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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 

Október 6-án 17 órakor a templomkertben 

emlékeztünk az aradi vértanúkra.  

A Himnusz közös éneklése után a Nyugdíjas 

Egyesület dalkörének előadásában meghallgattuk a 

„Jaj, de szépen süt az őszi napsugár” című dalt. Ezt 

követően Horváth Péter, alpolgármester ünnepi 

beszéde következett. Ángyán Veronikától a Régi 

Magyar Himnuszt hallgathattuk meg. Ezután 

Druskóczi Tünde polgármester, valamint a 

képviselőtestület tagjai megkoszorúzták az 

emlékművet és mécseseket gyújtottak a megjelentek, majd Barjákné Martin Judit szavalt el az 

alkalomhoz illő verset: Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk című művét. A megemlékezés a Szózattal 

zárult.  

Horváth János 
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Döntött a képviselő-testület 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2022.(VIII.18.) 

határozata önkormányzati hozzájárulásról gyermekétkeztetéshez 

A képviselő-testület megismerte Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Polgármesterének 

kérelmét és támogatja a településenkénti arányos, gyermekek által igénybe vett szolgáltatásra eső 

költségvetési hiány, Balatonberény esetében 431.940 Ft átvállalását a szolgáltatás 

zavartalanságának megőrzése érdekében, valamint a hozzáárulás összegét a 2022. évi költségvetés 

tartalék terhére biztosítja és felkéri a Polgármestert, hogy Balatonkeresztúr Község 

Önkormányzata részére az összeg kifizetéséről gondoskodjon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2022.(VIII.18.) 

határozata az ”Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022” pályázatban a 

ravatalozó épület felújítására kivitelező kiválasztásáról 

A képviselő-testület az MFP-ÖTIF-2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022 

pályázati eljárásban a ravatalozó épület fejlesztése, felújítása kivitelezésére az eljárás nyerteseként 

kihirdeti az érvényes ajánlatot adott: Somogy Építőipari Kft. 8825 Pat, hrsz: 224, képviseli Kozáry 

András kivitelezőt a megajánlott bruttó 19.558.008.-Ft vállalási díj elfogadásával és 2023. június 

30-i teljesítési határidő megállapításával, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázattal 

elnyert támogatási összegen felül szükséges önerő összegét, 1.844.256.- forintot a 2023. évi 

költségvetés terhére biztosítja.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2022.(VIII.18.) 

határozata az ”Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022” pályázatban 

lefolytatott beszerzési eljárás bírálatáról 

A képviselő-testület az MFP-ÖTIF-2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése 2022 

- Ravatalozó felújítása és ravatalozóhoz kapcsolódó 24 fülkés urnafal kialakítása - kivitelezési 

munkák elvégzésére indított, a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos verseny-eljárásban 

megállapítja: 

a) A ravatalozó épület fejlesztése, felújítása kivitelezésére az eljárás nyerteseként kihirdeti az 

érvényes ajánlatot adott: Somogy Építőipari Kft. 8825 Pat, hrsz: 224, képviseli Kozáry András 

kivitelezőt a megajánlott bruttó 19.558.008.-Ft vállalási díj elfogadásával és 2023. június 30-i 

teljesítési határidő megállapításával. A képviselő-testület elkötelezettséget vállal arra, hogy a 
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pályázattal elnyert támogatási összegen felül szükséges önerő összegét, 1.844.256.- forintot a 

2023. évi költségvetés terhére biztosítja.  

b) A ravatalozóhoz kapcsolódó 24 fülkés előre gyártott urnafal kialakítása, kivitelezésére az 

eljárás nyerteseként kihirdeti az érvényes ajánlatot adott: MODUL-AL AMV Hungary 1106 

Budapest, Porcelán u. 3-9. képviseli Kovács Csaba kivitelezőt a megajánlott bruttó 5.647.596.-Ft 

vállalási díj elfogadásával és 2023. május 30-i teljesítési határidő megállapításával. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2022.(IX.13.) határozata 

a Múltház Múzeum felújítása kapcsán a nyílt közbeszerzési eljárásban érkezett kivitelezési 

ajánlatok bírálatáról 

I. A képviselő- testülete a Múltház múzeum felújítására és fejlesztésére indított közbeszerzési 

eljárást, a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján - figyelemmel arra, hogy a rendelkezésére álló 

anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 

ajánlatot tett ajánlattevővel - eredménytelennek nyilvánítja. 

II. Kezdeményezi a Veszprém- Balaton 2023 Zrt-nél - mint támogató szervezetnél a projekt 

műszaki tartalmának csökkentését és a támogatási okiratban előírt pénzügyi ütemterv és befejezési 

határidő módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2022.(IX.13.) határozata 

az étkezési térítési díj hozzájárulásról 

A képviselő-testület a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda által biztosított óvodai és iskolai 

teljes összegű térítési díjat fizető balatonberényi gyermekek esetében 2022. október 1. napjától 

- az iskolai menza (egyszeri) étkezéshez 50 Ft 

- az iskolai napközihez (háromszori étkezés) 80 Ft, 

valamint 

a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda által biztosított iskolai napközis (napi háromszori) 

étkezésért 50 %-os térítési díjat fizető balatonberényi gyermekek esetében 2022. október 1. 

napjától  

- az iskolai napközihez (háromszori étkezés) 40 Ft 

hozzájárulást nyújt.  

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2022.(IX.13.) határozata 

a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről 
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A képviselő-testület – a PTKI Bizottság tájékoztatása alapján – megállapítja, hogy a megválasztott 

polgármester, alpolgármester, képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségüknek eleget tettek. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2022.(IX.13.) határozata 

a KOMA nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítéséről 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az Mötv. 38.§ (4) bekezdése alapján a megválasztott 

polgármester és képviselők, nem képviselő bizottsági tagok eleget tettek a köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történő felvételi kötelezettségüknek. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2022.(IX.13.) határozata 

a marketing-kommunikációs terv kidolgozásáról 

A képviselő-testület az előterjesztést megismerte, megtárgyalta és úgy döntött, hogy 

Balatonberény marketing és kommunikációs tervéről a 2022. november havi soros ülésen dönt és 

felkéri Horváth Péter alpolgármestert annak előkészítésére. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2022.(IX.13.) határozata 

a megbízási szerződés megkötéséről az önkormányzat informatikai rendszerének 

karbantartására 

A képviselő-testület Toronyi Zsolt egyéni vállalkozóval az önkormányzat számítástechnikai 

rendszerének karbantartására, javítására megbízási szerződést köt az előterjesztés szerinti 

tartalommal, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2022.(IX.13.) határozata 

a Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozásról 

A képviselő-testület csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához, melynek 

„Általános Szerződési Feltételeit” elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

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

során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

______________________________________________________________________________ 
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Tisztelt Lakosok! 

