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Karádi Erzsébet 

Karácsony közeleg 

 

Fenyőillat, csillogó fények, 

Szent karácsony közeleg. 

Árad jóság és szeretet, 

híd embertől emberhez. 

 

Gyertyaláng, kalácsillat száll, 

családi fészek hazavár. 

Földön járó angyalok, 

szeretet-fényt gyújtsatok! 

 

Ünneplőbe öltözött fák, 

alattuk díszes csomagocskák. 

A lélek feszeng, pirul, 

kézbe szeretetmorzsa hull. 

 

Csodaváró gyermekorcák, 

lelkük, mint a hó, tiszták. 

Szemük csillag-ragyogása, 

szívmelegség pillantása. 

 

"Örüljetek, örvendjetek, 

a Kis Jézus megszületett!" 

Csodás ajándék embernek, 

szívekben élő szeretet. 

 

Karácsony szeretet-fénye 

égjen örökké szívünkben! 

Mindenkinek jusson a fényből, 

az Isteni ölelésből! 

 

December közeledtével mindig sokat 

gondolkodom, mit is írhatnék a Kedves 

Olvasóknak, amitől ünnepi lehet az e havi 

lapszám. Az év vége felé igyekszem 

átgondolni a mögöttünk álló hónapok 

történéseit. Idén nem szívesen tekintek hátra. 

Szomorú szívvel állapítom meg: sajnos nem 

sok jó történt mostanában a világban.  

Egy évvel ezelőtt reményekkel teli vártuk 

az új esztendőt, bíztunk benne, hogy a Föld 

hamar túl lesz a világjárványon, de egy év 

múltával még mindig félelem tölt el bennünket, ha a körülöttünk zajló eseményekre figyelünk. Bár 

a hétköznapok sok terhet rónak ránk és nem könnyű túltenni magunkat a rossz dolgokon, én mégis 

bízom a jóban, hiszek a karácsonyban, a Megváltó eljövetelében és abban, hogy idén elhozza 

nekünk azt, amire igazán vágyunk: a biztonságot.  

Én csak annyit kérek idén karácsonyra, hogy újra biztonságban érezhessük magunkat a 

világban, bátran találkozhassunk szeretteinkkel, barátainkkal és tiszta szívből újra megölelhessük 

egymást.  

Ezúton kívánok minden Berényi Hírlap olvasónak meghitt, áldott, békés, szeretetteljes 

karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt: 

Horváthné Kánya Enikő, a szerk.  
A kép forrása: https://travel.earth/unusual-christmas-traditions-around-the-world/ 

https://www.poet.hu/szerzo/Karadi_Erzsebet
https://travel.earth/unusual-christmas-traditions-around-the-world/
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Önkormányzati hírek 

Döntött a képviselő-testület 

 

133/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanon szabadstrand kijelölése mellett 

döntött és felhatalmazta a polgármestert, hogy a kijelöléssel kapcsolatos közigazgatási eljárást 

indítsa meg, valamint, hogy a komfortnövelő beruházások előkészítését kezdje meg. 

134/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2021.(VIII.26.) számú 

határozatát visszavonta. 

135/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Tenger Vízisport Egyesület 

kérelmét megismerte és megtárgyalta, és a Kikötő területén tervezett fejlesztéshez elvi 

hozzájárulását megadta és felkérte az egyesület elnökét, hogy a bérleti szerződés meghosszabbítása 

iránti esetleges kérelmét 15 napon belül írásban nyújtsa be az önkormányzat részére. 

136/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Balatonberényi Községi Sportegyesület kérelmét megismerte és 

megtárgyalta és az egyesület részére 2021. évben további 950.000 Ft támogatást nyújtott 

elszámolási kötelezettséggel a 2021. évi költségvetési tartalék terhére. Felhívta a képviselő-testület 

az egyesület elnökének figyelmét arra, hogy a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket vegye 

igénybe. 

137/2021.(X.28.) 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. 

138/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület az adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést megismerte és annak 

továbbtárgyalását rendelte el és felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a művelési ág alól kivont 

külterületi ingatlanok vonatkozásában az adókivetés lehetőségét vizsgálja meg a november 10. 

napjáig beérkező képviselői javaslatokkal együtt a következő képviselő-testületi ülésre. 

139/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a parkolóhelyek megváltásáról szóló önkormányzati rendelet tárgyú 

előterjesztést megismerte és annak továbbtárgyalását rendelte el azzal, hogy a képviselők az 

esetleges módosítási javaslataikat írásban november 10. napjáig tegyék meg. 

140/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 



V. évfolyam, 9. szám 2021. december 

 

4 
 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonberényi Településüzemeltetési 

Kft-nek a 2021. évi üdülési szezonról adott beszámolóját elfogadta. 

141/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a strandfejlesztési koncepciót megismerte és továbbtárgyalásra alkalmasnak 

találta és annak ütemtervről a további képviselő-testületi egyeztetés után dönt. 

142/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Sport és Szabadidő Központ 

tanulmánytervének elkészítésére kérjen új ajánlatot a Pagony Táj- és Kertépítész Irodától az alábbi 

tartalommal: színpad és környezete, gyalogutak és sétány, térbútorozás, kertészeti munkák, 

növényültetés, Csicsergő sziget. A tanulmányterv elkészítésénél figyelembe kell venni és helyet 

kell biztosítani a további fejlesztési elképzelések megvalósítására. 

143/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a hulladékgazdálkodásról, közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet-

tervezet továbbtárgyalását rendelte el azzal a módosítással, hogy a rendelet területi hatálya ne 

terjedjen ki Balatonberény külterületére. Felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a módosított rendelet-

tervezetet a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő. A külterületi hulladékszállítás 

lehetőségéről a képviselő-testület a hulladéktörvény várható módosítását követően hoz döntést. 

144/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület elhatározta az Újszülöttek Ligetének kialakítását a Balatonberény 

Békeparkban őshonos magyar dísznövények telepítésével és felkérte a polgármestert, hogy kérjen 

be kertészeti szakvéleményt a megvalósítás módjáról, valamint, hogy a Tündérkert esetleges 

megteremtésének helyszínét és feltételeit készítse elő. 

145/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület megismerte a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár javaslatát a 

Könyvtárellátási szolgáltatási szerződés felülvizsgálata kapcsán és felhatalmazta a polgármestert, 

hogy az előterjesztés mellékletét képező „Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására” 

című dokumentumot aláírja, mely 2022. január 1. napján lép hatályba. 

