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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018. október hó
Balatonberényi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 25-én nyilvános ülést
tartott.
1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nonprofit Kft. 2018.
évben végzett nyári munkáiról szóló beszámolót.
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és a Kft. ügyvezetőjének, a dolgozóknak elismerését
fejezi ki a község Balaton-parti településhez méltó, rendezett fenntartásáért.
A képviselő-testület az Erdei táborba ágyak beszerzéséhez szükséges költséget a 2019. évi
költségvetésben biztosítja.
2. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízta a Balatonberényi
Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t (székhelye: 8649 Balatonberény,
Kossuth tér 1.), hogy a Balatonberény, Petőfi Sándor utca 90 m hosszúságú árokburkolását bruttó
2.202.108 Ft, a Bajcsy-Zs. utca 110 m hosszúságú árok burkolását bruttó 961.390 Ft támogatás átadása
mellett 2018. december 31. napjáig biztosítsa.
3. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi civilszervezetek
támogatásáról szóló 19/2018.(II.22.) b. számú határozata alapján a helyi adó többletbevétel terhére
a) a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 150.000 Ft támogatást állapít meg az
irodahelyiségük födémlétra beépítésére, nyílás lezárásához
b) a Nyugdíjas Egyesület részére 160.000 Ft támogatást állapít meg a dalkör hölgy tagjai új fellépő
ruha vásárlásához, és az egyesület 25 éves fennállásának ünnepi rendezvényéhez
c) a Sportegyesület részére 500.000 Ft támogatást állapít meg az U-19-es utánpótlás csapat
megnövekedett kiadásaira
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére, melyben az
elszámolási határidő a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint
kerül megállapításra.
4. Balatonberény Község Önkormányzata a Balatonberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 28. számú, 620
hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kívánt élni.
5. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi idegenforgalmi adó
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ellenőrzés tapasztalatairól adott tájékoztatást megtárgyalta, és elfogadta.
Felkérte a jegyzőt, hogy az előterjesztés szerinti intézkedéseket a jövő évi szezonban biztosítsa.
6. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2018. évi hatósági
ellenőrzésekről adott tájékoztatást, és azt elfogadta.
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a célzottabb és rendszeres ellenőrzések, tájékoztatás
érdekében a 2019. évi költségvetés összeállítása keretében vázoljon fel további megoldási
lehetőségeket a pénzügyi forrás megjelölésével.
7. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az iskolák felvételi körzete
tekintetében a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola kijelölését a 2019/2020. tanév
vonatkozásában fenntartotta, és nem kívánt más javaslatot tenni.
8. A képviselő-testület megalkotta a 15/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletét a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
keretében kapott szociális célú tűzifa juttatásáról.
9. A Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi, és Idegenforgalmi Bizottság álláspontját is figyelembe véve - Horváth László
polgármesternek a település fejlődése, fejlesztése érdekében, az elmúlt években, és 2018-ban végzett
munkáját megköszönte, elismeri és részére nettó 530.537 Ft jutalmat állapít meg a helyi adó
többletbevételei terhére, mely összeg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/H. § (1) figyelembevételével került meghatározásra.
A Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál alkalmazottak
munkájának elismerésére bruttó 285.714,- Ft, (nettó 190.000,- Ft-ot jelent) jutalmat állapított meg a
helyi adó többletbevételei terhére.
10. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Balatoni
Fejlesztési Tanácshoz a „Településfejlesztési beruházások támogatása” pályázat A) Parti sétányok
kialakításának, fejlesztésének támogatása célra bruttó 17.950.739 Ft költséggel. A képviselő-testület
elkötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázat megvalósításához szükség 50 %-os önrészt 8.975.370
Ft-ot 2019. évi költségvetésében betervezi.
11. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést elfogadta.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról,
fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
12. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt kérelem
alapján a NIF Zrt. településrendezési eszközeinek módosításának kezdeményezését támogatta, mely
szerint a Balatonberény 856 hrsz. ingatlan övezeti besorolása és határa változik.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a háromoldalú településrendezési szerződés
aláírására, melyben a tervköltség a NIF Zrt-t terheli.
13. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt kérelem, és
átnézeti helyszínrajz alapján a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. településrendezési eszközeinek
módosítása kezdeményezését támogatta a „Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal Balatonboglár –
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Balatonszentgyörgy közötti kerékpáros létesítmények tervezése” projekt Balatonberény területére eső
szakasza megvalósíthatósága érdekében. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
háromoldalú településrendezési szerződés aláírására, melyben a költségviselő a TURA-Terv
Mérnökiroda Kft.
Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az első, térítésmentes influenza elleni
védőoltás beadására 2018. november 13-án (kedden) 12 órától kerül sor a
balatonberényi háziorvosi rendelőben.
A pótoltás időpontját a későbbiekben közöljük.
Balatonberény, 2018. október 31.

