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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Idősek napja 

 

2022. október 21-én településünk önkormányzata és a civil szervezetek együtt köszöntötték 

Balatonberény szépkorú lakóit. A rendezvény a Művelődési Házban került megrendezésre, ahol 

programokkal és finom vacsorával várták a hetven év felettieket. A Csicsergő Óvoda növendékei 

vidám műsorral szórakoztatták a közönséget, majd Druskoczi Tünde polgármester asszony 

köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően, az ünnepeltek legnagyobb örömére László Attila adott 

koncertet. A vacsora elfogyasztása után élőzene mulattatta a közönséget. (A szerk.) 
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Polgármesteri köszöntő Idősek Napja alkalmából 

Tisztelettel köszöntöm Önöket, a fiatal nyugdíjasokat és a nyugdíjas fiatalokat! Nagyon örülök, 

hogy 2 év Covid-járvány miatti kihagyás után végre élő szóval is köszönthetjük Önöket ezen az 

októberi délutánon. 

Ilyentájt még „mosolyogva néz a földre a szelíd nap sugara”, élvezhetjük a fák gyümölcseit, 

gyönyörködhetünk az ezer színben pompázó természetben.  

Ahogy a természetben az Ősz, úgy az emberi létben az őszülő fej hordozza a leggazdagabb tudást, 

tapasztalatot, bölcsességet és türelmet, így Önök, kedves ünnepeltek, a legszebb időszakban 

vannak. 

De az ősz közepe, október hónap arra is figyelmeztet: múlik az idő - valamennyiünk felett! 

Mi, a kicsit fiatalabbak, tisztelettel tekintünk Önökre, és igyekszünk felkészülni egy hasonlóan 

hosszú életre. Mit kell tennünk ahhoz, hogy hosszú, egészséges és tartalmas életet éljünk? 

Tisztelnünk kell az időseket! Az „Orb Media”-csoport 101 ország 150 ezer lakójával készített egy 

rendkívül érdekes kutatást, melyben arra a kérdésre keresték a választ, hogy az idősek tisztelete 

befolyásolja-e az egyének életminőségét?  

A válasz meglepő, sőt hihetetlen: azok, akik tisztelettel viszonyulnak az idősekhez, átlagosan 

tovább élnek, boldogabbak, egészségesebbek és kiegyensúlyozottabbak. És hogy mennyivel élnek 

tovább? Az USA-ban például átlagosan 7,5 évvel. A kutatók hangsúlyozzák, az idősek tisztelete 

azt jelenti, hogy az ember elfogadja az öregedést, az idő múlását, ezért jobban vigyáz saját magára, 

sportol, egészséges életmódot folytat. És nem csak önmagára figyel, hanem jobban tiszteli az 

embertársait is, ami jobb mentális egészséghez és kevesebb stresszhez vezet, így szintén növeli a 

várható élettartamot.  

Én az Önök generációjának a hitéből és elszántságából szeretnék erőt meríteni a következő évekre, 

amelyekről pontosan tudom, hogy életem legnehezebb feladatát tartogatják számomra. 

Szerencsére senki nem hitegetett azzal, hogy könnyű lesz! De nincs olyan súlyos feladat, amelybe 

ne vágnék bele örömmel, ha Önöket, ezt a közösséget magam mellett és magam körül tudhatom. 

Olyan Balatonberényt szeretnék magunknak, Önöknek, ahol minden itt élő szereti a gyermekeit, 

tiszteli idős szüleit, gyámolítja a gyengéket és elesetteket.  

Képviselőtársaimmal minden lehetséges módon kiállnunk és hangoztatjuk, hogy nekünk értéket 

jelentenek a szüleink, nagyszüleink, olyan értéket, amire/akikre tisztelettel tekintünk és mindent 

megteszünk azért, hogy ők is azt érezzék, megbecsült tagjai ennek a kis közösségnek.  

Isten éltesse még sokáig Önöket és szívből remélem, hogy jövő év októberében is láthatjuk majd 

egymást! 