146/2021.(X.28.) képviselő-testületi határozata 

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

3111383091azonosító számú pályázat” kapcsán, a kivitelezési munkák elvégzésére indított, a Kbt. 

hatálya alá nem tartozó meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként kihirdette ki az 

érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak ítélt VS. Liget Kft. 8646 Balatonfenyves, 

Úttörő utca 143. sz. ajánlattevőt (képviseli Schäfer Péter ügyvezető), bruttó 27.701.861.-Ft 

legkedvezőbb vállalási díjjal és 2022. április 30-i teljesítési határidő megállapításával. A 

Képviselő-testület kötelezettséget vállalt az ajánlati ár pályázati forrást meghaladó részének, 

12.703.050.- Forintnak önrészként való biztosítására. A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
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151/2021.(XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Magyar Tenger Vizisport Egyesülettel területbérleti szerződést kötött a 

Balatonberény 1239/13 hrsz.-ú ingatlanon a pályázat keretében megvalósítandó felépítmény alatti 

földterületet, maximum 50 m2 ingyenesen bérbeadására vonatkozóan 2026. december 31. napjáig. 

A szerződés közös megegyezéssel meghosszabbítható, a szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén az egyesület köteles az eredeti állapotot helyreállítani. A képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert a területbérleti szerződés aláírására. 

152/2021.(XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Magyar Tenger Vízisport Egyesület kérelmét megismerte, megtárgyalta és 

úgy döntött, hogy a Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlan használatára megkötött megállapodást 

a kérelem alapján nem kívánja módosítani. 

153/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület a Balaton utca 16. szám alatti 681/3 hrsz-ú ingatlan bérletével kapcsolatos 

ismételten kezdeményezte az együttműködési megállapodás aláírását. A bérlő által tervezett 

kerítés megvalósításához abban az esetben járul hozzá, amennyiben a kérdéses ingatlan 

vonatkozásában a településüzemeltetési Kft-vel a bérleti szerződés megkötésre kerül. 

154/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati 

rendeletnek Gazda János képviselő által tett javaslatát, mely szerint:  

„40% adókedvezményben részesül a vasúttól északra eső területen lévő lakás, üdülőépület, telek 

után a balatonberényi állandó lakcímmel rendelkező és az ingatlanban életvitelszerűen egyedül élő 

magánszemély, aki: öregségi vagy rokkantsági nyugellátásban, nyugdíj előtti álláskeresési 

segélyben részesül, aki a nyugellátását a Magyar Államtól kapja, szálláshely szolgáltatási 

tevékenységhez szükséges igazolással nem rendelkezik. 

20% adókedvezményben részesül a vasúttól délre eső területen lévő lakás, üdülőépület, telek után 

a balatonberényi állandó lakcímmel rendelkező és az ingatlanban életvitelszerűen egyedül élő 

magánszemély, aki: öregségi vagy rokkantsági nyugellátásban, nyugdíj előtti álláskeresési 

segélyben részesül, aki a nyugellátását a Magyar Államtól kapja, szálláshely szolgáltatási 

tevékenységhez szükséges igazolással nem rendelkezik.” elutasította. 

155/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetet – az előterjesztés szerinti – tartalommal nem fogadta el. 

156/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testülete a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezet tovább tárgyalását – 

tekintettel Gazda János képviselőnek az általa tett indítványának visszavonására – az előterjesztés 

szerinti tartalommal - támogatta a soron következő testületi ülésen. 
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157/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz, a 

„Településfejlesztési beruházások támogatása” 2021 felhívása - „E” célterület, helyi értékeket 

bemutató és közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztések támogatása céljából, bruttó 

29.135.123.- Ft költséggel, valamint kötelezettséget vállalt arra, hogy - eredményes pályázat esetén 

- a fejlesztés megvalósításához, a pályázati támogatás 65 %-os támogatási intenzitáson felüli 

önrészét, 10.197.293.- Ft-ot a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

158/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület az Allfordent Kft. kérelmét megismerte, megtárgyalta és elfogadta a 10 

Ft/fő/hó összegű díjazást 2022. január 1-től, mely összegről a szolgáltató havonta, minden hónap 

10. napjáig számlát állít ki.  A szolgáltatás díját az Önkormányzat az adott évben elfogadott 

költségvetés előirányzatainak terhére teljesíti. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 

keresse meg az Allfordent Kft-t, hogy a 2021. évben a balatonberényi lakosok által igénybe vett 

ellátásokról adjon írásos tájékoztatót. 

159/2021. (XI.11.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület – a Balatonberény 063/82 hrsz-ú ingatlanon levő és a 3B Turisztikai Egyesület 

által megvalósult fa szerkezetű kilátó térítésmentes vagyonátruházási szerződésről szóló 

megállapodást a melléklet szerint jóváhagyta nettó 2.788.006 Ft értékben. 

161/2021. (XI.16.) képviselő-testületi határozata 

A képviselő-testület – 157/2021. (XI.11.) határozatát módosította - a Balaton Fejlesztési Tanács, a 

településfejlesztési beruházások támogatása” 2021 felhívása alapján, „A 2. Parti sétányok 

kialakítása, fejlesztése” támogatási célterületre nyújt be pályázatot, bruttó 29.135.123.- Ft 

költséggel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy - eredményes pályázat esetén - a fejlesztés 

megvalósításához, a pályázati támogatás 65 %-os támogatási intenzitáson felüli önrészét, 

10.197.293.- Ft-ot a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

163/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület Fehér Dávid László Balatonberény, Kossuth u. 62. szám alatti lakos 

megbízottal és a Balatonberényi Nonprofit Kft.-vel (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) kötendő 

háromoldalú együttműködési megállapodást – melynek célja az Önkormányzat működési területén 

már meglévő zöldterületek, növények, fák, virágok gondozásával, telepítésével kapcsolatos 

feladatok, tervek, javaslatok, szaktanácsadás elvégzése, együttműködés kialakítása - a melléklet 

szerint tartalommal jóváhagyta. 

164/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület 2021. évben végzett munkájuk elismeréseként 4 fő önkormányzati dolgozót 

egyenlő mértékben összesen nettó 400.000 Ft jutalomban részesítette a 2021. évi bérmaradvány 

terhére. 
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165/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két 

ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót 

elfogadta. 

166/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a község fennállásának 900 éves évfordulójának méltó megünneplése 

költségeire 1.500.000 Ft keretet biztosított a 2021. évi költségvetés tartalékának terhére. 

167/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testülete megismerte a jegyző tájékoztatását a 2021. november 23-án az Országgyűlés 

elnökéhez benyújtott T/17668 iromány számú törvényjavaslatot. E javaslatban foglaltakra 

tekintettel a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést a 

2021. november 25-i ülésének tárgysorozatából levette. 

