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Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

 

110/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához, melynek 

„Általános Szerződési Feltételeit” elfogadta és kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázatok 

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása 

során maradéktalanul jár el. 

112/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készítse 

elő a Balatonberény 1239/13. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt szabad strandnak 350 fő 

befogadására alkalmas kialakításának minimális műszaki feltételeit és annak költségkimutatását. 

113/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Balatonberény Mise út déli oldalának aszfaltozási munkálataira vonatkozó 

árajánlatot megismerte és annak ismeretében egyelőre a kivitelezést nem kívánta megrendelni.  

114/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés között végzett munkáról, fontosabb 

eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadta. 

115/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti együttműködési 

megállapodást kösse meg Bastian Purtak balatonberényi lakossal. 

116/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adórendelet tervezetét 

megismerte, azt tárgyalásra alkalmasnak tartotta és elrendelte annak tovább tárgyalását. 

118/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A testület a Magyar Faluprogram „Faluház felújítás” MFP-FHF/2020 kódjelű, 

3111383091azonosító számú pályázat”kapcsán megállapította, hogy a beszerzési eljárás 

eredménytelen volt, mivel érvényes ajánlat a pályázati határidőre nem érkezett. A képviselő-

testület elrendelte a kiírás megismétlését újabb szereplők bevonásával. 

119/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Kossuth L. utcai járdaszakaszok kivitelezési munkák elvégzésére indított 

beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesként kihirdette a Reál-

Munkagép Kft. Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43. sz. alatti ajánlattevőt, 19.684.289.- Ft+Áfa = 

24.999.047.- Ft vállalási árral. A pályázati támogatáson felül szükséges önrészt, 4.999.047.- Ft-ot, 

a 2022. évi költségvetéséből biztosítja. 
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120/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét megismerte és megtárgyalta és elrendelte annak tovább 

tárgyalását azzal, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a zártkerti hulladék elhelyezésére 

szolgáló hulladékgyűjtő pont kijelölésével egészítse ki. 

121/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A testület a 2021. évi szeptember- december havi ülés és munkatervét elfogadta azzal a 

kiegészítéssel, hogy a „Tündérkert kialakítása berényi újszülötteknek és számukra helyi polgárként 

befogadó oklevél kialakítása” napirendet az október havi ülésén tárgyalja. „A község 

kommunikáció-marketingterv kidolgozása, összefüggésben a falu turisztikai koncepciójával” 

napirendi pontot, valamint a „HM üdülő pályázati kiírása” napirendet a november havi ülésen 

tárgyalja. 

122/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Balatonberényi Községi Sportegyesület 3 évre szóló sporttevékenységének, 

az ezzel kapcsolatos feladatainak és pénzügyi feltételeinek meghatározására munkacsoportot 

hozott létre, az elkészült munkatervet a munkacsoport képviselője a november havi képviselő-

testületi ülésen ismerteti. 

123/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a település parkolási 

lehetőségeiről, fejlesztési irányairól szóló tájékoztatást.  A jövőbeni parkolóhelyek kialakítása, 

biztosítása érdekében a parkolóhely megváltását önkormányzati rendeletben kívánja szabályozni. 

124/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megismerte, megtárgyalta és az 

alábbi határozatokat hozza:  

a) A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 

2022.január 1-i hatálybalépéssel – a megállapodás II. Társulás által ellátott feladat és hatáskörök 

közül a bejelentéshez és működési engedélyhez kötött eljárások lefolytatása, a telepengedélyezési 

eljárás lefolytatása, az üzleti célú szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadása (kivéve az egyéb 

szálláshely és falusi szálláshely típusú szálláshelyek esetét) esete kivételével fogadta el. 

b) A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fenti hatósági igazgatási 

feladatellátás jövőbeni megoldása, társulási szintű ellátása érdekében a Társulás Elnökével és az 

érintett települések polgármestereivel egyeztessen. 

c) A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 1. 

és 3. számú függelékének módosítását 2021. augusztus 13.-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadta. 