 

Az egyetemes gázszolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos 7/A. §-a alapján lehetőség van arra, hogy a 

többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. 

 

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – 

társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, 

osztatlan közös tulajdonú ingatlanban élnek, ahol legfeljebb 4, egymástól elkülönülő (azaz 

önálló) lakásrendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik. 

A lakás rendeltetési egységek számáról kérelem alapján a jegyzők adnak ki hatósági 

bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül. 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy  
1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;  

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.  

Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult 

állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle lefolytatását követően adható ki. 

Az eljárás során a jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési 

egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági 

bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi. 

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a 

földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat 

benyújtását követő hónap első napjától fogja biztosítani a kedvezményt. 

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem 

egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása 

érdekében az eljáró hatóság felé jelzi. 

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy 

vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - 

fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így 

vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a 

lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás 

vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem 

folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.  

A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

az alábbiak szerint rendelkezik: 

Lakás 

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek 

lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi 

helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, 

szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség 

stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé 
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a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, 

b) a főzést, mosogatást és az étkezést, 

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-

tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 

lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). 

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, 

huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely 

lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a 

jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. 

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 

alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti 

alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, 

helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. 

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő 

szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 

A kérelem benyújtható:  

- személyesen a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr, 

Ady E. u. 52.), valamint annak Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 

1.), 

- postai úton (8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), 

- e-mail-ben (iktato@balatonkeresztur.hu), vagy 

- e-Papíron. 

Az eljárás megkönnyítése céljából hivatalunkban rendelkezésre áll egy kérelem nyomtatvány, 

melynek alkalmazása nem kötelező, de aki igényli, a hivatalban beszerezheti. 

Balatonkeresztúr, 2022. szeptember 13. 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 

______________________________________________________________________________ 

Kisállat ivartalanítás támogatása kérhető 2022 év 2. félévben 

 

Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van. 

2022. januártól az állatok szaporítása büntethető cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló állatok 

számának csökkentése érdekében az állatok ivartalanítására buzdítunk. 

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének támogatását? 

Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat udvaron tartók kérhetik az 

ivartalanítási költségek támogatását. Jelentkezni 2022. november 10-ig (vagy a támogatási keret 

kimerüléséig) a +36209298181 telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, pontos cím, 

email megadásával lehet. Az állatvédelmi támogatásról bővebben a www.zug.hu Állatbarát Web 

Kuckó oldalon lehet. 

A program támogatója: Miniszterelnöki Kabinetiroda - Magyarország Kormánya 

https://zug.hu/
https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda
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TÁJÉKOZTATÁS  

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzata a tanévkezdés 

megkönnyítése érdekében a balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos 

általános iskolás és középiskolás tanulókat a szülő, törvényes képviselő kérelme alapján 

egyszeri iskolakezdési támogatásban részesíti, ha az igénylő nyilatkozata szerint a családban az 

egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének tízszeresét (285.000 Ft-ot). 

A támogatás összege 15.000 Ft. 

A támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel 

2022. szeptember 1-től 2022. október 31. napjáig. 

Az igényléshez kérelem nyomtatványt kell kitölteni.  

A támogatás megállapításának további feltételei: 

- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása, valamint 

- a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása 

Az iskolakezdési támogatás az önkormányzat házipénztárából vehető fel 2022. szeptember 1-től 

október 31. napjáig. 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

 

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a 2023. 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 

2022. november 3. napjáig. 

A képviselő-testület a benyújtott pályázatokat 2022. december 5. napjáig bírálja el. 

A pályázók a döntésről 2022. december 6. napjáig fognak értesítést kapni az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül. 

______________________________________________________________________________ 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Szociális célú tűzifa igényelhető 

 

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján az 

önkormányzat a rendelkezésére 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  

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a 91.200 Ft-ot, 

aa) egyedülálló személy esetén havi jövedelme a 105.450 Ft-ot, 

ab) 70 év feletti házastársak vagy élettársak esetén az egy főre számított havi jövedelem a 

102.600 Ft-ot, 

ac) egyedülálló 70 év feletti személy esetén havi jövedelme a 108.300 Ft-ot 

nem haladja meg, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, erről nyilatkozik és 

c)  tűzifa támogatásra irányuló kérelmét legkésőbb 2022. november 4. 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 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt meghaladó 

jövedelem esetén is megállapítható szociális célú tűzifa támogatás. 

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 erdei m3 lehet. 

A tűzifa térítésmentes kiszállításáról a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési 

Közhasznú Nonprofit Kft gondoskodik legkésőbb 2023. 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), vagy letölthető a 

www.balatonbereny.hu/önkormányzat/formanyomtatványok oldalról. 

______________________________________________________________________________ 

http://www.balatonbereny.hu/önkormányzat/formanyomtatványok
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Temető takarítás 

 

 

 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Hamarosan eljön „Mindenszentek” és „Halottak napja” ünnepe, 

amikor gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink 

emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az 

a célja, hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak 

sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell 

megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen 

maradjanak lakhelyükben.  

A balatonberényi temetőben sok az olyan sírhely, aminek nincs gondozója és senki nem gyújt rajta 

gyertyát. Az ilyen sír szomorú látvány és rontja az egyébként szépen rendben tartott temető 

összképét.  

Kérem, fogjunk össze és tegyük rendbe közösen a gazdátlan sírokat, hiszen közös érdekünk, hogy 

méltó körülmények között tisztelegjünk elhunyt szeretteink, barátaink, ismerőseink sírhantja felett 

és gondoljunk azokra is, akikre már nem gondol senki, hogy ennyivel segítsük őket azon az úton, 

ami az örök haza felé tart. 

Október 15-én (szombat) 10-órától tisztelettel várjuk azon segítőket, akik részt vennének a közös 

munkában. A teendők végeztével pedig egy közös ebédre hívunk mindenkit a temető melletti 

Ifjúsági táborba (Erdei Iskola). 

Kérem, feltétlenül hozzanak magukkal kerti szerszámokat, eszközöket! 