168/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület megismerte és elfogadta az előterjesztés mellékletét képező: 

 Balatonberény Község Önkormányzat 2022-2025.évre vonatkozó belső ellenőrzési 

stratégiai tervét 

 Balatonberény Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervét 

 Balatonberény Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvét. 

169/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

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

szervezetek részére az előterjesztés szerinti tartalommal a 2022. évi rendezvényeik és működésük 

támogatására pályázatot írt ki. Elrendelte a pályázati kiírásnak a honlapon és hirdető táblákon 

történő közzétételét. 

170/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a Magyar Faluprogram MFP-ÖTIK/2021 kódszámú, 3284882186 

iratazonosító számú pályázati támogatással megvalósuló, művelődési ház homlokzati nyílászárók 

cseréje kivitelezési munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos 

versenyeztetési eljárásban nyertesként hirdette ki az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre 

alkalmasnak ítélt: Profil-Ablak-Soós Kereskedelmi Kft. 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 87. szám 

alatti ajánlattevőt (képviseli Soósné Pandur Lívia Judit ügyvezető), bruttó 4.996.092.-Ft 

legkedvezőbb vállalási díjjal és 2022. április 30-i teljesítési határidő megállapításával. 

171/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési koncepció előkészítését megkezdte azzal, hogy a 

képviselők javaslataikat 2021. december 15. napjáig írásban megküldik a polgármester részére. 

172/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület azon módosító indítványt, mely szerint „Balatonberény belterület 41/5 hrsz-ú 

ingatlanon turizmus, sport és ifjúsági célra hasznosítandó szálláshelyek létesítésének 
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megterveztetése mellett dönt és a terveztetés költségét a 2022. évi költségvetésből biztosítja.” – 2 

igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással elutasította. 

173/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a HM Üdülő hasznosítására vonatkozó előterjesztést megismerte, 

megtárgyalta és elrendelte annak továbbtárgyalását. 

174/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testülete a Balatonberény marketingkommunikációs tervére vonatkozó előterjesztést 

megismerte, és a javasolt személyi és tárgyi feltételek kidolgozását a 2022. évi költségvetési vita 

keretében folytatja. 

175/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a jövőbeni parkolóhelyek kialakítása, biztosítása érdekében közlekedési 

szakértő bevonásával a község belterületi közigazgatási területére vonatkozóan parkolási terv 

elkészítését kezdeményezte.  

176/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a kutyafuttató létesítésére vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta 

és annak továbbtárgyalását rendelte el.  

177/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testülete felkérte a címzetes főjegyzőt, hogy a képviselő-testület által elfogadott, az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet kihirdetéséről az Országos 

Kórházi Főigazgatóság szakmai véleményének megérkezését követően gondoskodjon. 

 178/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 86. § (4) 

bekezdése alapján a Balatonberény 438 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozóan –amelyen 

helyi jelentőségű védett épületrész (lakóépület) található – az elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

179/2021.(XI.25.) számú képviselő-testületi határozat 

A képviselő-testület a Veszprém – Balaton 2023 „A régió infrastrukturális beruházásai 

Balatonberény Múltház Múzeum felújítása” elnevezésű, OC-INF/1-2021-5520 azonosító számú 

pályázatban a projektmendzsment feladatok ellátására kiírt, a Kbt. hatálya alá nem tartozó 

meghívásos versenyeztetési eljárásban nyerteseként hirdette ki a P&P EU-Tender Kft.-t (8700 

Marcali, Rákóczi u. 19., adószám: 14586604-2-14) bruttó 800.000 Ft összegű legkedvezőbb 

ajánlási árral. Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

A képviselő-testület elfogadta a 14/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletet a kiadások 

készpénzben történő teljesítésének szabályairól, 15/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletet a 

települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 16/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletet az 

SZMSZ módosításáról, valamint 17/2021.(XI.29.) önkormányzati rendeletet a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 

26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosító rendeletének hatályba nem lépéséről. 
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A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2021.(XI.29.) önkormányzati 

rendeletről részletes beszámolót a „Tájékoztató a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról” című tájékoztatóban olvashatnak. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

TÁJÉKOZTATÁS  

Balatonberény Község Önkormányzata megváltozott ügyfélfogadási rendjéről  

 

A községben kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a további fertőzések megelőzése 

céljából, 2021. november 24. napjától a személyes ügyfélfogadás határozatlan időre szünetel.  

Kérjük, hogy csak halaszthatatlan esetben keresse fel személyesen hivatalunkat, ez esetben a 

főbejáratnál csengessen és várakozzon az ügyintéző megjelenéséig. 

Ügyei intézése céljából, kérjük, telefonon hívja a hivatalt, vagy írjon e-mailt, használja az 

ügyfélkaput és a kihelyezett postaládát:  

Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Tel: 06-85/377-482, e-mail: bbereny@t-online.hu 

______________________________________________________________________________ 

Értesítés 65 év feletti állandó balatonberényi lakosok  

vásárlási utalványának kézbesítéséről 

 

2021. november 17-én megkezdtük a 65. életévüket betöltött balatonberényi állandó lakosok 

számára a 4000 Ft értékű COOP vásárlási utalványt kézbesíteni. Az utalványok nagy részét hivatali 

segédünk lakcímen történő kézbesítéssel átadta.  

Azok a jogosultak, akik bármilyen oknál fogva lakcímükön az utalványt átvenni nem tudták, azt 

személyesen, vagy meghatalmazott útján 2021. december 20. napjáig, a Balatonberényi Községi 

Önkormányzat (Balatonberény, Kossuth tér 1.) titkárságán ügyfélfogadási időben megtehetik.  

A járványügyi helyzetre való tekintettel a főbejáratnál csengetni szíveskedjenek és ott várakozni 

az ügyintéző megérkezéséig. 

Horváth László 

polgármester 

 

 

 

  

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 január 10.! 
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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 2022. 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: 2022. február 15. (kedd) 16 óra  

3. A pályázat benyújtásának módja: személyesen, postai úton, vagy e-mailben a bbereny@t-

online.hu címre. 

4. A pályázat személyes vagy postai úton történő 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 a pályázati adatlap tartalmazza. A pályázati adatlapot és csatolandó 

dokumentumait a 11/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

7. A pályázatok hiánypótlására: A felhívást követő 5 munkanap áll rendelkezésre. 

8. Pályázatok elbírálása: 2022. 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 1. 

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

A rendelet alapján a pályázat elbírálásának szempontjai: 

mailto:bbereny@t-online.hu
mailto:bbereny@t-online.hu
http://www.or.njt.hu/
http://www.balatonbereny.hu/
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a) az évente rendezett programok, rendezvények száma, 

b) a programon, rendezvényen résztvevők száma, 

c) a helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló 

rendezvényeken, 

d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerővel rendelkezi, 

e) előnyt élvez az a pályázó, ahol a támogatottak több mint fele, helyi lakos. 