Horváth László
polgármester
_________________________________________________________________________________
Tájékoztató fúrt és ásott kutakról
(részlet)
Kút létesítésére, fennmaradására, üzembe-helyezésére, megszüntetésére a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint engedély szükséges.
Minden kút létesítése engedélyköteles 1992. február 15. óta.
A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak:
a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra
(ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési
engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében
most fennmaradási engedély adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

arra az ásott kútra, amely a jogszabályok
értelmében (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
üzemeltetési engedélyt kell adni,

arra az ásott kútra, amelyre létesítésének
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének
Kép forrása:
függvényében) engedélyt kellett volna kérni,
www.agronaplo.hu
fennmaradási engedélyt kell adni,
 minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni
A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak engedélyezéséhez szükséges kérelemnyomtatványok a következő
weboldalakon, az alább látható mappákban érhetőek el:
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www.balatonkeresztur.hu - közös hivatal-nyomtatványok
www.balatonbereny.hu -önkormányzat – önkormányzati hivatal – formanyomtatványok
www.balatonmariafurdo.hu -önkormányzat-dokumentumok-letölthető dokumentumok,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségein átvehetők.
A kérelem benyújtásához a formanyomtatvány kitöltése szükséges.
A kérelmet Balatonkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezve (8648
Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) kell benyújtani.
Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3 000 Ft az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§
(1) bekezdés értelmében.
A kérelem személyesen is leadható:
Balatonberényi Kirendeltség 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
Balatonmáriafürdői Kirendeltség 8647 Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.
Jogszabályi kivonatok (részlet)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv) 8/A. § (1) A jogszabály által bejelentéshez
kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges
a) vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési
engedély),
b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi
üzemeltetési engedély), és
c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).
A Vgtv. 2016. június 4-i módosítása iktatta be a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, ami 2018. december
31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik – az újabb módosítás
szerint - 2018. január 1. előtt engedély nélkül létesítettek kutat.
Fontos tudni, hogy ez a rendelkezés, csak a létesítőkre terjed ki, a kutat szabálytalanul megépítő
kivitelezőkre nem!
A Vgtv. 29. § (4) és (5) bekezdése határozza meg, hogy a bírságot kivel szemben kell kiszabni. A
létesítővel szemben a vízgazdálkodási bírságot csak akkor kell kiszabni, ha a kivitelező kétséget
kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy a kivitelező
személye nem ismert. A törvény e rendelkezéseivel a jogalkotói szándék célja, hogy a szabálytalan és
rossz minőségű munkát végző kivitelező szigorú szankcionálásával a lakosságnak minél kevésbé
legyen lehetősége engedély nélküli kutakat létesíttetni. A bírság megállapításának szempontjait a
vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: 438/2015. Korm. r.) tartalmazza. A 438/2015. Korm. r. 1. §-a alapján a
települési önkormányzat jegyzője is rendelkezik hatáskörrel a vízgazdálkodási bírság kiszabására
vonatkozóan.
Mindazon kutakra, amelyek létesítésekor jogszabály kötelezően nem írta elő engedély meglétét
(jogszerűen létesültek engedély nélkül), nem alkalmazható a fennmaradási engedély, hanem
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üzemeltetési engedélyt kell adni. Tekintve, hogy bírság kiszabását arra az esetre írja elő Vgtv.,
amennyiben a vízi létesítmény megépítése vagy átalakítása jogerős hatósági engedély nélkül, vagy a
jogerős hatósági engedélytől eltérően történt, így ezen üzemeltetési engedélyek kiadásakor nem szab
ki a hatóság bírságot 2018. december 31-ét követően sem!
A RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST ÉS A JOGSZABÁLYI KIVONATOK BŐVEBB
VÁLTOZATÁT MEGTALÁLJÁK a www.balatonbereny.hu weboldalon!
Balatonkeresztúr, 2018. október 24.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!