Gyülekezés, megbeszélés 10 órakor a ravatalozó épülete előtt. 

Bízom az összefogás erejében és számítok Önökre! 

Druskóczi Tünde 

polgármester 
Kép forrása: https://felvidek.ma/2019/11/mindenszentek-es-halottak-napja-2/ 

 

  

„A halottakhoz való hűség a legjobb 

jellemek sajátja.” Gergely Ágnes 

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 október 30.! 

 

  

https://felvidek.ma/2019/11/mindenszentek-es-halottak-napja-2/
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Országos sertésszámlálást tart az állategészségügyi hatóság 

 

Országszerte korcsoportonként összeírják a sertéseket a 

járási állategészségügyi szakemberek 2022. november 

végéig.  

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni eredményes 

védekezéshez kulcsfontosságú, hogy naprakész adatok 

álljanak a hatóság rendelkezésére, valamint, hogy az állattartók megfelelő ismeretekkel 

rendelkezzenek a betegségről és tisztában legyenek az állattartásból fakadó kötelezettségeikkel. 

Ennek biztosításához dr. Bognár Lajos országos főállatorvos 2022. augusztustól november végéig 

az ország teljes területén elrendelte a sertéstartó gazdaságok felkeresését, a sertésállományok 

korcsoportonkénti összeírását, valamint ezzel egyidőben az állattartók informálását, 

járványvédelmi tájékoztatását.  

A cenzus során a szakemberek – az állattartásra vonatkozó általános előírások felfrissítése mellett 

– több, a járványhelyzet miatt a sertéstartók estében kiemeltem fontos kötelezettséget is 

átbeszélnek a tartókkal. Többek között, hogy milyen változásokat és egyéb eseményeket kell 

haladéktalanul jelenteni a területi állategészségügyi hatóságnak (pl. tartás befejezése, 

szüneteltetése, újraindítása; tartási hely változása; házi vágás a fertőzött területeken). Mindezeket 

a tudnivalókat, valamint a „Jó Sertéstartási Gyakorlat” útmutatót nyomtatott formában is átadják a 

sertéstartók részére. Azokban a gazdaságokban, ahol 2022-ben már megtörtént a cenzus, a 

számlálást nem végzik el ismét, azonban a járványvédelmi és általános tájékoztatásra esetükben is 

sor kerül. Ne feledjék! Az ASP szempontjából fertőzött területeken a házi vágást 48 órával a 

tervezett időpont előtt be kell jelenteni a járási hivatalnak. Az érintett területekről interaktív 

térképünkön vagy kereshető adatbázisunkban tájékozódhatnak. 

______________________________________________________________________________ 

Tájékoztatás a települési ügysegédek ügyfélfogadásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadása a következők szerint alakul: 

Helyszín: Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Az alábbi csütörtöki napokon 14.30 és 16.00 között: 

2022. november 03. 

2022. december 08. 

Az ügysegédeknél intézhető ügyekről tájékoztatás kérhető a 70/698-8936-os telefonszámon. 

További információk a www.kormanyablak.hu weboldalon, a 1818-as telefonszámon. 

 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/902001/J%C3%B3+Sert%C3%A9start%C3%A1si+Gyakorlat_191010.pdf/944c5e1e-fdfd-36e1-e55f-6a5d68380af7
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
https://portal.nebih.gov.hu/hu/asp_telepulesek
http://www.kormanyablak.hu/
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

2022 nyári programok beszámoló 

 

Május 1. Egészség- és sportnapon sok programmal vártuk a családokat, az idén először a strandon 

megrendezett eseményre. A programban több civil szervezet is aktívan részt vett. A program teljes 

szervezéséért a Művelődési Ház felelt. A Magyar Tenger Vízisport Egyesület, a Balatonberényért 

Egyesület, a Vöröskereszt helyi szervezete és a Nyugdíjas Egyesület jelentős munkával támogatta 

a rendezvény megvalósulását. A Marcali Rendőrkapitányság gyermekeknek szervezett ügyességi 

versenyt, valamint életmódtanácsadással várta az érdeklődőket az Egészségfejlesztési Iroda. A 

gyermekek nagy kedvence volt a légvár, és a Czinder-testvérek által tartott Szöcske-torna és zenés 

táncos aerobik. 

Június 25. „Holnap búcsú lesz…” zenés esten Szabó Ádám nagysikerű fellépését követően a Start 

tánczenekar műsora szórakoztatta a közönséget. Többen táncra perdültek. Nagyon köszönjük a sok 

pozitív visszajelzést. 

Július 2.  Balatoni legendák nyomában - Mesefesztivál az idén is nagy sikert aratott. A községi 

strandon több száz érdeklődő vett részt az egész napos családi programokon.  Biztonságban a 

szünidő alatt - rendőrségi workshopon - az érdeklődők tanúbizonyságot tettek ügyességükről, 

KRESZ ismeretükről. A legügyesebbek ajándékot is kaptak.  Az elmaradhatatlan játékok: mint a 

mesevár - légvár, népi játszótér, elektromos kisautó „Üveghegy”- mászó-fal, „Repülő” trambulin 

az idei évben is nagyon sok gyereknek jelentettek felejthetetlen élményt. Hiszen ezeket a 

szolgáltatásokat más településeken csak akkor vehetik igénybe a gyermekek, ha a szülők fizetnek 

érte, ez nálunk minden évben ingyenes, mivel az önkormányzat egésznapra bérli az eszközöket. A 

játékok mellett volt meseszövés Nyárády Rita meseterapeutával, origami papírhajtogatás, 

papírhajó készítés, aszfaltrajzverseny a Balatonról, rongybaba készítés, csillámtetoválás. „Mami” 

mesékkel várta a gyermekeket és felnőtteket az öregfűzfa alatt, ahol Balatoni legendákkal 

ismerkedtek meg hallgatók. A Marcali Művelődési- és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Mozgó 

Kultúrházi programokkal: TársasBázissal és Hasznostárgyak, tárgyalkotó kézműves 

foglalkozással várta az érdeklődőket, dekupázs technikával és a gyöngyfűzés rejtelmeivel Vejtei 

Gabiék asztalánál ismerkedhettek meg az érdeklődők. Fél négytől a Pódium Színház előadásában 

egy Mátyás királyról szóló történet került bemutatásra, melyben a kicsik aktívan részt vehettek. 

Játszunk együtt!!! - interaktív családi vetélkedőre és kvízjátékra több mint 30 család nevezett be. 

