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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa
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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. november hó
Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 29-én nyilvános ülést
tartott.
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
2. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési
ütemtervét jóváhagyta.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
a 2018-2023. időszakra vonatkozóan elfogadta, és egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására, továbbá arra, hogy a helyben szokásos módon tegye közzé, valamint küldje
meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. A képviselő-testület a Helyi
Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását évente áttekinti, az áttekintés alapján, szükség
esetén azt felülvizsgálja, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
módosítja.
4. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 16/2018.(XI.30.) számú
önkormányzati rendeletet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.
5. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 17/2018.(XI.30.)
önkormányzati rendeletet, amely az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.)
önkormányzati rendeletet módosította az előirányzatok vonatkozásában.
6. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonberényi, általános iskolás
gyermekeknek a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolába történő biztonságos eljutása,
és a szülők kérésének támogatása érdekében a 2018/19-es tanév időszakára 2018. november 9. napjától
biztosítja a személyszállítást. Ennek érdekében személyszállítási vállalkozási szerződést kötött
Miklovics István egyéni vállalkozóval. A képviselő-testület a 2018. évi és 2019. évi költségvetésében
biztosítja a szállítás költségét. A megkötött vállalkozási szerződésben meghatározott költségek 50 %ának megtérítése érdekében az önkormányzat szerződést köt a Siófoki Tankerületi Központtal. A
szállítás biztosítása folyamatos, az autóbusz teljes kihasználtság mellett 18 tanuló részére biztosítja a
Balatonkeresztúri általános iskolába történő eljutást minden tanítási nap reggelén.
7. Balatonberény Község Önkormányzata a Balatonberény, Ady E. u. 33/B. számú, 136/3 hrsz-ú
ingatlan esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kívánt élni.
8. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberény, József A u. 23. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában a korábbi bérlőt jelölte ki határozatában
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további 1 év időtartamra.
Horváth László polgármester:
 Javasolta, hogy a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos terveket rendelje meg a képviselő-testület.
A hivatal és az orvosi rendelővel kapcsolatos pályázat folyamatban van, szerződésmódosítást
kértünk, mivel aprítékkal történő fűtés helyett gázfűtés lesz a hivatal épületében, így új műszaki
tartalmat kell meghatározni. Az összeg egyébként már átutalásra került, a felújítások 2019
októberében valósulnak meg.
 A vasút melletti zajvédő fallal kapcsolatos aláírásgyűjtést a NIF Zrt-nek kell eljuttatni, azt az
önkormányzat támogatni fogja.
 A Kossuth utcai járda megvalósítási határideje november 30. napja, utána 8 napon belül műszaki
átadás-átvétel lesz, már folytatódik az Ady utca burkolása is. A későbbiekben is térkő burkolással
kellene elkészíteni a járdák felújítását, mivel szükség esetén azok felszedhetőek és visszarakhatóak.
Kértem a testületet, hogy írásban szíveskedjenek javaslatot tenni a 2019-es költségvetés
tervezéséhez.
 A naturista strand parkolójának javítása a MÁV részéről megkezdődött, az óvoda felújítása jó
ütemben halad, már a festésénél járnak, a december 15-i átadás megvalósul. A parkettát kell majd
az önkormányzatnak saját költségből felcsiszoltatnia és lakkoztatni a festési munkák miatt.
 Az országos katasztrófavédelem írásban tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy jövőre ők végzik a
szúnyogirtást, aminek a költsége kb. 1,1 millió forint lesz, kevesebb központi támogatást fogunk rá
kapni.
Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
A FALU KARÁCSONYFÁJA
Baljósan indult a 2018-as év. A Quaestor botrány miatt a Hotel Beach-nek 42 millió forint
hátraléka halmozódott fel az adószámláján. Az éves fejlesztéseknek fuccs.
A Munkaügyi Központ is rossz hírt közölt. A közmunka-program megszűnik, kizárólag 25 év feletti,
szakképzettség nélküli személyeket alkalmazhatunk. Mivel a falut működtetni kell, a
Településüzemeltetési Kft-nek 25 millió forintot kellett átadni, hogy a közfoglalkoztatottak pótlását
megoldja.
