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2021-ben is reményekkel teli
Sok nehézség árán, sokak örömére végre magunk mögött hagytuk a
2020-as esztendőt.
Mindenkinek nehéz volt, kivétel nélkül. Gyereknek, felnőttnek,
fiatalnak, idősnek, kivétel nélkül, mindenkinek nehéz volt. Valakinek
azért, mert nem ölelhette át szeretteit, nem látogathatta családtagjait,
barátait. Valakik családtagot, közeli hozzátartozót veszítettek el
ebben a járványban. Sokaknak megszűnt a munkahelye, mások online
oktatásban vettek részt, sok kudarc érte az emberiséget.
Próbáltuk hősiesen állni a próbát… sokszor nehezen ment,
elkeseredtünk, reménytelennek láttuk a helyzetet, rettegtünk az
ismeretlentől, úgy éreztük, sosem lesz vége.
Eljött, vége lett az évnek, mindenki igyekszik reménykedni. A REMÉNY mindig ott van
támasznak, kíséri minden léptünket, merjünk belekapaszkodni, bízzunk 2021-ben,
reménykedjünk, hogy jó év vár ránk!
Itt, a Berényi Hírlapban kívánok Mindannyiunknak egy boldog, nyugodt, sikerekben, de
legfőképpen egészségben gazdag 2021-es esztendőt!
Horváthné Kánya Enikő, a szerk.

Önkormányzati hírek
Koronavírus elleni védőoltás
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vakcinára minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár
jogosult, és minden Magyarországon jogszerűen tartózkodó 18. életévét betöltött
társadalombiztosítási jellel rendelkező (TAJ-szám) természetes személy.
Regisztrálni lehet: vakcinainfo.gov.hu
A 65 év feletti nyugdíjasok levelet kapnak/kaptak, az ebben található űrlapot kell kitöltve
visszaküldeni.
Az űrlap kitöltésében, postára adásában az önkéntesek szívesen segítenek.
Igényüket jelezzék a 85/ 377 – 482 -es telefonszámon.
Balatonberény, 2021. január 07.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
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Felhívás ebtartási szabályok betartására
Településünkön az utóbbi időben több jelzés érkezett a közterületen kóborló ebek miatt.
Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem több esetben jelenti azt, hogy a kutyák gazdái
nem gondoskodnak arról, hogy állat a tartás helyét ne hagyhassa el.
Nem elfogadható az sem, ha a kutyák póráz nélkül kísérik gazdáikat.
A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az
ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam:
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy
kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja. Az ebet megfelelő,
biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell
a szökésveszély megakadályozásáról.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját
költségén – állatorvossal beoltatni.
Az eb tulajdonosa és tartója a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnak – az
önkormányzati ebnyilvántartásban való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat
ebösszeíró adatlapon bejelenteni (a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető, vagy
igényelhető a hivatalban).
A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének
megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező
– ebek veszélyt jelentenek mind az ember-, mind az állat egészségre, illetve a közlekedés
biztonságára, a vagyonbiztonságra.
Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása érdekében kérek minden kutyatartót,
hogy az ebet a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező
mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon!
A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm.
Balatonberény, 2021. január 11.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
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Állásajánlat
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
29/2012.(III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi, számviteli feladatkör / II. besorolási
osztály
Ellátandó feladatok: helyi adókkal, adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott (saját és jogszabály alapján külső szerv
megkeresésére nyilvántartásba kerülő) köztartozások behajtásával kapcsolatos adóvégrehajtói
feladatok, adóalanyok körének figyelemmel kísérése, felderítése, jogszabályban meghatározott
végrehajtási cselekmények lefolytatása, bankkivonatok pénzforgalmi adatainak feldolgozása,
adatszolgáltatás
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, helyi
költségvetési rendelet szerint megállapított illetményalap az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság


cselekvőképesség



büntetlen előélet



középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli



B kategóriás jogosítvány



vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 önkormányzati adóhatóságnál szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 gyakorlott szintű ASP adószakrendszer ismerete
 közigazgatási területen szerzett tapasztalat, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdőn életvitelszerű lakás
Elvárt kompetenciák:
 Jó szintű terhelhetőség,
 Jó szintű kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti
adattartalommal
 motivációs levél
 iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mestyán Valéria nyújt, a +3630/5884353-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő
megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/223/2021., valamint a munkakör
megnevezését: adóügyi ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton Mestyán Valéria részére a fojegyzo@balatonkeresztur.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonberény Község Önkormányzat Polgármestere a civil szervezetek támogatási
rendjéről szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Balatonberény Község Önkormányzat közigazgatási területén működő, a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeinek
és működésének 2021. évi támogatására.
1. A civil szervezetek működésével kapcsolatos költségek különösen:
a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek, nyomtatvány,
irodaszer, nevezési díj
b) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy
gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök
c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez,
programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)
d) javítás, karbantartási költségei
e) posta, telefon és kommunikációs költségek
f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei
g) helyiségek bérleti díja
h) bankköltségek
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. február 15. (hétfő) 16 óra
3. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy e-mailben a bbereny@t-online.hu címre
4. A pályázat benyújtásának helye: Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény,
Kossuth tér 1.
5. A pályázat benyújtására jogosultak köre: Balatonberény közigazgatási területén bejegyzett és
működő civil szervezetek.
6. A pályázat tartalmi elemeit és csatolandó dokumentumait: a pályázati adatlap tartalmazza.
7. A pályázatok hiánypótlására: A felhívást követő 5 munkanap áll rendelkezésre.
8. Pályázatok elbírálása: 2021. február havi nyilvános ülés keretében a rendelet 7.§(2) bekezdés
szerinti szempont rendszerek figyelembe vételével.
9. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet és a
pályázati adatlap elérhető a www.njt.hu , www.balatonbereny.hu honlapon.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
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Rémes év volt 2020…
Kevés olyan év van a történelemben, amit egy szóval össze lehet foglalni és jellemezni. A 2020 as évről az egész világon mindenkinek ugyanaz jut majd eszébe: koronavírus. Semmire nem lehet
felkészülni. Ki gondolta volna, hogy a különböző, televíziókban látott jövőképet „megfestő” 1020 évvel ezelőtti filmek – amelyekben maszkban, védőruhákban járnak az emberek az utcán, és
egy veszélyes kórtól félnek – megvalósulnak. Jelenleg így élünk.
A 2020-as évet átszőtte a koronavírus-járvány elleni küzdelem. Az ember élete során folyamatosan
tapasztalatokat szerez, és a most megmutatkozott rendkívüli helyzet bebizonyította, hogy tényleg,
de tényleg bármi megtörténhet vele.
2020 rendkívüli év volt, nem szokványos feladatokkal.
Sorozatban jöttek azok a dolgok, amelyekre nem voltunk lelkileg felkészülve.
Természetesen az önkormányzat működése a segítségnyújtás, az intézkedések nem álltak, nem
állnak meg, hiszen sajnos nem vagyunk még túl a járványon.
Nem engedtük, hogy a vírushelyzet teljes mértékben „lesöpörje az asztalról” az ünnepségeket,
megemlékezéseket, azokat a rendezvényeket, amelyek hagyománynak örvendenek a településen,
illetve amelyek egy kis pluszt adnak a hétköznapokban, amelyeket szeretünk a lakossággal
közösen megélni.
A veszélyhelyzet árnyékában nem úgy örültünk a megnyert pályázatoknak, a több tízmilliós
strandfejlesztéseknek, bel- és külterületi útfelújításoknak, mint ahogy korábban tettük. Az évtized
kimagasló strand és IFA bevételeit is csendben mosolyogva elkönyveltük, mintha természetes
dolog lenne, pedig sokat tettünk érte, számítottunk rá. Elmondható, hogy hiába van vírushelyzet,
mi igyekszünk ugyanúgy végezni a dolgunkat, ahogy minden esztendőben. Ezért hálásak és
szerencsések vagyunk.
Ezek után csak azt tudjuk kérdezni, jöhet-e még elképesztőbb és rémisztőbb dolog a község
életében? Ezek mind-mind olyan élethelyzetek elé állítanak egy polgármestert, amiben eddig nem
szerzett rutint, nem szerzett tapasztalatot. Amikor egy-egy helyzetben gyorsan kell dönteni, az
tényleg nagyon nehéz – mint mindig – de akkor is felelősségteljesen kell megtenni.
Váratlan helyzettel találtuk szemben magunkat az elmúlt évben, de bízom benne, hogy a jövő évtől
az élet a régi kerékvágásban fog folytatódni.
Visszanézve könnyebb megfogalmazni, hogyan is volt, mit kellett volna tenni, milyen lépések
hogyan követték egymást, abban a pillanatban viszont minden váratlan volt, mindig a napi
feladatokhoz igyekeztünk alkalmazkodni.
Most ismét hasonló helyzetben vagyunk, mint tavaly. Azonban bíztató jel a vakcina elérhető
közelsége. Valószínű nyárra mindenki számára elérhető lesz a második oltás lehetősége is. A világ
mindenesetre nem omlott össze, a védőoltások pedig megérkeztek, ami sokak szerint jó hír, sokak
szerint meg rossz. Szerencsére az ember szabadnak született, ezen még 2020 sem tudott változtatni.
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Köszönöm valamennyi helyi állampolgárnak és nyaralótulajdonosnak a vészterhes időkben
tanúsított felelősségteljes, jogkövető magatartását. Köszönöm a Polgárőröknek, a civil
szervezeteknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, önkénteseknek a pandémia idején nyújtott
segítségét.
Kívánom, hogy a 2021-es év betegség helyett egészséget hozzon minden embernek, hogy
megszabadítson a maszktól, hogy a szomorúságot örömre cserélje, hogy gyűlölet helyett szeretetet
hozzon, hogy széthúzás helyett összefogást nyújtson, hogy félreértés helyett tisztánlátást adjon,
hogy a sérelmeket meleg kézfogáson alapuló béke váltsa fel, hogy közönyösség helyett közösségi
élményekben legyen része mindenkinek.
Horváth László
polgármester