17.00 órától Szöcske torna: játékos, zenés koordináció fejlesztő, táncos, versenyfeladatokkal várta 

a mozgásra vágyókat Gángó-Czinder Enikő és Kovács-Czinder Kinga, kiknek a vezetésével 

jókedv garantált volt. A résztvevők között sok éve visszajáró családokkal is találkoztunk, akik 

elmondták, direkt emiatt a program miatt jönnek el hozzánk minden évben. Köszönjük nekik, hogy 

falunk jó hírét viszik haza, és évről évre több látogató érkezik a Mesefesztiválra. 

Balatonberényi nyári zenés és színházi estéknek az idei évtől a Művelődési Ház adott otthont. 

Ennek több oka is van. Vannak olyan műfajok, amelyek zárt térben sokkal élvezhetőbbek, persze 



VI. évfolyam, 7. szám 2022. október 

 

12 
 

az sem elhanyagolható, hogy az időjárás viszontagságainak sem vagyunk kitéve, valamint a 

gazdasági oldala miatt is indokolt a Művelődési Házban tartani ezeket a programokat. Hiszen a 

szabadtéri színpadnál bérelni kell a technikát hozzá, mely alkalmanként 1,5 millió forint, és ekkor 

még nincs fellépő, nincsenek engedélyek. Kicsit tartottunk tőle, hogy a nyári melegben lesz-e 

érdeklődés a programokra:  

Július 9. Pódium Színház Eladó a férjem című előadása teltházzal ment, 3-szor tapsolta vissza a 

közönség a művészeket.  

Szintén teltházas előadás volt  július 15-én a „HOL 

VAN AZ A NYÁR....." című operett, nosztalgia, 

nóta műsor Tóth Évával és Leblanc Győzővel.  

A három bábszínházi programon sem volt üres 

hely, ezek a darabok is szép sikert arattak.  

 

Július 21. Adamik Anna - zongora, Martin Merker 

- cselló, Julia Scheurle – cselló, Corinna Scheurle - 

Mezzoszoprán családi hangversennyel 

örvendeztette meg a komolyzene szerelmeseit. 

Igaz, ezen a programon kevesebben voltunk, mégis 

a lelkes közönség háromszori vastapssal jutalmazta az Európai szinten elismert művészeket. 

Köszönjük nekik, hogy minden évben ingyen játszanak nekünk.  

Augusztus 5-én a Csíkszentimrei testvértelepülésünk fúvószenekara, a Szent Imre Fúvószenekar 

adott nagysikerű szabadtéri térzenét a strandon. Az 

öböl a zene hívószavára hamarosan megtelt 

hallgatósággal. Őket is többször visszatapsolta a 

közönség.  

2022. augusztus 12-én Csillagles túrát szerveztünk 

a Hamvas Béla Kilátóhoz. Több mint 60 fővel 

vártuk, hogy besötétedjen, és láthassuk az 

augusztusi égbolton a csillaghullást. Egy amatőr 

csillagász Várallyai Zoltán egy különleges távcsővel készült az estére, hogy jobban láthassák az 

érdeklődők ezt a nem mindennapi eseményt. Az időjárás azonban nem volt kegyes hozzánk, az 

égbolt többnyire borult volt, így sajnos a Perseidák meteorraj láthatatlan maradt számunkra. a Hold 

és a Vega csillag azonban párszor kibújt a felhők mögül, így az érdeklődők legalább a 

holdkrátereiben gyönyörködhettek. Két pincetulajdonos meg is vendégelte a túrázókat, köszönjük 

Horváth Péternek a finom bort, és a szomszédjának a szíves vendéglátást. 

Augusztus 20-i hagyományőrző Szent István napi rendezvényünk ünnepi szentmisével és 

kenyérszenteléssel kezdődött. A parton az Eurodance Táncszínház „István a király ” című 

előadását a PTE Brass Fúvószenekar ünnepi műsora követte. Az idén a zenés tűzijáték a parton 
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zajlott. A nagyszámú nézőközönség örült ennek a megoldásnak. Az idősek csak átfordultak a 

Balaton felé és ülve nézhették a több mint negyedórás látványosságot. Rengeteg pozitív 

visszajelzést kaptunk. Ez a kísérleti megoldás sokak tetszését elnyerte. A nagyobb tér, a jobb 

láthatóság, a nézőknek nagyon tetszett. A költségek csökkentése mellett (hiszen nem kellett külön 

hangtechnikát bérelni a tűzijátékhoz) az eredmény magáért beszélt. Amit a jövőre nézve érdemes 

megfontolni, hogy a 20-ai rendezvényre, ha marad a helyszín, a helyi vendéglátósoknak fel lehetne 

ajánlani a kitelepülés lehetőségét. A programot a Wanted zenekar koncertje zárta. Ők is szépszámú 

közönségnek örvendhettek, hiszen így a tűzijáték után sokan maradtak az ő fellépésükre is.  

Augusztus 21-én a partra tervezett térzene helyszíne az utolsó pillanatban változott meg, a nagyon 

erős északi szélben a parton nem lehetett megtartani a műsort, ezért a szervezők a kultúrház mellett 

döntöttek. Kb. 10 perces csúszással indult a koncert. A nagyterem megtelt. A Balmazújvárosi 

Veterán Úttörőzenekar a fúvós zenekedvelőknek nyújtott felejthetetlen élményt.  

Szeptember 10-én újra felelevenítettük a szüreti 

mulatság hagyományát. 4 lovas kocsi, 2 traktor és egy 

utánfutó telt meg a felvonulókkal. (Több mint 70 fő 

vett részt.) A megállóhelyeken két tánccsoport műsort 

adott. Tüskés Balázs vállalta kisbíró szerepét, a bíró 

Egerszegi Péter, a bíróné pedig Augusztényi Brigitta 

volt. A Korona étterem igazán kitett magáért, a 

felvonuláson résztvevőket vendégül látta. Az étterem előtt kialakított pulton üdítővel, frissítővel, 

és persze borral kínáltak mindenkit. A falubeliek közül páran pogácsával, pálinkával, borral várták 

a menetet, - mint régen,- köszönjük ezt a nagyon szép gesztust. Persze a kocsikon levő italokból 

mi is kínáltuk a nézőket. Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek feleleveníteni ezt a hagyományt, és 

kijöttek megnézni, hiszen csak így van értelme.  Este a szüreti buliba Tüsi retró diszkóval várta a 

mulatni vágyókat. 98 fő jött el, ami nagyon jónak számít, éjjel 3.00 órakor az utolsó fecskék is 

lassan haza indultak. Köszönjük a falu lakóinak, civilszervezetinek, vállalkozóinak a sok segítséget 

és a nagyon szép és értékes tombolatárgyakat. 