 

 



V. évfolyam, 8. szám 2021. október 

 

4 
 

125/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonberény Község Önkormányzat 

2021. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosította: 

A közbeszerzés tárgya 
Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárás 

fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

Balatonberény - 

Balatonszentgyörgy - 

Vörs kerékpáros útvonal 

nemzeti 

A 2015. évi 

CXLIII. 

törvény 

(Kbt.) 112. § 

(1) bekezdés 

b) pont 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2020. II. n.év 2021. I. n.év 

Balatonberény Múltház 

felújítása 
nemzeti 

A 2015. évi 

CXLIII. 

törvény 

(Kbt.) 112. § 

(1) bekezdés 

b) pont 

szerinti 

közbeszerzési 

eljárás 

2021.IV.n.év 2023.I.n.év. 

 

126/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy Horváth Péter 

alpolgármestert 2021. augusztus 10. napjával a NAV a köztartozásmentes adózói adatbázisból 

törölte, ismét köztartozásmentes adózói minősítésű. 

127/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a PTKI Bizottság tájékoztatása 

alapján – megállapította, hogy Rikker Gilbert nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének eleget tett. 

128/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testülete “A Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás lehetősége” 

című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta, hogy Balatonberény Önkormányzata csatlakozzon 

a Klímabarát Települések Szövetségéhez.  
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129/2021. (X.7.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a jóléti célú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a 

Balatonberényben állandó lakhellyel rendelkező, 65. életévüket betöltött polgárai részére 2021. 

évben 4.000 Ft értékű COOP vásárlási utalványt ad a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület elfogadta a 11/2021.(X.8.) önkormányzati rendeletét a jóléti célú lakossági 

támogatásokról. A rendelet értelmében a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező 65. 

életévüket betöltött személyek évente egy alkalommal pénzbeli, vagy természetbeni támogatásban 

részesülnek, melynek formáját és összegét minden év október hónapban a képviselő-testület 

határozatában állapítja meg. 

 

A 2021. évi támogatásról külön tájékoztató készült, valamint a jogosultak személyesen is 

megkapják az értesítést a támogatás formájáról, mértékéről, valamint a támogatások átvételének 

helyéről és idejéről. 

 

A képviselő-testület megalkotta továbbá a 12/2021.(X.8.) önkormányzati rendeletét a szociális 

célú tűzifa juttatásáról. 

Ennek feltételeiről külön hirdetmény formájában tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Tájékoztató  

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről 

szóló 

10/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletéről 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településarculati 

kézikönyvének elfogadásával egyidejűleg az önkormányzat meghatározza a településkép 

védelmének alapvezető szabályait. A rendelet célja Balatonberény sajátos településképének 

társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása: 

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelemének meghatározásával, a védetté 

nyilvánítás, a védelem megszüntetésének szabályozásával, 

 (pl.: A helyi egyedi védelem alatt álló épület homlokzati felületeinek részleges felújítása, 

átszínezése nem megengedett.) 

b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával (Tk), 

 (pl.: A helyi védettségű területen a meglévő épületek, épületcsoportok, zöldfelületek 

megtartását kell szem előtt tartani, megőrizve az utcák vonalvezetését, telekrendszerét, 

telekstruktúráját, utcaképét, beépítési módját, rendszerét, a település- és tájkarakter elemeit.) 

c) a településképi követelmények meghatározásával, 
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 (pl.: Az egy telken létesülő különálló épületek egymással építészeti összhangban alakíthatók 

ki. A főépület, a melléképület és az utcai kerítés, anyaghasználatával színezésével és építészeti 

stílusával összhangban legyen, illeszkedjen a települési sajátosságokhoz. Nem alkalmazhatóak a 

feltűnő, tájidegen építési elemek, rikító színek, melléképület csak a főépület mögött, takarásban 

helyezhető el. Utcafronti kerítés létesítésének szabályozása.) 

d) a közterületekre vonatkozó rendelkezések meghatározásával, 

 (pl.: A szomszéd telek kerítése vagy a telekhatáron lévő épület fala csak a szomszédos ingatlan 

tulajdonosainak – az esetleges feltételeket is tartalmazó – írásbeli hozzájárulásával futtatható be 

kúszónövénnyel.) 

e) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával (előzetes szakmai konzultáció és 

bejelentési eljárás szabályai) 

 (pl.: Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 10. mellékletben meghatározott 

esetekben, előzetes szakmai konzultációt kell kezdeményezni új lakóépület építése, 300 m2-t 

meghaladó új egyéb rendeltetésű épület építésekor a település egész területén) 

f) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, 

(pl.: A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi támogatási és 

ösztönző rendszert alkalmazhatja: 

 a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében az önkormányzat vissza nem 

térítendő anyagi támogatást nyújthat évente, 

 közterület-használati díj kedvezmény: felújítással érintett ingatlan esetén, amennyiben az 

építkezés miatt a közterületet is igénybe kívánja venni, 3-6 hónapig mentesül a közterület-

használati díj fizetése alól.) 

g) az elhelyezhető reklámhordozók és cégérek, címfeliratok számának, formai és 

technológiai feltételeinek, elhelyezésük módjának szabályozásával. 

(pl.: A településkép védelme érdekében nem helyezhető el reklámhordozó a közterületen és a 

közforgalom számára megnyitott magánterületeken vagy onnan látható módon: 

 fán, fa védőrácson, 

 műalkotáson, illetve annak talapzatán, 

 közparkban, védett természeti területen, virágágyásban, 

 szökőkúton, díszkúton, csobogón, ivókúton, 

 játszótéri eszközön, 

 nyilvános illemhely építményein, 

 közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett vagy ragasztott 

kivitelben, 

 úttartozékon, közúti jelzőtáblán, közműberendezésen, 

 középületen, kivéve az ezen e célra kialakított felületen, 

 parkoló automatán, 

 helyi védelem alatt álló épületen, területen.) 

h)   A növényzet telepítésére vonatkozó előírások (13. számú melléklet) 
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1. A szomszéd telkének határától - figyelemmel az adott növényzet tulajdonságaira, növekedési 

jellemzőire, szakszerű kezelésére, - az alábbi ültetési távolságot kell tartani: 

1.1. a 2 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1 méterre; 

1.2. a 3 méter magasságig nevelt cserjét, illetve sövényt legalább 1,5 méterre; 

1.3. fát a növekedési jellemzőitől függően 

1.3.1. alacsony termetű, gyenge növekedésű, legfeljebb 6 m magasságig nevelt fák esetében 

legalább 2 m-re; 

1.3.2. közepes termetű, legfeljebb 12 m magasságig nevelt fák esetében legalább 3 m-re; 

1.3.3. magas termetű terebélyes fák (pl.: diófa) esetében legalább 6 méterre ültethető. 

1.4. a 3 méternél magasabbra nevelt sövényt a szomszéd telkének határától 1,5 méter és 3 méter 

között csak a szomszédos ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával lehet telepíteni. 

1.5. Az épülettől való távolság tekintetében az alábbi ültetési távolságokat is be kell tartani: 

1.5.1. 1,5 méternél alacsonyabb sövény, cserje az épülettől legalább 2,0 méter; 

1.5.2. 1,5 méternél magasabb sövény, cserje és 4,0 méternél alacsonyabb fa épülettől legalább 3,0 

méter; 

1.5.3. egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) épülettől legalább 4,0 méter; 

1.5.4. diófa épülettől legalább 7,0 méter. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Szociális célú tűzifa igényelhető 

 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 12/2021. (X.8.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre 

álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal térítésmentesen tűzifát biztosít azon 

szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonberény községben bejelentett lakó- vagy 

tartózkodási helyén életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. 

 

Szociális célú tűzifára jogosult, akinek a családjában 

- az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300 %-át (85.500 Ft-ot) nem haladja meg és 

fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és 

a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2021. 

november 5. napjáig benyújtja. 

A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez: 

a) az aktív korúak ellátására, 

b) az időskorúak járadékára, 

c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási 

költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint 
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d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott 

jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifa támogatást. 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 

háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás. 

Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet. 

A tűzifa térítésmentes kiszállításáról a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft gondoskodik legkésőbb 2022. február 15. napjáig. 