A képviselő-testület november 22-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a
Művelődési Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Interjú
Ebben a hónapban a 2018-ban Balatonberény Díszpolgára címet elnyerő, Kovács Ilonával készítettem
interjút. Ezúton is hálásan köszönöm neki, hogy otthonában fogadott, szívvel-lélekkel készült az
interjúra és válaszolt a kérdéseimre. További munkájához minden jót kívánok!
1. Meséljen magáról, kérem!
Balatonberényben születtem és az általános iskolát is itt végeztem. Az érettségit Fonyódon szereztem,
majd felvételt nyertem a Fonyódi Járási Könyvtárba, ahol könyvtárosi szakképesítést szereztem. Itt
kezdtem pályafutásomat. Közel egy évtizednyi idő után váltottam a pénzügyi szakma felé. Az ehhez
szükséges szakismereteket levelező tagozaton, Kaposváron szereztem. Az akkori vb. titkár – Tüskés
Istvánné – csábításának eleget téve pontosan két évtizedig a Balatonszentgyörgyi Községi Közös
Tanács költségvetési főelőadója voltam. Több mint két évtizede nyugdíjas vagyok.
Szabadidőmben szívesen olvasok vagy keresztrejtvényt fejtek. A hosszú téli estéken pulóvert, mellényt,
sálat kötök, régebben horgoltam is. Szeretem a gyöngyökből készíthető tárgyakat. Karácsonyfadíszt,
állatokat, karkötőt tudok készíteni, és húsvétra fatojást fűzök be gyönggyel.
Nagyon szeretek sütni, a kapott süteményrecepteket igyekszem minél előbb kipróbálni, ezért szinte
minden héten kerül az asztalunkra valamilyen sütemény, kelt tészta, ritkábban rétes is.
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2. Mikor alakult ki Önben a gondolat, hogy helytörténész lesz?
Könyvtárosi munkám során megismerkedtem helytörténeti kutatókkal, akik közül kiemelkedik Májer
Sándor és László István könyvtárigazgatók, valamint Móricz Béla bácsi, a megszállott helytörténész.
Az őseim kutatása és a családfa készítése során sok érdekes, Berényt érintő adatra bukkantam. Mivel
mindig érdekelt szülőfalum közel- és régmúlt eseményei, ezen élmények hatására kezdtem a
helytörténettel foglalkozni. Bár valószínűnek tartom, hogy örökölt eredete is van a dolognak:
Édesanyám is gyűjtő volt, mindent megőrzött, félre tette az érdekes cikkeket. Mikor váratlanul elhunyt,
akkor döbbentem rá erre. Megtaláltam nála a Somogyi Néplap egyik oldalát, melyen Száz szál gyertya
címmel íródott egy cikk, mely az első unokatestvéréről szólt. Ekkor merült fel bennem, hogy tőle
örököltem a „mindent megtartunk, valamire még jó lesz” felfogást.
3. Meséljen a munkásságáról, kérem!
A szüleim sokat meséltek a plébánia és a templom életéről. A plébániát anno 1903-ban gróf Hunyady
Imréné (született: gróf Győry Felicitás) alapította. A közelgő 100 éves évforduló adta meg az
indíttatást, hogy foglalkozzam a plébánia életével is. Így készült el nyolcévi kemény munkával a
centenáriumi ünnepségre A Balatonberényi Templom és Plébánia története című kézirat 2003-ra.
A másik kézirat a Balatonberényi romák története, mely az előzővel együtt kiadásra vár.
Pályázati felhívásra álltam neki a Balatonberényi hősök és áldozatok 1914-1945 című mű
megírásának, mely 2005-ben a II. világháború befejezésének 60. évfordulójára jelent meg. Másik
megjelent művem, mely társszerzős a Fejezetek Balatonberény zsidóságának történetéből és a Bét
Olám, mely 2014-ben a holokauszt 70. évfordulójára íródott.
Négy éve dolgozom a berényi temetők történetén, mely a temetkezési szokások múltszázadban történt
változásait is magában foglalja. Körülbelül másfél hónapja megjelent egy pályázati lehetőség a
Honismereti Szövetség kiírásában, melyre ezzel a kézirattal pályáztam. Eredmény majd decemberben
lesz.
Több projekten is dolgozom. Az egyik a helyi fürdőélet és az egykor nagy vihart kavart naturista strand
története, a másik a helyi közigazgatással, egyéb társadalmi és politikai szerveződésekkel foglalkozó
mű. A kisebb terjedelmű írásom Balatonberény tragédiájának publikálása lenne. Ábrahám Verával, a
nagy zsidó temető kutatóval tervezzük, hogy a holokauszt 75. évfordulójára ismét megjelentetjük a
berényi zsidóság és temetőjük történetét.
Jelenleg is egy könyvön dolgozom, mely Vörös József volt berényi plébános életútjáról fog szólni,
mivel 2019-ben lesz születésének 100., pappá szentelésnek 75., halálának 30. évfordulója.
4. Kik segítettek/segítenek a gyűjtésben?
A munkatársaim, a baráti köröm mind-mind figyelték az újságokat, és tudták, hogy engem minden
érdekel, ami Berényről szól, ha bármi megjelent a faluról eltették nekem. Sok újságot, cikket a
postaládámba dobva kaptam meg.
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5. Hol lehet kapni a kiadványait?
Sajnos elfogytak. Sokan szerettek volna belőlük kapni, de hamar elkeltek a példányok. Ami jó hír, hogy
