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Karácsony 

Mindenszentektől - Karácsonyig 

I. 

 

Még virulnak a temetőkben a mindenszenteki krizantémok, itt-ott még a mécses is világít. 

Szívünkben még feldereng a kegyelet és az emlékezés bánata, de az elmúlás tudata lassan belesimul 

a mindennapok valóságába. Halottaink; vérszerintiek, jóbarátok vagy csak ismerősök, akikkel egy 

darabig egyidőben éltünk e földön - nyugodjatok a Szent Békességben! 

Jönnek az évfordulók, névnapok, születésnapok, események és emlékek - egyik szép, másik 

keserű... 

Egy telefonhívás: - Kovács Hugi hívott, aki szülőfaluja fáradhatatlan lokálpatriótája - Vörös József 

évfordulói kapcsán, Somogyszentpálra invitált bennünket. A már-már a személyi kultusz színezete 

elleni védelemre szoruló név hallatán, most mégis a kedves, szép emlékek élednek fel bennünk, a 

tiszteletet, gyakran csodálatot érdemlő Plébi iránt. 

Sok kedves berényi családnak volt ő barátja, nagyra becsült, titkos családtagja. A mi családunknak 

is lelki támaszt, lelki erőt, segítséget jelentett az ő bátor szembeszegülése a kommunista ideológiával. 

Évekig húzódó „titkos összeesküvésben" készítette fel kislányainkat az elsőáldozásra, majd a 

bérmálkozásra. 

Volt akkor egy Wartburgunk. Sokat kirándult velünk Somogyország szép dombos-völgyes, 

patakok tagolta tájain. Mindig tanított, magyarázott. A falvak plébániáin a paptestvérei mindenhol 

szeretettel fogadták, s rajta keresztül minket is megtiszteltek barátsággal, szeretettel. 

Segesden a Lehel atya virtuóz orgonajátékot rögtönzött a tiszteletünkre, s mivel éppen búcsú utáni 

napok voltak, bemutatta a „fillérek rostáit", amivel a rengeteg alumínium 10-20-50 fillérest, 1 és 2 

forintost válogatta szét. Niklán, a „Niklai Remete" kúriáján /Berzsenyi Dániel szülőföldje, 

Egyházashetye közös a férjem „ősi fészkével"/ a Plébi egy hazafias irodalmi órát tartott nekünk...stb 

...stb. Érdekesek, tanulságosak, vidámak voltak ezek a kirándulások. Egyszer hazafelé a Mise úton 

felsóhajtott: 

- Szép volt ez a nap. Most aztán megint egyedül maradok, vár rám a „bagolyvár".  

A plébánia elé érve megálltunk. Ekkor meg a 13 éves kamasz lányom sóhajtott fel „fájdalmasan": 

- Na, bagolyvár! Meghoztuk a Huhut... Természetesen közös és szeretetteljes volt a nagy nevetés. 

* 

II. 

Somogyszentpálon a hívekkel, a szentmise után a Plébi sírjánál 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Emlékezni, köszönteni jöttünk Somogyszentpálra. 

Kedves Vörös József atya! Kedves Plébi! 

Hisszük, hogy látsz bennünket a Mennyei Birodalomból, a Lelkek Birodalmából, s hallod a hozzád 

intézett szavainkat. 
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- 100 évvel ezelőtt érkeztél ebbe a földi életbe, 

- 70 esztendő volt a Neked osztott földi idő, és 

- 30 éve hogy a mennyei születésnapodon távoztál az Örök Életbe. 

De ezek csak földi adatok, emberi mértékegységek. A szívünkben irántad őrzött szeretet, a 

ragaszkodásunk az idehúzó erő. Mára már megértettük, hogy azokban az időkben, amikor Te 

Balatonberényben papként tevékenykedtél, abban a történelmi környezetben embert próbáló 

teljesítmény volt a helytállásod. S Te a Teremtődtől kapott talentummal / a lelki garasokkal / jól 

gazdálkodtál. 

Azokat az isteni ajándékokat, amik az embert Emberré emelik: a lélek, az értelem, a szabadakarat 

– a Te életed, a Te egész életed hitelesen tükrözi. 

