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Berényi Hírlap 
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
 

 

Önkormányzati hírek 

Tisztelt Balatonberényiek! 

 

Lassan közeledik a Karácsony, a világ kereszténysége 

ebben a zűrzavaros időszakban, ami ezt az évet eddig 

jellemezte, igyekszik felkészülni Jézus megszületésének 

ünnepére. Várakozással, reményekkel, hogy talán 

enyhülnek a világ konfliktusai.  

Az idei Advent más, mint amit megszoktunk és amit az 

utóbbi években már természetesnek gondoltunk, 

kevesebb a külsőség, kevesebb a fény, a ragyogás 

körülöttünk. Az ünnepi hangulat helyett Európa rég nem látott fegyverkezési lázban ég, az adventi 

gyertyákat a háború okozta félelem és rettegés öleli körbe. 

Az ünnepi hangulatot magunknak kell megteremteni a szívünkben! Advent vasárnapjain a HIT, a 

REMÉNY, a SZERETET és az ÖRÖM gyertyája adja nekünk a fényt! 

Az adventi színek egy másfajta értelmezését is olvastam nemrég: 

Az első adventi vasárnapon egy kék köpenybe öltözött angyal érkezik, aki az emberek 

közötti kommunikációt erősíti fel és megnyitja a lelkeket egymás felé. A második adventi 

vasárnapon pirosba öltözött angyal száll le az emberek közé, aki megkeresi a szeretetteli 

embereket. A harmadik vasárnapon az újabb, piros színt öltő angyal árasztja a szeretetet 

az emberi szívekben. Míg a lila palástú negyedik angyal az utolsó adventi vasárnapon a 

béke rezgéseit közvetíti az emberek számára. 

Szép gondolatok! 

Azt kívánom minden Balatonberényben élőnek, hogy az angyal a vendégünk lehessen, hogy 

szeretettel forduljunk egymás felé, képzeletben fogjuk meg egymás kezét, figyeljünk jobban 

magányos embertársainkra, bocsássunk meg „az ellenünk vétkezőnek”, imával áldjuk a család 

szentségét, és higgyük erősen, hogy lesznek még jobb napjaink!  

Reményteljes várakozást és áldott Karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Druskoczi Tünde 

polgármester 
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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 190/2022.(XI.15.) határozata 

a Bartók utca felújítására lefolytatott meghívásos eljárásban nyertes kivitelező 

kihirdetéséről 

A képviselő-testület, az önkormányzati tulajdonú Bartók B. utca útburkolat felújításának 

kivitelezésére indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - meghívásos verseny eljárásban 

megállapítja: 

A beszerzési eljárás eredményes volt. Az ajánlattevők a bírálati jegyzőkönyvben részletezett 

kitételekkel bírálatra alkalmasak volt. 

Az eljárás nyerteseként kihirdeti az érvényes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak ítélt 

FUNDAXIS 3M Kft. 8640 Fonyód, Bartók B. u. 44. sz. alatti ajánlattevőt (Képviseli Subosits-

Morácz Csilla ügyvezető) bruttó 7.115.484.-Ft legalacsonyabb ajánlati árral, 2022. december 20-i 

teljesítési határidő megállapításával. A kivitelezés költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka 

terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2022.(XI.24.) határozata 

a Magyar Tenger Vízisport Egyesülettel megkötendő bérleti szerződésről 

A képviselő-testület a Magyar Tenger Vízisport Egyesülettel az önkormányzat tulajdonát képező 

Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlanra bérleti szerződést kíván kötni az alábbi feltételekkel: 

- a bérleti szerződés határozott időre, 2029. március 31. napjáig tartó időszakra jön létre, 