Druskoczi Tünde 

  polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Döntött a képviselő-testület 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2022.(IX.29.) határozata 

az általános iskolai körzetekről 

A képviselő-testület az általános iskolák felvételi körzete tekintetében a balatonberényi tanköteles 

korú gyermekek vonatkozásában a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola kijelölését 

javasolja a 2023/24. tanévre. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2022.(IX.29.) határozata 

a Balatoni Vizi Polgárőr Egyesület támogatásáról 

A képviselő-testület a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület kérelmét megismerte, megtárgyalta és az 

egyesület részére 2022. évben további 50.000 Ft támogatást nyújt elszámolási kötelezettséggel a 

2022. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2022.(X.25.) határozata 

a balatonberényi Idősek Klubja működéséről 

A képviselő-testület a balatonberényi Idősek Klubja energiaköltségeivel kapcsolatos tájékoztatót 

megismerte és felkéri a polgármestert, hogy a Balatoni Szociális Társulás gesztor 

önkormányzatának polgármesterénél kezdeményezze az épület villamosenergiával történő fűtési 

lehetőségének megvizsgálását, annak kialakítási és üzemeltetési költségeinek előzetes számítása 

mellett.    

A testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan vonatkozásában szerezzen be földgázvásárlási 

árajánlatokat azzal, hogy az ajánlatok beérkezését követően a november havi soros ülésen dönt az 

Idősek Klubja további működési rendjéről. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2022.(X.25.) határozata 

az önkormányzat csoportos energiabeszerzéséről 

A képviselő-testület a csoportos energia beszerzés lebonyolításáról szóló tájékoztatót megismerte 

és felhatalmazza a polgármestert, hogy a villamos energia csoportos beszerzésére vonatkozóan a 

Sourcing Hungary Kft-vel a vállalkozási szerződést kösse meg. Valamint felkéri a polgármestert, 

hogy vegye fel a kapcsolatot a Sourcing Hungary Kft-vel a tekintetben is, hogy amennyiben arra 
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tud vállalkozni, akkor az önkormányzat számára kedvező gázenergia beszerzésében is együtt kíván 

működni. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2022.(X.25.) határozata 

a Múltház Múzeum felújításáról 

A képviselő-testület elrendeli a Múltház Múzeum felújítására és fejlesztésére a nyílt közbeszerzési 

eljárás ismételt kiírását, mellyel továbbra is a Nyíri Ügyvédi irodát (1126 Budapest, Kiss János 

altábornagy u. 11. fszt.1.) bízza meg, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázattal elnyert 

támogatási összegen felül szükséges beruházási költségekre, 15.000.000 Ft keretösszeggel az 

önerőt biztosítja a 2023. évi költségvetés terhére. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2022.(X.25.) határozata 

a Balatonberényi volt HM Üdülő bérleti jogviszonyban történő hasznosítására kiírt 

ajánlattételi eljárás eredményéről 

A képviselő-testület a Balatonberényi volt HM Üdülő bérleti jogviszonyban történő hasznosítására 

kiírt ajánlattételi eljárásban megállapítja, hogy a benyújtott pályázat érvényes és bírálatra alkalmas 

volt. Balatonberényi volt HM Üdülő bérleti jogviszonyban történő hasznosítására a II. Kerület 

Utánpótlás Futball Club (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 113, képviseli: Szeltner 

Norbert elnök) pályázóval kíván bérleti szerződést kötni, megbízott ügyvéd közreműködésével a 

jogi garanciák érvényesítése céljából. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződést a soron következő ülésre készítse elő. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2022.(X.25.) határozata 

az időskorú balatonberényi lakosok 2022. évi egyszeri támogatásáról 

A képviselő-testület az időskorú lakosok egyszeri önkormányzati támogatásáról szóló 

önkormányzati rendelet alapján a Balatonberényben állandó lakhellyel rendelkező és a bejelentett 

állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élő, 65. életévüket betöltött polgárai részére 2022. évben 

5.000 Ft pénzbeli támogatást ad a 2022. évi költségvetés terhére. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2022.(X.25.) határozata 

a Balatonberényi Községi Sportegyesület támogatási kérelméről 
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A képviselő-testület a Balatonberényi Községi Sportegyesület kérelmét megismerte, megtárgyalta 

és az egyesület részére 2022. évben további 900.000 Ft támogatást nyújt elszámolási 

kötelezettséggel a 2022. évi költségvetési tartalék terhére.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2022.(X.25.) határozata 

a Magyar Telekom Nyrt.-vel megkötendő bérleti szerződésről 

A képviselő-testület a Magyar Telekom Nyrt. kérelmét megismerte és úgy döntött, hogy a 

kérelmezővel bérleti szerződést kíván kötni a Balatonberény belterület 1238/21 hrsz.-ú ingatlanból 

20 m2 terület bérletére vonatkozóan távközlési berendezés elhelyezése és üzemeltetése céljából. 