a helyi könyvtárból ki lehet kölcsönözni.
6. Mióta a számítógépek és az internet világa van, tudja hasznosítani?
Természetesen, óriási segítség. Az értéktár készítésekor a Google keresővel ellenőriztem néhány cikk
eredetét. Jelenlegi könyvemet is számítógépen írom. Erről a kérdésről egy történet jut eszembe: a
templom történetét írógéppel írtam, majd amikor elkészült, észrevettem, hogy az egyik oldalt előrébb
kellene tennem. Mást nem tehettem, elvágtam az oldalt és celluxszal beragasztottam a jó helyre.
7. Mit üzen a jövő nemzedékének?
Nagyon fontosak a gyökerek. Hol tartunk, és hogyan kapcsolódhatunk a múlthoz.
Kutatni a múltat? – nagyon érdekes tevékenységnek tartom! Izgalmas és tanulságos is lehet számunkra
a múlt kutatása, megismerése. Hogyan építhetünk a hagyományokra. Hogy éltek őseink, mit alkottak,
miként gondolkodtak egyes dolgokról. Miként fejlődött a falu ahová születtek, születtünk.
Az eddigi életutamon sok idős emberrel sikerült a múltról beszélgetni. Sok bölcsesség rejlett a
tarsolyukban. Érdekes, értékes emberek kerültek, kerülhetnek felszínre a múltból, mely akár minta, sőt
példakép lehet számunkra nekünk a jelenben élőknek, és a jövő nemzedéke számára.
Arra biztatnám fiataljainkat, hogy ismerjék meg annak a közösségnek a múltját ahol élnek, az itt élt
felmenőink életét, sikereiket és kudarcaikat.
8. Milyen díjak büszke tulajdonosa?
Mindenki előtt ismeretes, hogy a helytörténeti kutatás egy nonprofit vállalkozás, hogy ezért a munkáért
többnyire csak erkölcsi elismerés jár. Szerencsére Balatonberényben ezt a munkát elismerik, így
tulajdonosa vagyok a Balatonberényért emlékéremnek, a Vörös József díjnak, és most már a
Balatonberény Díszpolgára címnek is. A Honismereti Egyesülettől 2006-ban emléklapot vehettem át
a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkámért.
9. 2018. október 23-án megkapta a Balatonberény Díszpolgári címet. Az alábbiakban Kovács
Ilona – a díszpolgári cím átvétele utáni – köszönő szavait olvashatják.
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testületi tagok, Kedves Ünneplők!
Itt, ma sok olyan személy jutott az eszembe, akik meghatározó szerepet töltöttek be eddigi
életutamon.
László Pista bácsi, a nagy formátumú szentgyörgyi helytörténész, történelem tanár a halála előtt
kb. 2 héttel, amikor nála jártam azt mondotta: „Kicsiny termeted és gyenge fizikumod ellenére, a
munkában mindig maximumot adó, kemény ember voltál. Nálad nagyon ritkán törött el a mécses.”
Most azonban derekasan be kell vallanom Önöknek, hogy a nevem elhangzása után cukorborsó
nagyságú könnyek gördültek le arcomon.
Eközben Arany János Epilógus c. verse jutott az eszembe. A teljesség igénye nélkül az egyik
versszaka így kezdődik:
„Ada címet, bár nem kértem, S több a hír–név, mint az érdem!”
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Csupa nagybetűkkel mondom: KÖSZÖNÖM! – Polgármester Úrnak, a képviselő-testületnek, és
azon balatonberényi polgároknak, akik mellettem tették le a voksot a díszpolgári cím odaítélésénél.
A cím nemcsak nekem, hanem ÖNÖKNEK, berényieknek is szól! – hisz mindig ott álltak mellettem,
segítettek, javaslatokat adtak, akár a politikai, vagy az egyházközségért szerettem volna tenni
valamit.
Köszönettel tartozom a nagy elődöknek: a sokak által ismert, szigorú, de nagyon kedves Hosszú
Lajosné Menci néninek, aki nagy szeretettel és türelemmel vezetett be az írás, olvasás rejtelmeibe. A
többi általános iskolai és gimnáziumi tanáraimnak, a most 92-dik életévét betöltő Májer Sándornak,
aki a könyv szeretetére, a tudományok széleskörű megismerésére és azok elsajátítására buzdított.
Nem könnyű beállni a sorba a még életében díszpolgári címmel rendelkező Rigó Lajos gimnáziumi
történelem tanárom, vagy a posztumusz díszpolgári címmel rendelkező Nagy Károly kiváló
könyvtáros kollégám mögé.
AZT GONDOLOM ÓRIÁSI FELELŐSSÉGGEL JÁR!!!
Hogy mikor döntött a testület a díszpolgári cím adományozásának lehetőségéről azt nem tudom,
de először 1997-ben, utoljára pedig 2000-ben adományozták. Eltelt 18 esztendő. Itt ma én vagyok az
a második élő személy, aki életében rendelkezik e címmel. – Számomra ez emeli igazán a cím értékét
és nagyságát.
Sajnos az idő eljárt felettem, de hála a Mindenhatónak, teljes szellemi frissességben élem
mindennapjaimat. A köszöneten és hálámon túlmenően megígérem, – természetesen amennyiben ezt
igénylik – hogy szellemi tudásom legjavát adva továbbra is segítek ott, ahol kell, és ezután is szeretett
szülőfalumért fogok dolgozni.
Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom Öcsémnek, aki nem zsörtölődik és zúgolódik a
sokszor éjszakába nyúló, Berényért, szülőfalumért végzett munkálatok miatt.
Az interjút 2018. október 28-án készítette Horváthné Kánya Enikő

