit egyelőre még
elképzelhetetlennek találsz.”
Vajon a Télapó is volt kisfiú? Kik voltak a szülei? És hogyhogy nem öregszik?
Miért titokban oson be a házakba? És mióta repülnek a szarvasok?! Kik azok a
koboldok, és egyáltalán, milyen egy Igazmondó Grimpli?
Ha ezek a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a könyv neked szól. Végre
mindent megtudhatsz, méghozzá a leghitelesebb forrásból! Készen állsz, hogy
megismerd Nikolas kalandokkal, hóval, csupa lehetetlennek hitt dologgal (és
még több hóval) teli történetét? Akkor kezdődjék a karácsonyi varázslat…
Jó olvasást!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
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Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
Csütörtök: Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap,16.00-órától.
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték,
és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár - epont nyitvatartása:
Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
Decemberi-januári programok:
December 17. 17:00 FALU KARÁCSONY, HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
December 23. (szombat!) 17:00 Negyedik adventi gyertyagyújtás
December 31. 20:00 SZILVESZTER
Január 8. 10:00 Baba-mama Klub
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR DECEMBER 27-30-IG LELTÁR MIATT
ZÁRVA TART!
Megértésüket köszönjük!
_______________________________________________________________________________

Felhívás!
Díszítsük fel együtt a falu karácsonyfáját!
Advent idején minden évben feldíszítésre kerül a falu karácsonyfája a Polgármesteri Hivatal előtt.
Kérjük, hogy akinek van felesleges karácsonyfadísze, vagy szívesen készítene saját kezűleg néhány
darabot, hozza el, amikor ideje engedi, és rakja fel a falu karácsonyfájára!
Köszönettel:

Barjákné Martin Judit
Művelődési Ház vezetője
_______________________________________________________________________________
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK A SZABADTÉRI BETLEHEMNÉL
2017. december 17. Advent harmadik vasárnapja - Falukarácsony
17.00 Ünnepi műsor a Művelődési Házban
18.00 Gyertyagyújtás a szabadtéri Betlehemnél
Adventi gondolatait megosztja: Zichy Emőke, a keszthelyi református templom lelkipásztora
Ezt követően a hagyományokhoz híven a község civil szervezetei látják vendégül a lakosságot.
2017. december 23. 17.00 Advent negyedik szombatja!!!
Adventi gondolatait megosztja: Papp Szabolcs, Somogysámson plébániai kormányzója
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Közreműködik: A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület kórusa
A gyertyagyújtás után szeretettel várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetésre a Művelődési Ház
aulájában, forralt bor, tea, zsíros kenyér kíséretében.
Szervező: a Balatonberényért Egyesület és a Művelődési Ház
_______________________________________________________________________________

MEGHÍVÓ
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2017. DECEMBER 17-ÉN,
VASÁRNAP 17.00 ÓRAKOR
TARTANDÓ
KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE!
17.00 ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND HORVÁTH LÁSZLÓ POLGÁRMESTER



A MŰSORBAN FELLÉP:
 CSICSERGŐ ÓVODA, BALATONBERÉNY
 NYUGDÍJAS EGYESÜLET DALKÖRE
 NÉMETAJKÚ POLGÁROK DALKÖRE
HAGYOMÁNYŐRZŐ BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMES CSOPORT
 BALATONBERÉNYI CSIRIBIRI SZÍNJÁTSZÓKÖR
EZT KÖVETŐEN:
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A BETLEHEMI JÁSZOLNÁL
AZ EST ZÁRÁSAKÉNT A VELÜNK ÜNNEPLŐKET
VÁRJUK EGY POHÁR MELEG ITALRA ÉS SÜTEMÉNYRE!

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK, HA KÖZÖS KARÁCSONYI ASZTALUNK VÁLASZTÉKÁT
FINOM HÁZI SÜTEMÉNYEIKKEL ÖNÖK IS GAZDAGÍTJÁK!
SZERETETTEL VÁRJUK!
A SZERVEZŐK:
BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, MŰVELŐDÉSI HÁZ, CSICSERGŐ ÓVODA
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, valamint A KÖZSÉG CIVIL SZERVEZETEI
_____________________________________________________________________________________________