Közérdekű információk, olvasói cikkek
Vöröskereszt adományai
Az idei év kicsit más az előző évekhez képest! Elmaradt az "Idősek Napja", így az Önkormányzat
ajándékutalvánnyal kedveskedett az állandó balatonberényi lakcímmel rendelkező 65 év feletti
lakosainak, melyhez a Vöröskereszt is hozzájárult a lehetőségeihez mérten. Az utalványok célba
értek. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a segítségemre voltak.
Hagyományainkhoz híven most is eljuttattuk ajándékainkat a nagycsaládosoknak, a rászorulóknak.
Megajándékoztuk kisfalunk 6 legidősebb lakóját, akik nagyon meghatódtak, köszönték, hogy
szebbé tettük a közelgő ünnepet.
A Vöröskereszt vezetőségének és tagjainak nevében kívánok mindenkinek Boldog Új Évet és
nagyon jó egészséget!
Rezes Gyöngyi
______________________________________________________________________________
Köszönetnyilvánítás a Karácsonyi Angyaloknak!
Sajnos nehéz helyzetben élek, sokszor a mindennapi élelmiszerek megvásárlása, a
főzés gondot jelent. Idén karácsonykor óriási meglepetés ért, melegétel és bejgli
kerülhetett az asztalra Szent Este.
Mindig tudtam, hogy léteznek Angyalok. Nagyon hálás vagyok nekik, hatalmas örömet
szereztek Nekem és rajtam kívül még jó pár embernek a faluban.
Ezúton szeretném megköszönni, hogy ilyesfajta segítséget nyújtottak, akárkik is
rejtőznek a „Karácsonyi Angyalok” álarc mögött.
Boldog, sikerekben, egészségben gazdag új évet kívánok Mindenkinek: egy hálás lakos
______________________________________________________________________________
8