 

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges kérelem nyomtatvány átvehető a 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (Balatonberény, 

Kossuth tér 1. szám alatt). 

Mestyán Valéria                                                          Horváth László 

címzetes főjegyző                                                        polgármester 

______________________________________________________________________________ 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók („A” típusú) és a felsőoktatási 

tanulmányaikat kezdeni kívánók („B” típusú) számára. 

Az ösztöndíjpályázatra a Balatonberényben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű fiatalok jelentkezhetnek. 

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 

regisztrálhatnak újra, ők a már meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-

Bursa rendszerbe. 

A pályázói adatok feltöltésére a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követően van lehetőség, 

majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt a 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi kirendeltségén lehet benyújtani 

2021. november 5. napjáig. 

A képviselő-testület a benyújtott pályázatokat 2021. december 6. napjáig bírálja el.  

A pályázók a döntésről 2021. december 8. napjáig fognak értesítést kapni az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül. 

Horváth László 

polgármester 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A felelős kutyatartás szabályai 

 

Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet 

veszettség ellen beoltatni, a veszettség ellen történő 

immunizálás során az ebet széles spektrumú féreghajtó 

szerrel is kezelni kell. 

2013. január 1-jétől minden 4 hónaposnál idősebb eb csak 

transzponderrel – bőr alá ültetett mikrochippel – 

megjelölve tartható.  

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a 

közterületről mindenkor köteles eltávolítani! Ennek 

elmulasztása köztisztasági szabálysértést valósít meg. 

Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet 

vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére 

és féken tartására képes. 

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem 

embert harapásával ne veszélyeztethessen. 

Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. 

Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve az alatt ne 

tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja. 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása tilos, 

alapelvként elmondható, ha a körülményeink csak a kutya láncon tartását teszik lehetővé, akkor ne 

tartsunk kutyát! 

Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutyatartás 

során. 

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb 

területen tartósan tartani, valamint a tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra 

egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. 

Ha az eb kutyának, egyéb állatnak, embernek sérülést okoz, a járási állat-egészségügyi hatóság 

köteles vizsgálni a sérülés keletkezésének körülményeit, különösen a sérült ember vagy állat 

magatartását, szükség esetén az ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő bevonásával. 

 

Általános jelleggel tilos az állatviadallal kapcsolatos valamennyi tevékenység, így az állat fizikai, 

pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy 

emberrel, amely sérülést vagy halált okozhat.  

A Ptk. 6:562. §-a értelmében az állattartás körében okozott kárért az állattartó felel, kivéve, 

ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály 

vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 
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ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó 

mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.  

 

ELJÁRNI JOGOSULT HATÓSÁGOK 

Amennyiben a kutyát, kutyákat nem a fent ismertetett szabályok szerint tartják, az alábbi 

hatóságokhoz lehet panasszal, közérdekű bejelentéssel fordulni: 

Illetékes járási hivatal 

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala (8700 Marcali, Petőfi u. 14. 

tel.: 85/795-000) 

Illetékes jegyző 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 

(Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52, tel.: 85/575-810) 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-263-244, ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu) 

 

Amennyiben állatkínzást tapasztalunk: 

Illetékes rendőrkapitányság  

Marcali Rendőrkapitányság (8700 Marcali, Rákóczi u. 55., tel.: 85/515-150) 

 

Amennyiben kóbor kutyát látunk az utcán: 

Illetékes önkormányzat 

Balatonberény Község Önkormányzata (Balatonberény, Kossuth tér 1., tel: 85/377-482) 

 

Forrás: KUTYAKÖTELESSÉG, Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz. 

(NÉBIH)[6139612a-1f45-305d-93f5-9e103cc3a970 (gov.hu)] 

______________________________________________________________________________ 

Megemlékezés az Aradi vértanúkról 

Október 6-án délután a templomkertben emlékeztünk az 1848-as 

forradalom vértanúira.  

A történelmi események rövid összefoglalója után, közösen elénekeltük 

a Himnuszt a Nyugdíjas Énekkarral, akik előadták ezt követően az Aradi 

tizenhárom című dalt. Horváth László polgármester, Horváth Péter 

alpolgármester és Gazda János képviselő úr megkoszorúzták az 

emlékművet és mécseseket gyújtottak a megjelentek.  