Alkotó életteredet az ateista diktatúra bezsugorította, ezért folyton lázadoztál, küzdöttél, s habár 

örökké falakba ütköztél, lelkileg nem törtél meg. Nem sodródtál az ingatag jellemű, sőt gyakran áruló 

békepapok soraiba. 

Szertartásaidban életben tartottad keresztény hitünk magyar hagyományait, nagyapáink, 

nagyanyáink ősi lelkiségét. 

Köszönjük Mennyei Atyánk, Vörös József lelki erejét, a nehéz időkben híveinek világító lámpást. 

Ez a világítás ma is ott ég még Balatonberényben. Ott vagy a templomban... a temetőben ... a 

harangszóban ... az ünnepi körmenetekben ... S, ha nincs már körmenet és Úrnapi sátor, fáj nagyon a 

Plébi összetartó erejének hiánya. 

Kedves Vörös József atya, Balatonberény őrzi és életben tartja emlékedet: 

- a templomban egy márványtábla a falon 

- immár három megjelent könyv Rólad, vagy szellemi hagyatékodra alapozva 

- a közéletben a Vörös József-díj, - amivel talán egyetértesz, talán nem. 

- S legutóbb, egy kőbevésett Díszpolgári megbecsülés. 

Ezek emlékeztetik az utókort, hogy a hosszú évszázadok alatt, itt, ebben a szabadságvágyat 

sugárzó Kárpát-medencében, a valaha élő sok-sok névtelen hős közül egy Balatonberényben élt. 

Hála és dicsőség Istennek! 

* 

III. 

Karácsonyvárás, 2019. 

 

December van immár, Ádventi idő. Futnak a napok, s fenyegető, vésztjósló jelenségek zajlanak a 

világban: a természetben az Elemek, a háborúktól zaklatott, szétdúlt Sorsokban az Ember, az ember 

alkotta történelemben az Istent túlszárnyalni akaró Virtuális Világ rengetik a Teremtés Törvényeit. 

Sok apró kis csillag, világító lámpás - tengerré sűrűsödő fényfolyam figyelmezteti, irányítja az 

emberi értelmet: Teremtett lény vagy! 

Íme, a jászol, a szalmával bélelt, barmok leheletével melegített bölcső: Odaérkezett az Isten. Ő a 

Teremtő, Ő a Mindenható, Ő a Szeretet. 

Boldog Karácsonyt, Emberiség! Soli Deo glória! 

Balatonberény, 2019. december 1.        Tóthné N. G. 
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_________________________________________________________________________________ 

Jacob és Wilhelm Grimm: A suszter manói 

 

Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén 

mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este 

kiszabta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát 

a jövendőn, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és 

békességgel elaludt. 

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az asztalán a pár cipő. A 

suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, 

minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs mestermunka, 

amelyik különb lehetett volna. 

Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára. 

- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset 

kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, hogy éppen két párra való bőr tellett ki 

belőle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta. 

„A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól.” 

De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevő is 

akadt mind a kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most már négy párra való bőrt 

vásárolhatott. 

Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, hétről 

hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és 

megint jómódú ember lett belőle. 

Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán, mielőtt 

lefeküdtek, azt mondta a feleségének: 

- Hallod-e, lelkem, mi lenne, ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen 

szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben? 

Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert előhozakodni 

vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét 

figyelték, hogy lesz, mi lesz. 

Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást 

hallottak; az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, 

odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan 

ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tűztek, hogy a suszter azt sem tudta, 

hová legyen ámulatában. 

A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipők el nem készültek, és 

fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! 

- eltűntek. 
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Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony: 

- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az 

istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, 

nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. 

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a 

kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipőket 

meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra; szépen 

elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók. 

Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy 

az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit 

simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, 

füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek: 

Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? 

Többet bizony nem is suszterkodunk! 

- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. 

Nem is jöttek vissza soha többet. 