V. évfolyam, 1. szám

2021. január

A horvátországi földrengés károsultjai számára küldte el adományait a Hajrá Berény!❤
csapat
2020. december 30-án halálos áldozatokat is követelő és
súlyos károkat okozó földrengés rázta meg Horvátországot.
A
földmozgást
Magyarországon,
többek
között
Balatonberényben is érezni lehetett.
A szomszédban történt tragédia hírére sokan ajánlották fel
segítségüket a bajbajutottak számára. A Hajrá Berény!
csapat tagjai a kiváló horvátországi kapcsolatokkal
rendelkező, balatonberényi illetőségű Király Györgyi
felhívásához csatlakozva január 6-án tartós élelmiszert,
innivalót és takarókat adtak át a gyűjtés szervezőjének.
Bízunk benne, hogy adományunk hozzájárulhat a
határainktól nem messze történt természeti katasztrófa okozta
szenvedések enyhítéséhez, egyúttal reméljük azt is, hogy
példánk nyomán mások is fontosnak érzik majd szolidaritásuk kifejezését.
Horváth Péter
alpolgármester
______________________________________________________________________________
Mert adni jó…
Dr. Várszegi József, Király Szabolcs,
Gazda János, Härtel Sebastian képviselők,
Horváth Péter alpolgármester és Gere Péter,
az önkormányzat PTKI Bizottságának
külsős tagja saját felajánlásukból 30
balatonberényi háztartást leptek meg
csomagjaikkal a karácsonyi ünnepekre
készülve.
A Hajrá Berény csapat tagjait - akik az
önkormányzat, a Balatonberényi Nonprofit
Kft. és az óvoda munkatársainak, illetve a
helyi szociális, egészségügyi és rendvédelmi feladatokat ellátó dolgozóknak is ajándékkal
kedveskedtek - mindenhol nagy szeretettel fogadták.
Ezúton is nagyon boldog új esztendőt kíván minden kedves balatonberényinek a Hajrá Berény!
csapat!
Horváth Péter
alpolgármester
______________________________________________________________________________
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Köszönetnyilvánítás
Kedves Berényiek!
A Csicsergő Óvoda Szülői Munkaközösségének nevében szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik az adventi időszakban bármilyen formában támogatták, segítették óvodánkat.
Köszönjük
- a Coop Mini ABC-nek és az Erika Zöldség-Gyümölcs Kiskernek, hogy a gyerekek
Mikulás csomagját gazdagították
- az online Adventi vásárt támogató magánszemélyeknek a hozzájárulást
- a Balatonberényi Képviselő-testület nagylelkű támogatását
- a Balatonberényért Egyesületnek a fényfüzér megvásárlását!
Giczi Anita
______________________________________________________________________________
Gyertyafény a ködben
Szürke, ködös a december, unottan szitál az eső. Napokig nem látunk sem napfényt, sem
sugarat. Ádvent van, hajnali misék nélküli ádvent-idő. A karácsonyvárás ősi örömét, izgalmát
keressük a rövid nappalok óráiban, - de hiányzik hozzá a természetadta külsőség: a hulló hópihék
vidám táncolása, a mindent betakaró puha - fehér hólepel, a decemberi hideg, - hiányzik a
gyermekkori regék és a misztikus titkok hangulata. . .
A téli örömök hiányán kívül, és az évvégi ünnepek testet- lelket felüdítő, hagyományos
élményeinek hiányán kívül, most egy riasztó v é s z h e l y z e t is aggasztja az emberiséget. Egy
alattomos, gyilkoskór kígyózik az emberek között, nem tudni hol és mikor, kibe mar bele. .
Kettőezerhúsz! 20-20 ! Mit akarsz mondani nekünk? . . . Száz éve tépték szét hazánkat!
/Égbekiáltó igazságtalanság!/ Meghiúsult az Olimpia! Meghiúsult az Eucharisztikus Kongresszus!
Tombol a Covid-19 nevű vírus, gyászlepelbe burkolja az egész földgolyót! Reng a föld,…
árvizek,… tűzvészek,… háborúk,… vonuló népáradatok,… robbantások,… meggyalázott
templomok, s a Sátán „pénzruhába” bújva spekulál a lelkünkre!
K e t t ő e z e r h ú s z! Meg akarjuk érteni jeleidet, intelmeidet! Szabadakaratunkból akarjuk
megérteni, hogy a végtelen Szeretet az, ami által jönnek a jelek, s ami által van Karácsony és
ünnepelhetjük az Istengyermek születésnapját. Azt az égi gyertyafényt, ami bátorít majd, amikor
fellépünk az élet horizontja fölé…
Tudjuk, minden élet elmúlik egyszer, az emberé is. Most nagy esély van arra, hogy
felgyorsuljon a távozás, lerövidüljön az utolsó életszakaszunk, az öregkor. Igen, mi idős emberek
fokozottan aggódunk /minden ember fél a haláltól/, ezzel együtt nagy lelkiörömmel tapasztaljuk a
felénk nyúló segítő kezeket, lépten - nyomon érezzük a vigyázó jószándékot. Bátorító érzéssel
olvasom a novemberi újságban azt a 16 nevet! Támaszt, biztoságérzetet jelent nekünk ez a sok
kedves név, egy–egy kis gyertyafény a ködös, göröngyös úton.
Egyszer régen, réges-régen, úgy hetven évvel ezelőtt, amikor még csak alig múlt el a háború
és amikor még nagy-nagy hóval érkezett az Ádvent, egy nyolc éves kislány, a sötétedő
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délutánokban kiállt a házuk elé. Meggyújtotta a kezében lévő gyertyát, és kitartóan fürkészte az
eget. Mutatta az utat az angyaloknak, hová hozzák majd a karácsonyfát. Annyi szép álom, annyi
szép emlék vésődött a szívébe, hogy hosszú éveken át ezt a gyertyafényes várakozást meg –
megismételte. . .
Eltelt az idő… 2020-at mutat a naptár, ádvent van ismét. Egy idős asszony kinn áll a házuk