Összességében 2022 nyári rendezvényi nagyon jól sikerültek. A nagy rendezvényeket példaértékű 

összefogás jellemezte. Köszönjük az önkormányzatnak az anyagi forrás biztosítását, a 

Településüzemeltetési Kft-nek a rendezvényeken a háttérmunkák pontos elvégzését.  

Nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Művelődési Ház munkatársainak Varga Paméla 

Mariettának, Pék Csillának, és Egerszegi Péternek a lelkes és pontos munkájukat, hisz nélkülük a 

rendezvények nem jöhettek volna létre. 

Igazi közösségi összefogással nagy dolgokat tudunk még megvalósítani. Ennek jegyében 

tervezzük együtt a jövőt!- várjuk ötleteiket, amivel színesíthetjük, javíthatjuk programjainkat. 

Köszönjük a sok segítséget, és a rendezvényeinken való részvételt. 

Barjákné Martin Judit 

______________________________________________________________________________ 
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Elkészült a Balatonberény – Balatonszentgyörgy – Vörs kerékpárút 

 

„Átadták a Balatonberényt 

Balatonszentgyörggyel és Vörssel összekötő 10,6 

kilométeres kerékpárutat. A beruházás összértéke 

470 millió forint. A három település közösen 

pályázott a fejlesztésre, mely idegenforgalmi 

szempontból is jelentős. 

Balatonberénynél csatlakozik a balatoni 

bringakörútba az új kerékpárút. Az országúti 

kijelölések mellett 5,5 kilométeren épült új 

nyomvonal. Először a helybéli iskolás gyerek tekerhettek végig az új, biztonságos úton. A 

kerékpárút idegenforgalmi szempontból is jelentős, de a helyiek is kihasználhatják.  

Horváthné Kánya Enikő a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola pedagógus szerint a 

gyerekeknek nagy öröm ez a kerékpárút, hiszen könnyen megközelíthető ezáltal a balatonberényi 

Balaton-part. 

A beruházásban résztvevő önkormányzatok nagy lehetőséget és előrelépést látnak az új 

kerékpárútban.  A fejlesztéssel három háttértelepülés csatlakozik be a balatoni vérkeringésbe. 

Farkas László , Balatonszentgyörgy polgármestere: „Ők is csatlakozzanak be ebbe a turisztikai 

látványosságözönbe, amit itt a Balaton-part nyújt, hiszen a Kis-Balaton települései, illetve ezek a 

háttértelepülések, amelyek a nyári szezonban munkaerővel és látványosságokkal kiszolgálják a 

közönséget.”  

A magyarok sokkal tovább  élhetnének, ha heti két és fél 

órát intenzíven mozognának. Ennek egy igen kiváló 

formája a kerékpározás, amely nemcsak egészséges, 

hanem egy nagyszerű élmény is.  

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős 

államtitkár: „Ha megnézzük a statisztikákat, akkor a 

magyarok egészségi állapota elég siralmas. Most jelent 

meg egy kutatás, hogy évente a halálesetek 9 százalékáért 

a mozgáshiány felelős. Az én feladatom, hogy megteremtsük a lehetőséget arra, hogy az emberek 

mozogjanak. Ebből a szempontból a kerékpárutaknak nagyon nagy jelentősége van. Egyrészt 

szabadidőiben is lehet kerékpározni, másrészt ki lehet használni mozgásra a munkába járásnak az 

idejét is.”   

A régió fejlesztése tovább halad, hiszen tervezés alatt van a Balatoni körutat Marcalival összekötő 

kerékpár út.” 

Hársfalvi Ákos - Keszthelyi TV 

A cikk és a képek forrása: https://tvkeszthely.hu/hirek/9627-elkeszult-a-kerekparut-balatonbereny-es-vors-

kozott?fbclid=IwAR1Xt0B4gXffDLxPyu2RHYEHK7yzDMQ-nUINfIG-1pyDMYQLQLTauJHn9mY 

______________________________________________________________________________ 

https://tvkeszthely.hu/hirek/9627-elkeszult-a-kerekparut-balatonbereny-es-vors-kozott?fbclid=IwAR1Xt0B4gXffDLxPyu2RHYEHK7yzDMQ-nUINfIG-1pyDMYQLQLTauJHn9mY
https://tvkeszthely.hu/hirek/9627-elkeszult-a-kerekparut-balatonbereny-es-vors-kozott?fbclid=IwAR1Xt0B4gXffDLxPyu2RHYEHK7yzDMQ-nUINfIG-1pyDMYQLQLTauJHn9mY
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A két testvér 

 

A Hold köszönti a Napot: Jó reggelt testvérem, most te következel! Én egész éjjel az égen voltam, 

és a csillagokkal világítottam. Megkértem a szelet, hogy a felhőket ne hozza elém. Dolgoztam is, 

a Tejutat lesöpörtem, a Fiastyúkot és a kiscsibéket megetettem. Húztam a nagy Göncölszekeret, a 

Kis-Göncöl meg rajta volt és nagyokat kacagott. A Földre is lenéztem. Segítettem a padon ülő 

szerelmes párnak, hogy a fiú megtalálja a lány kezét és közben suttogja: nézd, kedvesem, milyen 

szép a Hold! A szellő virágillatot hoz felénk, érzed a boldogságot? Mámoros ez az éjszaka, még 

egy kicsit én is berúgtam. Most már sokat meséltem neked, kicsit elfáradtam, meg el is 

álmosodtam. Na, megyek, este majd újra eljövök. 

A Nap csak hallgatta és közben majdnem elaludt. Aztán eszébe jutott, hogy most ő a soros. Elindult 

az égaljáról és egyre feljebb kúszott, az embereknek boldogságot hozott. Melengette a zöldellő 

réteket, a legelésző bárányokat, a búza táblákat, a  piros pipacsokat, a kék búza virágokat, a sárga 

repcét, napraforgót. A madarak is hívogatták: minket is simogass meg a sugaraiddal! Jaj, már olyan 

melegem van! Törölgette a homlokát. A fák megsajnálták: küldünk neked egy kis szellőt, eléd egy 

bárány felhőt, hogy egy kicsit sziesztázhass. Igaz, hogy a Hold sem pihent. Jó, de olyan hosszú ez 

a nap, és még annyi dolgom akad! Az emberek is hozzám jönnek, hogy a vízparokon barnítsam le 

a testüket, hát, néha kicsit megégetem őket. Van, aki meg azt kívánja, hogy egy kicsit hűvösebb is 

lehetnék. Most már elég mára, igyekszem az égaljára. Az emberek meg csak ámulnak, milyen szép 

ez a napnyugta! Sötétedik, a világ elcsendesedik, aztán jön a Hold. Mi mindig megegyezünk, 

hiszen olyan jó testvérek vagyunk! 