A TOP pályázatok (óvoda, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) 2016-os áron lettek költségelve,
két év alatt 40 %-ot emelkedtek az anyagárak és a munkabérek, a megye húzza-halasztja a szerződések
megkötését, nem ad plusz pénzt, a műszaki tartalmat át kell terveztetni… na, szép évnek nézünk elébe.
A vasútfelújítás állítólag a nyáron befejeződött. Butaság, minden szanaszét, káosz stb.
Vérnyomás 170, cukor 8,5, belgyógyász, kardiológus stb. Ráadásul a nyár is kitartó esőzésekkel
köszöntött be.
Ez több évre is elég lenne negatívumnak. Aztán… A felszámoló értékesítette a Hotel Beach-et, átutalta
az adóhátralékot, hogy ki vette meg nem tudjuk, de egy biztos, nem volt francia nevelőnője, ehelyett
francia kulccsal nevelték, mert a mai napig nem mutatkozott be. Nem turkálunk senki zsebében, csak
egy köszönést vártunk volna és annyit, hogy megvettem, átépítem, működtetem, adót fizetek,
munkahelyeket teremtek stb.
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Mindegy, a felszámoló átutalta az adóhátralékot, a testület megindította a közbeszerzéseket, amihez
kellett az egyéb adóbevételek vártnál ténylegesen jobb teljesülése, amelyhez a minden adózó által
dicsőített Darvas kolléga ténykedése is szükségeltetett.
Béke utca –Baranya megyei Üdülő aszfaltozása: 1.196.000 Ft, Dózsa utca középső szakasz
aszfaltozása: 7.015.000 Ft, Béke köz aszfaltozása: 2.229.000 Ft, Kossuth utcai járda építés: 8.387.0000
Ft, Hétvezér utcai ároktisztítás: 2.899.000 Ft, vasútállomásnál járdaépítés: 570.000 Ft. A Kossuth utca
nyugati oldalán 99 db gömbkőrist ültettünk, közel 1 millió forint értékben, és a hegyi utak részleges
kőszórására is jutott fedezet több százezer forint értékben a költségvetésből. Jövőre szeretnénk a
Bokrosi utat javítani, amennyiben megkapjuk a hegyközségtől a május óta ígért 1 millió forintos
támogatásról szóló határozatot. Az ERDÉRT telep bontási anyaga is deponálásra került a Kossuth utca
végén, tavaszi kiszállításra vár.
Nemcsak sütött a nap, de ránk is sütött…
És mindenki a mi strandunkra akart jönni. Mert 35 millió forintos pályázati pénzből felújítottuk a 2es pénztárt, a belső utak díszburkolatot kaptak, lídós part épült a gyerekeknek, a keleti WC megújult,
új hangosítás készült, napvitorla került a medence fölé, köztéri padok, szemetesek kerültek
kihelyezésre.
Csupán 5 millió forint saját erőt kellett hozzátennünk. Szóval sokan voltak, pontosan 48.393-an, a
bevétel 27.099.000 Ft volt, ami 35 %-kal több a tavalyinál. Hála a gondos gazdálkodásnak és a többlet
bevételeknek, a Véghelyi Robi vezette Kft –amire korábban egyes atomtudósok azt mondták, hogy
azon keresztül lopjuk ki a pénzt- csak egy részét használta fel az önkormányzattól korábban kapott
támogatásnak.
Így a testülettől további fejlesztésekre kapott felhatalmazást: Kossuth utca aszfaltozása: 8.598.000 Ft,
Ady utca burkolat szélesítés: 7.820.000 Ft, Petőfi utca árokburkolás: 2.202.000 Ft, Bajcsy-Zs. utcai
árokburkolás: 961.000 Ft. És ha már a Kft.-nél tartunk, köszönet illeti a Kft. ügyvezetőjét és dolgozóit,
hisz ők is sok mindent tettek a karácsonyfa alá.