Az ünnepély befejezéseként Rácz Alexandra előadásában 

meghallgattuk a Szózatot. 

 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1055767/kutyatartasi_kezikonyv_2018_2kiad_ON.pdf/6139612a-1f45-305d-93f5-9e103cc3a970
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Tájékoztatás 

a Balatonberény Kossuth utcai Coop üzlet zárva tartásáról 

 

A Mecsek Füszért Zrt. közleménye szerint a Balatonberény, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 

224. Coop Balatonberény üzletének nyitva tartását felújítási munkák miatt felfüggeszti 2021. 10. 

13-tól. A bolt tervezett nyitása december 03. napja. 

Horváth László 

polgármester 
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Tájékoztatás 

Tisztelt Lakosság! 

 

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kisvállalkozói 

energetikai tanácsadást. 

Az Ehat. 21. § (4) bekezdése alapján az alábbi feladatokat végzi a MMK: 

„21. § (4) A Magyar Mérnöki Kamara 

a) a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi 

a tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét, 

b) ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban 

foglalt ajánlások végrehajtására, 

c) a lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a 

tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét, 

d) tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról, 

e) tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet 

szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a 

költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület 

energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis 

tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről.” 

 

További információért látogasson el az MMK Tanácsadás lakossági érdeklődőknek oldalra!  

Tanácsadás lakossági érdeklődőknek – MMK – Energetikai tanácsadás 

 

https://www.mmk.hu/tanacsadas/?page_id=29
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Az Aradi Vértanúk emlékére 

 

A legenda szerint Zichy Antónia férje, Batthány Lajos kivégzésekor megátkozta Ferenc József 

császárt: „Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! 

Őt magát azonban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás 

legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!” 

A magyar nép az átkot az alábbiakkal toldotta meg: A császár 13 családtagja fizessen meg a 13 

aradi vértanú kivégzéséért! Nos, hogy az átok hatására-e, a következő tragédiák történtek a 

Habsburg családban:  

1. Ferenc József és Wittelsbach Erzsébet első gyermeke, Zsófia hercegnő 1857. május 29-

én 2 évesen tífuszban meghalt. 

2. 1857 májusában Habsburg-Tescheni Albert főherceg lánya, Matild hercegnő súlyos égési 

sérüléseket szenvedett, melybe június 6-án 18 évesen belehalt. 

3. 1867. június 19-én a mexikói Querétóban kivégezték Ferenc József öccsét, I. Miksát. 

4. Miksa kivégzésének hírére felesége, Sarolta mentálisan összeomlott. 

5. 1889. január 30-án az uralkodói pár elsőszülött fiát, a 30 éves Rudolf trónörököst holtan 

találták szeretőjével. Öngyilkosságot követtek el. 

6. 1890. július 12-én eltűnt a tengeren a címeiről lemondott Habsburg-Toszkániai János 

Szalvátor főherceg, aki ekkor Johann Orth néven élt. 

7. 1894. július 29-én Habsburg-Tescheni Vilmos Ferenc Károly főherceg alsó-ausztriai 

birtokán elszenvedett lovasbalesetben elhunyt. 

8. 1895. szeptember 2-án Ferenc József unokatestvére, László főherceg vadászbalesetben 

vesztette életét. 

9. 1897. május 4-én Erzsébet császárné és királyné legkisebb húga, Zsófia Sarolta tűzvész 

áldozata lett Párizsban. 

10. 1898. szeptember 10-én Erzsébet királyné és császárné a Genfi-tó partján merénylet 

áldozata lett. 

11. 1903 decemberében Klotild főhercegnő 19 évesen meghalt. 

12-13. 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége, Chotek Zsófia 

Szarajevóban merénylet áldozatai lettek, ami az I. vh. kitöréséhez vezetett. 

Forrás: https:// www.origo.hu/tudomany/2015818-osztrak, https://mult-kor.hu     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 következő szám lapzártája november 10.! 