10. A pályázat kiírója a pályázatok elbírásánál előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a 

pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg külön nyilatkozatban vállalják, hogy a támogatás 

évében megjelenő nemzeti és uniós pályázati lehetőségeket igénybe veszik, és arról a támogatás 

elszámolásakor beszámolnak, továbbá a tárgyévet megelőzően pályázatot nyújtottak be nemzeti 

vagy uniós pályázatokra, és működésükről rendszeresen tájékoztatták a nyilvánosságot.  

 

Balatonberény, 2021. november 29. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Tagfelvétel Klímabarát Települések Szövetségébe 

 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy 2021. november 26-án a Klímabarát Települések 

Szövetsége elnökségi ülésén Balatonberény Község Önkormányzatát tagjai sorába felvette. Bízunk 

benne, hogy sikeres szakmai együttműködés veszi kezdetét, hogy még zöldebb lehessen a „Balaton 

Zöld Sarka”. 

Horváth László 

polgármester 

______________________________________________________________________________ 

TÁJÉKOZTATÁS  

 

 A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  

2022. évi fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatairól 

 

Balatonberény Község Önkormányzatához a 2022. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott 

be „A” típusú pályázatot. 

 

Az önkormányzat a pályázókat fejenként 6.000 Ft/hó összegű támogatásban részesíti. 

 

Balatonberény, 2021. december 1.   

                                                                                                   Horváth László  

                                                                                                                      polgármester              

______________________________________________________________________________ 

Jubileumi különszám 

 

A közelmúltban vehették kézhez a Tisztelt Olvasók a Berényi Hírlap különszámát mely községünk 

900 éves évfordulója alkalmából készült. 

Az igényes, szép formátumú kiadvány hűen tükrözi megbecsülésünket a múltban itt élők és a 

település fejlődéséért tenni akaró emberek iránt. 

Ezúton köszönöm meg az egyes témakörök összeállítóinak Kovács Ilonának, Varga Paméla 

Mariettának és Dalmadi Annának az áldozatos munkáját. A tartalmi szerkesztést Dalmadi 

Annának, a digitális szerkesztést Horváth Lászlóné Csirinek. Köszönöm mindazoknak, akik 

anyagot, képet küldtek és egyéb módon segítették a kiadvány megjelenését. 

                                                                                                            Horváth László  

                                                                                                               polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Háziorvosi tájékoztatás 

 

Értesítjük tisztelet betegeinket, hogy a koronavírus negyedik hulláma során az új fertőzött szám 

folyamatos növekedése miatt, 2021. november 16-tól az orvosi ellátás telemedicina keretében 

(telefonon keresztül) történik. 

 

Kérem, személyesen ne jöjjenek, hanem telefonon jelezzék problémájukat! Betegség esetén 

rendelési időben, egyéb igények (gyógyszerek felírása, adminisztratív feladatok) pedig 13.00 és 

15.00 óra között intézhetők. 

Telefonszám: 06/85/377-668 

Kérjük a fentiek tudomásul vételét, 

Dr. Belina Csaba 

______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

Köszönet… 

 

…Benkó-Husz Zsuzsannának,  

 

aki 1800 db kutyaürülék-gyűjtő zacskót ajándékozott Balatonberény Község Önkormányzatának. 

Hálásan köszönjük a felajánlást! 

______________________________________________________________________________ 
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Tájékoztató a települési hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról, 

melyet Balatonberény Község Önkormányzatának a  

15/2021. (XI. 29.) számú, 

 2022. január 1. naptól hatályos rendelete tartalmaz  

 

Tisztelt balatonberényi ingatlantulajdonos! 

 

Településünk rendje és tisztasága, a hulladékkezelés, szállítás zavartalansága érdekében a 

2022. január 1. napjától a következők szerint kérjük együttműködésüket. 

 

VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉKGYŰJTÉS 

2021. január 1. napjától vegyes települési hulladékot az előfizetésnek megfelelő méretű, 

edénymatricával ellátott gyűjtőedényben lehet kihelyezni (zsákban nem!). 

 

Edénymatrica nélkül a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot! 

 

Zsákban csak a gyűjtő edényzet mellé, az esetenként keletkező többlet hulladékot, ill. 

üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli időszakban keletkező hulladékot (október 16. – 

április 14.) a szolgáltató logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet kihelyezni! 

 

Többlethulladékos zsák ára bruttó 394 Ft, értékesítő hely az alábbi: 

224. sz. Coop üzlet   Balatonberény, Kossuth utca 1. 

225. sz. Coop üzlet    Balatonberény, Szabadság utca 1. 

SPAR market     Balatonberény, Kossuth utca 2. 

 

Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú vagy darab számú gyűjtőedényzet elszállítását 

igényli, ez irányú változtatási igényét a szolgáltatóhoz kell bejelenti. A bejelentést évente egyszer, 

minden év január 31-ig lehet megtenni.  (elérhetőség: info@pelsokom.hu, postacím: PELSO-

KOM Nonprofit Kft.8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3., nyomtatvány letölthető a www.pelsokom.hu 

oldalról) 

Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után szezonális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az ingatlanok rendeltetés módját az ingatlan-nyilvántartás 

adatai határozzák meg. Az ettől eltérő használatot a tárgyévet megelőző évben tett helyi 

adóbevallással lehet igazolni a szolgáltató felé tárgyév március 31-ig. 

 

Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, amennyiben az ingatlant legalább 6 hónapig 

folyamatosan nem használják, és erről írásban előre nyilatkoznak a szolgáltatónak. A 

szüneteltetést az időszak végén leolvasott mérőóra-állásokon alapuló „nullás” közüzemi 

mailto:info@pelsokom.hu
http://www.pelsokom.hu/
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számlákkal (víz vagy villany) vagy a mérőóra állásokat tartalmazó hitelesített fényképpel (a 

fénykép dátum hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt fotózással történik) kell 

igazolni. Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha az 

ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása 

között 12 hónap alatt legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy maximum 50 kWh villamos energia 

fogyasztás mutatkozott. 

 

VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM) 

Az elkülönített csomagolási hulladékot 120 vagy 240 literes sárga színű gyűjtőedényben, ill. a 

szolgáltató logójával ellátott sárga zsákban lehet csak kihelyezni. 