- a bérelt terület nagysága megegyezik a jelenleg hatályos, 2010. január 15. napján megkötött 

bérleti szerződés tárgyát képező bérelt területtel, 

- a bérleti díj összege évi 800.000 Ft, amely 2024. évtől inflációkövető, 

- bérlő vállalja a bérelt terület, beleértve annak vízparti és zöldterület részének teljes 

karbantartását, 

- bérlő vállalja a jelenleg hatályos bérleti szerződésben is megjelölt, 310 m X 55 m-es zöldterület 

teljes karbantartását, 

- bérlő vállalja, hogy a kikötő üzemképességét, rendeltetésszerű használatát –a vis major esetét 

kivéve- folyamatosan biztosítja, 

- bérlő az önkormányzat részére ingyenesen biztosít 1 db kikötőhelyet, 

- bérlő a Balatonberény 1239/13 hrsz-ú ingatlant érintő minden esetleges fejlesztés esetén 

köteles előzetesen az önkormányzattal egyeztetni és kikérni az önkormányzat hozzájárulását, 
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- bérlő vállalja, hogy együttműködik az önkormányzattal közös pályázati lehetőségek 

kihasználásában, a pályázatokon történő indulásban, 

- a kikötői mederkotrás időpontjáról az önkormányzatot előzetesen értesíti, 

- a bérleti szerződésben vállalt bérlői kötelezettségeknek a bérlő érdekkörében felmerült okból 

történő nem teljesítése esetén az önkormányzat a bérleti szerződést kártérítési és egyéb megtérítési 

kötelezettség nélkül bármikor egyoldalúan írásban felmondhatja. 

a) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2022.(XI.24.) határozata 

a Csicsergő félszigeten megvalósult madárles villámvédelmének biztosításáról 

A képviselő-testület a Balatonberény Csicsergő félszigeten megvalósult madárles építménynek az 

építési engedélyben előírt villámvédelmét 650.000 Ft keretösszegben a 2022. évi költségvetési 

tartaléka terhére biztosítja. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2022.(XI.24.) határozata 

térfigyelő kamera beszerzéséről 

A képviselő-testület a Balatonberény Szőlőhegy hegykapu területére 1 db napelemes áramellátású 

térfigyelő kamera beszerzése mellett dönt 500.000 Ft keretösszegben a 2022. évi költségvetési 

tartaléka terhére a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2022.(XI.24.) határozata 

a 2023. évi ülés- és munkaterv jóváhagyásáról 

A képviselő-testület a 2023. évi ülés- és munkatervet jóváhagyja, melyben a 

- képviselői fogadóórák időpontja: minden hónap harmadik csütörtöki napja, kivéve július, 

augusztus és december hónapokat,  

- közmeghallgatás időpontja: 2023. február 16. napjának 17 órája 

- üdülőhelyi fórum időpontja: 2023. június 10. napjának 10 órája 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2022.(XI.24.) határozata 

pályázat kiírásáról a civil szervezetek 2023. évi támogatására 
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A képviselő-testület a Balatonberény közigazgatási területén bejegyzett és működő civil 

szervezetek részére az előterjesztés szerinti tartalommal a 2023. évi rendezvényeik és működésük 

támogatására pályázatot ír ki. Elrendeli a pályázati kiírásnak a honlapon és hirdető táblákon történő 

közzétételét. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2022.(XI.24.) határozata 

a képviselő-testületi ülések közvetítéséről 

A képviselő-testület Tüskés Balázs Balatonszentgyörgy, Kossuth u. 5. szám alatti vállalkozó 

ajánlatát megismerte és felhatalmazza a polgármestert, hogy 2023. január 1. napjától kezdődően 1 

év időtartamra az ajánlat szerinti megbízási díj megfizetése mellett kössön megbízási szerződést a 

vállalkozóval a képviselő-testületi ülések közvetítésére. 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2022.(XI.24.) határozata 

bíráló bizottsági tagok delegálásáról 

A képviselő-testület a vízparti sport és szabadidő központ, közösségi terek kialakítására beérkezett 

ötletterv értékelésére a bíráló bizottságba a következő tagokat delegálja: 

- Horváth Rita Marcali, település főépítésze 

- Gazsó István Siófok, táj és kertépítész 

- Pór Péter Balatonboglár, építész 

- Horváth János képviselő 

- Horváth Péter képviselő 

- Király Szabolcs képviselő 

 

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

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2022.(XI.24.) határozata 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

A képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 

évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Balatonberény község 2023-2027. 

évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját elfogadja, ezzel egyidejűleg a 

94/2018.(XI.29.) számú határozatával elfogadott, Balatonberény Község Önkormányzata 2018-

2023. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját hatályon kívül helyezi. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a 

hiteles határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon tegye közzé és küldje 

meg a TEF részére. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta:  

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2022.(XI.24.) határozata 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását a tanács által 2022. november 17-ei társulási ülésen elfogadott formában, valamint a 

Megállapodás 1. és 3. számú függelékét 2023.január 1-i hatálybalépéssel az előterjesztéshez 

mellékelt formában elfogadja, valamint felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás 

Elnökét írásban tájékoztassa. 

______________________________________________________________________________ 

Ügyintézés Marcaliban 2022. december 22. és 2023. január 6. között 

   

Az igazgatási szünetben Marcaliban a kormányhivatal és a járási hivatalok az alábbi ügyintézési 

lehetőségeket biztosítják. 

  

KORMÁNYABLAK 

Marcali, Petőfi u. 14. 

Telefon: 1818 

Email: hivatal@marcali.gov.hu 

2022. december 22.: 8.00-15.00 

2022. december 27-29.: 8.00-16.00 

2023. január 2-5.: 8.00-16.00 

Péntekenként zárva tart. 

 

CSALÁDVÉDELMI FELADATOK 

Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ-ek) tanácsadásának biztosítása. A válsághelyzetben levő 

várandós anya segítése, és a magzati élet védelme érdekében a CSVSZ tanácsadások folyamatos 

működését biztosítja a kormányhivatal az igazgatási szünet tartama alatt, a jogszabályi 

feltételeknek megfelelően a terhesség-megszakítási kérelmezés esetén kötelező a CSVSZ 

tanácsadáson minimum 2 alkalmon részt venni. 

 Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket: 

Marcali, Béke u. 21/a. 

Telefon: 85/515-380 

Email: nepeu@marcali.gov.hu 

2022. december 23.: 8.00-12.00 

2022. december 27.: 8.00-12.00 

2022. december 30.: 8.00-12.00 

2023. január 3.: 8.00-12.00 

2023. január 6.: 8.00-12.00 

 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁG ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 

Az igazgatási szünet alatt kizárólag az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő, 

élelmiszerlánc-biztonsággal, illetve állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása, az 

esetleges járványkitörés kezelése, az export létesítmények, exportszállítmányok ellenőrzése, a 

hozzájuk kapcsolódó export mintavételek, exportbizonyítványok kiállítása, az állatszállítások 
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ellenőrzése, a veszettség szempontjából aggályos állatok megfigyelése, továbbá a kötelezően előírt 

minták átvétele biztosított. 

  

Az alábbi ügyfélszolgálatok fogadják az ügyfeleket: 

Marcali, Béke u. 21/a. 

Telefon: 85/510-518 

Email: elelmiszer@marcali.gov.hu 

2022. december 23.: 8.00-12.00 

2022. december 27.: 8.00-12.00 

2022. december 30.: 8.00-12.00 

2023. január 3.: 8.00-12.00 

2023. január 6.: 8.00-12.00 

  

FOGYASZTÓVÉDELEM 

 A Kormányhivatal az igazgatási szünet alatt is biztosítja a fogyasztói bejelentések halasztást nem 

tűrő vizsgálatával kapcsolatos ügyintézést. A fenti feltételeknek megfelelő bejelentések 

megtételére a fogyasztovedelem@somogy.gov.hu e-mail címen van lehetőség. 

  

MUNKAVÉDELEM 

 A súlyos és halálos munkabalesetek, továbbá a tömeges foglalkozási megbetegedés bejelentések 

(kivéve a koronavírus miatti bejelentések) helyszíni kivizsgálása, az azonnali beavatkozást igénylő 

panaszok/közérdekű bejelentések kivizsgálása, amelyek sürgős beavatkozás és hatósági intézkedés 

nélkül életet, testi épséget veszélyeztetnek, az igazgatási szünet alatt is megtörténik. 

 A fenti feltételeknek megfelelő bejelentések megtételére 

a foglalkoztatas@somogy.gov.hu valamint a munkavedelem@somogy.gov.hu e-mail címen van 

lehetőség. 

  

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK 

A közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál bekövetkező váratlan események, 

szünetelésre vonatkozó bejelentés miatt szükséges hatósági intézkedések megtétele, az ellátást 

átmenetileg nyújtó más szolgáltató(k) kijelölése; a járványügyi intézkedések és adatszolgáltatások 

az igazgatási szünet alatt is megtörténnek. Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem 

került sor, a holttest elhamvaszthatóságának engedélyeztetésére az igazgatási szünet alatt is 

lehetőség van. 