A bérleti szerződés időtartama annak aláírásától kezdődően 2024. szeptember 30. napjáig tart. A 

bérleti díj összege évente 750.000 Ft+Áfa, amely infláció követő. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2022.(X.25.) határozata 

a Bokrosi úton kerékpárút létesítésének tervezési megbízásáról 

A képviselő-testület, az önkormányzati tulajdonú Bokrosi úton, kerékpárút létesítés tervezési 

munkáira indított meghívásos beszerzési eljárásban megállapítja, hogy: 

A beszerzési eljárás eredményes volt, a benyújtott ajánlatok érvényesek. Az eljárás nyertesének 

kihirdeti a KAPOSÚT BT. 7400 Kaposvár Rómahegyi út 2. sz. alatti ajánlattevőt, 2.400.000.- 

Ft+Áfa azaz 3.048.000.- Ft legkedvezőbb vállalási díjjal adott ajánlattal, 2022. 12. 15. 

engedélyezési tervszállítási határidő megállapításával. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2022.(X.25.) határozata 

a Balatonberény 40 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 

kezdeményezéséről 

A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 

Magyar Állam tulajdonában, és az MNV Zrt. vagyonkezelésében lévő Balatonberény Béke u. 8., 

40 hrsz-ú, „kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 9910 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlant az Önkormányzat a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 

pontja, 8., 8.a pont, 15 pontban meghatározott közösségi feladatok ellátását szolgáló 

közszolgáltatásoknak helyet biztosító épületeknek, közösségi helyeknek a kialakítására 

(egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, sport és ifjúsági valamint a településen élő cigány 

nemzetiségi programok céljára)kívánja tulajdonba venni és hasznosítani.  
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Balatonberény Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 

– ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. Az igényelt 

ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.  

A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonberény 40 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 

teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegye, és az ingatlan ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2022.(X.25.) határozata 

a Balatonberény, Bartók Béla utca kivitelezési munkáiról 

A képviselő-testület a Balatonberény, Bartók Béla utca D-i burkolat nélküli szakaszának 

kiépítésére vonatkozó 2 db előzetes kivitelezési ajánlatot megismerte. A kivitelezés ez évi 

megvalósítása mellett dönt azzal, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetés 

fejlesztési tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület elrendeli a beszerzési szabályzat szerint 

a meghívásos versenyeljárás lefolytatását legalább 3 gazdasági szereplő bevonásával. 

______________________________________________________________________________ 

Értesítés 

 

Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete 2022. évben 5.000 Ft egyszeri 

támogatásban részesíti a Balatonberényben azon állandó lakóhellyel rendelkező és a lakcímükön 

életvitelszerűen tartózkodó lakosokat, akik 

 2022. december 31. napjáig 65. életévüket betöltik, 

 65 évnél idősebbek. 

 

A támogatás az alábbi napokon és helyen kerül kifizetésre: 

november 16. (szerda) 

november 23. (szerda) 

november 30. (szerda)  

december   7. (szerda) 

8:30-12:00 óra és 13:00-16:00 óra között, Balatonberény Község Önkormányzata 2. számú 

irodájában (Balatonberény, Kossuth tér 1.). 

A támogatás kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján vehető fel. 

A támogatás legkésőbb 2022. december 15. napjáig fizethető ki, amely határidő jogvesztő, azaz 

ezt követően már nincs lehetőség a kifizetésre. 

 

Kérem, hogy az értesítésben szereplő kifizetési időpontokat szíveskedjenek betartani. 

______________________________________________________________________________ 
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Sírhelyek újraváltása 

Tisztelt Hozzátartozók! 

 

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a balatonberényi temetőben lévő LEJÁRT SÍRHELYEK 

ÚJRAVÁLTÁSA illetve ADATEGYEZTETÉS ügyében szíveskedjenek irodánkat felkeresni az 

alábbi címen: 

 

Balatonberényi Nonprofit Kft. 

8649 Balatonberény, Táncsics Mihály u. 3. 

tel.: + 36 30/560-4135 + 36 30/902-9599 

Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig 9-14 óráig 

Továbbá a telefonon egyeztetett időpontban! 

 

Az informatikai rendszerünkben hiányosan szereplő sírhelyekre tájékoztató felhívást helyezünk 

ki. A lejárt és meg nem váltott sírhelyek esetében a fenntartó a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 

előírásai szerint fog eljárni. 