Történelmünk
A Szent Terézke szobor 80 éve
Szülőfalum múltjának kutatása, az itt élt emberek elbeszélései, különböző történeteik kapcsán arra
a következtetésre jutottam, hogy az emberek különböző természeti katasztrófák, és a háborúk idején
segítőkészebbek és összetartóbbak voltak. Még a kevésből is tudtak adni a bajba jutott
embertársaiknak. Ilyen alkalmakkor a köz javára is jobban adakoztak. Nagyon sok esetben a
Mindenható, és a Szentek segítségét, közbenjárását kérték.
Október 15-e Avilai Szent Teréz ünnepnapja.
Sáringer Mária 1929-ben házasságot kötött Czvencsek (Csermely) Péterrel. Ebből a házasságból
két kislány is született, akik sajnos egészen kicsiny (1- 1,5 éves) korukban meghaltak. Nagy öröm volt
számára, amikor ismét áldott állapotba került. Ez a boldogság sem tartott sokáig.
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Sajnos csak a negyedik gyermeke – Csermely Jenő – maradt életben. Hála a Mindenhatónak, a
felnőtt kort is megérte.
Márika néni (mi így hívtuk Őt) a fia születésének évében, 1938-ban – hálából – vásárolta meg a
Szent Teréz szobrot, mivel templomunk nem rendelkezett még ezen szoborral.
Ettől az időtől kezdve templomunk hajójának hátsó részében, az északi oldalon van elhelyezve
immár 80 éve.
E kerek évfordulón gondoljunk hálás szeretettel a szobor adományozójára. Mi idősebbek nyilván
emlékszünk még rá, hisz több évtizeden át ő volt falunk kedves, és mindig szolgálatkész
postamesternője.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az orgona 90 éve
A templom- és berendezései
kutatása során – az orgonát illetően –
először egy 1748. évi canonica
visitatióban
olvastam,
melyből
megtudhatjuk, hogy a templomnak
„téglából falazott karzata van, orgona
nélküli.”
Majd később több írás is tanúskodik
arról, hogy Balatonberény község
temploma orgonával rendelkezik.
Pfeiffer János veszprémi kanonok
egyik kéziratában olvashatjuk: „Karzat
téglából falazott. Orgona 4 változatú.
Szerezte Kövér János vörsi plébános a fehér megyei Inotáról 250 váltó frt.-ért 1815-ben.”1
A fentieket igazolni látszik még Kövér János életrajzában, valamint a vörsi protocollumban
olvasottak. Ez az orgona többször javításra szorult. Az első világháborúba elrekvirált orgonasípokért
kapott pénzt már orgona alapra helyezték a püspök engedélyével. Ahogy teltek az évek egyre több
gond merült fel az orgonával kapcsolatban, hisz több mint 100 éves volt.
Községünk leggazdagabb embere – Kovács Fülöp János – készíttetett egy orgonát Rieger Ottó
budapesti orgonagyárosnál. Az orgona ára 5 kh. (30.000 m2) föld árába került.
Hogy milyen indíttatásból rendelte és vásárolta meg ezt az orgonát a régi, elnyűtt helyébe,
édesanyám (1907-1998) a következőket mesélte, melyet a még élő unokája Májer Sándor
(sz.: 1926-) megerősített.
„Kovács Fülöp Jánosnak az egyik leánya, Anna férjhez ment 1921-ben Májer Sándorhoz. Három
gyermekük született: István, Anna és Sándor. Kovács F. János a vőjét – a Májert – oly nagyon szerette,
mintha saját fia lett volna. Sajnos leánya özvegyen, három unokája pedig – akik 6 éven aluliak voltak
– árván maradtak. Ugyanis Májer Sándor, a vő 1927. május 3-án 35 éves korában elhunyt. Elvesztése
óriási csapás volt számára.” (Emlékszem rá, amikor eljött a szüleimhez, ha szóba került a VŐ, még
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öreg korában is könnyes szemmel beszélt róla.) „Istenhez fohászkodva és kérve, hogy ilyen nagy
csapás többé ne érje, – hisz a vője még nagyon fiatal volt – fogadalmat tett önmagának, hogy
templomunk számára valami maradandó berendezést vásárol. Így jött szóba az orgona. Meg is rendelte
1928-ban, mely még ugyanezen évben elkészült. Hosszú Lajos kántortanító részére – szakember
jelenlétében – 1928. november 22-én, (Szt. Cecília napján) a zenészek védőszentjének ünnepén adták
át. Ez az orgona nem volt elektronikus. A kórusban lévő férfiak szoktak „fújtatni.” Ha olyan személy
nem tartózkodott a kórusban, akkor a plébános egy nagyobb diákot küldött fel fújtatni. Erre a feladatra
nagy előszeretettel vállalkoztak a felkért diákok, mert kivonták magukat a mindenkori plébános
látószögéből. Az orgona fújtatója 1969-től villanymotor meghajtással működött. Ez a motor
használtan lett vásárolva, sok probléma volt vele, ezért 1988-ban egy új motort vásároltak. Azóta ezzel
működik, és reméljük, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is így lesz.
1. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye művészeti emlékei. Kézirat