A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez 

csak hozzákezdett. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Grimm fivérek A suszter manói című meséjével 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 

 

 

Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

2019. 11. 04 

 

1. Ügyrendi döntés a bizottságok választásaihoz kapcsolódóan az ülésen titkos vagy nyílt szavazással 

való szavazások ügyében. 

A képviselő-testület nyílt szavazással dönt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és 

Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság 

tagjainak és elnökeinek megválasztásról. 

2. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztása. 
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A képviselő-testület a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

elnökének dr. Várszegi József képviselőt, tagjainak Varga Zsolt és Király Szabolcs képviselőt, nem 

képviselő tagjának Kovácsné Végh Dianát és Gere Péter Attilát megválasztja. 

3. A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 

A Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökének Gazda 

János képviselőt, tagjának Härtel Sebastian képviselőt, nem képviselő tagjának Barjákné Martin 

Juditot megválasztja. 

4. A bizottságok külső tagjainak eskütétele. 

A képviselő-testület a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját 17.000 Ft/hó összegben állapítja 

meg. 

5. HÉSZ módosítása 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019.(XI.8.) önkormányzati 

rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 1/2019.(I.9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

6. Egyebek 

Horváth Péter alpolgármester: 

Tájékoztatást szeretnék kérni arra vonatkozóan, hogy hogyan áll a Wi-Fi pályázat megvalósítása. 

Horváth László Polgármester: 

A legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta újabb információval nem rendelkezem, 18 hónap a 

megvalósulási idő, amely még nem telt el. 

Horváth Péter alpolgármester: 

Mivel a TV-közvetítése a testületi üléseknek nem lehetséges, ezért a nyilvánosság biztosítása céljából 

javasolom, hogy fontoljuk meg a képviselő-testületi üléseknek a Youtube-on keresztül történő 

közvetítését, ahogy ez más önkormányzatoknál is előfordul. Megkérem a polgármester urat, illetve a 

hivatal dolgozóit, hogy a jogi hátterét ennek térképezzék fel, mivel a technikai megvalósítása nagyon 

egyszerű lenne. 

Horváth László polgármester: 

A következő testületi ülésre megvizsgáljuk ennek lehetőségét. 

Horváth Péter alpolgármester: 

A megyei gazdasági programba a településünket illetően javaslatokat kellene tennünk. 

Horváth László polgármester: 

Ahogy már korábban is elmondtam várom képviselő-társaim fejlesztési javaslatait írásban, akár e-

mailen keresztül is, amely a költségvetés tervezéséhez is fontos lenne. 

Härtel Sebastian képviselő kérdésére Horváth László polgármester: 

A Honvédségi Üdülőt önkormányzatunk 2014. április 1-én kapta meg azzal, hogy 15 évig nem lehet 

elidegeníteni, de a bérbeadásnak nincs jogi akadálya. Készült rá elképzelés, hogy hogyan 

hasznosítsuk. Ennek a projektnek a megvalósítása 470 millió forintba kerülne. Az ingatlan csak 

ifjúsági, sport, illetve turisztikai célra hasznosítható. A terveket egy külsős cég csinálta, melyet 
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mindenkinek elküldök e-mailben. A főépület még megmenthető, de a faházakat le kellene bontani. 

Javaslom, hogy egy egyeztetett időpontban a képviselő-testület közösen a helyszínen tekintse meg az 

ingatlant. 

Miután további napirend, hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést 15 órakor bezárja. 

 

Horváth László        Mestyán Valéria 

polgármester        címzetes főjegyző 

________________________________________________________________________________ 

Döntött a képviselő-testület 

2019. 11. 27. 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről: 

a) A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadja. 

b) A képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről 

adott beszámolót elfogadja. 

c.) A képviselő-testület az Értéktár Bizottság éves ülésén elhangzott javaslat alapján a 

településképvédelmi önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére felkéri a jegyzőt, a 

Múltház helyi védett épületként történő feltüntetése céljából. 

d.) A képviselő-testület a közösségi színtér működéséhez 2 hónap időtartamra egyszerűsített 

foglalkoztatással biztosít humánerőforrást. (4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül.)  

e.) A képviselő-testület az önkormányzat és a StrandPark Üdülőközpont Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 53. A. torony 6. em.;) között létrejövő – előterjesztés 

szerinti megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A képviselő-

testület a Zrt. által jövőben tervezett támogatások, együttműködések kapcsán felhatalmazza a 

polgármestert, hogy azokat a képviselő-testület előzetes tájékoztatása mellett aláírja. 