Köszönettel: Balatonberényi Nonprofit Kft. 

______________________________________________________________________________ 
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HIRDETMÉNY 

KILÖVÉSI ENGEDÉLY 

 

Marcali Rendőrkapitányság 14040/325/2022. ált. számú határozatával BALATONBERÉNY 

belterületére engedélyezte a kóbor rókák, sakálok és vaddisznók kilövésével történő gyérítését 

2022. november 1-től 2023. május 30-ig 0-24 óra közötti időszakban. 

 

Az elejtést fegyvertartási engedéllyel rendelkező következő vadászok végezhetik: 

1. Szokodi Zsolt balatonszentgyörgyi, 

2. Dr. Belina Csaba balatonberényi, 

3. Szentes Ferenc somogyszentpáli, 

4. Endrődi Roland nagyszakácsi lakosok. 

 

Az elejtést irányítja: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Amennyiben a kilövési engedélyben felsorolt állatot észlelnek a településen bejelentésüket hétfő-

csütörtök 8-16.00 óráig, pénteken, 8-13.30 óráig a 85/377-482, 30/588-4353 telefonszámra, 

munkaidőn túl a bbereny@t-online.hu, polgarmester@balatonbereny.hu, 

fojegyzo@balatonkeresztur.hu email címre tehetik meg. 

 

Balatonberény, 2022. 10. 19. 

Mestyán Valéria sk. 

Címzetes főjegyző 
Fotó forrása: hu.depositphotos.com 

______________________________________________________________________________ 

Tájékoztatás a települési ügysegédek ügyfélfogadásáról 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

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

 

Helyszín: Balatonberény, Kossuth tér 1. 

2022. december 08. (csütörtök) 14.30-16.00 között 

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

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

______________________________________________________________________________ 
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Október 23-i ünnepség 

és  

„Balatonberényért Emlékérem” átadás 

 

Október 23-án emlékeztünk az 1956-os 

hősökre. A program reggel 8 órakor a 

szentmisével kezdődött, mely után a 

„Balatonberényért Emlékérem” került 

átadásra. Emlékérmet kapott Tóth Lajosné 

Gizike néni és Osvald Bálint. (Lentebb 

olvashatók az átadási ceremónián 

elhangzottak.) Ezt követően a Balaton-parti 

emlékműnél folytatódott az ünnepség. 

Druskoczi Tünde polgármester ünnepi beszédét hallhattuk (lásd lentebb), a Nyugdíjas Egyesület 

dalkörének előadásában az alkalomhoz illő dalt 

hallgathattunk meg.  

Gulyás Jázmin a Mi volt 1956, barátom? című 

verset szavalta el. Végül az Egyházközség tagjai és 

a település képviselő-testülete az emlékműnél 

elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseit.  

Horváthné Kánya Enikő 

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

„Balatonberényért Emlékérem” átadáson elhangzottak 

Október 23-a kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az ’56-os hősök és áldozatok emléknapja, 

egyúttal a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja.  

Balatonberény Község Önkormányzata 2014-ben rendeletet alkotott a díszpolgári cím, valamint a 

„Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről. 

A rendelet szerint évente három „Balatonberényért Emlékérem” adományozható annak a nagykorú 

magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, 

kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában, a közéletben kiemelkedően hasznos munkát 

végzett s ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el. 
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A kitüntetettet részére minden évben nemzeti ünnep keretében adja át a díszoklevelet és 

Balatonberény Község címerével díszített bronzplakettet a polgármester. 

2022. évi díjazottak: 

Tóth Lajosné Gizike néni, nyugalmazott 

pedagógus, a berényi templom történetét 

feltáró munkája során találkozik Bartók Béla 

balatonberényi tartózkodásának nyomaival, 

melyet kutatni kezd. Vörös József plébános 

munkáit is felhasználva, 2000-ben adta közre 

„Bartók Béla Balatonberényben” című 

kiadványát. Ebben — ifjabb Bartók Béla 

édesapjáról szóló könyve ellenében — 

tényekkel bizonyítja, hogy 1906-ban Bartók 

valóban járt településünkön. Gizike néni munkájának köszönhetően ma már a szakirodalom is 

három népdalt (Elhervadt citrusfa, Fehér Laci lovat lopott, Nem messze van ide Kismargita) Bartók 

balatonberényi gyűjtéseként tart számon. 