 

Más zsákban kihelyezett szelektív hulladékot a szolgáltató nem szállít el. A kartonpapírból 

készült nagyméretű dobozt lapra hajtogatva és kötegelve kell a szolgáltatónak átadni. 

 

Szállítási naponként 1 db sárga gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a 

gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos 

zsákot értékesítő üzletekben vásárolhatnak sárga feliratos zsákot bruttó 50 Ft/db egységáron.  

 

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS 

Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld színű gyűjtőedényben vagy a zöld színű 

„ÜVEG” feliratú zsákban helyezhető ki.  

 

Síküveg, tükör, törött üveg nem helyezhető el az edényben vagy zsákban. Szállítási naponként 1 

db zöld gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a gyűjtőedénnyel nem rendelkezők 

részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben vásárolhat 

zöld „ÜVEG” feliratú zsákot bruttó 35 Ft/db egységáron. 

 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

A zöldhulladékot elsősorban komposztálni szükséges. Amennyiben a házi komposztálás nem 

megoldható vagy kevésnek bizonyul, a zöldhulladék 60 vagy 120 literes barna színű 

gyűjtőedényben vagy biológiailag lebomló zsákban gyűjthető.  

 

Az ágakat és nyesedéket legfeljebb 1 m x 0,3 m x 0,3 m -es kötegekben lehet kihelyezni. A 

szolgáltató logójával ellátott biológiailag lebomló zsák megvásárolható a többlethulladékos 

zsákot értékesítő üzletekben bruttó 200 Ft/db egységáron. Amennyiben az ingatlanhasználó nem 

a felsorolt módon gondoskodik a zöldhulladék átadásáról a szolgáltató nem köteles annak 

elszállítására. A begyűjtött zöldhulladékból komposztálási technológiával minősített, engedéllyel 

rendelkező komposzt készül, ezért nagyon fontos a hulladék tisztasága. 
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LOMTALANÍTÁS 

A nagydarabos háztartási lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

(lomtalanítás) minden évben 1 alkalommal a közszolgáltató az önkormányzattal előzetesen 

egyeztetett időpontban) házhoz menő lomhulladék szállítás keretében gondoskodik. A lomhulladék 

kihelyezésének időpontjáról az önkormányzat a helyben szokásos módon, (hivatalos honlapján, a 

közterületi hirdetőtáblákon, a helyi újságban), a lomtalanítás kezdése előtt legalább harminc nappal 

közzétett hirdetmény útján értesíti a lakosságot.  

 

A LOMHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! 

A lomhulladék elszállítási igényt az önkormányzat által meghirdetett gyűjtési napot 

megelőző 5. munkanapig telefonon vagy a szolgáltató honlapján biztosított regisztrációs 

felületen kell bejelenteni a szolgáltatónak. 

 

A szolgáltató kizárólag az előre bejelentett szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de 

előzetesen nem regisztrált lom elszállítását jogosult megtagadni. Aki szünetelteti a 

közszolgáltatást, az nem jogosult a lomtalanításra. 

 

Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és így a szolgáltató nem köteles elszállítani: 

- építési törmeléket, 

- épület felújításából, vagy építéséből kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot, 

- egyéb, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot (pl. bezsákolható vegyes települési 

hulladékot, textíliát, szelektíven gyűjtött hulladékot, növényi zöldhulladékot, ágnyesedéket), 

- ipari technológiai berendezések, mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladékát, vagy 

mellékterméket), 

- veszélyes hulladékot, 

- elektronikai hulladékot, 

- autóroncsot, gumiabroncsot stb. 

 

A felsorolt hulladék típusokat a szolgáltató az ingatlan előtt hagyja, ilyen esetben a hulladék 

közterületről történő visszapakolásáról az ingatlantulajdonosnak a lomtalanítást követő 24 órán 

belül gondoskodnia kell. 

 

A meghirdetett lomtalanítás időpontján kívül (a közszolgáltatáson kívül) az ingatlan használója az 

ingatlanán használhatatlanná vagy feleslegessé vált lomhulladékának elszállítását a szolgáltatótól 

külön térítési díj ellenében megrendelheti. 

 

A közszolgáltató kizárólag csak az általa rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben (négyzet 

keresztmetszetű gyűjtőedényzet) okozott kárért felel, amennyiben a gyűjtőedényzet károsodását 

nem az ingatlanhasználó okozta azzal, hogy a gyűjtőedényzet teherbíró képességét meghaladó 
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mennyiségű hulladékot helyezett el vagy a hulladék beleragad, belefagyott. ill. a hulladékot 

beletömörítették. Amennyiben a meghibásodás a szolgáltatónak nem róható fel (pl. nem 

szabvány gyűjtőedényzet használata), vagy a szabvány gyűjtőedényzet életkora az 5 évet 

meghaladta, a használhatatlan gyűjtőedényzet javítása vagy pótlása az ingatlantulajdonos 

kötelessége. 

 

Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy minden típusú hulladékot a szállítási nap 

reggelén 7 óráig, éjszakai szállítás esetén este 18 óráig kell és lehet az ingatlan előtti 

közterületre kihelyezni. Fontos, hogy a kisebb utcákban is az ingatlan elé kell kihelyezni a 

hulladékot, a szolgáltató innen szállítja csak e, az utcasarkokra TILOS kitenni!  A hulladék 

nem az ingatlan előtti közterületre vagy a szállítási napok között történő kihelyezése 

szabálysértésnek minősül, a lakókörnyezet tisztaságát jelentősen rontja! 

A közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékok, pl építési hulladék, nagy mennyiségű és méretű 

zöldhulladék (fakivágásból), lomtalanítást követően keletkező lom hulladék díj ellenében 

beszállítható az Ordacsehi Nagytérségi Hulladékkezelő Központba (megközelíthető Szőlőskislak 

felől) vagy rendelhető 4,5 vagy 8 m3-es egyedi konténer a PELSO-KOM Nonprofit Kft-től a 

kontener@pelsokom.hu e-mail címen, vagy a 30/905-5016 telefonszámon. 

 

Balatonberény Község Önkormányzata 

 

Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Berény név eredete 

 

A kabar nép törzsei közül valók, akik a kazarok közül váltak ki a 820 – 830-as évek táján. A Kazar 

Birodalom népei a Volga, Don és a Kaukázus hegyláncai között éltek. A IX. században a kazarok 

egyes népei fellázadtak a központi hatalom ellen. A lázadást leverték, ekkor csatlakoztak a 

felkelők kabar néven a magyarokhoz, akik belőlük megszervezték a nyolcadik törzset. Ezt 

valószínűleg több törzstöredékből hozták létre, melyek a következőek voltak: Berény, Örs, 

Varsány és Oszlár. 