2. Településüzemeltetési Nonprofit Kft. beszámolója a 2019 nyarán végzett munkáról 

A képviselő-testület a Településüzemeltetési Nonprofit Kft 2019. nyári munkáiról készített 

beszámolóját elfogadja és köszönetét fejezi ki a kft. ügyvezetőjének és valamennyi dolgozójának. 

3. Balatonberény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

4. Helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata. 

6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 

7. Belső ellenőrzési kézikönyv és 2020. évi ellenőrzési ütemterv jóváhagyása 

a.) A képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal 2020. január 1. napjával történő 

hatálybalépéssel jóváhagyja a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet. 
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b.) A képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja a 2020. évi belső ellenőrzési 

ütemtervet. 

8. Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatairól tájékoztató 

A képviselő-testület a 2019. évi idegenforgalmi adó ellenőrzés tapasztalatairól adott tájékoztatást 

megtárgyalta, azt elfogadja. 

 

9. Elővásárlási jog 

Balatonberény Község Önkormányzata a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 

86. § (4) bekezdése értelmében fennálló, a balatonberényi 2325 hrsz. alatt nyilvántartott, „rét és 

gazdasági épület, kert, szőlő” művelési ágú, 3275 m2 nagyságú zártkerti ingatlanra, - amelyen 

városképi jellegű építmény található - vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni. 

10. A képviselő-testület 2020. évi ülés- és munkaterve: 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi ülés- és munkatervet a 

következőkkel fogadja el: 

- közmeghallgatás időpontja: 2020. február 14. 

- üdülőhelyi fórum időpontja: 2020. június 6. 

- német nyelvű tulajdonosok fóruma: 2020. január 24. 

11. Civilszervezetek 2020. évi támogatási pályázati kiírása 

A képviselő-testület a Balatonberény közigazgatási területén bejegyzett és működő civil szervezetek 

részére az előterjesztés szerinti tartalommal a 2020. évi rendezvényeik és működésük támogatására 

pályázatot hirdet. A pályázatok benyújtási határideje 2020. január 31., a döntés a 2020. február havi 

ülésen történik. 

 

Egyéb ügyek, interpellációk 

Varga Zsolt János képviselő 

Az őszi növénymaradékok, levél összegyűjtése még mindig tart a településen, ezért az égetések 

elkerülése érdekében célszerűnek tartanák, hogy a polgármester felkérni a Pelso-Kom közszolgáltatót, 

hogy még egy zöldhulladék szállítási napot iktasson be. 

Dr. Várszegi József Ferenc képviselő 

Képviselőtársa javaslatát támogatja a környezetvédelmi szempontok miatt. 

Horváth László polgármester 

A szolgáltató egy újabb szállítási napot csak az önkormányzat költségviselése mellett iktat be, 

amennyiben erre kapacitása van. Felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval, és felveti a javaslatot azzal, 

hogy esetleg a karácsonyfagyűjtés során is megoldható lenne a feladat. A lakosságot is időben 

tájékoztatni kell majd a lehetőségről. 

Horváth László 

polgármester 

________________________________________________________________________________ 



III. évfolyam, 10. szám 2019. december 

 

9 
 

Döntött a képviselő-testület 

2019. 12. 05. 

 

1. Képviselői munkát segítő laptopok beszerzése 

Dr. Várszegi József Ferenc Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, 

Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottsága támogatja, hogy a képviselői munka hatékony ellátása 

és költségkímélő módja érdekében 4 db laptop szállítására a legjobb ajánlatot adó TOR-SIF Bt 

Balatonberény Kossuth u. 28. szám alatti vállalkozással kötendő szerződésre hatalmazza fel a 

képviselő-testület a polgármestert nettó 651 652 Ft értékben. 