Helytörténeti kutatásai mellett aktívan érdekli a képzőművészet, festményeit több helyen is 

kiállították. Helytörténeti írásai: Tüskevár község komplex földrajza (1967), Zalavár története 

(1998). Cikkei jelentek meg a Vas Népében, Veszprémi Naplóban, Zala Hírlapban, valamint a 

Balatonberényi Tükörképben. Jelenleg is aktívan dolgozik, egykori 1956-os forradalmárok 

életrajzát írja személyes visszaemlékezéseik alapján. 

Osvald Bálint jelenleg a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetője. 

Két évtizede ápolja szakértő módon Balatonberény bábtáncoltató betlehemes hagyományát. 

Berényi fiatalként aktívan és lelkesen vett részt településünk kulturális rendezvényein. Tagja volt 

a helyi néptánccsoportnak, szívesen vállalt versmondási, konferálási feladatokat, templomi 

szolgálatot. Több éven át a Balatonberényért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja volt, két 

cikluson keresztül a Balatonberényi 

Önkormányzat Képviselő-testületében 

szolgálta szülőfaluját, leginkább a helyi 

turizmus fejlesztése, a településmarketing, 

valamint a kultúra és a művelődés területén 

igyekezett segíteni az önkormányzati munkát. 

Az ő nevéhez köthető a Hagyományőrző 

Bábtáncoltató Betlehemes Csoport 

újraindítása, mely azóta is működik. Az általa 

vezetett csapat tagjai az eredeti berényi 

betlehemes kellékek pontos másolatait, eredeti szövegét és dallamait felhasználva az elmúlt 

években a balatonberényi templom és művelődési ház mellett többek között a keszthelyi Balatoni 

Múzeumban és a város főterén is előadták a több mint két évszázados berényi betlehemes játékot. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Polgármesteri ünnepi beszéd október 23-án 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Megemlékezők! 

Ahogy a XX. század nagy költője Babits Mihály írja „a múlt nem halt meg, hanem hat ránk, él 

testünkben, lelkünkben, egész valónk a múlt eredője. Minden jelen pillanat magában fogalja az 

egész múltat és valamit ad hozzá.” 

Most, 1956 nemzeti ünnepén az életnek arra a kiemelt pillanatára emlékezünk, amikor ugyanazt 

akarta a bíboros és az esztergályos, az akadémikusok és a pesti srácok, a főherceg és a partizánból 

lett hadügyminiszter. Arra az érintésre és érzésre, amely áthatolt a nemzetrészeket elválasztó 

vasfüggönyön, átjárta az erdélyi diákgyűléseket és a szamosújvári börtönök celláit is. Ahogy Bibó 

István írta: „a harcban osztály- és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép”.  

Akik 1956-ban a Sztálin szobrot ledöntötték, nem voltak tanult szónokok, harcos népvezérek vagy 

jól kiképzett tábornokok. Az ’56-os világtörténelmi pillanat hősei a magyar nép egyszerű fiai és 

lányai voltak. Igen: nem csak fiai, hanem lányai is!  

Emlékezzünk rá, hogy sok nő is volt közöttük, akik harcoltak, akik ápoltak, akik gondoztak, akik 

a maguk erejéből szolgálták a forradalom ügyét. A pesti srácok mellett emlékezzünk most a pesti 

lányokra is, a nőkre, akik az utcai harcokban vesztették életüket, és akikről Ottlik Géza írt oly 

szépen: „Mennek együtt vagy külön, mély boldog nyugalommal neki a tankoknak, a rájuk célzott 

ágyúknak, gépfegyvereknek." Emlékezzünk arra a hat hősnőre, akiket a megtorlás során végeztek 

ki. Arra a több ezer nőre, akik a forradalom vérbe fojtása után egy hónappal békésen tiltakoztak a 

megtorlások ellen. És adózzunk külön tisztelettel a közelmúltban eltávozott Wittner Mária 

emlékének, akit a halálos ítélet, a siralomház, a tizenhárom év fegyház sem tudott megtörni. 

Hajtsunk fejet a mártírok emléke előtt! Nagy Imre és társai előtt, a pesti srácok előtt, a vidéki 

értelmiségiek, munkás- és parasztemberek előtt, akik a helyi forradalmi nemzeti tanácsokat 

megalakították és egy jobb életért, a szabadságért és a függetlenségért, tulajdonképpen utódaikért 

értünk és, a mi jövőnkért is küzdöttek.  