 

  

http://www.origo.hu/tudomany/2015818-osztrak
https://mult-kor.hu/
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Halottak napja 

Kosztolányi Dezső: Halottak (részlet) 

 

Volt emberek. 

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. 

Nem téve semmit, nem akarva semmit, 

hatnak tovább. 

Futók között titokzatos megállók. 

A mély sötét vizekbe néma, lassú 

hálók. 

Képek, 

már megmeredtek és örökre 

szépek. 

 

November 2-án, halottak napján emlékezünk elhunyt 

szeretteinkre. Szent Odilo clunyi apát 

kezdeményezésére a mindenszentek ünnepét követő 

napra helyezte az egyház a halottakról való 

megemlékezés és közbenjárás napját. Eredetileg 998-

tól tartották az ünnepet, de csak a 11. században, a 

clunyi bencések hatására terjedt el széles körben. Az 

egyház az ünnepen bizalommal kéri a Mindenhatót: 

„Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre 

szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”. A temetőben gyújtott meg annyi 

gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. 

______________________________________________________________________________ 

Bűnmegelőzési tanácsok Mindenszentekre és Halottak Napjára (részlet) 

 

Közeleg Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben az emberek meglátogatják 

elhunyt szeretteik sírját.  

Szomorú tapasztalat, hogy a kegyelet napjaiban a temetőkben és közvetlen környezetükben 

gyakrabban fordulhat elő zseblopás, gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, rablás, valamint a 

sírokról történő virág és koszorú eltulajdonítás, továbbá az ingatlantulajdonos távollétét 

kihasználva lakásbetörés, illetve besurranás. 

Kérjük Önöket, hogy: 

 Távollétük idejére kérjenek meg egy megbízható szomszédot, ismerőst, hogy kísérje 

figyelemmel házukat, lakásukat. Természetesen ezt majd Önök is viszonozhatják. Távozáskor 
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gondosan zárjanak be minden nyílászárót, kertkaput, használják a meglévő vagyonvédelmi 

eszközöket, berendezéseket otthonuk védelmében! 

 Gépkocsijukkal a temetők környékén lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak, azt 

minden esetben zárják be!                                                                                  

 Ne hagyjanak személyes iratokat, telefont, bankkártyát, stb. az autó utasterében! 

 Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk vagy kabátjuk belső zsebeiben tartsák! 

 Soha ne hagyják őrizetlenül táskájukat, értékeiket, miközben a sírt rendezik! 

 Lehetőség szerint családtagokkal, rokonokkal, barátokkal menjenek a sírkertekbe! Az 

idősebb korosztály egyedül inkább a nappali órákban látogasson ki a temetőbe! 

 Égő gyertyát vagy mécsest ne hagyjanak felügyelet nélkül, mert tüzet okozhat! 

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy a fentiekben ismertetett jogsértéseket 

tapasztal, azonnal értesítse a Rendőrséget a 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon!  

Forrás: Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület 

____________________________________________________________________________ 

Felhívás 

Kedves Berényiek! 

 

 A jelenlegi boltbezárások miatt csinálnék hétköznapokon egy keszthelyi bevásárló körutat, ha 

van rá szükség. Úgy képzeltem, hogy kb. minden nap más boltokba mennék, egy nap 2 félébe; 

elsősorban élelmiszerüzletre gondoltam, de nem zárkózom el semmitől. Aki szeretne onnan 

valamit, az jelez nekem (ír egy bevásárlólistát), én megveszem és házhoz szállítom némi 

juttatásért cserébe (pl. a vásárlás 5-10%-áért). Először szeretném az igényeket felmérni! Kérem 

azokat, akik legalább egyszer, akár próbaképp élnének a lehetőséggel, írjanak a 

ganita901121@gmail.com-ra vagy hívjanak a 0670/773-8148-as telefonszámon! 

Giczi Anita 

_____________________________________________________________________________ 

Az angyalok köztünk élnek 

 

A felgyorsult világban sajnos sokan elmennek a hétköznapi 

problémák mellett, nem figyelnek oda eléggé embertásaikra.  