A MÁV beruházója szeptemberre tűzte ki a műszaki átadási eljárást, amit a mai napig nem írtam
alá. Jelenleg sincs teljesen kész a vonalszakasz, de legalább elkészült a Nefelejcs utca teljes aszfalt
burkolata, ami az építés során tettek tönkre, a padka viszont még mindig kriminális. A naturista
parkoló is csak részben lett helyreállítva, a Hotel Beach felé vezető lejáró helyreállítása valóban jól
sikerült. Amíg a hiánylistán szereplő munkák nem készülnek el, addig nem veszünk át semmit. Az
egyetlen pozitívum, hogy vonattal bárhonnét eljuthatnak hozzánk és le is tudnak szállni Berényben,
mert végre megállnak a gyorsvonatok is. Nagyon hiányzik viszont a Petőfi utca alatti zajvédő fal, ami
az eredeti tervekben még benne volt…
Év végére 2 jó hír érkezett, WIFI pontok létesítésére nyertünk pályázatot 15.000 Euro értékben, 3
év óta pályázunk egy parti sétány építésére, mely a 2-es pénztártól indul a strand keleti kerítése mentén
és a part mellett folytatódik egészen a két folyóig. Végre sikerült nyernünk a BFT. pályázatán, a
támogatás mértéke 8.975.000 Ft, a fennmaradó 50 %-ot saját erőből tesszük hozzá.
Végül egy személyes dolog: a vérnyomás és a cukor kordában tartható a kardiológusom szerint
testsúly-csökkentéssel, diétával és rendszeres napi mozgással. 17 kilót fogytam, vérnyomás 130/80,
vércukor átlag 6,2. Köszönöm az aggódó érdeklődéseket és mindenki nyugodjon le, nem rákos a
polgármester, ilyenre nincs ideje.
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Hát ennyi került 2018-ban a község karácsonyfája alá. A fa szolidan van feldíszítve, nem
hivalkodó, nem csicsás, de nem is a fa a lényeg, hanem az alá kerülő ajándékok, melyet legjobb
szándékunk alapján, kötelességünket nem feledve tettünk oda. Megköszönöm a testületi tagoknak, a
civil szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, és mindazoknak, akik egész évben azon
dolgoztak, hogy a fa alatt szép ajándékok legyenek.
Minden állampolgárnak kívánok áldott, békés Karácsonyt és boldog Új évet!
Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÁS
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulója
keretében nyújtott támogatások összesített adatairól Balatonberény Község Önkormányzatához a
2019. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott be „A” típusú pályázatot.
Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2 főt részesített 3.000 Ft/hó összegű támogatásban, 1
főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.
Balatonberény, 2018. december 04.

Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
Felhívás
A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és három
„Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a polgármester ad
át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.
Az elismerések adományozásra minden év március 30-ig tehetnek javaslatot:
 a polgármester, a jegyző,
 a képviselők,
 a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,
 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos
A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának,
de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.
Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2019. március 30. napjáig.
A javaslatokat Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. címre,
vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mailcímre küldhetik.
Balatonberény, 2018.december 6.

Tisztelettel: Horváth László sk.
polgármester
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Újabb sikeres pályázat: ingyenes wifi elérési pont létesül Balatonberényben
Az Európai Unió közvetlen támogatásával építhet
ki ingyenes wifi elérési pontot Balatonberény Község
Önkormányzata. A hírt az Európai Bizottság közölte
december 7-én.
Az Európai Unió egészéből több mint 13.000 település
pályázott, Magyarországon 91 település nyert egyenként 15
ezer euró (kb. 4,85 millió forint) támogatást, köztük
községünk.
A kiválasztott városok és falvak wifipontokat hozhatnak létre a városházákon, közkönyvtárakban,
múzeumokban, parkokban, tereken és a közösségi élet egyéb olyan színterein, ahol még nem áll
rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.