1956 forradalma maga volt a csoda már megszületésében is, létezésében és halálában is. 

Születésében, mert ott és akkor jött a világra, ahol és amikor senki sem számított rá. Létezésében, 

mert azokban a napokban megnyílt az ég és ember feletti erő győzte le a poklot. És halálában is 

csoda volt, mert bár jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, szögesdróttal összekötözve temették 

el, mégis feltámadt, itt van közöttünk ma is, és itt vannak azok is, akik hitet tesznek mellette újra 

és újra. Dicsőség a hősöknek! 

1956 szelleme, a mérce ma is kötelez. Rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, 

vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet. 

Őrizzük meg vesztes szabadságharcaink emlékét, de tanuljunk is belőle! Mutassunk példát 

szeretetből, munkából, összetartásból. Nagy szükségünk van erre! 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

Bűnmegelőzési Osztályának ajánlása, hogy ne váljanak trükkös csalók áldozatává 

 

Népszámlálás: 

Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik 

fel azokat, akik nem töltötték ki az online kérdőívet.  Fontos 

tudni, hogy az összeíró időszakban az embereknek nem kell 

beengedniük a számlálóbiztost az ingatlanjaikba, mert az 

interjú az utcán, vagy a lépcsőházban, illetve egyéb 

közösségi helyiségben is lebonyolítható. 

Ne feledjék! A népszámlálás során a számlálóbiztosok a 

személyes irataikat nem kérik, ők viszont hitelt érdemlően, az okmányaikkal tudják igazolni 

magukat. Van számlálóbiztosi igazolványuk, amelyen szerepel a nevük és az azonosítószámuk, 

azonban kérésre fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) is igazolják 

számlálói jogosultságukat. 

 

„Unokázós” csalás 

Az elmúlt időszakban többször előfordult az országban – egy alkalommal 

sajnos megyénkben is -, az ún. „unokázós” csalás, melynek során a 

nagyszülőt hívják telefonon magukat családtagnak (fiának, unokájának) 

kiadó személyek és a nevében baleset vagy károkozás miatt sürgős anyagi 

segítséget kérnek.  

 

Mielőtt bármit tesz: 

- Ellenőrizze a telefonon segítséget kérő személyt, valóban az unokája, 

hozzátartozója-e!  

- Tegyen fel neki ellenőrző kérdéseket, melyekre a választ egy idegen 

nem tudhatja! 

- Tegye le a telefont és hívja fel rokonát! 

- Ne hagyja, hogy sürgessék!  

- Ne adjon át pénzt ismeretlen személynek! 

 

Internetes csalás 

Az internet a számtalan előnye mellett veszélyeket is a rejt a felhasználóknak. A bűnözők a valós 

élethez hasonlóan a kibertérben is megpróbálják megtéveszteni az embereket, hogy ezzel bevételre 

tegyenek szert. A személyes találkozás hiánya és az internet nyújtotta anonimitás jelentősen 
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megkönnyíti a csalók munkáját! Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más 

esetekben bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél. 

Romantikus csalás 

 

Az internetes társkeresőknek, randioldalaknak, appoknak és általában a közösségi oldalaknak 

köszönhetően a lehetőségek szélesre nyíltak a társat keresők előtt. A bűnözők is felismerték az 

ebben rejlő lehetőségeket. A csalók jellemzően az online párkereső oldalakon nézik ki 

célpontjaikat, de néha a közösségi oldalakon vagy e-mailben veszik fel a kapcsolatot. 

 

Melyek a gyanús jelek? 

Ha valaki rövid ismeretség után azt mondja, hogy odavan Önért vagy fülig szerelmes. Az üzenetek 

megfogalmazása semmitmondó, általánosságokat tartalmaz. A küldő online profilja nem egyezik 

azzal, amit magáról állít. Ha intim képeket vagy videót kér Öntől! Megpróbál a bizalmába férkőzni 

és rávenni arra, hogy küldjön neki pénzt, ajándékot vagy adja meg bankkártyája vagy netbankjának 

belépési adatait. 

 

Hogyan előzheti meg, hogy áldozattá váljon? 

Legyen nagyon óvatos, hogy mennyi személyes információt oszt meg magáról a közösségi 

médiában és a párkereső oldalakon! 