előtt, meggyújt egy gyertyát és vár. Az egész faluban csend van. A néma, szürke utcában egyszer
csak feltűnik egy kedves gyerekcsapat, vidám tekintettel igyekeznek előre. Gyöngyi néni vezeti
őket és néhány anyuka is van velük. Megállnak a ház előtt, kis csengőjükkel csengetnek és énekelni
kezdenek. Szépen, tisztán, finoman száll a dallam. . . Ádventi melódia a várakozásról, a Megváltó
érkezéséről, a Szeretet melegéről… Egy barnahajú kislány, kilép oldalra, közelebb a
gyertyafényhez és éneklés közben mosolyogva néz a ház előtt álló nénire…
– Istenem, de ismerős ez a mosoly, ez a gyermeki boldogsággal ragyogó tekintet! – sóhajtok
és tekintetemmel a sarokig kisérem a távozó kis csapatot. Aztán várok még az égő gyertya mellett,
ami most átragyog a múlt ködén és beragyogja a közelgő, magányos karácsonyunkat. . .
K ö s z ö n j ü k b a l a t o n b e r é n y i e k!
Tóthné N. G.
______________________________________________________________________________
Hagyományaink
Aprószentek december 28.
Aprószentek alkalmával 2019-ben is megkorbácsolt Szabó Tibor szomszédom. Sőt az unokáim
kaptak tőle ajándékba egy saját maga által fűzvesszőkből font korbácsot, hogy őrizzék a
hagyományt! 2020-ban betegsége ellenére sem feledkezett meg a korbácsolásról. Én a
könnyeimmel küszködtem közben, ami nem a fájdalomtól szökött a szemembe, hanem az örömtől
és a meghatódottságtól. A korbácsoló személyének és az „ütlegelésnek” örültem, aki 79 évesen
egyhónapos kórházi tartózkodás után erőtlenül és gyengén, de megtartotta a régi szokást. Idős,
beteg kolléganőjének telefonon mondta el a rigmusokat, engem behívott és személyesen mérte rám
a saját maga által font korbáccsal a jókívánságokat:
Hála Istennek megértük
Aprószentek napját,
többeket is megérhessünk,
ne ilyen búval-bánattal,
örvendetes napokkal!
Friss légy, egészséges légy,
keléses ne légy, jó szófogadó légy!
Utcáról küldenek, kert alul menj,
kert alul küldenek, utcáról menj!
Vízért küldenek, borért menj,
borért küldenek vízért menj!
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A felépülés útjára lépett beteg nagyon szépen köszöni mindenkinek a személye iránt tanúsított
érdeklődést, jókívánságot, együttérzést, amivel a Facebookon és telefonon elárasztották. Kéri,
mindenki tartsa be az egészségügyi szabályokat, vigyázzon magára, mert a vírus rettenetesen
legyengíti a szervezetet és hosszadalmas, nehéz folyamat a felépülés. Balatonberény lakosságának
egészséges, boldog új évet kíván.
Csiri
______________________________________________________________________________
Naturista strand Balatonberény
A balatonberényi naturista strand létesítésének gondolata a Balatonszentgyörgyi Községi Közös
Tanács vb titkárának, Magyar Tibornak a fejében fogant meg. A Képes újság 1983. 10. 01-i
számában olvasott a délegyházi nudistákról. Levélben megkereste az újságíró hölgyet, aki Szőke
Lászlóhoz és Damm Györgyhöz irányította őt, akik az akkor szerveződő Országos Naturista
Egyesület (ONE) képviselői voltak. Többszöri levélváltás után személyes találkozóra került sor.
1984 őszén egy falugyűlésen Magyar Tibor felvetette egy esetleges naturista strand megépítésének
tervét, amin mindenki mosolygott, de senki sem ellenezte. A vb titkár megállapodott az ONE
képviselőivel, ha beszerzik a szükséges engedélyeket a Belkereskedelmi Minisztériumtól, akkor a
tanács biztosítja hozzá a területet, illetve elvégzi, elvégezteti a kivitelezési munkálatokat és 20 %
kedvezményt biztosít az egyesület tagjainak.
Miután a minisztérium kiadta a szükséges engedélyeket a tanács három területet jelölt ki az
építendő strand helyéül: a Csicsergőt, a focipálya és a Balaton közti területet, valamint az OKISZ
üdülő és a Piros Villa közti területet. Ez utóbbi mellett döntöttek, és fokozatosan valósították meg
a kisajátításokat. A Balaton-parton kb. 150 m széles területet a Balatoni Vízügyi Igazgatóság
kártérítés nélkül kisajátított, mivel az még az eredeti tómeder része volt, majd visszajuttatta tanácsi
kezelésbe. A fennmaradó 30-40 m széles területet a tanács több éven keresztül 32 millió Ft
értékben kisajátította. Itt helyezkedett el a volt komlói úttörőtábor, melynek faházait fel lehetett
használni szociális helyiségek kialakítására, ugyanis az egész Balaton-part építési tilalom alatt állt.
A Somogy Megyei Tanács segítségével 7 millió Ft értékben sajátították ki a tábort, mely ellen a
komlóiak mindenütt tiltakoztak, de az érvényes minisztertanácsi rendelettel szemben tehetetlenek
voltak.
Ekkor már nagyon érlelődött a strand létesítésének terve, egyre több fórumon került szóba. Érdekes
módon konkrétan senki sem tiltakozott ellene, viszont nem is vették komolyan, mosolyogtak,
nevettek rajta. Úgy gondolták, évek óta téma ez már, a hivatalos szervek úgysem adják
beleegyezésüket a megvalósításhoz.
Következő lépésként a tanács az Országos Idegenforgalmi Hivatalhoz (OIH) nyújtott be
pályázatot, ahonnét 4,2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a megvalósításhoz. 1986
őszén kezdődtek meg a tereprendezési munkálatok a helyi GAMESZ kivitelezésében még a tél
12