Sebestyén Márta Balatonberényben
Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat 2018. január 20-ára, a magyar kultúra napi
ünnepségünkre Sebestyén Márta, népdalénekes előadóművész. Engedjék meg, hogy röviden
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bemutassam Önöknek a művésznőt, ha esetleg akadna olyan személy községünkben, aki számára
önmagában a neve nem elég ismert.
Az UNESCO Művészek a Békéért elismerés tulajdonosa, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Születése óta a zene bűvöletében él, édesanyja révén is, aki zenepedagógus – Kodály Zoltán
egykori tanítványa. Különösen a népdalok világa ragadta meg, ezek előadásával már kislány
korában felfigyeltek tehetségére. Azon kevés hazai előadóművészek közé tartozik, aki változások és
változtatások nélkül a tradicionális magyar kultúrát képviseli itthon és világszerte, koncertjein
életre keltve Bartók Béla és Kodály Zoltán által gyűjtött, már majdnem feledésbe merülő
népdalhagyományt. Tehetsége, képzett orgánuma és varázslatos lénye eredeti jelenséggé avatta.
Szinte nincs olyan ország, ahol Sebestyén Márta nem képviselte volna a magyar kultúrát, akár
szólóban, akár zenésztársaival. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol
uralkodó is megismerhette általa a magyar nép dalait. Igazi kulturális nagykövete hazájának.
Minden magyarországi díjat megkapott, amit egy művész elnyerhet: „Az év énekesnője” (1984),
„Liszt Ferenc-díj” (1991), „Kossuth-díj” (1999), „Prima Primissima-díj” (2003), „Magyar
Köztársaság Érdemrend Középkereszt” (2005). Olaszországban a Diploma alla Carriera és a
Chinciano Fellini-díjjal tüntették ki. Énekelt a több Oscar-díjjal kitüntetett „Angol Beteg” c.
filmben és a Deep Forest Grammy-díjas világzene albumán is. (Forrás: Sebestyén Márta hivatalos
facebook oldala)
Péntek esténként pedig a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor egyik
zsűritagjaként látható a Duna Televízióban. A magyar kultúra napi ünnepségünk részletes
programja hamarosan megtekinthető az egyesület facebook oldalán, plakátokon illetve a Berényi
Hírlap januári számában.
A Balatonberényért Egyesület nevében:
Bató Bernadett
_______________________________________________________________________________

Meghívó
Turisztikai fórumra - Településeink turisztikai jövője rendezvényre
Várjuk Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonberény turizmussal, vendéglátással foglalkozó
vállalkozásait, magánszálláshely értékesítőit. Közösen beszéljük meg jövőnket!
Időpont: 2018. 01. 13 Kezdés 10:00-tól
Helyszín:
Balatonkeresztúr, Bél Mátyás Látogatóközpont,
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 26.
Szervező: 3B Turisztikai Egyesület
info: manager@3btdm.hu
tel.: +3630/835-8856
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Szórakoztató
Karácsonyi „zoknihóember”
Készítsd el saját „zoknihóembered”, mely garantáltan nem olvad el
a tél elmúltával sem! Remek ajándékötlet, szuper dekorációs kellék!
Jó szórakozást kívánok!
Hozzávalók: fél pár fehér zokni, rizs, madzag/erős fonal, gombok, rongy,
filctoll, erős ragasztó, narancsszínű ruhaanyag az orrnak
Elkészítés:
3. kép

1. kép

2. kép

5. kép

4. kép

1. kép: A sarkánál kettévágjuk a zoknit. 2. kép: Kifordítjuk a zoknit, csomót kötünk az aljára, majd
visszafordítjuk. 3. kép: Megtöltjük rizzsel. 4. kép: Csomót kötünk a tetejére és a közepére. A zokni aljából
sapkát formázunk a hóember fejére. 5. kép: A rongyból sálat kötünk neki, a gombokat felragasztjuk a
pocakjára. A filctollal szemet, szájat rajzolunk, a narancsszínű anyagból orrot formázunk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Megvéd a hidegtől, ha felvesszük.
2. Hóesés más szóval.
3. Apró fagyos jégkristályok.
4. A Télapó másik neve.
5. Az égbolton és a karácsonyfán is látni ilyet.
6. Ilyen állat húzz a Mikulás szánját.
7. Magaslat, amiről le lehet csúszni szánkóval, ha
havas a táj.
8. A karácsony is ez.
9.Téli sporteszköz, jégpályán használják.
10. Kerek formájú, általában piros vagy zöld színű
gyümölcs.
Háziorvosi felhívás
Tisztelt Betegeim!

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata,
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu;
Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
A januári szám lapzártája december 31.!

A rendelés december hónapban a következő
napon szünetel: 14.; valamint 2017. december 18tól 2018. január 7-ig szabadság miatt elmarad.
Helyettesítő orvos: Dr. Darabont Ferenc.
Tisztelettel: Dr. Belina Csaba
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