  

Az alábbi ügyfélszolgálat fogadja az ügyfeleket: 

Marcali, Béke u. 21/a. 

Telefon: 85/515-380 

Email: nepeu@marcali.gov.hu 

2022. december 23.: 8.00-12.00 

2022. december 27.: 8.00-12.00 

2022. december 30.: 8.00-12.00 

2023. január 3.: 8.00-12.00 

2023. január 6.: 8.00-12.00 

______________________________________________________________________________ 

mailto:fogyasztovedelem@somogy.gov.hu
mailto:foglalkoztatas@somogy.gov.hu
mailto:munkavedelem@somogy.gov.hu
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TÁJÉKOZTATÁS 

 

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója 

keretében nyújtott támogatások összesített adatairól. 

Balatonberény Község Önkormányzatához - a 2023. évi pályázati fordulóban- 4 hallgató nyújtott 

be „A” típusú pályázatot. 

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

 

Balatonberény, 2022. november 28. 

                                                                                                    Druskoczi Tünde 

                                                                                                                      polgármester 

______________________________________________________________________________ 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Fekete István: Újbor 

 

Az új bor megforrt – mondta barátom, a 

Guszti –, kimehetnénk vasárnap délután… 

Ha ezt Guszti tizenöt évvel később mondja, 

semmi csodálat nem tölt el, de akkor még 

összevissza tizenöt évet vallhattunk 

magunkénak, tehát kellő bámulattal néztem 

férfias barátomra. 

– Mehetünk – mondtam ugyanazon a 

hangon, mintha vasárnap délutánonként általában borkóstolni jártunk volna, holott litániára 

jártunk, ahol italról szó sem esett. 

– Tudsz egy kis szalonnát hozni? 

– Természetesen – mondtam, és megjelent lelki szemeim előtt kamránk magas gerendázata, ahol 

egy-két tábla szalonna lógott még, és hirtelen nem jutott eszembe, van-e köztük megkezdett… és 

a kamrakulcs megszerzése is különféle akadályokkal járt… 

Ezek az előzmények azonban minden érdekességüket elveszítették arra a nevezetes vasárnap 

délutánra, amikor barátommal széles jókedvben poroszkáltunk a szőlőhegy mély agyagpartjai közt 

felfelé. 

Sütött a nap, és aranyos melegében dongva búcsúztatták a nyarat a darazsak. A bokrok közt cinkék 

vidámkodtak, és mintha a borral együtt az egész őszi világban megérett volna a mámor, úgy tele 

volt a szívünk a kaland másnaptalan örömével. Persze volt szalonna és zöldpaprika, puha kenyér 

és sajt, egyszóval minden. Guszti zsebéből egy óriás „sperhakni” fogantyúja lógott ki… 

– Ezzel is ki lehet nyitni? – aggályoskodtam még az út elején; mire Guszti olyanformán legyintett, 

mintha egy cigányprímástól azt kérdeznék, hogy szól-e egyáltalán a hegedűje. 

Amikor befordultunk a dűlőútra, Guszti megtorpant. 

– Nézd, Dávid! Hát ezzel most mit csináljunk? 

Dávid egy rendkívül apró és törékeny kis zsidó fiú volt, aki még az alsóbb osztályosokat is úgy 

vonzotta könnyű verekedésre, mint az egér a macskát, ezért Dávid az „osztály” védelme alatt állt. 

Ezenkívül Dávid árva is volt, akihez hozzányúlni egyet jelentett a többrendbeli és alapos 

agyabugyával. Ha ezekhez még hozzáteszem, hogy Dávid a matematikának fölényes és adakozó 

tudója volt, körülbelül megmondtam mindent. 

– Szervusz, Góliát – mondta Guszti fölényesen. – Mit csinálsz itt? 