A támogatás fedezi a berendezések és a hotspotok kiépítésének költségeit. A nyerteseknek vállalniuk
kell, hogy az adott közterületen ingyenes és jó minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább
3 évig fizetik az internet-hozzáférés díját, valamint a berendezések esetleges karbantartási költségeit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parti sétány építésére nyert pályázatot önkormányzatunk
8.975.369 forintos támogatást nyert parti sétány építésére a Balaton Fejlesztési
Tanács Településfejlesztési Támogatások 2018 című pályázatán Balatonberény
Község Önkormányzata.
A forrásból, amely a fejlesztés költségének 50 %-át biztosítja, a Községi
Strandtól keletre fekvő Balaton-parti területen épül sétány. A fennmaradó
költségeket Balatonberény Község Önkormányzata saját forrásból finanszírozza
majd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elkészült a Kossuth Lajos utcai járdafelújítás első üteme
Tovább folytatódik a közterületi utak és járdák
felújítása községünkben. Miután idén ősszel már megújult
a Nefelejcs utca egészének, a Kossuth utca déli, illetve a
Dózsa György utca középső részének aszfaltburkolata,
valamint a Kocsmáros köz, továbbá a Béke utca egy rövid
része, november végi határidővel elkészült a Kossuth
Lajos utcai járdafelújítás első szakasza is.
A postától az Irányi Dániel utcáig tartó rész térköves
burkolatot kapott. A beruházás mintegy 8.4 millió
forintba került, s azt saját forrásból finanszírozta
Balatonberény Község Önkormányzata. A településképet nagyban befolyásoló Kossuth utcai járda
6

II. évfolyam, 10. szám

2018. december

felújítása várhatóan újabb szakaszon fog folytatódni 2019-ben, erről a későbbiekben fog dönteni a
képviselő-testület.
Az idei munkák azonban még nem értek véget a községben: a településüzemeltetésért felelős
Balatonberényi Nonprofit Kft. megbízásából jelenleg az Ady Endre utca északi részének szélesítése
és szegélykövezése folyik.
A cikkeket írta: Horváth Péter

Karácsony
Juhász Gyula: Karácsony felé (részlet)
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

„Kint esett az eső. A hatalmas úr föltűrte kabátján
a gallért, s lassú léptekkel megindult az utcán. A
ködszagú, nyirkos levegő jólesett, s ahogy zsebre
dugott kezekkel, maga elé bámulva haladt,
megpróbált nem gondolni semmire. Arra sem, hogy
karácsony van. A múltra sem. Semmire. De a léptei
súlyosak voltak, s vállait valami nyomta
láthatatlanul.
Ázott kis olcsó ruhában sovány leányka haladt
előtte az utcán, vállán karácsonyfát cipelt.
Alig lehetett több tíz esztendősnél. Nagy volt számára a fenyő, s nehéz, alig vonszolta magát alatta.
Harisnyátlan, vörösre fázott lábán, nagy elnyűtt munkásbakancsot viselt.
Időnként megállt, letette a fát, és kékre fagyott kezeit szájához emelte. A rendőrfőnök lassan
utolérte, és megállt mellette.
- Kinek viszed azt a fát? - kérdezte haragosan.
A leányka ijedt szemekkel nézett föl reá. Szemei kékek voltak és nagyok.
- Haza, nagyapóhoz rebegte félénken. - Nagyapó beteg. A temető szélén vágtam. Nem szabad?
- Miért ne lenne szabad... - morogta a főnök bosszúsan.
Valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés fogta el, ahogy azokba a kék szemekbe nézett.
- Hol laktok?
-A Rigó utcában.
A hatalmas ember körülnézett. Üres volt az utca, és félig már sötét. Hirtelen lehajolt és megmarkolta
a fát.
- Majd én viszem - dünnyögte valami furcsa szégyenkezéssel a hangjában - nehéz neked.
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A kislány ámulva nézett föl reá, a szeme ragyogott.
- Milyen jó ember maga!
- Gyere! - morogta a főnök, és megindult a Rigó utca felé, vállán a fenyővel. Szó nem esett
közöttük egész úton. Egy ház előtt a leányka megállt.