Ezt az állítást cáfolta meg Szányel Vilmos balatonberényi lakos, és 

bizonyította be, hogy angyalok igenis léteznek. Vili bácsi 

önzetlenül felajánlotta egy rászoruló embertársának a tolószéket, 

amit javuló egészségügyi állapotának köszönhetően szerencsére 

nem tud kihasználni. A mozgáskorlátozottak számára oly fontos 

eszközt Virág Lajos szintén helyi lakosnak ajándékozta oda.  

Isten áldja Vili bácsit, ő egy igazi angyal.  

(A szerk.) 
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Kánya Gézáné verse 

Szeptember van, 

az ősz már a kertek alatt jár, 

a napsugár is hűvösebb már. 

Hullanak a falevelek. 

A hárs ásítozik, úgy érzem, 

hogy álmos vagyok. 

A rózsák összebújnak, 

éjszakánként didergünk, 

habár el kéne aludnunk. 

A madarak csendesednek, 

keresik a téli lakhelyüket. 

A virágok álomra hajtják a fejüket, 

átalusszuk a telet, 

majd felébredünk, 

ha jön a kikelet. 

De még érzem a nyár melegét, 

mert nézhetem a szemedet, 

foghatom a kezedet. 

Elmondhatom, hogy szeretlek. 

 

Ági Szabó: Berényi naplemente 

 

Aprócska falu 

Balaton partján 

a naplemente 

oly csodás látvány. 

 

Víztükör fényben 

a nap megcsillan 

nyugodtan úszik 

két pici kacsa. 

 

Ülünk a padon 

nézzük a tájat 

boldog perceink 

gyorsan elszállnak. 

 

 

 

 

 

 

Felhívás 

 

A 2020-2021-es években a Művelődési Ház elkezdet egy átfogó helytörténeti anyagot összeállítani 

az 1980-as évektől egészen napjainkig egy helytörténeti könyv és kiállítás formájában.  

Szeretnénk összegyűjteni értékes információkat, képi emlékeket a helytörténeti könyvbe, tárgyi 

emlékeket a kiállításra, hogy ezek mindenki számára elérhetővé váljanak.  

Ha valamilyen vállalkozása volt, valamilyen szervezetben, intézményben, civil szerveződésben 

tevékenykedett, esetleg ezekkel kapcsolatos régi képekkel vagy tárggyal rendelkezik, amelyet 

felajánlana a kiállítás számára szívesen fogadjuk. Várjuk rövid beszámolóját tevékenységéről 

írásban, szerkeszthető formában, 1-2 oldal terjedelemben.  

Keressük a faluban tevékenykedő amatőr és képzett művészeket, zenészeket, bárkit, aki ilyen 

tevékenységet folytatott, zenekarban játszott, bálokon zenélt, a falu életében meghatározó szerepet 

töltött be ebben az időszakban és szívesen megosztaná emlékeit.  Ha bármilyen információval tudja 

segíteni munkánkat, kérem, jelentkezzen a Művelődési Házban személyesen, e-mailben: 

balatonberenykonyvtar@gmail.com címen vagy a 30/559-1389-es vagy a 85/377-575-ös 

telefonszámot. 

mailto:balatonberenykonyvtar@gmail.com
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______________________________________________________________________________ 

Informatikai képzés 

 

Ismét indul az ingyenes informatikai képzés 2021. október 05-től a 

Művelődési Házban. Bővebb információ, jelentkezés a Művelődési 

Házban. 

A képzés ingyenes, a foglalkozások kiscsoportban történnek, 

gyakorlati tudást ad, biztosítja az okoseszközök alkalmazásának 

elsajátítását.. Tankönyvre nincsen szükség.  

Témakörök: internetbiztonság, e-bankolás, e-kereskedelem, e-

ügyintézés, levelezőrendszerek, skype, böngészők használata. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

Adok-veszek – cserebere 

Flohmarkt 

 

Lehet, hogy, ami másnak lom, neked érték. 

Gyere és keresd meg! 

2021. november 6-án, szombaton 

14-17 óráig a Művelődési Házban (Balatonberény, Kossuth tér. 1.) 