A képviselő-testület számára javasolja, hogy a laptopok beszerzésének összegét a 2019. évi általános 

tartalék terhére javasolja biztosítani. 

  

2. Képviselői kötelezettségek teljesítése (153/2019. (XII.5.) képviselő-testületi határozata) 

a.)   Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Mötv. 38.§ (4) 

bekezdése alapján a megválasztott polgármester és képviselők, bizottsági tagok eleget tettek a 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségüknek. 

b.)   Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PTKI Bizottság tájékoztatása 

alapján – megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és képviselők, bizottsági tagok eleget 

tettek vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek. 

c.)   Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, és tudomásul veszi a 

Miniszterelnökség KSZ-1/1205/29/2019. számú tájékoztatását a képviselők kötelező képzéséről. 

Határidő: 2019. 12. 05. 

Felelős: Horváth László polgármester  

Miután más napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést 16.10 órakor bezárja. 

Horváth László 

polgármester 

________________________________________________________________________________ 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulója 

keretében nyújtott támogatások összesített adatairól 

Balatonberény Község Önkormányzatához a 2019. évi pályázati fordulóban 4 hallgató nyújtott be 

„A” típusú pályázatot. 

Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2 főt részesített 3.000 Ft/hó összegű támogatásban, 

2 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban. 

 

Balatonberény, 2019. december 02.       Horváth László 

polgármester 
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________________________________________________________________________________ 

Pályázati felhívás 

 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről 

szóló 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 4.§ (3) bekezdése, valamint a 147/2019.(XI.27.)számú 

határozata 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 2020. 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: 2020. január 31. 16 óra  

3. A pályázat benyújtásának módja: postai úton, személyesen, vagy e-mailban 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: 2020. 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 adatlap 

elérhető a www.njt.hu, www.balatonbereny.hu honlapon. 

 

Balatonberény, 2019. december 3. 

Horváth László 

polgármester 

________________________________________________________________________________ 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Hintón jött idén a Mikulás 

 

2019-ben rendhagyó módon, lovashintón 

érkezett meg Balatonberénybe a Mikulás. 

Mielőtt a Művelődési Házban kiosztotta 

volna az ajándékokat, körbejárta a falut és 

szaloncukrot adott kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. Sajnos mindenhova nem jutott 

el, de úticélja végén minden gyereket 

csomaggal ajándékozott meg. 

A kultúrházban szokás szerint színes 

programokkal várta az érkezőket a 

Balatonberényért Egyesület. Először 

Hópehelyért izgulhattak a gyerekek, akit 

idén sajnos fogfájás gyötört, úgyhogy fogorvoshoz kellett mennie, aki szerencsére kigyógyította 

bajából és a krampusszal, valamint a manókkal együtt boldogan várhatta a Mikulás érkezését.  

A darab után a gyerekek bebocsátást nyertek a Télapó különszobájába, ahol átvehették 

ajándékcsomagjaikat. Ezt követően a Kis-Hétrét együttes koncertjét hallhatták, akik interaktív 

műsorral szórakoztatták a közönséget. Mindeközben a kreatív sarokban különféle karácsonyi díszeket 

készíthettek az érdeklődők és csillámtetoválást is kaphatott, aki kérte. A játszóházban és a 

babasarokban is nagy volt a nyüzsgés. Nem hiányzott a büfé sem, a gyereknek és szüleiknek egyaránt 

szendviccsel és teával kedveskedtek a szervezők.  

A Balatonberényért Egyesület és a Művelődési Ház ezúton szeretné megköszönni minden 

önkéntesnek önzetlen segítségét, amivel igazán széppé tették községünk gyermekei számára ezt a 

napot! 

Forrás: www.balatonbereny.hu 

______________________________________________________________________________________________ 

Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik 

Egyesületünk munkáját önzetlenül segítették ebben az esztendőben is, 

mind felajánlásaikkal, mind munkájukkal. Az Egyesület tagjainak 

külön köszönöm, hogy szabadidejük feláldozásával, fáradhatatlanul 

tevékenykednek az Egyesület érdekében. 

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánok mindenkinek. 