- Itt lakunk - mondta - hátul...
A főnök is megállt, és a fenyőt letette maga mellé a falnak támasztva. Szótlanul nézték egymást egy
pillanatig.
- Köszönöm, hogy olyan jó volt... - kezdte a leányka bizonytalanul, de a rendőrfőnök legyintett.”
Juhász Gyula Karácsony felé című versének egy részletével és Wass Albert Angyalka című
tanulságos írásának egy részletével kívánok minden kedves balatonberényi lakosnak, Berényi
Hírlap olvasónak áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
esztendőt a magam és az Önkormányzat nevében!
Horváthné Kánya Enikő

Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
A parcellázások folytán 350 telek és 22 utca került kialakításra. Parcellázás céljára a tanács a
lakótelkek részét nem vette igénybe szerencsére, mert az 1981-ben elkészült új rendezési terv azokat
már a parcellázásból törölte. A parcellázásból befolyt összegből a kialakult új utcák közműellátását, a
volt tulajdonosok kártalanítását és a műszaki kimunkálás költségeit kellett elvégezni.
A balatoni fejlesztési programban – Balatoni Tárcaközi Bizottság – az OKISZ-tól nyugatra eső terület
parcellázását segítette elő 16 millió forintos támogatással. Mivel azt a Megyei OTP a
balatonszentgyörgyi tsz-től megvásárolta, ezért a terület parcellázását és közműellátását a Községi
Tanács és a Megyei OTP közös vállalkozásban végezték. A terület előkészítésének bonyolítására a
Somogy Megyei Beruházási Vállalatot bízták meg. Ezzel a telekparcellázás Balatonberényben
befejeződött.
Az 1981-ben elkészült új rendezési terv a Balaton-parti fejlesztés visszafogottságát írta elő. Törölte a
további nagy üdülők építését is. A rendezési terv a meglévő állapotokat kívánta rögzíteni, és a hiányzó
közműellátást irányozta elő. A Balatoni Tárcaközi Bizottság által támogatott, és parcellázott területek
teljes közműellátása megtörtént. Így az egy telekre jutó bekerülési költség meghaladta a
négyszögölenkénti 800 forintot. Az értékesítés is annak megfelelően történhetett. Így a magas
telekárak mellett a vételi érdeklődés a
minimálisra csökkent. Ezért a Tárcaközi Bizottság egyetértésével nagyobb szervezetek részére
telektömbök kialakításával engedélyezték az értékesítést és a vásárlást. Így vásárolt a Siófoki
Idegenforgalmi Hivatal nagyobb területet, amelyen 1000 fő befogadását szolgáló kempinget létesített.
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Hasonlóan területet vásárolt a Lapkiadó Vállalat, amelyen a jelenlegi Gorkij falut hozta létre, mely azt
a célt szolgálja, hogy a diákgyermekek rendszeres vetélkedője, a - „Ki tud többet a Szovjetunióról” nyertesei kapjanak ingyenes nyaralási lehetőséget az üdülő faházas lakosztályaiban.
A fent leírt fejlesztés a korábbi állapotokhoz képest erőltetett menetben történt, mert egy sor járulékos
fejlesztés vált szükségessé. Nem volt biztosítva a helybeli orvosi ellátás. A községben orvos lakás nem
volt. Ezért a községben orvos nem is lakott. A balatonszentgyörgyi orvosi körzethez tartozott
Balatonberény. Ezért szükségessé vált a községben állandó orvos letelepítése, orvosi lakás és rendelő
építése.
Az OKISZ-tól kapott 1 millió forint területvásárlási összegből építtette meg a Községi Tanács a 2
munkahelyes orvosi rendelőt, orvos lakást 1 millió forint bekerülési költséggel. Ekkor kapott a község
önálló orvost 1973-ban, Dr. Zsoldos Miklós személyében. A villanyhálózat lámpái elavultak.
Szükségessé vált a korszerűsítés. A Kossuth Lajos, Táncsics Mihály, Szabadság, Petőfi Sándor, Irányi
Dániel, Bartók Béla és a Béke utca részbeni korszerű világítótestekkel való ellátása.