A Szent Terézke szobor 80 éve és Az orgona 90 éve című cikkeket írta: Kovács Ilona
_________________________________________________________________________________
Rigó Lajos Balatonberény krónikája című művének részleteit folytatjuk…

Környezetünk
Szünet
A Környezetünk című rovat hűséges szerkesztőjének, Anitának megszületett a második gyermeke,
ezért ebben a hónapban biztosan szünetel ez a rovat.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak neki, amiért ilyen lelkes, kitartó és elkötelezett.
A Berényi Hírlapban több hónapon keresztül jelentek meg írásai Hulladékmentes élet címmel,
melyben hasznos tanácsokat, ötleteket kaptunk tőle többek között arról, hogyan védjük
környezetünket, hogyan térjünk át egy környezetbarát életvitelre.
Ezzel az Illyés Gyula idézettel gratulálok szeretettel
kislányához, erőt, egészséget, boldogságot kívánok az
egész családnak! (A szerk.)
„Óriásként, felhők
közül, félszegen
hajlok rád köszöntőn,
köszöntlek e földön,
pici idegen!”

10

II. évfolyam, 9. szám

2018. november

Közérdekű információk - Olvasói cikkek
Jubileumot ünnepelt a Nyugdíjas Egyesület
Az idei évben ünnepeli a
Balatonberény
Nyugdíjas
Egyesület a megalakulásának,
ill.
fennállásának
25.
évfordulóját.
Hosszas, lázas készülődést
követően
október
20-án,
szombaton, került sor e jeles
évforduló megünneplésére. A
Művelődési Házban gyűltek
össze
az
egyesület
alapítótagjai, volt tagjai és a
jelenleg is aktív tagsága. Az eseményre hivatalosak voltak: községünk Polgármestere, Képviselő
Testülete, a megyei Nyugdíjas Szövetség, valamint a Nyugat-balatoni Kistérség Nyugdíjas
Szervezeteinek képviselete, és az egyesületünkkel kapcsolatot tartó helyi civilszervezetek, a
Vöröskereszt, valamint a Balatonberényért Egyesület vezetői, akik velünk együtt ünnepeltek a
születésnapi rendezvényen.
Az ünnepség programja a jelenlévők köszöntésével kezdődött. Ezt követően egy húsz perces, Máté
Péter dalaival aláfestett „diavetítéssel” folytatódott, amely huszonöt év programjaiból válogatott
képekből tevődött össze. A múlt képei nagy hatással voltak a jelenlevőkre, és a rendezvény
elkövetkezendő ideje hangulatára is befolyással voltak.
Az ünnepi beszéd az 1993-ban létrehozott Nyugdíjas Klub alapítótagjaitól örökölt szellemiségről, és
annak megőrzéséről, ápolásáról, az időskorúak közösséghez való tartozásának pozitív hatásairól,
valamint az ezt a célt szolgáló programokról, rendezvényekről, feladatokról szólt.
Ujj Imre felszólalásában emlékezett az alapítókra, az alapítás körülményeire, a kezdetekre, és a 25
éves történetünkre, bemutatva az általa összeállított „Negyed Évszázad” c. kiadványt.
A rendezvényen jelenlévő alapító tagjaink, Nagy Károlyné és Kovács Nándorné egy–egy csokor
virággal lettek felköszöntve az évforduló alkalmából. Takács Istvánné és Bugovics Dezsőné alapítók,
sajnos nem tudtak ünnepségünkön részt venni. Őket másnap otthonukba köszöntöttük meg.
Az emlékek felidézésekor Ferenczi Antalné, Babi néni mesélt szűkebb pátriája helyszínére,
Jászberénybe tett kirándulásunkról, majd ezt követően egy gyönyörű, alkalomhoz illő verssel
ajándékozta meg a jelenlevőket. Őt Albek László, a klub egykori vezetője követte, aki a megalakulás
körülményeiről mesélt. E sorok írója is felszólalt. Beszélt 2003 évben történt beszervezéséről, az őt
ért pozitív élményekről, méltatta „Laci bácsi” tevékenységét, majd megválasztásának tizenhárom éves
emlékeiről beszélt.
A meghívott vendégek felszólalásában Horváth Péter alpolgármester köszöntötte az ünneplőket, majd
az Egyesület közösségi munkáját méltatva mondott köszönetet a nyugdíjasoknak példamutató
tevékenységükért.
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Máj Péter a Nyugdíjasok Somogy Megyei Szövetségének általános alelnöke köszöntője után Kovács
Lajos emlékplakettet nyújtott át, mellyel a Szövetség tüntette ki Egyesületünket a 25 éves
tevékenységéért.
Ezt követően került sor a másik ünnepeltnek, az 1997-ben megalakult Dalkör tagjainak
felköszöntésére, akik az idén ünneplik a megalakulás 20. évfordulóját. Köszöntésük során szóba került
közösség összetartó ereje, ami az éneklés iránti szeretet és tisztelet, valamint fellépéseik színhelyei és
eredményeik. A kultúráért végzett munkájukért az elmúlt évben Vörös József díjjal lettek kitüntetve.
Kiemelten került szóba Lukács Ferencné, Rózsika munkássága, aki a megalakulástól fogva a mai
napig művészeti vezetője a dalkörnek. Sok fellépés sikere köszönhető neki. A születésnapi ajándék
sem maradt el. A Dalkör hölgy tagjai új fellépő ruhát, és minden tag új kottatartó mappát kapott
ajándékba, valamint oklevéllel lett elismerve eddigi lelkiismeretes és önzetlen munkásságuk.
A folytatásban Ujj Imre szavalta el Arany János Epilógus c. versét, majd a dalkör köszöntötte az
ünneplőket egy népdalcsokorral.