Mindig gondoljon a lehetséges veszélyekre! A csalók a legismertebb 

online oldalakat használják. Ne kapkodja el a dolgokat, tegyen fel Ön 

is kérdéseket! Keressen rá az illető fotójára és profiljára, hogy 

szerepel-e más oldalakon is! 

Figyeljen a helyesírási és nyelvtani hibákra, a következetlenségekre és 

a kifogásokra, például, hogy a csalók kamerája nem működik! 

Ne osszon meg kompromittáló dolgokat magáról, amivel később 

megzsarolhatják! 

Mielőtt személyesen találkozik valakivel, mondja el a családjának és 

a barátainak, hová megy!  

Legyen óvatos, ha pénzt kérnek Öntől! Soha ne küldjön pénzt, ne adja meg bankkártya- vagy 

online banki adatait, és ne küldjön másolatot okmányairól! 

  

Mit tehet, ha áldozattá vált? 

Azonnal szakítson meg minden kapcsolatot! 

Ha tudja, mentse el a beszélgetések tartalmát! 

Tegyen feljelentést a rendőrségen! 

Jelezze a problémát azon a párkereső oldalon is, ahol a csalóval kapcsolatba került! 

Ha megadta a banki adatait, azonnal értesítse a bankot! 
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Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, legyenek 

körültekintőek. Kérhetnek tájékoztatást a számlálóbiztosról a Központi Statisztikai Hivatal 

ingyenesen hívható 06-80/080-143 számán. Itt a cím megadása után a telefonos operátor megkeresi 

a címhez rendelt számlálóbiztost, és megadja a nevét, igazolványszámát. 

Amennyiben minden elővigyázatosság ellenére bűncselekmény áldozatává váltak, hívják az 

ingyenes 112-es segélyhívó számot. Kérjük, hogy a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható 

adatokat - mint például elkövető vagy elkövetők száma, személyleírása, az általuk használt 

gépjármű, vagy az ingatlanból történő távozásuk iránya - a lehetőségekhez képest pontosan adják 

át a rendőrség számára. 

 

A rendőrség további biztonsági tanácsai idős, egyedül élő embereknek: 

 

- A legfontosabb tanácsunk, hogy SOHA ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába! A 

lakásajtókat, kertkapukat tartsa zárva a nappali órákban is! 

- Ajtónyitás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ki áll az ajtó előtt! Ajtajára szereltessen 

biztonsági láncot! 

- Alaposan ellenőrizze a hivatalos személy igazolványát, szolgáltatóhoz, hivatalhoz, hatósághoz 

való tartozását! A rendőr és a tűzoltó sem kivétel.  

- A víz-, áram- és gáz-, telefon-, kábeltv szolgáltató, nyugdíjfolyósító, egészségpénztár 

munkatársai senkinek nem visznek házhoz pénzt!  

- A közműszolgáltatók karbantartást, javítást előzetes bejelentés alapján végeznek, erről az 

állampolgárokat hivatalos levélben vagy közleményben értesítik. 

- Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis! 

- Idegen kérésére ne váltson pénzt!  

- A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban! Amennyiben mégis tart otthon 

nagyobb összeget, idegenek előtt ne vegye elő! 

- Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át nekik hozott pénzt, csak akkor, ha ezt 

előre megbeszélték! Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy jöjjön vissza később, 

amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak! 

- Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől! 

- Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az Önt felkereső idegen személyekkel 

kapcsolatban! 

 

Amennyiben a hívatlanul érkező idegen személlyel szemben kételyei merülnének fel – a lakásba, 

udvarba történő beengedés előtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség esetén 

hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy a 112-es általános segélyhívó számokon. 
 

Forrás: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/folytatodik-a-nepszamlalas 

______________________________________________________________________________ 
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Október 

 

Ülök a teraszon és nézem a fák színes, hulló leveleit, gyönyörűek! Piros, sárga, zöld. Az éjszakai 

harmat még meg-megcsillan rajtuk a halvány napsugárban. A fák, bokrok felsóhajtanak: még nem 

akarunk elaludni, szeretnénk még ébren lenni, sokáig látni ezt a szép világot! Aztán majd a puha 

hótakaró alatt alusszuk a téli álmunkat. Talán néha kicsit felébredünk és kétségbe esünk, vajon 

eljön még a Tavasz? 

Nézem ezt a színes, őszi világot. Gyere, ülj ide mellém, neked is elmondom! Látod, a krizantémok 

még nyílnak. Mi álmodozva nézünk. Ősz hajunkat a szél lebegteti. Én suttogva kérdezem: mit 

gondolsz? Eljön még a Tavasz? 