_________________________________________________________________________________
Szent József szobor 80 éve
Kis templomunkban lévő Szentek szobrait illetően évfordulókban bővelkedik a 2018-as esztendő.
Keletelt fekvésű római katolikus templomunkban, ahogy a szentélyből lelépünk a hajóba, a jobb
oldalon – 1968-tól falba vésett új, műkő szobortartón – áll a Szent József szobor.
A szobor bal karján a kis Jézus, az Ő kezében a világot ábrázoló földgömb. Szt. József jobb
kezében liliomszál. Gipszből készült, nem műérték szobor, melynek magassága 125 cm.
Hogy korábban volt-e templomunkban Szent József szobor, pontosan nem tudni. Egy biztos, hogy
a plébánia megalapításakor készült 1902-es leltárban nem szerepel.
A tény az, hogy ez a szobor mely most ékesíti templomunkat Nyers László (Antal Laci bácsi)
vásárolta 1938 márciusában. Először Csentei Ferenc által készített faállványon a kórus ajtó és a vasrács
közötti falon volt elhelyezve. Gosztolya esperes 1958-ban, amikor a szószék felső részét lebontatta –
mert veszélyes volt,– akkor került a jelenlegi helyére.
Laci bácsi megjárta az első világháborút. Az olasz fronton harcolt, majd ott érte az összeomlás.
Lett egy kisebb lábsérülése, ami miatt később tolókocsiba kényszerült. Hálából – hogy életbe maradt
és hazakerült – vásárolta meg a Szt. József szobrot, mely 1 kh (6000 m2) föld árába, azaz 150 pengőbe
került.
Nagyon barátságos ember volt. Mi, akik ismertük Őt, gondoljunk rá szeretettel.
Kovács Ilona
helytörténet kutató
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Környezetünk
Alapvető tűzmegelőzési tudnivalók
„Nálunk úgysem lesz tűz…”

…ebben téved évente több, mint 6500 család.

A fűtési szezon idején és az adventi időszakban statisztikák szerint megszaporodnak a lakástüzek. A
tüzek tipikus okozói a nem körültekintően végzett fűtés, a sütés, főzés valamint a dohányzás és a
gyertyagyújtás.
Fűtés
 A kályhák körül ne tároljon éghető anyagot!
 Ne fűtsön háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek mérgező
gázokat bocsátanak ki és fokozzák a kéményben a kátrány lerakódását.
 Ne takarja le a fűtőberendezést! Ne szárítson ruhát a fűtőberendezések tetején!
 A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre! A családi házakban
a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az
ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A telefonos ügyintézéshez hívja a 1818-as telefonszámot,
majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot!
 A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjon a lakás megfelelő
szellőztetéséről!
Sütés, főzés
- Tűzhelyre és közelébe ne tegyen éghető tárgyakat!
- PB-gázpalack cseréjekor ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot! Győződjön meg róla,
hogy a palack nem szivárog!
- Ha olaj vagy zsír ég, soha ne oltsa vízzel! Az égő zsiradékra tegyen fedőt és zárja el a tűzhelyet!
Elektromos berendezések
- Ne terhelje túl otthona elektromos hálózatát! Ne csatlakoztasson egy elosztóba több,
nagyteljesítményű berendezést!
- Csak sértetlen kábeleket használjon!
- Használat után áramtalanítsa az elektromos készülékeit!
- Elektromos tüzet soha ne oltson vízzel!
Dohányzás, gyertyagyújtás
 Gyertya közelébe ne tegyen éghető tárgyakat!
 Mindig használjon tűzálló alátétet!
 Ha elhagyja a szobát, oltsa el a gyertyát!
 Égő, izzó csikket soha ne dobjon a szemetesbe!
 Ágyban soha ne dohányozzon!
Somogy Megyei Kataszrófavédelmi Igazgatóság
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Közérdekű információk - Olvasói cikkek
Idén is megérkezett Balatonberénybe a Mikulás
Jó hangulatú délután keretében látogatott el
Balatonberénybe december 8-án a Mikulás.