– Csak úgy kijöttem, a mama is küldött a levegőre. Kicsit köhögök… 

– Velünk jössz! – mondta barátom, és szívünkben az atyai érzelmek úgy szétterültek, mint nádban 

a tűz. Micsoda ostoba kérdés volt, hogy Dáviddal mit csinálunk… 



VI. évfolyam, 9. szám 2022. december 

 

9 
 

A sperhakni remekül működött. Beosontunk a présházba, bezártuk magunk után az ajtót, és 

összenevettünk, mert a külső világ ragyogása után itt már férfias sejtelem uralkodott. 

A pince ajtaját azonban hárman is alig tudtuk felemelni, mert felfelé nyílott és tölgyfából volt. Lent 

azután meggyújtottuk a gyertyát, elővettük a bicskákat, neki a szalonnának, és Guszti úgy nézett 

körül, mint egy vendéglátó kényúr. 

– Melyikből parancsoltok?… 

És összeütöttük a maszatos poharakat, és a mámor szétterjesztette felettünk végtelen, aranyos 

szárnyait. Azután magához ölelt bennünket. 

Csodálatos délután volt! Bátor és lehetetlen délután, amelyben minden lehetséges lett. Dávid úgy 

nyakalta a bort, mint egy vincellér, és később kijelentette, hogy Kecskés Gyurkát legközelebb 

szájon vágja, ha dolgozatírásnál megint erőszakoskodik. 

És ez egészen természetes volt, holott Gyurka 

bármely pillanatban zsebre tehette volna 

barátunkat. 

Később kissé elszomorodtunk, mert Dávid szeme 

elkönnyesedett, és elcsukló hangon azt mondta, 

hogy végeredményben őt mindenki bántja… 

Guszti fogai megcsikordultak, és nagy bicskájával 

olyanféle mozdulatot tett, amelyek után barátunk 

állítólagos ellenségeinek semmi jövője nem lehetett. És talán mondott volna is valamit, de ebben 

a pillanatban beszéd hangzott felülről, majd kulcs csikorgása… 

– Az apám! – lehelte Guszti falfehéren. – Az apám!… A hordók mögé! 

A kulcs még akadozva csikorgott odafenn, de mi már lapultunk, mint a süldő nyulak, magunkkal 

víve férfias uzsonnánk összes maradványait és jeleit. Guszti az égő gyertyát egyszerűen zsebre 

vágta, azután már csak szívünk dobogása hallatszott. Én mindenesetre úgy éreztem, hogy ezt a 

dobogást meg kell hallani minden ép fülű embernek. 

– Gyere, Béluskám – hallatszott felülről –, gyere, itt megnyugszik az ember. 

És dobogtak a léptek lefelé. 

– Érdekes, hogy megül itt a gyertyaszag, szinte azt hinné az ember… 

(Jaj! – nyögtünk némán.) 

– …de tudod, a pincezárt még az öreg Csampó csinálta, úgyhogy még ha ki is nyitná valaki, 

becsukni már semmi esetre sem tudja… Melyikből parancsolsz? 

Múlt az idő, és szívünk már csak fél lóerővel kalimpált, mert közben csodálatos dolgokat 

hallottunk. Például azt, hogy „Guszti áldott jó gyerek”… „és érdekes, a bort nem szereti, pedig mi, 

emlékszel, Béluskám?…” 

Későbbi életem folyamán láttam egy-két nagy követ, de akkorát, mint amekkora szívemről leesett, 

amikor becsukódott az ajtó, megközelítőleg se. 

Pár percig még lapultunk, aztán mocorogni kezdtünk, és Guszti egy vég nélküli sóhajtás után azt 

mondta: 
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– Huh, a betyár mindenségét, de megizzadtam, de most legalább tudjátok, hogy „áldott jó gyerek 

vagyok, és nem szeretem a bort se”. Van gyufátok? 

– Nem jönnek vissza? – rebegte Dávid. 

– Béla bácsi pincéjéből?… Igyatok! 

És ittunk. Mi történhetik, legfeljebb újra bevonulunk a hordók mögé… 

Így azután a késő alkony őszi párái úsztak már a tőkék között, amikor kart karba fűzve elindultunk 

hazafelé. Ismét erősek voltunk, és bátrak, ámbár férfiasan szótlanok. 

A szőlőhegy keresztjénél azonban a megmenekülés hálájával emeltük meg kalapunkat mind a 

hárman. 

– Neked nem lett volna muszáj – mondta Guszti ellágyulva Dávidnak. 