V. évfolyam, 1. szám

2021. január

beállta előtt. Ez év novemberében a falugyűlésen ismertették a tanács következő ötévi
költségvetését, melyben már konkrétumként szerepelt a naturista strand létesítése. Ezen a fórumon
kizárólag Vörös József helyi plébános emelte fel szavát nyíltan a megvalósítás ellen. A tél
folyamán 25 helyre írt tiltakozó levelet, aláírásokat gyűjtött e terv ellen, melyet a falu lakosságának
75%-a írta alá, vagyis szavazott a strand ellen. Az eddig közömbös falu hirtelen ellenezni kezdte a
megvalósítást. Az itt élő emberek 90 %-a katolikus vallású, de viszonylag kevesen gyakorolták,
illetve gyakorolják vallásukat. Az ellenségeskedés okai között fellelhető volt a tájékozatlanság.
Úgy gondolták - és híresztelték is - a nudisták pucéran fognak járkálni az utcákon, az üzletekben.
Az ízléskülönbség is szerepet játszott a véleményalkotásban. Nagy szerepet játszott az
érdeksérelem is az aláírásokban, ugyanis Balatonberény és Balatonszentgyörgy állandó ellentétben
állt egymással. (Valószínűleg ez abból eredt, hogy a múltban Szentgyörgy Berény pusztája volt,
aztán az évek folyamán jobban kiépült, jobban iparosodott.) „Berényé a szégyen, Szentgyörgyé a
haszon!” jelszóval ellenséges hangulat uralkodott el a lakosság körében. A Vörös József plébános
által írt leveleket a címzettek – magukat nem érezvén kompetensnek ebben az ügyben –
továbbították a Somogy Megyei Tanácsnak. A Megyei Tanács Elnöke azonnal vizsgálatot indított.
A Megyei Egyházügyi Hivatal – mely a Megyei Tanács keretein belül működött – titkára
igyekezett olyan kompromisszumra jutni, mely mindkét fél számára elfogadható. Javasolták, hogy
a naturista strand helyett épüljön normál strand. (Ez esetben vissza kellett volna fizetni az OIH
támogatást.) Vagy a külterületen, a falutól távolabb eső területen létesüljön. (Ekkor a készültségi
fok már 90 %-os volt, az áthelyezés költsége 20 millió Ft lett volna).
Így az eredeti helyszínen 1987. június 15-én nyitotta meg kapuit. A hivatalos megnyitóra június
19-én került sor a Délegyházán megrendezett egyhetes Nemzetközi Naturista Találkozó jegyében.
Az idő múlásával a kedélyek megnyugodtak, a helyiek megismerkedtek a naturista szemlélettel,
sok itt pihenő nudistával találkoztak, mint szállásadók, meggyőződtek róla, hogy az előzetes
híresztelések alaptalanok voltak.
1990-ben az igényeknek megfelelően kempinggel bővült a strand, majd 2009 tavaszán bérbeadásiés üzemeltetési pályázatot írt ki az önkormányzat a területre, mivel a szükséges fejlesztéseket,
felújításokat anyagi erőforrások hiányában nem tudták elvégezni. A nyertes a Balatontourist lett,
mely 2009. ápr. 1 – 2018. október 31-ig nyerte el az üzemeltetési jogot. A bérleti díj évente 7 millió
forint, mely inflációkövető, napjainkra megközelíti a 10 milliót. 2010-ben beindították a számukra
előírt fejlesztéseket:
- recepció átalakítása
- vizesblokkok felújítása
- sportpálya kialakítása
- szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése
- kerítés rendbehozatala és festése
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- a meglévő volt üzletsor betonkoszorúinak eltávolítása, tereprendezési munkálatok
- stégek javítása, festése
Technológiai fejlesztéseket is eszközöltek az internet és informatika terén. A nagyobb
kihasználtság érdekében mobilházakat telepítettek a kemping területére, melynek
befogadóképessége így 1600 főre emelkedett. 117 db 80 és 120 négyzetméter közti parcella,
valamint a vízparton és a kemping bejáratánál 100 sátorhely várja a látogatókat. Az arra igényt