A rendezvény kezdetére jócskán megtelt a
művelődési ház gyerekekkel, szülőkkel és
nagyszülőkkel, akik izgatottan várták a
Nagyszakállút és a kísérő programokat.
Elsőként Manó Tádé, a Mikulás segítője
üdvözölte a közönséget, majd kezdetét is vette a
történet, melyben feltűnt a szigorú Brünhilda
néni, Hópehely nagynénje, aki puszta segítő
szándékkal megpróbálta megreformálni a Mikulás szokásait és megjelenését. Először is egészséges
reggelit készített neki csicsókakrémes barnakenyérből, mellé egy kis céklasalátát kuszkusszal és egy
zöldturmixot mángolddal. Majd pedig a csomagokban lévő édességek egészséges finomságokra való
kicserélését indítványozta: cukorka és csokoládé helyett étcsokis kelbimbót, feketeretek chipset,
spenótkrémes bonbont és paszternáknyalókát javasolt. Szerencsére a manók és a Mikulás nem hagyták
magukat, ebben segítségükre volt Kovács Pistike levele, melyben egy egész nagy tábla csokit kért a
Mikulástól.
Ezt követően került sor az ajándékok kiosztására. Természetesen a picik között voltak, akik kicsit
megilletődötten, anyukájuk vagy apukájuk kezét félénken szorongatva merészkedtek oda a
Mikuláshoz, ám a kedves Télapó által átnyújtott ajándékcsomag előbb-utóbb mosolyt csalt az arcukra.
Az ajándékok átadása után az EccPecc együttes lépett színpadra, és majdnem egy teljes órán át
szórakoztatta a fáradhatatlan seregletet vidám dalaival. A gyerekek lelkesen énekeltek és ropták a
táncot velük.
Ezután egy kis zsúr várta a résztvevőket, szendviccsel, süteménnyel és teával.
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalon tudjuk megrendezni a Mikulás-ünnepséget, és
legalább ilyen sok gyermek szórakozik majd velünk.
Köszönjük a segítséget a művelődési ház dolgozóinak és a teafőzésben, tálalásban közreműködőknek!
A Balatonberényért Egyesület nevében: Bató Bernadett

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT.
A januári szám lapzártája december 31.!
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Sport
Labdarúgás
Szenved a felnőtt, tovább szárnyal az ifi, negyedik helyen a lányok
Az utolsó két forduló jól tükrözte csapatunk egész őszi teljesítményét. Hiába rúgott együttesünk
ugyanúgy 40 gólt, mint a listavezető Mezőcsokonya, ha hátul 35 gólt kapott 15 meccs alatt. Az
világosan látszik, hogy amíg kapusposzton, illetve a védelemben nem lesz formajavulás, addig nehéz
lesz előre lépni a jelenlegi tizenkettedik helyről.
Ifistáink kiváló sorozata tovább tart, Bogdán Jenőék kilenc (!) meccset hoztak le
zsinórban győztesen (Ebbe beleszámítottuk az utolsó, Kiskorpádon félbeszakadt
mérkőzést is, de minden valószínűség szerint mi kapjuk a három pontot.), ami
megsüvegelendő teljesítmény. Ifistáink jelenleg hetedikek, de amennyiben
megkapják a kiskorpádi három pontot, akkor az ötödik helyre lépnek előre.
Lányaink lapunk utolsó száma óta egy meccset játszottak, s népes közönség előtt, remek
kapusteljesítménnyel, mindvégig lelkesen játszva, harcos meccsen megérdemelten nyertek a
Kaposfüred ellen. Viszti Zoltán és Király Szabolcs csapata a negyedik helyről várja a tavaszi
folytatást.
Még nem közölt eredmények:
Megye II. osztály
Balatonberény - Juta 1:2 (9:1)
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Kiskorpád - Balatonberény 3:3 (U19: Félbeszakadt: a hazaiak nem álltak ki a második félidőre. Az
ügyben később dönt a Fegyelmi Bizottság.)