– Annak köszönök, akinek akarok, érted! 

És törékeny kis barátunk úgy fordult szembe Gusztival, hogy az ijedten hátrált. Ebben a pillanatban 

egy másik Dávid jutott eszembe és egy másik Góliát, az a király, aki embernek, költőnek és 

muzsikusnak is szent volt, ennek itt talán messze elődje. Mert ebben az őszi alkonyatban semmi 

sem volt lehetetlen. 

(1953) 

** 

Megjelent az Új Emberben, 1953. november 22-én. 

Tartalmazzák a Harangszó (1975), Búcsú (1979), Karácsonyi látogatók (1989) és a Sárgaréz 

patkók (2007) c. kötetek. 

______________________________________________________________________________ 

Garay András: Karácsonyi történet 

 

Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első 

havat. Karácsonytájt érkeztek meg 

nyugat felől a szürke fellegek, s 

letették terhüket a hegyek koszorúja 

övezte völgyben, de nem olyan 

városias, hosszú szállingózás 

módján, hanem vastag bunda alá 

került a táj, a falu. Az iskolának 

akkor egyszeribe vége szakadt, a 

szünidő kezdetét nem a kalendárium 

betűi, hanem az első hó jelentette. Mi 

már december eleje óta a reggeli felkelés után azonnal az ablakhoz siettünk, hogy ledörzsölve a 

jégvirágokat, megláthassuk az első havat, szabadságunk kezdetét. 

Idén sem kellett csalódnunk. Már november végén megjelentek a fellegek, András-napra már 

hósipka borította a Kömöge tetejét, s december közepén egy éjszaka két arasznyi hó hullott, 

beterített mindent, s mesevilágot varázsolt a környékre. Hurrá! - rohantunk vissza az ablaktól, s 
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sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezdtük szőni a szünidei terveket. Kertünk vége a hegyek 

lábáig nyúlott, s kukoricacsutkát cipőnkre kötve vígan siklottunk a havon. Csúszkálással, 

ródlizással telt az idő, s este, mikor a konyhában egybegyűlt a család, hallgattuk az öregek szavát, 

apám, Márton tréfálkozásait, a világ gondját, s körülfogott bennünket anyám szerető 

gondoskodása. Kezdetét vette a sütés-főzés, a készülődés. 

Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk egy este azt mondta, hogy másnap levágjuk a disznót, 

tudtuk, már csak napok vannak hátra, s esténként leszakítva a leveles naptár lapjait, mi, gyerekek, 

lestük azt az egyre közelebb kerülő piros betűs számot. Már a szánkózás sem volt az igazi, s amíg 

a férfiak az udvarban tettek-vettek az állatok körül, mi néztük a konyhaasztal köré kuporodva az 

anyám keze alól kikerülő mézes figurákat, cukordíszeket, apró meglepetéseket. 

Titkolózni nemigen lehetett, nem is volt rá szükség. Őszinte világ volt a miénk, tiszta szándékú, 

egyszerű szavú. Úgy mondták otthon: karácsonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk, 

készülünk, hogy méltónak találjon minket. S az igazi ajándékok ezek az esték voltak, amikor a 

család összehajolva, gyerekek és szülők közös izgalmával, tréfálkozással az eljövendő nap 

örömében készülgetett. 

Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, Dorka húgom odasúgta anyjának: Anya, ugye a 

Mennyországban is így telnek az esték? Anyám igenére már tudtuk, eljön ő hozzánk, mint tavaly, 

tavalyelőtt, s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet álmodtam, angyalok seperték a havat a 

behavazott utcán. Egy meglepetés azonban mindig volt. A fa. Ezt mindig apám hozta, de oly 

észrevétlen, hogy mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan kerül oda az asztalra, csak lenyűgözve 

álltuk körül este a gyertyafényben alakot öltő karácsonyfát. 

A várt reggelen apám szokás szerint fogta a fejszéjét, felvette hótaposó csizmáját, s mikorra mi 

előkászálódtunk a meleg dunyhák alól, már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tartva a fehér 

hómezőben. A fát még az ősszel kinézte. Igaz, kicsit messze kellett mennie fel a hegyekbe, de ezt 

az utat minden évben megtette, talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni a csendes, 

behavazott tájon. 