 

Balatonberény, 2022. 10. 06.         Kánya Gézáné 

 

______________________________________________________________________________ 

Idősek napjára 

 

Tisztelt Szépkorú Berényiek! 

 
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Idősek Napja alkalmából itt a Berényi 

Hírlap hasábjain keresztül! Engedjék meg, hogy Sarkadi Sándor szavaival élve kívánjak 

Önöknek minden jót, egészséget, derűt és azt, hogy családtagjaik szeretete ragyogja be 

mindennapjaikat. 

 

„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. 

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek. 

Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. 

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” 

A szerk. 

______________________________________________________________________________ 
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Helytörténet 

Helytörténet Emléktáblák helyett – Berényi kisokos – Ki miről híres Berényben? 

 

A ma élő idős nemzedék – azt tapasztalom - sokat gondol a múltra, tán erőt merít az emlékeiből a 

mindennapok megéléséhez. Azonban azt is gondolhatjuk, hogy tovább szeretnék adni utódaiknak, 

fiataljainknak a múlt emlékeit. Ők hogyan éltek, hogy működött a családok életvitele, és nem 

utolsósorban milyen volt a gyermekkoruk.  

A Berényi Hírlap hasábjain most egy ilyen visszaemlékezést olvashatunk egy külhonban, de 

gyermek- és felnőttkorának nagy részét Balatonberényben élő Honfitársunk tollából.  

Kovács „Hugi” Ilona  

helytörténet-kutató 

„Gyermekkori emlékek 

(Részlet) 

Balatonberény, 1938-1943 

 

Budapesten születtem (1934), és ott éltem szüleimmel tíz éves koromig. A belvárosban 

laktunk. A Lánchíd, az Akadémia és a Bazilika közti városrész volt szűkebb hazám. Nagyon pesti 

gyerek voltam, de erős szálak kötöttek Balatonberényhez, édesapám szülőfalujához is. Egy ideig 

azt hittem, hogy Berényben mindig nyár van, mivel olyankor szoktunk a nagymamáékhoz utazni, 

és ezt nyaralásnak hívtuk. Apu úszni tanított, Anyuval csigákat szedtünk nyakláncnak. A strandon 

volt homokozó, hinta meg többféle tornaszer, korlát, nyújtó, gyűrű, és lehetett csónakot bérelni a 

Csónakos (Nyers) János bácsinál. A vasútállomás másik oldalán, az Armuth telep közelében állt 

egy kis épület: Darvasék borbélyüzlete, ahová mindig bekukkantottunk. Darvas Józsi bácsi 

édesapám gyerekkori barátja volt, én meg az ő gyerekeivel, a hozzám hasonló korú Ottóval, és 

Líviával pajtáskodtam.  

Mikor nagyobbacska lettem, szüleim a nagymamáéknál hagytak a nyári hónapokra (1940- 

1943). Ez meghatározó változásokat hozott kis életembe: 

Mezítláb jártam egész nyáron, mint a többi falusi gyerek. Etettem a tyúkokat, kacsákat, féltem 

a libáktól és a disznóktól, vezettem a teheneket, aludtam döcögő szénásszekéren. Augusztusi 

éjjeleken számoltam a nagymamával a hulló csillagokat. Reggelenként megcsodáltam a legelőre 

hajtott lovak és tehenek vonulását, esti hazatértükkor pedig azt, hogy mind megtalálták gazdáik 

házát és habozás nélkül fordultak be a nyitott kapukon. Mi a Tubát meg a Fügét, máskor a Szegfűt 

és a Zsömlét vártuk haza.  

Szerettem a hirtelen kitörő és gyorsan elvonuló nyári záporokat, az ablakmélyedésből lesett 

égiháborút, az árokban szaladó esővizet és az ázott föld szagát. Ó, azok a berényi jószagok! A kerti 

petúniák, violák és liliomok, a kapor, a bazsalikom, az erdei vargányák illata, …a széna és a 

tehénistálló szaga, …. a temetői puspángbokroké, meg a templomi virágok közt lebegő 
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gyertyafüsté… Ha váratlanul ilyennel legyint meg valami kósza szellő, nyolcvan év, és sokszáz 

kilométer távolságából is azonnal Berénybe érkezem. 

A rokonok vittek magukkal a mezőre, szőlőbe, berekbe, ahol épp tennivalójuk volt. A Balatonra 

nem strandolni, hanem mosni jártunk a nagymamával, nagyapámmal pedig vizet hordtunk onnan 

a permetezéshez.  

Mosni vagy a Piros Villa közelébe mentünk a Duruga végén lévő vasúti átjárón át, vagy a 

Csicsergő felé a temetőn keresztül, végig a kastélykert kerítése mellett a Kétfolyóig, mindkét 

esetben a strandoló nyaralóktól tisztes távolba. A nagymama ment elől a lavórba rakott mosnivalót 

a fején egyensúlyozva, én meg utána, jobbra-balra ingó, bokáig érő szoknyáját követve, sose a 

falun át, hanem árnyas kertek, szőlők közötti gyalogutakon. A parton nagymamám alsóingre és 

szoknyára vetkőzött, beült a sekély vízbe, ott mosta a szennyest egy darab háziszappannal, míg én 

a közelben lubickoltam. Öblögetni beljebb mentünk. Ez nekem jó játék volt. Boldogan 

mártogattam, úsztattam a kimosott ruhákat a nekem derékig érő vízben, aztán száradni a fűre és a 

gyér bokrokra teregettük őket. Többnyire más asszonyok is foglalatoskodtak ott, és folyt a 

társalgás, amig a holmi száradt a napon.  

A nagypapával nem mentünk ilyen messze Balaton vízért. Közvetlen az állomásnál, a strand 

és a Tenger-szálló között, a később feltöltött kis öbölben állítottuk a szekeret a tengelyig érő vízbe. 