A kabar név jelentése: lázadó. A Berény név jelentése: íjász. A honfoglalás idején vezetőjük 

Levente volt, Árpád fia. Nyelvük valószínűleg a kazar volt, a magyar nyelvet a kapcsolódás után 

sajátították el. Ez 881 előtt történt, mert a Salzburgi Évkönyvek 881-es bejegyzései már arról 

írnak, hogy a magyarok és a kabarok együtt kalandoztak. 

 

Bulcsú és Tormás hercegek Bíborban született Konstantin bizánci császárnak 950-es látogatásakor 

már megemlítették a kabarokat, mint nyolcadik törzset és a legbátrabb törzsként szóltak róluk. A 

„lovasnomád harceljárás képviselői” voltak. Nevüket rettegett fegyverükről az összetett-

visszacsapó (reflex) íjról kapták. 

mailto:kontener@pelsokom.hu
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Koppány lázadásának leverésekor fontos szerepet kaptak. Somogy és Fejér határvonalán 

Alsóőrstől Úrhida-várig öt kilométerenként törzsi katonai településeket hoztak létre, amelyekbe a 

magyar Kér és Keszi, valamint a katonai segédnépek törzsei telepedtek le: Berény, Kálóz, Kozár, 

Ladány, Örs, és Ság. 

A megszálló katonaelemek letelepedésére a településnevekből következtethetünk, mivel saját 

törzsneveikkel látták azt el. Később megkülönböztető jelző is került ezek elé. „Az írásbeli emlékek 

elemzésével kimutatható, hogy Somogyban sok új település alakult ekkor. Szám szerint a legtöbb: 

Berény (6), Besenyő (4), Kér (4), de 2-3 az Örs, Oszlár, Ság és Keszi nevűek száma is. Ezek az 

évszázadok viharában nagyrészt elpusztultak, de közülük még napjainkra is fennmaradt öt 

település: Balatonberény, Iharosberény, Nagyberény, Rinyabesenyő, Bedegkér.” 

Csiri 

Jubileumi zászlószentelés 

 

December 9-én, csütörtökön az esti szentmise 

keretében Ungvárszki Imre atya szentelte fel a falu 

legújabb zászlóját, ami a település 900 éves 

évfordulójára készült. Nem véletlen a dátumválasztás, 

hiszen a II. világháborús események hatására ezt a 

napot választotta a falu közössége fogadott ünnepéül. 

1944. december elején különösen nehéz napokat élt át 

Balatonberény, a lakosság többnyire a pincékbe 

kényszerült a harcok elől. December 8-án Szeplőtlen 

fogantatás ünnepén a reggel 8 órai misét még 

megtartotta a plébános, de a 10 órai már elmaradt, mert egy akna csapódott a templom előtti 

úttestre. December 9-ére sikeresen visszaszorították az orosz katonákat a Balatonmária-

Balatonkeresztúr csatornáig. Hálából, „Hogy megmenekültünk, (nem az orosztól, hanem) attól, 

hogy a falunk harctér legyen, megfogadtuk ezt a szép napot községi ünnepnek, szentségi-

imádással.”  Napjainkra ez a szép ünnep feledésbe merült, ezért úgy érzetük, itt a lehetőség 

feleleveníteni és tovább éltetni a jövő nemzedéke számára is. A szentelési ceremónia során Nagy 

Károlyné zászlóanya kötötte fel a szalagot a zászlórúdra, amit Horváth László polgármester úr 

tartott, mögötte tiszteletadás jeléül Horváth Péter alpolgármester, és a Képviselő-testület tagjai 

sorakoztak: Gazda János, Varga Zsolt János. A zászló az önkormányzat épületében kerül 

elhelyezésre, ott lehet megtekinteni. 

A 900 éves évforduló további ünnepi programjairól a következő számban olvashatnak. 

 

Az idézet forrása: História Domus, Kovács Ilona: Balatonberényi hősök és áldozatok 1914-1945 

 

Dalmadi Anna 

______________________________________________________________________________ 
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Berényi múlt 

 

1980-81-ben volt egy amatőr játszócsoport Berényben. Úgy hívták, hogy Kopzós-Pödrős. Budai 

Imre volt a művészeti vezetője. Tikos Éva és Nagy Károly is közreműködtek a megalakításban, és 

a csoport fenntartásában. Régi hagyományt játszottunk el a színpadon. Kék festő ruhában voltunk, 

kötényben, a fejünkön kékpettyes kendő, amely hátra volt kötve. A férfiak fehér ingben. Körben 

ültünk a székeken, gyékényből pödörtünk köteleket, amivel tavasszal meg lehetett bármit kötözni. 

Kukoricát is morzsoltunk, közben énekeltünk. A férfiak citeráztak, mászkáltak, közben bort 

osztogattak. Táncoltunk, daloltunk, dolgoztunk, jól éreztük magunkat. Régi dalokat énekeltünk, 

mint a Hej halászok, Széles a Balaton vize, Ablakomba-ablakomba, Sárga kukorica szár, Nádi 

Jancsi, Nincs szebb madár a fecskénél, Erdő, erdő.., meg sok mást is. Mindig nagy sikerünk volt. 

Talán az egész falu eljött a Kultúrházba. Előadás után bál volt. Nagy bulik voltak. Vidékre is 

elmentünk, voltunk Fonyódon, Csurgón, Nagyatádon. Mindenhol nagy tapsot kaptunk. Busszal 

mentünk, vittük a ruhákat, citerákat. Leírom a szereplők nevét is: Tikos Éva, Budai Juliska néni, 

Garai Irén néni, Rezes Bözsi néni (Pali), Várhegyi Margit néni, Gere Rózsi néni, Szép Laci bácsi, 

Risza Kálmán bácsi, Bugovics Dezső, Fridrich Csaba, Fáró Imre, meg jó magam, Kánya Gézáné 

és Kánya Géza. Mindig velünk voltak még Nagy Karcsi meg az Ilu. Volt, hogy a Zsoldos doktor 

úrék is eljöttek az előadásra. Emlékszik még valaki? Már nem sokan vagyunk. Mindenki elment. 

Az Égi Színpadon játsszák el ugyanezt. 

Kánya Gézáné 

______________________________________________________________________________ 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után 

 

Hazánkban - 100 éven belül - másodszor került 

megrendezésre a NEK, melyre a magyar nép joggal büszke 

lehet. Mindkét alkalommal az egész világ szeme kis 

országunkra figyelt. 

A NEK a római katolikus egyház rendszeresen megrendezett 

eseménye. Mindig más-más ország fővárosát jelöli ki a 

Pápa. Célja az Oltáriszentség tiszteletének és 

megismerésének elmélyítése. 