Toronyi Zsolt 

Balatonberényért Egyesület 

_________________________________________________________________________________ 
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Háziorvosi közlemény 

 

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy 2019. december 23-tól 2020. január 5-ig szabadság 

miatt a rendelés elmarad.  

Helyettesítő orvos: Dr. Darabont Ferenc 

Rendelési ideje: 

Hétfő: 8:00-12:00 

Kedd: 14:00-16:00 

Szerda: 8:00-12:00 

Csütörtök: 8:00-12:00 

Péntek: 8:00-12:00 

A rendelő elérhetőségei: 

cím: Balatonszentgyörgy, Berzsenyi Dániel utca 82. 

telefonszám: 85/377-036; 20/939-2941 

 

Tisztelettel: Dr. Belina Csaba 

 

 

Sport 

Motorsport: Szvoboda Bence lett az év hazai motorversenyzője 

 

A Magyar Motorsportszövetség (MAMS) elnöksége a motokrosszos Szvoboda Bencét 

választotta meg a 2019-es év férfi sportolójának. 

  

A 27 éves somogyi motorversenyző idén az MX1-es kategória cseh bajnoka lett, valamint a 

csapatbajnoki cím mellé begyűjtötte tizedik egyéni bajnoki titulusát is Magyarországon. Szvoboda 

első ízben érdemelte ki a motorsport legrangosabb hazai kitüntetését. 

A MAMS égisze alatt 11 önálló szakág működik: dragbike, enduro, tereprali, gyorsasági, motokrossz, 

old timer, quad, salak, stunt, supermoto és triál. 

 

„A motokrosszban van egy mondás, miszerint tehetséggel lehet versenyeket nyerni, de bajnokságokat 

csak csapattal. Szerencsés vagyok, mert engem kiváló csapat, a HTS KTM Team segít, nélküle és a 

szüleim áldozata nélkül nem jutottam volna el idáig” – mondta a díjátadó után Szvoboda Bence, aki 

kilencévesen kezdte versenyzői karrierjét, és már a második teljes szezonjában korosztályos bajnok 

volt Magyarországon. 

 

Forrás: http://www.nemzetisport.hu/egyeb_auto_motor/motorsport-szvoboda-bence-lett-az-ev-hazai-

motorversenyzoje-2736911 

 

 

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_auto_motor/motorsport-szvoboda-bence-lett-az-ev-hazai-motorversenyzoje-2736911
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_auto_motor/motorsport-szvoboda-bence-lett-az-ev-hazai-motorversenyzoje-2736911
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Kulturális élet és programok 

Barjákné Martin Judit rovata 

A Művelődési Ház állandó programjai 

 

Kedd:  14.00-16.00 Németajkú polgárok klubja 

18.00-19.00 Kangoo Jumps edzés 

Szerda:  17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

Csütörtök: 14.00-16.00 Ügyes-kezek szakkör 

17.00-18.00 Gerinc prevenciós torna 

17.00-órától Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő. Várjuk a jelentkezőket! 

Péntek:  17.00-19.30 Sakk-kör 

17.30-19.30 Kangoo Jumps edzés 

Szombat: Színjátszó-kör próbák 

 

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya és társasjáték lehetőséget biztosítunk! 

Könyvtár- epont nyitva tartása: 

Kedd-csütörtök-péntek:8.00-10.00;14.00-19.00 

Szerda:8.00-10.00;14.00-18.00 

Szombat:14.00-18.00 

Kiemelt programok: 

Január 16. Hallásvizsgálat 

Január 17. Közmeghallgatás 

Január 18. A magyar kultúra napja 

Január 20. Véradás 

Január 25. Hagyományőrző boszorkánybál 

 

Tervezzük: Baba-mama ringató csoport, és gyermek néptánc csoport indítását. 

Bővebb felvilágosítás a Könyvtárban. Várjuk a jelentkezőket! 

 

A kiemelt programokról bővebb tájékoztatás a plakátokon! 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

________________________________________________________________________________ 
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Könyvajánló – A könyvtáros ajánl 

 

Már hivatalosan is kuckózós idő van, az tél derekán nincs is jobb dolog, mint este egy puha pokróccal 

és egy forró teával a kedvenc foteledbe egy igazán magával ragadó könyvet lapozgatni. 