Am 6. November 2021. Von 14- bis 17 Uhr im Kulturhaus 

Árusításhoz asztalfoglalás és előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségek 

egyikén: Művelődési Házban személyesen, e-mailben: balatonberenykonyvtar@gmail.com 

címen vagy a 30/559-1389-es vagy a 85/377-575-ös telefonszámot.  

 

ALAPFOKÚ TÁNCOKTATÁS… 

 

…indul 6-7 éveseknek a Balatonberényi Művelődési Házban 

Bővebb tájékoztatás a művelődési házban kérhető. 

Minden táncolni vágyó apróságot szeretettel várunk! 

 

mailto:balatonberenykonyvtar@gmail.com


V. évfolyam, 8. szám 2021. október 

 

19 
 

 

Sport 

 

Férfi bajnokságok 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk az őszi bajnokságban továbbra is felemás 

sikerrel szerepel. A hazai mérkőzéseken magabiztos győzelmeket aratunk, 

viszont idegenben továbbra sem megy a csapatnak. A 11. fordulót követően 

a 15. helyet foglalja el a bajnokságban a csapat. 

Ifjúsági csapatunk szépen szerepel az idei bajnokságban is és 

pontazonossággal, csak rosszabb gólaránnyal áll a bajnokság 2. helyén.  

  

Eredmények:  

BALATONBERÉNYI SE – BUZSÁK KSE   4-1 (1-0) U19: 1-0 (0-0) 

SOMOGYJÁD SZSE – BALATONBERÉNYI SE       1-1 (0-0) U19: 1-4 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE – ZAMÁRDI PETŐFI SE  3-2 (2-0) U19: 6-1 (2-1) 

KAPOSMÉRŐ SE – BALATONBERÉNYI SE  6-2 (2-2) U19: 1-3 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE – KAPOSFŐI KISKE   4-1 (2-0) U19: 2-0 (1-0) 

LENGYELTÓTI VSE – BALATONBERÉNYI SE  5-2 (2-1) U19: 0-4 (0-2) 

 

        

 

Az következő fordulók programja: 

12. forduló: Böhönye KSE – Balatonberényi SE  2021.10.31. 14:00  U19: 12:00 

13. forduló: Balatonberényi SE – Balatonszabadi SE 2021.11.07. 13:30  U19: 11:30 
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14. forduló: Mezőcsokonya SE – Balatonberényi SE  2021.11.13. 13:30  U19: 11:30 

15. forduló: Balatonberényi SE – Öreglaki MEDOSZ SE  2021.11.21. 13:00  U19: 11:00 

16. forduló: Balatonföldvári SE – Balatonberényi SE 2021.11.27. 13:00  U19: 11:00 

17. forduló: Balatonberényi SE – Karád SE    2021.12.05. 13:00  U19: 11:00 

Női bajnokságok 
Női labdarúgó csapatunk az őszi bajnokság végéhez közelít, mely során a bajnokság 

középmezőnyében foglal helyet.  Az őszi idény végén a dobogó is elérhető csapatunk részére. 

Eredmények: 

KÉTHELYI SE – BALATONBERÉNYI SE     0-0 (0-0) 

BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE     1-3 (1-2)  

NAGYATÁDI FUDBALL CLUB – BALATONBERÉNYI SE  1-1 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE – BALATONLELLE SE    1-0 (0-0)  

 

Az őszi utolsó forduló időpontja: 

6. forduló: Kaposfüredi Párducok SE – Balatonberényi SE 2021.10.31. 10:00  

 

Az U16-os leány csapat első idényében nagyszerűen szerepel a bajnokságban, öt fordulót 

követően a harmadik helyen áll. Gratulálunk az eddigi szerepléshez. 

 

Eredmények: 

NAGYATÁDI FUDBALL CLUB – BALATONBERÉNYI SE  7-1 (6-0) 

BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE      1-4 (1-1)  

KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE    2-3 (1-1) 

BALATONBERÉNYI SE – FC BARCS      4-0 (2-0) 

  

Az őszi utolsó forduló időpontja: 

6. forduló: Balatonlelle SE – Balatonberényi SE 2021.10.30. 10:00  

 

 
 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 