A hó érintetlen volt, nehezen haladt előre. Itt-ott állatnyomokat látott. A fagy megdermesztette a 

fákat, bokrokat, s tündérvirággá varázsolta az erdőt. A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy 

dombtetőre, majd végig a gerincen. Megismerte a helyet. Az ősszel itt kaszáltak egy réten, s már 

akkor látott egy kis fenyőfát. Arányos termete, dús ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rögtön 

feltűnt neki, s képzeletében már látta is felöltöztetve a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy kis 

beszögellésben, évszázados fenyők oltalmában. Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve 

belakmározott tarisznyájából, amelyet anyám varrt neki, s elindult visszafelé. A megindult hóesés 

betemette a nyomokat, s bizony iparkodnia kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. Baljós zúgással 

feltámadt a szél. Hóna alatt a fenyőfával ugyancsak különös látvány lehetett. De ismerte a tájat, 

hiszen itt gyerekeskedett, s a falut is alig hagyta el. S mikor arról beszélt az unszolásunkra, hogy 

volt egyszer Pesten is, teljes bizonyossággal gondoltuk, hogy apánk világlátott ember. 
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Leért a völgybe, s már erőst szürkült az idő, mikor elérte 

a falu első házait. A hegyek alatt, a forrásnál - hova együtt 

jártunk a nyáron a többi gyerekkel vízért -, kis ház állott. 

Egy öreg juhászé volt, kit, mivel nem csizmában járt, 

hanem bakancsban - mindenki Bakancsos Pista bácsinak 

szólított. Rossz érzés fogta el apámat a behavazott udvar, 

a setét ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót, 

letámasztotta a fát a tornácra és benyitott a házba. Pista 

bácsi az ágyban feküdt. Mi van magával? - kérdé apám, 

ahogy meggyújtotta a világot. Beteg vagyok, Márton - 

mondta az öreg. A kályha hideg volt. - Mindjárt befűtök. 

Zsófi majd holnap hoz meleg levest meg kóstolót. 

Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt talált 

nyirkos, korhadt fadarabokat, így a feladat 

reménytelennek látszott. Aztán pillantása az ajtónál lévő 

fára esett. A tuskóra tette a kis fenyőt, s nagyot 

fohászkodva apróra hasította. Lassan pattogni kezdett a 

tűz, s fenyőillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönnyebbedett. Akkor holnap - mondta 

apám búcsúzóul. Már nagyon vártuk őt. Nehéz lépteit hallva izgalom vett rajtunk erőt. Végre 

mindannyian együtt vagyunk idehaza. Mikor pillantásunk fehér arcára esett, csak annyit 

gondoltunk, milyen hideg lehet, s újra átadtuk magunkat a várakozás bódító érzésének. Anyám 

néhány szót váltott apámmal, majd ünneplőbe öltözve ültünk le a konyhában, s kezdődött, amit 

úgy vártunk. 

Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk szerint mesélni kezdett egy idegen országról, egy 

házaspárról, a születendő kisgyermekről, emberekről, hatalmasokról és szegényekről. Beszélt a 

rokonokról, a barátokról, a nélkülözőkről, s percek alatt odavarázsolta elénk a falut, a múltat és 

jövőt, az egész világot. Aztán énekelni kezdtünk, s mikor a kis csengő megszólalt, nagy 

izgalommal nyitottuk ki a szobaajtót. Az asztalon egy tányérban ott voltak a mézes és cukrozott 

díszek, égtek a gyertyák a tartókban, de a fa, a fa nem volt sehol. Könnyes szemmel, kérdőn 

néztünk apánkra. A sarokban állt, anyával egymáshoz hajoltak, szemükben megcsillant a gyertyák 

fénye. Találkoztam az úton Vele, elkérte a fát, én meg odaadtam neki, hiszen nem illik egy kérést 

Tőle megtagadni. Szavai megnyugtatóan csengtek. Anyám, hogy a csend feszültségét feloldja, az 

ünnepi asztalhoz invitált bennünket. 

Boldog karácsonyt mindenkinek - mondta, és behozta a gőzölgő levest. 