Míg a nagypapa egy vödörrel telimerte a két hordót, én a tehenek előtt álltam és vigyáztam, hogy 

neki ne induljanak. (Ezt minden alkalommal rám bízták, amikor rakodni kellett, és erre nagyon 

büszke voltam.) A hordókat vesszőkosárral meg üres zsákokkal takartuk le, hogy kevesebb víz 

lötyögjön ki az úton, és a kertaljai pincéhez szállítottuk.  

   A nagymamáék a Fő utcában laktak. Szűkebb hazám a templomtól a Zsidó-domb környékéig 

terjedt. Itt mindenkit név szerint ismertem. (Lenek, a posta, a vasútállomás és a Balaton felé 

otthonosan közlekedtem, de főnek, az utcánk Szentgyörgy felé vezető részén csak akkor jártam, 

amikor a rokonoknak a somosi szőlőben vagy Battyánban volt dolguk. A Hegy utcát is csak 

látásból ismertem. Olyankor vitt arra az utunk, amikor a Hegyre tartottunk, vagy gabonát vittünk 

őrletni a keresztúri malomba.) 

A Fő utcát akácfák szegélyezték. Némelyiknek a törzsét fényesre dörzsölték a nyakukat vakaró 

tehenek. Az út mindként oldalán vízgyűjtő árok húzódott, füves partján libák legelésztek. Az 

árnyékos járda simára taposott földjét szerette a meztelen talpam, a kocsiút bokáig érő, olykor 

szinte forró porában viszont nem esett jól a járás. Amikor a libák csapatostul futásnak eredtek az 

út hosszában és szárnyukkal csapdosva felrepülni igyekeztek, olyan porfelhő kavarodott, mint 

amilyen a vonuló csordát kísérte reggel meg este.  

A nyár fontos eseményei a szemem előtt zajlottak. A Zsidódombnál, (amely akkor még igazi 

domb volt), a kétfelé ágazó út szinte térré szélesedett. Ott állították fel búcsúkor a ringlist, meg a 

sátrakat, ahol színes ajándéktárgyakat, mézeskalácsot, vattacukrot, márcot, törökmézet árultak. A 

faluba érkező gölöncsér is ott rakta ki szalmával bélelt szekeréből a cserépedényeit: mázas tálakat, 
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köcsögöket, korsókat, fazekakat. Máskor a dinnyeárus kocsija állt meg a közelben. Ha dinnyét 

vettünk, hűteni egy vödörben a kútba eresztettük.  

Az utca játszóhelyül is szolgált. Ott fogócskáztunk, ipi-apacsoztunk a környékbeli 

gyerekekkel, a nagyobbak pilinckéztek vagy kiütőztek. Alkonyattájt összegyűltünk a Sifter Jóska 

bácsi körül, aki a háza előtti kispadon üldögélve hátborzongató rémmeséket mondott lúdvércről, 

temetőről, holdvilágról, sírjukból kikelő halottakról, macska képében mászkáló 

boszorkányokról… 

A faluban főleg földműves családok éltek. A környékbeliekkel meghitt viszonyban voltam. 

Viszálykodásra nem emlékszem, összefogásra igen, főleg úgy aratás-behordás-cséplés idején. Volt 

néhány boltos és iparos, ezek családjai jól beilleszkedtek a közösségbe. De léteztek más, kívül álló 

kategóriák is. Például a villasoriak, akiknek nem sok dolguk volt a falusiakkal.  

A csendőrök katonaszínű egyenruhát hordtak és kalapjukat kakastollak díszítették. A paplak 

közelében álló csendőrőrs volt a hivatalos tanyájuk, és párosával járőröztek a faluban, feszesen, 

szigorú arccal, puskával a vállukon. Ha találkoztam velük, félrehúzódtam az útjukból. Féltem 

tőlük.  

Érdekes jelenség volt még számomra a kisbíró. Ez a hivatalos személy meghatározott időben 

érkezett, és megpörgette a dobverőket a nyakába akasztott dobján. A lakók kiálltak a kapuk elé, 

mi gyerekek pedig körül álltuk őt. Mikor abbahagyta a dobolást, nagyhangon belekezdett a 

hivatalos tudnivalók kihirdetésébe. A végén ütött egy erélyeset a dobra és folytatta útját.  

A berényi nyarak nyelvileg is új tapasztalatokkal jártak. Észrevettem, hogy vannak szavak, 

amelyek Berényben másképp hangzanak, mint Pesten. Az alma ott óma, a barack boroc, a 

cseresznye cseresnye, a tyúk az tik, a kakas kokas, a libák pedig zsibák. Itt nem jönnek, hanem 

gyűnnek. Ha azt kérdik „Hun vótá kiscsibém?” vagy „Há mész, gyermekem?”, az Pesten „Hol 

voltál…?” „Hová mész?” lenne. Fölfedeztem azt is, hogy bizonyos dolgoknak itt teljesen más 

nevük van, mint ott, például a kacsa itt réce, a nagymama blúza rékli, a nagypapa kabátja dómány, 

a ruhásszekrény sifonér. Ezenkívül a több évi vakációzás alatt volt alkalmam megismerni egy sor 

csak itt létező tárgyat és azok nevét. Például a nagypapa szótárából: iga, lőcs, eke, borona, kasza, 

szekerce, kazal, petrence, alom, trágya, vagy a nagymamáéból: kászli, hombár, véka, szakajtó, 

dödölle, prósza, gánica… 

   A berényi létforma rövid idő alatt megszokottá vált. Hozzá szoktam, hogy nincs vízcsap, hogy 

vécéül egy deszkabódé szolgál az udvar végén, meg hogy világítani petróleumlámpát használunk. 

Megerősödtem, kiszínesedtem és rengeteg új dolgot tanultam. Mikor szüleim értem jöttek, alig 

ismertek rám, és amikor a Déli pályaudvaron leszálltunk a vonatról, nekem olyan volt, mintha egy 

másik kontinensre érkeztem volna. Időbe telt, míg visszazökkentem a városi környezetbe.  

 

Vilisics Erzsébet 

Chiavari, Italia, 2022” 

______________________________________________________________________________________________ 
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„Az évek múlásával 
A ránc elmélyül,  
a papír megsárgul,  
de a szeretet, ha igaz,  
Soha nem fakul,  
A kötés életre szól!” 
                  (Vándor Judit) 

Gyémánt- és aranyjubileum
 

Új sorozatunkban azokat szeretnénk köszönteni, akik 60 és 50 évvel ezelőtt kötöttek 

házasságot, és kis falunkban élnek.  