A műsort követően került sor a születésnapi torta felavatására. A gyertyával és csillagszóróval
ellátott gyönyörű, és nagyon finom tortát Porkonszky Józsefné Margitka, egyesületünk tagja
készítette, és ajándékozta az ünneplőknek.
A Három Tenor műsorával folytatódott a rendezvény, akik egy fergeteges operett műsorral varázsoltak
el bennünket. A program a vacsorával és az azt követő bállal fejeződött be. Szép és tartalmas este volt.
Köszönöm a Művelődés Háznak és tagságunknak a pozitív hozzáállását a rendezvény
előkészítéséhez és kivitelezéséhez. Köszönöm a finom süteményeket, pogácsákat, főző csapatunk
munkáját, a szereplők fellépését.
Tilesch József
_________________________________________________________________________________
Október 23-i megemlékezés
Falunkban hagyománnyá vált az 1956-os forradalom és szabadságharcra való megemlékezés.
Ebben az évben is sikerült méltó módon megemlékeznünk az ’56-ban életüket a szabadságért áldozó
hősökre.
Október 23-án délután fél négykor a
Művelődési Házban kezdődött az ünnepi
műsor.
A Himnusz eléneklése után Horváth
Péter, alpolgármester úr beszédét
hallhatták a jelenlévők. Ezt követte a
Balatonszentgyörgyi
Dobó
István
Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak
műsora, melyben közreműködött egy 5.
osztályos diák is. Igazán megható, a
szabadságharc korát hűen ábrázoló
előadást láthattunk. A közönség
könnyekig meghatódva, vastapssal köszönte meg ezt a remek produkciót.
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Évek óta ezen a napon kerül átadásra a Balatonberényért Emlékérem, melyet ebben az évben Bató
Bernadett, Toronyiné Sifter Judit és Toronyi Zsolt kapott a Berényi Tükörkép 10 éven át tartó
szerkesztéséért.
Az alkalom különlegessége volt, hogy ez évben a díszpolgári cím is kiosztásra került melyet Kovács
Ilona, Hugi néni kapott. (A vele készült riportot az 5. oldalon olvashatják) Ezúton is szívből gratulálok
minden kitűntetettnek!
A szentmise öt órakor kezdődött, ezután került sor a Balaton-parti emlékmű megkoszorúzására.
Minden jelenlevő nevében köszönöm a szervezőknek, fellépőknek, hogy együtt emlékezhettünk.
Horváthné Kánya Enikő
_________________________________________________________________________________
Köszönetnyilvánítás
Idén október 23-án az egykori Balatonberényi Tükörkép szerkesztőségének tagjaként, Toronyiné
Sifter Judit, Toronyi Zsolt és jómagam Balatonberényért Emlékérmet kaptunk, melyért ezúton is
köszönetet mondunk annak, aki jelölt e díjra és azoknak, akik megszavazták, valamint köszönjük a
sok gratulációt, amelyben az ünnepség után részünk volt. Valaki meg is jegyezte ott és akkor, hogy ő
is magáénak érzi a díjat, hiszen annak idején rendszeresen írt az újságba. Valóban, innen nézve
nemcsak a miénk az érdem, hanem azé a jónéhány emberé, aki a Tükörkép fennállása alatt küldött
cikket nekünk. Ezt mindig igyekeztünk megbecsülni, és – úgy emlékszem -, az újság utolsó számában
méltóképpen meg is köszöntük.
Ezt az elismerést mi nem kértük, nem vártuk el, nem reméltük. Ha úgy tetszik, nem is érzem
teljesen megérdemeltnek, ismerve az elődeink névsorát. Természetesen értékeljük, hogy mi is
bekerülhettünk a „csapatba”, az emlékérmesek táborába. Örülünk, hogy a Balatonberényi Tükörképpel
adhattunk valamit a falunak, de ahogy nem ezzel kezdődött a közösségért végzett munkánk, nem is
ezzel végződik. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a község polgáraiként tegyünk annak kulturális
életéért, jelenleg a Balatonberényért Egyesület tagjaival közösen, egy csapatként.
Balatonberénynek volt újságja a Tükörkép előtt is, és van utána is. Volt egyszer egy majdnem
tízéves időszak, amikor ez az újság a mi jóvoltunkból jöhetett létre. Köszönjük, Balatonberény!
Bató Bernadett
_________________________________________________________________________________
II. Adok-veszek, csere-bere
A mi kis falunkban 2018. november 3-án megrendezésre került a II. Adok-veszek, csere-bere program.
Délután három órakor kezdődött a rendezvény, melyen hét eladó kínálta eladásra portékáit. A kínálat
közt az előző alkalomhoz hasonlóan szerepelt cipő és ruha - bébi, gyermek és felnőtt méretben -,
könyv, játék, szépségápolási cikkek, kerámiák, háztartási cikkek, stb. Az eladók köre cserélődött, a
portékák kínálata bővült és sokkal több érdeklődőt vonzott ez az alkalom, mint az előző. Ezt a
szervezők és az eladók nagyon pozitív visszajelzésnek vették, és úgy döntöttek, hogy idén még egy
adok-veszek napot rendeznek.
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Jöjjön el Ön is december 15-én, szombaton 15 órára, hozza el megunt ruhaneműit, használati
tárgyait, bővítse kínálatunkat, vagy csak jöjjön el és nézzen körül!
Asztalfoglalás a Művelődési Házban vagy Facebookon keresztül, díj: 500 Ft/asztal. (Plakátot lásd
20. oldal)
Horváthné Kánya Enikő