Már Csernoch János esztergomi érsek, és kísérete 

Chicagóból történő hazatérésekor is szóba jött, 

megfogalmazódott az ötlet, hogy Budapest is rendezhessen 

NEK-et. 

Majd Serédi Justinián az új esztergomi érsek az 1929-ben 

tartott püspökkari értekezleten szorgalmazta a budapesti helyszínt. Ekkor már dátumot is 

megjelölt, Szent István királyunk halálának 900. évfordulóját, az 1938-as esztendőt. 
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Az 1938-as NEK alkalmával kis falunk is megmozdult. Kovács Fülöp János szervezésében egy kis 

csoport felutazott Budapestre a nagy vallási eseményre, hogy együtt imádkozhassanak, közösen 

részt vehessenek a szentmiséken, a NEK mindennapos programjain, és a záró szentmisén. 

Jelen volt az akkori Kegyurunk felesége gróf Hunyady Józsefné is, mint a NEK női 

propagandabizottságának ügyvezető elnöke. 

A Pápa ekkor nem volt jelen, a pápa követe Pacelli bíboros volt, aki később a XII. Pius (1939-

1958) néven került a pápák sorába. 

Amikor a Pápa követe Pacelli bíboros ide utazott a hazánkban megrendezett NEK-re, a vonat 

Balatonszentgyörgyön egy fél órát tartózkodott. A vörsi, balatonberényi plébániához tartozó hívek 

körmenetileg, zászlókkal elmentek Balatonszentgyörgyre a vasútállomásra. Köszöntéssel, énekkel 

és virágcsokrokkal üdvözölték Őt. 

Most is – 83 év múltán, szervezett formában – volt helyi résztvevője a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusnak. Az alábbiakban az Ő sorait olvashatjuk. 

 

Kovács „Hugi” Ilona 

helytörténet-kutató 

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

Tisztelt Olvasó! 

 

Elsőként fontos azt leszögezni, hogyha nem a keszthelyi premontreit választom, mint iskolát, akkor 

soha nem jutok el a NEK-re. Mi, mint résztvevők hasonló értékrendű emberek voltunk. Máshol 

nem kaphattunk volna ilyen élményeket. Jó volt azt látni, hogy sok a velem egykorú, és ők is, mint 

ahogy én sem úgy fogják fel az egészet, mint egy „nyugdíjas hobbyt” hanem, mint egy ajándék… 

Nem kellett magyarázkodni arról, hogy miért járok templomba, miért fontos a hit számomra így 

15 évesen. Nekem meglepő az, hogy a világon minden ember mást gondol a hitről, vallásról és 

mégis ott, akkor, abban a pillanatban senki nem foglalkozott ezzel. Mindenki magával törődött, 

nem a másikkal, hogy ki honnan jött és miért jött, hanem egy emberként imádkozva és énekelve 

tudtuk egyesíteni erőinket, így megerősítve hitünket is. Ezzel megismertem az emberiség egy 

másik oldalát. Már ezért is megérte elmenni. Még a mai napig, - ha visszagondolok az emlékekre 

– borsódzik a bőröm… Egy biztos, ez a „kaland” egy életre szóló élmény volt számomra. 

 

Nyers Romina 

2. o. középiskolás 

 

Forrás: A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve. Szent István-Társulat Kiadása. Budapest, 

1938. 

P. G. Maxwell-Stuart: Pápák krónikája. A pápaság története a pápák uralkodása szerint Szent Pétertől napjainkig. Móra 

Könyvkiadó, 2007. 

______________________________________________________________________________ 
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Bábtáncoltatós Betlehemezés Balatonberényben 

 

A „második vonal”  

A balatonberényi bábtáncoltatós betlehem 

nagyon régi. A fellelhető adatok szerint az első 

fából készült, három tornyos betlehemi házikót 

Kánya Bertalan asztalos készítette 1865-ben. Az 

eredeti ma Kaposváron található a Rippl-Rónai 

Múzeumban (1. sz. kép: leltári száma 72.29.1.1-

15). Jelenleg Balatonberényben tudomásom 

szerint három másolat található, ezek közül kettő 

formájában megegyezik az eredetivel, csupán a 

festés színe más, míg a harmadik kisebb és némileg eltér a többitől, de alapvetően azokhoz hasonló. 

(2. sz. kép: az 1981-ben Vörös József néhai plébános által készíttetett első másolat.)  

Mivel ez a betlehemi “házikó” a régebbi, első és ezzel 

betlehemeztek először, ezért úgy gondolom, hogy ezt 

nevezhetjük el az „első vonalnak”. Ennek történetét 

már több forrásból ismerhetjük. Most a későbbit, az 

1959-ben készült betlehem történetét igyekeztem 

összegyűjteni és közre adni. Fontos leszögeznem 

ugyanakkor, hogy természetesen csupán az időrendi 

megkülönböztetés céljából neveztem el “második 

vonalnak” ezt a betlehemet, az elnevezés nem jelent 

minősítést.   

  

Az emlékeimben még elevenen él, hogy 

kisgyermek koromban a bátyám (aki 5 évvel 

idősebb) és társai is házról-házra jártak az adventi 

időkben bemutatni a betlehemi játékot, ami 

Berényben élő szokás volt. Úgy tűnik, hogy 

párhuzamosan két csoport is működött, két 

betlehemi házikóval is járták a falut egy időben 

(1959-1961, 1965-1969). A “második vonalbeli” 

csapat néhány szereplőjére még magam is 

emlékeztem, így adatgyűjtésemet az ő 

felkeresésükkel, illetve az általuk elmondottak lejegyzésével kezdtem.  

Adatközlők: Takács Károly (született: 1947) és Takács Ottó (szül:1953) Tulman József (szül:1952) 

Gulyás Zoltán (szül:1948). 

 

2. sz. kép 

1. sz. kép 

3. sz. kép 
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A fából készült, fehérre festett házikót Baranyai József készítette el 1959-ben személy szerint 

Takács Károlynak. A bábok Takács Karcsi anyukája, Annus néni keze munkáját dicsérik. Mint 

feljebb már megjegyeztem, sok hasonlóság van a régebbi, eredetinek mondott betlehem és e között, 

de teljesen nem egyformák. Természetesen ez is eredeti, szerves része a berényi betlehemes 

hagyománynak, ugyanakkor később készült, jelenleg a Marcali Múzeumban található. 

Takács Károly és társai 1959-1961 között betlehemeztek a faluban. Gulyás Zoltán 

visszaemlékezése szerint ebben az időben egy másik csoport is járta a községet, még rivalizálás is 

volt közöttük. A betlehemet Takács Karcsiéknál őrizték, ott zajlottak a próbák is. 