 

Balatonberény, 2022. október 17.         Kánya Gézáné 

______________________________________________________________________________ 

2022 A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS A KÖNYVTÁR TÉLI NYITVATARTÁSI RENDJE 

(a képviselőtestület energetikai takarékossági határozata alapján) 

 

Könyvtár és Digitális Jólét Pont nyitvatartási ideje: 

 vasárnap - hétfő - kedd- szerda:  ZÁRVA 

 csütörtök:      14.00-18.00 

 péntek:      14.00-19.00    Informatika alapképzés17.00-18.00  

 szombat:      14.00-18.00    Könyvtári gyermek foglalkozások 

Rendszeres szakkörök és klubok az aulában  

 Csütörtök:  Nyugdíjas klub rendezvényei 

Énekkar próba   15.00- 17.00 

 Péntek- Szombat:   

Vöröskereszt és a helyi civil szervezetek, egyesületek programjai (Egyeztetés szükséges!)  

Novemberi és decemberi rendezvények: 

November 18. 15.00 „Szamárfüles varázskönyv” gyermek előadás a KSZR támogatásával 

November 26. 15.00-18.00 között Adventi készülődés, kézműves foglalkozás 

November 27. 17.00 Adventi ünnepség (Balatonberényért Egyesület szervezésében) 

December 2. 16.00 Kabóca bábszínház előadása  

December 3. délután a Mikulás körbejár (Balatonberényért Egyesület szervezésében) 

December 18. 17.00 Falukarácsony 

December 22. 17.00 karácsonyi műsor a templomban, azt követően 18 órakor szentmise 

December 31. Szilveszteri batyus bál 

______________________________________________________________________________ 
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Gólyahírek 

 

Freyler-Mészáros Ágota, született október 07-én, Dr. Kovács 

Ágota és Freyler-Mészáros András gyermeke 

Horváth Léna, született október 25-én, Horváth Dorina és 

Kalányos András gyermeke 

 

Szívből gratulálunk a csöppségekhez, jó egészséget és sok 

boldogságot kívánunk a családoknak! 
Az adatok forrása: Lipicsné Salamon Ágnes, védőnő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kép forrása: Pexels                                                                     

 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt 
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Sport 

Férfi bajnokságok 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk őszi vesszőfutása tovább tart. Az első két fordulóban aratott 

győzelem óta nem sikerül pontot szerezni csapatunknak és sajnos nagyarányú vereségeket 

szenvedett az utóbbi fordulókban. Remélhetőleg az utolsó két fordulóban sikerül pontot szerezni 

ellenfeleinktől. A 14. helyről várjuk a következő fordulót. 

U19-es csapatunk az utóbbi négy fordulóból egy meccset tudott megnyerni, azt is hazai 

környezetben nagy gólaránnyal. Ifjúsági csapatunk így az őszi két utolsó mérkőzés előtt a 12. 

helyen áll. 

Eredmények 

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

BALATONBERÉNYI SE – 1926 PSE FONYÓD    3-5 (2-2) U19: 12-0 (4-0) 

FC BARCS - BALATONBERÉNYI SE     9-1 (3-1) U19: 3-0 (1-0) 

BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE    1-4 (1-1) U19: 2-5 (1-2) 

          
A következő fordulók programja: 

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

15. forduló: Balatonberény SE – Balatonszabadi SE 2022.11.20. 13:00 U19: 11:00 

 

Női bajnokságok 

Női labdarúgó sajnos az ősz utolsó két fordulójában alul maradt ellenfeleivel szemben, de így is a 

negyedik helyről várhatja a tavaszi rajtot. A tavasz folyamán egy jó szerepléssel akár a dobogó is 

elérhető. 

Eredmények: 

KÉTHELYI SE - BALATONBERÉNYI SE     1-0 (0-0)  

BALATONBERÉNYI SE – KAPOSFÜREDI PÁRDUCOK SC  2-3 (1-1) 
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U16 -os lány csapatunk két győzelmével a hatodik helyen zárt az őszi bajnokságban, egy jó tavaszi 

szerepléssel akár a dobogó is elérhető. 

 

Eredmények: 

KÉTHELYI SE - BALATONBERÉNYI SE     Elmaradt 

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

BALATONLELLE SE - BALATONBERÉNYI SE    11-1 (5-0) 

 
 

Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
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