 

Szeretettel köszöntjük DRUSKÓCZI JÁNOS-t és kedves 

feleségét KOVÁCS ILONA-t, akik 60 évvel ezelőtt 1962. 

augusztus 18-án Keszthelyen kötöttek házasságot.  

 

 

Szeretettel köszöntjük SZABÓ 

SÁNDOR-t és kedves feleségét SZÁNYEL JULIANNA-t, 

akik 50 évvel ezelőtt 1972. szeptember 16-án 

Balatonberényben kötöttek házasságot.  

 

A fenti mottó igaz, „…a kötés életre szól.” Ehhez kívánunk – mindkét házaspárnak - további 

hosszú együtt töltendő éveket, s hozzá nagyon jó egészséget.   

 

Balatonberény, 2022 szeptemberében 

                                                           Kovács „Hugi” Ilona                                                              

helytörténet-kutató 

______________________________________________________________ 

Gólyahírek 

 

A 2022. év októberi lapszámtól bevezetésre kerülnek a 

„Gólyahírek”, melyben köszöntjük az újszülötteket és a 

szülőket. 

 

Szívből gratulálunk a csöppségekhez! 

 

Gellén Boróka Virág, született február 09-én, Kiss Viktória és Gellén Károly gyermeke 

Szelhofer Zétény, született július 22-én, Tóth Rebeka és Szelhofer István gyermeke 

Tilesch Boglárka, született augusztus 22-én, Balogh Andrea és Tilesch Balázs gyermeke 

Az adatok forrása: Lipicsné Salamon Ágnes, védőnő  

Kép forrása: Pexels                                                                        

60 
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Sport 

Férfi bajnokságok 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunknak továbbra sem megy az őszi 

bajnokságban. Az első két fordulóban aratott győzelmet követően nem sikerült 

további pontokat szerezni. Remélhetőleg ez a tendencia megváltozik és jönnek 

a berényi győzelmek. Csapatunk a tabella 13. helyét foglalja el az őszi idény 

felénél. Szurkoljunk együtt a csapatnak! 

U19-es csapatunk egy győzelmet tudott felmutatni az elmúlt egy hónapban, e mellett sajnos kétszer 

is elmaradt a mérkőzés. A csapat a tabella 11. helyét foglalja el. Hajrá srácok! 

Eredmények  

SOMOGYJÁD SZ. SE - BALATONBERÉNYI SE    4-0 (1-0) U19: Elmaradt 

BALATONBERÉNYI SE – KAPOSFŐI KISKE    2-4 (1-2) U19: 3-1 (3-0) 

LENGYELTÓTI VSE - BALATONBERÉNYI SE   3-0 (3-0) U19: Elmaradt 

BALATONBERÉNYI SE – MEZŐCSOKONYA SE  1-4 (1-1) U19: 0-11 (0-4) 

 

A következő fordulók programja 

10. forduló: Kaposmérő SE– Balatonberény SE 2022.10.16. 15:00 U19: 13:00 

11. forduló: Balatonberény SE – 1926 PSE Fonyód 2022.10.22. 14:30 U19: 12:30 

12. forduló: FC Barcs – Balatonberény SE 2022.10.29. 13:30 U19: 11:30 

13. forduló: Balatonberény SE – Kéthelyi SE 2022.11.06. 13:30 U19: 11:30 

14. forduló: Kiskorpádi SE– Balatonberény SE 2022.11.13. 13:30 U19: 11:30 

15. forduló: Balatonberény SE – Balatonszabadi SE 2022.11.20. 13:30 U19: 11:30 
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Női bajnokságok 

Női labdarúgó csapatunk sikeresen folytatta a bajnoki menetelést, mindkét hazai mérkőzésen 

magabiztosan győzött. Az ősz utolsó két fordulóban egy jó szerepléssel akár a dobogóra is 

felléphetnek. 

 

Eredmények 

BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE    4-0 (2-0)  

FC BARCS - BALATONBERÉNYI SE      5-1 (3-0)  

BALATONBERÉNYI SE – NAGYATÁDI FC    2-0 (1-0) 

A következő fordulók programjai 

6. forduló: Kéthelyi SE – Balatonberényi SE  2022.10.16. 10:00  

7. forduló: Balatonberényi SE – Kaposfüredi Párducok SC  2022.10.30. 10:00  

 

U16-os lány csapatunknak idegenben nem sikerült még pontot szerezni, viszont hazai 

környezetben magabiztos győzelmet aratott. Csapatunk két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint 

ellenfelei. Bízunk a sikeres folytatásban. 

 

Eredmények 

BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE    Elmaradt  

NAGYATÁDI FC - BALATONBERÉNYI SE    1-0 (0-0) 

SZIGETVÁRI LE - BALATONBERÉNYI SE    3-1 (0-1) 

BALATONBERÉNYI SE – KAPORFÜREDI PÁRDUCOK SC  4-0 (2-0) 

A következő fordulók programjai: 

 

6. forduló: Kéthelyi SE – Balatonberényi SE  2022.10.15. 10:00  

7. forduló: Balatonberényi SE – FC Barcs  2022.10.29. 10:00 

1. forduló: Balatonlelle SE – Balatonberényi SE  2022.11.05. 10:00  

 

 
 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
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 LOMTALANÍTÁS 

SZEZONÁLIS DÍJFIZETŐK RÉSZÉRE 

A PELSO-KOM Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt üdülő ingatlan tulajdonosokat 

(szezonális díjfizetők), hogy Balatonberény területén lomtalanítást szervez.  

A lomtalanítás során kizárólag a SZEZONÁLIS DÍJFIZETŐK által kihelyezett, jogszabályban 

meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A lakó ingatlan 

tulajdonosok (éves díjfizetők), gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatást szüneteltető 

ingatlanhasználók a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak. 

Lomhulladék kihelyezés időpontja: 

2022. 10. 23. (vasárnap) 

Lomhulladék, melyet ELSZÁLLÍTUNK: 

Nagyobb méretű, hulladékká vált háztartási felszerelési tárgyak és eszközök, melyek a 

rendszeres vegyes kommunális hulladékgyűjtés alkalmával a méretüknél fogva nem 

helyezhetőek el a gyűjtőedényzetben. 

                                 

Köszönjük, hogy együttműködésükkel segítik a munkánkat! 
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