tartók a 17 szobából álló motel és a 3 apartman közül választhatnak. A strand és a kemping 5,5
hektáron terül el.
2017 áprilisában a Balatontouristnál tulajdonosváltás következett be, a bérleti viszony zavartalanul
folytatódott tovább. Jelenleg 2028. dec. 31-ig érvényes a bérleti szerződés, melyből évente 2 millió
Ft-ot visszautal az önkormányzat és a bérlő fejlesztésekre fordítja ezt az összeget. Ez mellett
folyamatosan pályázik a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt pályázatokra.
2000-ban felmérést készítettünk a lakosság körében, arra voltunk kíváncsiak hogyan változott az
üzemelő naturista strand megítélése. A feltett kérdések és az erre adott válaszok az alábbiak szerint
alakultak 13 év után:
1. A válaszadók 82%-a járt a strand területén üzemen kívül.
2. A válaszadók 13%-a üzemelés alatt látogatta a strandot.
3. A strand környezeti elhelyezkedése egyértelműen nem zavarja a falu életét.
4. A strand környezeti elhelyezkedése egyértelműen nem zavarja a nyaralótulajdonosok életét.
5. A strand környezeti elhelyezkedése egyértelműen nem zavarja az itt nyaraló vendégeket.
6. A megkérdezettek 96%-a esztétikusnak találta a strand környezetét.
7. A válaszadók 24%-ának volt tudomása „kukkolásról”
8. A válaszadók 11%-a szerint a „kukkolók” a helyi lakosok közül kerültek ki.
9. 86%-uk szerint az FKK strandon a szolgáltatás színvonala jobb, mint a textiles strandé.
10. Egyöntetűen amellett foglaltak állást, hogy az FKK strand jótékony anyagi hatással van a falu
életére, idegenforgalmat generáló erő és nincs erkölcsi hatása az itt élőkre.
11. 100%-uk nyereségesnek ítélte az üzemeltetést.
12. Ennek mértékét 76%-uk 10 millió Ft feletti összegre becsülte meg.
13. 9%-uk nyilatkozott úgy, hogy romlott az erkölcsi morál az elmúlt tíz évben.
14. Egyértelműen nem a naturista strand üzemelésének tudták ezt be.
15. 33%-uk értett egyet a naturista felfogással miszerint Isten is meztelennek teremtette Ádámot
és Évát.
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16. 75%-uk összeegyeztethetőnek tartotta a katolikus vallást a nudizmussal.
17. 3%-uk szerint a település lakosságának vallásosságát befolyásolja az FKK strand léte.
18. A megkérdezettek 0%-a ítélte el a nudizmust.
19. 4%-uk látogatja a strandot.
20. Külföldön már 30%-uk felkeresne egy FKK strandot.
21. 12%-uk ellenezte 1987-ben a strand megnyitását.
22. 0%-uk ellenezné napjainkban.
Összeállította: Horváth Lászlóné Csiri
Adatszolgáltató: Magyar Tibor jegyző volt 2000 tavaszán.
A kapcsolódó újságcikkek, levelek másolatai, valamint a felmérés során készült névtelen
kérdőívek a könyvtárban megtalálhatóak. A felhasznált képanyag Horváth (Gamesz) László
tulajdonát képezik.
______________________________________________________________________________
Január 22.: A Magyar Kultúra Napja
1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1823-ban ezen a napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a
Himnusz kéziratát és látta el dátummal.
A megemlékezés ötletét Farsang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. Szavai szerint:
„ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire
büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség
tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is.”
Végül a nap tényleges megünneplésére 1989-ben került sor. A Hazafias Népfront Országos
Tanácsa 1988 decemberében tett felhívása alapján és ők is szervezték meg az első
rendezvénysorozatot.
/Forrás: Wikipédia/
Csiri