 

Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten és az egész sorozat 

A Leányrablás Budapesten című, nagy sikerű regény folytatásában a szerző tíz 

valóban megtörtént, a korabeli sajtó által dokumentált esetre igyekszik fényt 

deríteni, miközben e szép, izgalmas, békebeli korban valóban élt személyek és 

valós helyszínek sorát szerepelteti. A nyomozás csak most veszi igazán 

kezdetét! 

A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli Monarchia minden 

zugából tízezer szám tódulnak az emberek, hogy megcsodálják az ezeréves 

Magyarország egybehordott kincseit. Köztük van a Marosvásárhelyről 

érkezett, 16 éves Hangay Emma kisasszony is, akinek a rendezvények második 

napján nyoma vész.  

 

Jeffrey Archer: A negyedik rend 

Első pillantásra úgy látszik, hogy Richard Armstrongnak és Keith 

Townsendnak nem sok köze lehet egymáshoz. Az egyik írástudatlan 

parasztember fia, akit Európa egy elmaradott vidékéről ragadott el a földrészt 

pusztító, szörnyű háború. A másik a világ távoli részén egy udvarházban 

nevelkedett, ahol a háború csak a híradásokban volt jelen. Az egyik rámenős 

üzletember, tolvaj, aki újraírta az életrajzát, s még önmagát is megtagadta, ha 

előnye származott belőle. A másik jónevű család sarja, akit gyermekkorától 

fogva nyilvános szerepre neveltek, lázadó, aki semmibe vette mások 

véleményét és ítéletét. Az egyik gazdagságra, elismertségre, társadalmi 

pozícióra vágyott. A másik hamar rájött, hogy a valódi hatalom az 

ismeretlenséggel és a névtelenséggel jár együtt. Egyvalamiben azonban 

mégiscsak hasonlítottak egymásra: mindketten hazardíroztak. Mindegyikük hajlandó volt egy lapra 

feltenni egész vagyonát a világ leghatalmasabb sajtóbirodalma ellenőrzéséért folytatott csatározásban. 

Győzni, persze, csak egyikük győzhetett... 

 

Hans Christian Andersen: A Hókirálynő 

Egy igazi téli mese a szeretetről! 

Kay és Gerda öreg nagymamájukkal élnek együtt nagy szeretetben. Egy nap a 

gonosz, hidegszívű Hókirálynő meglátogatja Kay-t és magával viszi az országába, 

az örök jég birodalmába. Gerda azonban nem nyugszik bele abba, hogy 

elveszítette Kay-t. 

 

________________________________________________________________________________ 



III. évfolyam, 10. szám 2019. december 

 

15 
 

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK  

ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

 

2019. DECEMBER 22-ÉN, VASÁRNAP  

17 ÓRAKOR TARTANDÓ 

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÜNKRE! 

ÜNNEPI MŰSOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

Ünnepi köszöntőt mond Horváth László polgármester 

A MŰSORBAN FELLÉPNEK: 

Bán Gyöngy Beáta  

Rácz Alexandra, Kánya Noémi 

Balatonberényi Csicsergő Óvoda 

Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület Dalköre 

Németajkú polgárok dalköre 

Balatonkeresztúri Általános Iskola tanulói 

Hagyományőrző Bábtáncoltató Betlehemes csoport 

 

EZT KÖVETŐEN: 

Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál 

Az est zárásaként a velünk ünneplőket várjuk 

egy pohár meleg italra és süteményre! 

 

Előre is köszönjük, ha közös karácsonyi asztalunk  

választékát finom házi süteményeikkel Önök is gazdagítják! 

 

SZERETETTEL VÁRJUK! 

A SZERVEZŐK: BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,  

MŰVELŐDÉSI HÁZ, CSICSERGŐ ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT, 

VALAMINT A KÖZSÉG CICIL SZERVEZETEI 

 



III. évfolyam, 10. szám 2019. december 

 

16 
 