Betlehemezők: Takács Károly, Sárdi István, Gulyás Zoltán, Nyers István (Serceg) és Ifi Géza. 

A betlehemi játékuk az alábbiakban részletesen leírt módon zajlott. 

Az őket követő csoport tőlük vette át és tanulta meg a szerepeket. 

A későbbi csapat 1965-1969 között járta a falut az advent kezdetétől szentestéig naponta, utcánként 

beosztva (Jómagam csak rájuk emlékszem halványan.) A cél kettős volt: egyrészt őrizni a faluban 

a betlehemezés hagyományát, másrészt egy kis zsebpénz keresni. A visszaemlékezők szerint ebben 

az időben már csak ez az egy csoport működött, amit az is igazol, hogy a korábbi, „eredeti” 

Betlehem ekkor került a kaposvári múzeumba. Az „első vonalas” betlehemi csoport ekkortájt tehát 

megszűnt. (A Rippl-Rónai Múzeum közlése szerint 1970-ben Gáts Tibortól „gyűjtötték” be a ma 

is náluk lévő darabot.). 

A csoport tagjai: Takács Ottó (1953) Sárdi László (1953) Németh Zoltán, Marton Kálmán 

(1952) 

Tulman József (1952) Ifi Géza (1947) 

Betlehemezők: 1 katona, 2 angyal, 3 pásztor (dadók). 

Bábok: 2 angyal, 2 pásztor, ördög, kéményseprő, Lackó. 

Öltözékük: A dadók bunda bekecset hordtak, amihez láncos bot társult, az angyalok hétköznapi, 

újszerű ruhát viseltek, míg a katona katonai sapkában, zubbonyban feszített, továbbá díszkarddal 

volt „felszerelve”. 

A szereposztás a fenti csoportban rendszerint a következő volt: a két angyalt Takács Ottó és Sárdi 

László alakította, ők vitték be a házba a betlehemet. A bábok táncoltatását Takács Ottó végezte. 

A dadók szerepében Marton Kálmán, Tulman József, Németh Zoltán tűnt fel, míg a katona Ifi 

Géza volt. 

A betlehemi játékuk némileg eltér az ismert (“első vonalbeli”), több forrásban is leírt változattól, 

és a következőképpen zajlott: 

Katona csengetése: 

Szöveg: Szabad-e tisztességes hajlékukba betlehemi kis Jézuskát jászolával bevinni? 

Válasz a házigazda részéről: igen (A katona bemegy) 

Katona: Állj félre te banya sárkányfejű kofa nem azért jöttem, hogy szemedet, szádat nézzem, 

hanem angyalok által kis Jézuskát hirdessem. 
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Betlehem bevitele: A két angyal beviszi a betlehemet a lakásba és menet közben az alábbit 

éneklik: „Pásztorok ne féljetek utánam siessetek….” 

Bábtáncoltatás: két angyalbábu táncoltatása a betlehemben a következő énekkel: „Menyből az 

angyal” 

Dadók behívása: 1. Gyere be te dadó mert ott kint megfagyó! (mondókájában keresi testvérét és 

öregapját) 

2. Bejön a következő dadó, ő is testvérét és öregapját keresi. 

3. Bejön a harmadik, ő gyermekeit keresi és örülnek, hogy mindnyájan megvannak. 

 

Bábtáncoltatás: két pásztor bábú táncoltatása az alábbi ének mellett: „Pásztorok keljünk fel, 

hamar induljunk el...” 

Dadók álmodása: 

1. Kedves testvérem, te mit álmodtál? Szöveg… (A pásztorok álma változó szövegű volt, kivéve 

az öreg dadót aki mindig ugyan arról az álomról mesélt, Jézus születését álmodta meg.) 

2. Hát te, kedves testvérem, mit álmodtál? Szöveg… 

3.Hát te, kedves öregapám, mit álmodtál? Szöveg… 

Bábtáncoltatás: Ördög-kéményseprő verekszik  

Énekelve: “Vígan zengjetek citerák, Jézus született...” 

Bábtáncoltatás: Lackó táncoltatás énekelve: „Hallod-e, te Lackó, mi a dolgod...” 

Betlehemezés vége: A házigazda megköszöni a betlehemi „előadást”, adományt ad a 

betlehemeseknek. 

A betlehemesek megfogják a betlehemet és kifelé a lakásból ezt éneklik: „Elindulának és el is 

jutának Szűzmáriának jó estét mondának, Csorda pásztorok midőn betlehembe…” 

 

Köszönöm a visszaemlékezők segítségét, külön köszönet Takács Ottónak, aki nagyon pontosan és 

részletesen elmondta nekem a „második” betlehemes történetet. 

Gazda Jánosné 

 

Sport 

 

Férfi bajnokságok 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk győzelemmel zárta az őszi szezont. Ezzel 

a győzelemmel a 14. helyen várhatjuk a tavaszi rajtot. Az őszi szezon nem 

kedvezett labdarúgó csapatunknak, bízunk a sikeresebb tavaszi 

folytatásban. 

Ifjúsági csapatunk nagyarányú győzelemmel zárta az őszi időszakot. Az 

őszi bajnokságot a hetedik helyen végezte fiatal csapatunk. 



V. évfolyam, 9. szám 2021. december 

 

24 
 

Eredmények:  

BÖHÖNYE KSE – BALATONBERÉNYI SE        6-3 (4-2) U19: 3-1 (1-0) 

BALATONBERÉNYI SE – BALATONSZABADI SE  3-2 (2-0) U19: 2-3 (2-1) 

MEZŐCSOKONYA SE – BALATONBERÉNYI SE  7-2 (3-0) U19: 2-2 (1-0) 

BALATONBERÉNYI SE – ÖREGLAKI MEDOSZ SE  2-2 (1-1) U19: Elmaradt 

BALATONFÖLDVÁRI SE – BALATONBERÉNYI SE  5-1 (3-1) U19: 6-0 (1-0) 

BALATONBERÉNYI SE – ÖREGLAKI MEDOSZ SE  6-2 (2-0) U19: 11-1 (5-1) 

        

Női bajnokságok 
Női labdarúgó csapatunk utolsó őszi mérkőzése elmaradt. Csapatunk a negyedik helyről várhatja 

a tavaszi folytatást.  

Az U16-os leány csapatunk az utolsó őszi mérkőzésen vereséget szenvedett. E vereségtől 

függetlenül nagyszerűen szerepelt első bajnoki idényében a csapat.  

 

Eredmény: 

BALATONLELLE SE – BALATONBERÉNYI SE 7-0 (3-0) 

 
Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 