Somogy megyei női félpályás bajnokság
Balatonberény - Kaposfüred 1:0
Horváth Péter

Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A Művelődési Ház állandó programjai
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
17:30-19:30 Kango-jump klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
17.00-18.00 Gerinctorna
Csütörtök: 17.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket!
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;
17.30-19.30 HIP-HOP tánccsoport edzés
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2018 decemberi programok

December 23. 17.00 FALUKARÁCSONY és ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Bővebb programot lásd 16. oldal plakát
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FELHÍVÁS!
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR 2018. DECEMBER 27-től 2019. JANUÁR
7-IG FESTÉS MIATT ZÁRVA TART!
Megértésüket köszönjük!
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Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Charles Dickens: Karácsonyi ének
”Ebben a kísérteties könyvecskében olyan eszme kísértetét próbáltam felidézni,
amely olvasóimban semmiféle rossz érzést nem ébreszt – sem önmaguk, sem
mások, sem az ünnep, sem pedig jómagam iránt. Kísértsen ez eszme kellemes
otthonukban, és senki elűzni ne kívánja!
Tisztelő barátjuk és hívük
1843 decemberében C. D.”
Fejős Éva: Karácsony New Yorkban
„A zenei vénával megáldott, zűrös és hangos család együtt karácsonyozik New Yorkban, de a
találkozás életre szóló tanulságokkal szolgál mindannyiuknak; tehetségről és bukásról, felfedezésről
és elengedésről, gondtalanságról és felelősségről, de legfőképpen arról, hogy szeretni sosem késő.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARÁCSONYI GONDOLAT…
Tél van, igazi tél! Mintha az emberek szíve is kicsit megdermedne. Pedig itt
kopogtat az Advent, a szeretet a megbocsájtás, megbékélés ünnepe az
ajtónkon!
Az emberek rohannak, nem figyelnek egymásra. Lökdösődés a boltokba.
Átnézünk a rászorulókon. Miért pont mi segítsünk, mindenkin úgy sem tudunk.
Pedig Jézus mondta: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek
valamelyikével tettetek, velem tettétek.”
Csak az fontos hogy mi kerül a fa alá? Ilyenkor nemcsak a lakást kellene ünnepi díszbe öltöztetni,
hanem a szívünket is.
Réges-régen gyermekkoromban a nagymamámmal és anyukámmal, aztán ahogy teltek az évek
gyermekeimmel mézeskalácsot és bejglit sütöttünk. Vártuk a rég nem látott rokonainkat,
ismerőseinket. Összejártak a családok, meglátogatták egymást a rokonok, akik a mindennapi élet
forgatagába messze kerültek egymástól. Hol van már ez az idő? Gyermekkoromban még nem az
ajándék volt lényeg! Mert a legszebb AJÁNDÉK maga az élet, a szeretet, és a CSALÁD!- az hogy
együtt lehettünk. Mert akkor jövünk rá mi a fontos, amikor elveszítjük!
Ezért mi is lehetne fontosabb, 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! 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 szívemben, és iparkodom, hogy egész esztendőben velem
maradhasson!
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Szemétszállítási ütemterv 2019
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TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES
CSALÁDJÁT 2018. DECEMBER 23-ÁN,
17 ÓRAKOR TARTANDÓ KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉGÜNKRE!
17:00 Ünnepi műsor a Művelődési Házban
A műsorban fellépnek: Bán Gyöngy Beáta, Kemény Johanna,
Kósiné Koczkás Magdolna, Csicsergő Óvoda
Ünnepi köszöntőt mond Balatonberény polgármestere,
Horváth László
A Balatonkeresztúri Általános Iskola helyi tanulói
A Nyugdíjas Egyesület Dalköre
Kabala Tánccsoport
Németajkú Polgárok Dalköre
Hagyományőrző Bábtáncoltató Betlehemes Csoport
Ezt követően:
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A BETLEHEMNÉL
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
A község civil szervezetei
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