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt
A februári szám lapzártája február 05.!
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok, Üdülőtulajdonosok, Nyaralók!
Az elmúlt év novemberében létrehoztuk a Balatonberényi Múltidéző nevű oldalt a
Facebookon. Az oldal célja, hogy fenntartsuk, felidézzük múltunkat itt, Balatonberényben.
Ha rendelkezik Facebook fiókkal és Ön is kíváncsi Balatonberény múltjára, az elmúlt
évtizedekben készült fotókra, kérjük, látogasson el oldalunkra!
Kérjük, amennyiben lapul Önnél fénykép, amit szívesen megosztana másokkal, keressen
bennünket telefonon vagy e-mailben. Amennyiben fotói nincsenek meg digitálisan, kérem,
keressen meg elérhetőségeink egyikén! A fényképekhez szívesen fogadunk történetet is, amit
megjelentethetünk az oldalon.
Telefon: +3620/997-2232, e-mail: bbereny.multidezo@gmail.com
Fontos: amennyiben fotót, történetet küld, azzal hozzájárul annak feltöltéséhez a
Balatonberényi Múltidéző nevű Facebook oldalon!
Együttműködésüket megköszönve:
Horváthné Kánya Enikő és Horváth János adminisztrátorok

Helytörténet
Emlékeim
(Népszokások)
A téli napok bővelkednek a népszokásokban.
Kiváltképpen decemberben, az adventi időben
többszereplős vallási népszokás is gyakorlatban
volt. Ilyen volt karácsony előtt 9 nappal Szállást
keres a Szent Család járás. A magyar
népszokásbanlegjobban
elterjedt
vallási
ájtatosság. Balatonberényben napjainkra is
megmaradt, de az utóbbi 1-2 évtizedben nem
házaknál végezték, hanem a templomban, vagy
a Keresztelő Szt. János Közösségi Házban. Idén
a járvány miatt elmaradt.
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Gyermekkori emlékeim egyik legszebbike, amikor Balatonberényben is ezen szokást özv.
Baranyai Mártonné sz.: Benke Etelka (Telka néni) minden évben, lélekben megújulva, az
ájtatosságot végezte. Ő volt a mindenkori előimádkozó a templomban, csodálatosan tudott
énekelni. (Ki tudja azt már megmondani, hogy hányszor- de hányszor ment el gyalog Sümegre,
hogy a szép Mária ünnepen ott tisztelhesse a Szűzanyát. A mi körzetünkben Ő vezette az
ájtatosságot. Ezen az estén hasonló az előkészület a karácsonyi „vigília-est” ünnepi
készülődéseihez. Alig fejezték be a vacsorát a háziak, odakint máris felhangzik az ének. Ma is
fülembe cseng Telka néni és a többiek kellemes hangja, ahogy az utcán menve énekelték a Szállást
keres a Szent Család beköszöntő, és többi éneket.
Szinte ugyanebben az adventi időben esténként a betlehemesek is járták a házakat.
Ott, ahol a betlehemet egész évben őrizték ott gyűltek össze. Rokonokhoz, ismerősökhöz,
nagylányos, kisgyermekes családokhoz egyaránt mentek. Ők is mint a Szállást Keres a Szent
Család tagjai, már az utcán énekeltek.
Mindig beengedték őket, hogy bemutassák a misztérium játékot. Itt, az újság hasábjain nincs mód
arra, hogy a misztérium játék teljes szövegét, és énekeit közzé tegyük. A berényi azonban híres
volt, mert nemcsak élő szereplői voltak az 1 katona, 2 angyal, 3 dadó, hanem a Báb-táncoltató
betlehem figurái, melyet az öreg Dadó álma után a katona táncoltat. Báb-táncoltatós betlehem
figurái: A jászolban a kis Jézus, mellette jobbról balról Szűz Mária és Szent József. A táncos
figurák: 2 angyal, 2 molnár (batyus), 2 pásztor, 1 kéményseprő, 1 ördög, végül az adománygyűjtő
báb a dékán, kinek neve Lackó.
A karácsonyi ünnepek, és szilveszter után a polgári év első napján új évet köszöntöttek. A legények
a nagylányos házakhoz, de a gyerekek az osztálytársaikhoz, tanítóikhoz, rokonokhoz is elmentek.
Január 6-án van Vízkereszt, a három királyok napja. A háromkirályok (napkeleti bölcsek) ezen a
napon a csillag vezetésével, és fényével jutottak el a kis Jézushoz. A három királyok – napkeleti
bölcsek – emlékére Berényben a fiatalemberek, legények Új évtől vízkeresztig járták a „három
királyokat.” Ügyes kezű fiatalok maguk készítettek vékony fából kinyomható eszközt, melynek a
végére szitát erősítettek, és erre aranypapírból csillag és Hold formát vágtak, melyet ráragasztottak
a szitára.
(Lásd: fénykép) A szitakeretre gyertyát rögzítettek, melyet a háznál meggyújtottak.
Három szereplője van: Gáspár, Menyhért, Boldizsár a 3 király, Süveg van a fejükön királyi palást
a vállukon, 2 kard, és a kinyomhatós csillagszerkezet.
A házigazda bebocsájtása után
Gáspár bejön: Napkeletről bölcsek jönnek, akik Kisdedet keresnek. Gáspár volnék afféle, földi
király személye.
Kiszól: Gyere be te Menyhért!
Menyhért: Én vagyok Menyhért király. Csillag a mi vezérünk, mely elvezet
Betlehembe. Gyere be Te Boldizsár!
Boldizsár: Én vagyok Boldizsár, aki szerecseny király.
Majd mindhárman mondják: Gáspár, Menyhért, Boldizsár, mind a 3 szent király.
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Ezután az alábbi éneket éneklik és a refrénnél:
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad.
Az egy-egy kardot fogó felemeli vízszintesen a kardot és jobbra, középre és balra fordítja. A
csillag-nyújtót ugyan úgy a refrénre, jobbra, középre és balra fordítja, közben kinyitja és becsukja.
Három királyok éneke
Három királyok napján,
Országunk egy istápján
Dicsérjük énekekkel,
Vigadozó versekkel.
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad.
Hol vagy zsidók királya,
Mert megjelent csillagja,
Betlehemben találják,
Szép Jézust körülállják.
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad.
Kérjük a szép Szűzanyát,
Kérje értünk Szent Fiát,
Hogy békességben tartson,
Ellenségünk ne ártson!
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad.
Királyok ajándékát,
Aranyt, tömjént és mirhát
Vigyünk mi is Urunknak,
Ártatlan Jézusunknak!
Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támad, szép napunk támad.
Ezen a napon vizet szentel az egyház. Szokásban volt, és a mai napig is az, hogy a hívek hoznak
haza belőle a templomból arra az esetre, ha a családban lévő nagy beteghez papot hívtak. Ilyenkor
ebből a vízből tettek az asztalra. Régen öntöttek belőle az állatok ívóvizébe, hogy betegek ne
legyenek. Némely helyen a kútba is, hogy ki ne apadjon a víz.
Kovács (Hugi) Ilona
helytörténet kutató
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