Sport
Labdarúgás: rapszodikus felnőtt, szárnyaló ifi
Rapszodikus teljesítményt nyújtott, s sajnos több elkerülhető gólt is kapott felnőtt csapatunk legutóbbi
mérkőzésein, s tizenhárom forduló után a tizenegyedik helyre csúszott vissza a bajnokságban.
Ifistáink óriási formajavulást mutattak be az elmúlt hetekben, Bogdán Jenő együttese az elmúlt öt
fordulót 100 %-os teljesítménnyel zárta, s feljött az előkelő negyedik helyre.
Eredmények:
Balatonberény - Lengyeltóti 0:0 (U19: 6:3)
Mezőcsokonya - Balatonberény 2:1 (1:3)
Balatonberény - Somogyjád 2:3 (U19: 5:0)
Barcs - Balatonberény 4:4 (U19: 2:7)
Balatonberény - Berzence 3:1 (U19: 9:4)

A hátralévő két őszi forduló programja:
Balatonberény - Juta, 11.11. (vasárnap), 13.00 óra (U19: 11.00 óra)
Kiskorpád - Balatonberény 11.18. (vasárnap) 13.00 óra (U19: 11.00 óra)
Megyei női félpályás bajnokság:
Lányaink tisztességgel helyt állnak eddig a bajnokságban, s jelenleg a negyedik helyen állnak.
Eredmények:
Balatonberény - Csököly 0:0
Siófok - Balatonberény 5:0
Balatonboglár - Balatonberény 0:0
Nagyatád - Balatonberény 1:0
A hátralévő őszi program:
Balatonberény - Kaposfüred 11.18. (vasárnap), 11.00 óra (a 6. fordulóból elhalasztott mérkőzés)
Horváth Péter
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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 november-decemberi programok
Baba-mama klub értesítés szerint!
November 13. Nyugdíjas Egyesület rendezvénye
November 17. Idősek napja
December 1. 15:00 Családi ajándékkészítő, koszorúkötő és mézeskalácssütő délután (plakát a 17.
oldalon)
December 2-től minden vasárnap 18:00 Adventi gyertyagyújtás (plakát a 18. oldalon)
December 8. 16:00 Mikulás ünnepség (plakát a 19. oldalon)
December 15. 15:00-18:00 Adok-veszek vásár (plakát a 20. oldalon)
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit olvassak? – A könyvtáros ajánl
Stefanie Dahle: Szamócka - Tündéri történetek a Szamócáskertből
Szamócka, a szamócatündér élete csupa kaland! Miközben Bibóval, a pillangóval a tóban fürdenek,
valaki ellopja Szamócka ruháját. Vajon ki lehet a tettes?
A kis tündér nyomozásba kezd... Centi, a süni nem tud téli álomra szenderedni, mert bántja, hogy
összeveszett a legjobb barátjával. Szamócka segít kibékíteni őket. Cickány Cilinél is elkél a segítség,
mert mindjárt megérkeznek a teadélutánra meghívott vendégek, ám Cili megfázott, és még teát sem
tudott készíteni. Még az a szerencse, hogy Szamóckának mindig van egy jó ötlete!
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R. Ward: Éjsötét szerető - Fekete Tőr Testvériség 1.
J. R. WARD megírta korunk legsikeresebb „véres-romantikus” sorozatát,
melynek világszerte szép számmal vannak hódolói. Az éjszaka sötétjében
halálos küzdelem folyik a vámpírok és az alantasok között. A Fekete Tőr
Testvériség hat vámpírharcosa felesküdött rá, hogy megvédi a vámpírokat a
rájuk törő ellenségtől. Az Éjsötét szerető az utóbbi évtized legnagyobb
romantikus bestsellere, a Fekete Tőr Testvériség sorozat első része.

Szórakoztató
Hamarosan itt az adventi időszak. Ebben a hónapban a Szórakoztató
című rovatban ötletet kaphatnak, hogyan készíthetnek
gyufásdobozból adventi naptárat. Az elkészítéshez jó szórakozást
kívánok!
Szükséges eszközök: 24 db gyufásdoboz, csomagolópapír vagy
színespapír, ragasztó, gombostű, zsinór, ragasztó, gyöngyök
1. Vonjuk be a gyufásdobozokat karácsonyi csomagolópapírral vagy
színes papírral! Számozzuk meg őket!
2. A kihúzható részre bökjünk két
apró lyukat gombostűvel, fűzzük át
ezeken egy aranyzsinór két végét,
belül pedig kössük össze! A "kihúzót" díszíthetjük kisebbnagyobb gyöngyökkel is.
3. A dobozkákat rakhatjuk üvegtálba, de akár össze is ragaszthatjuk
fiókos szekrénykévé, fenyőfává vagy házikóvá.
Forrás: https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/adventi-naptarcsinald-magad/1497/

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 decemberi szám lapzártája november 30.!
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SOK SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
AZ ADVENTI KOSZORÚKÖTŐ,
MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ DÉLUTÁNRA
A BALATONBERÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZBA
2018. december 1-jén (szombaton) délután 15.00 órától

Hozott és a helyszínen vásárolt anyagokból szakmai segítséggel elkészítheti
adventi díszeit, és mézeskalácsát.
(A mézeskalácshoz is hozhatnak előkészített alapanyagot.)

Minden kedves érdeklődőt szertettel várunk!

Szányel Vilmosné, Paczolai Brigitta, Barjákné M. Judit
Alapszolgáltatási Központ munkatársa
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2018. december 15-én, szombaton 15:00-18:00-ig a
Balatonberényi Művelődési Házban!

20