 

A képek forrásai: https://www.darabanth.com/ 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/12/18/karacsonyi-kepeslap-tortenete-hagyomany-vintage/ 

______________________________________________________________________________ 

 

https://www.darabanth.com/
https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2019/12/18/karacsonyi-kepeslap-tortenete-hagyomany-vintage/
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Kánya Gézáné: Karácsony 

 

Esik a hó, fúj a szél, 

A jégcsapok muzsikálnak, 

A hópelyhek táncot járnak. 

Valaminek örülnek tán? 

Hát megszületett a Kis Jézus! 

Az angyalok énekelnek, 

A pásztorok útra kelnek. 

Családokban boldogság van, 

Karácsonyfát körbe álljuk, 

Köszöntjük a Szentcsaládot. 

Örülünk az ajándéknak. 

Kandallóban tűz ropog, 

Érezzük az ünnep melegét. 

Letérdelve imádkozunk. 

Egészséget, egy békés, boldog, szép jövőt 

Hozzál nekünk Kis Jézusunk! 

Áldott, Békés Karácsonyt a földön minden embernek! 

______________________________________________________________________________ 

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 gyermekfoglalkozások 

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!)  

Decemberi rendezvények:  

December 18. 17.00 Falukarácsony 

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

December 31. Szilveszteri batyus bál 

 

A kép készült: 1986. december 16., Kaposváron 
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Helytörténet 

Emléktáblák helyett- Berényi kis okos – ki miről híres 

(nem Berényben, hanem a két-három szomszédos községben) 

 

Általában, ha két vagy több asszony összetalálkozik, és a beszéd középpontja a főzés, de főleg a 

sütés, no meg a házi réteskészítés, azonnal a lisztről, annak minőségéről van szó. Milyen a „sikér” 

tartalma? -  lágyít, vagy éppen keményít a dagasztást követően, és ezen okokból milyen is lesz a 

kelt tésztánk, a jó, házilag készített rétesről nem is beszélve.  

Manapság bemegyünk a boltba, és a szokásunkhoz hűen leemeljük a polcról a számunkra éppen 

tetsző lisztcsomagot. Azzal talán nem is nagyon foglalkozunk, hogy melyik malom lisztje lehet a 

jobb minőségű.  

A falusi ember számára nagyon fontos volt a gabona, és a 2-3 szomszédfalu malmaiban őrölt liszt 

minősége.  

A berényiek Balatonkeresztúrra, Balatonszentgyörgyre és Holládra is vitték a gabonát őrletni.  

Többször hallottam a télesti beszélgetések almalmával, hogy mentünk a Rádics malmába 

Balatonkeresztúrra, sokszor a hegyen átvezető úton keresztül. 

Különböző helytörténettel foglalkozó könyvekben olvashatjuk, de a legpontosabb forrás egy falu 

helytörténete szempontjából a História Domusban lejegyzett adatok.  

Lássuk mit is takar a „Rádics malom?” Miért így hívták? Ugyanez vonatkozik a Bőhm malomra 

is, mely Balatonszentgyörgyön épült, s közelsége miatt már többször idementek Balatonberényből 

a gazdák.  

A keresztúri malom a tulajdonos nevéről kapta az említett elnevezést. 

„Rádics György malomtulajdonos Balatonkeresztúr. 1901-ben született Birén. Iskoláit a pécsi 

Pius-internátusban végezte, majd kitanulta a molnáripart Péter bátyjánál.  

1922-ben vásárolta meg jelenlegi malmát, melyet 1924-ben modernizált. A malom ötjáratú, 45 

lóerős motor hajtja. Községi képviselő, a rk. egyházközség pénztárosa, és az egyháztanács tagja. 

Neje: Somogyi Gizella. gyermekei: Aranka és József. Bátyja, Péter frontharcos volt.”1   

Még tudjuk, hogy testvérbátyja Rádics Péter szintén malomtulajdonos és földbirtokos, aki a szülei 

malmát működtette. 

A mai kor embere is tudja és látja, hogy szól bele az időjárás a mezőgazdasággal foglalkozó 

emberek életébe. 

A balatonberényi és balatonszentgyörgyi gazdák a múlt század elején – tekintettel arra – hogy 

Balatonkeresztúrra többet jártak a malomba, fogadalomból állítottak egy keresztet (1922) 

corpusszal. 

Ez az Ángyán kereszt, melyet annak emlékére állíttattak, hogy a keresztúri malomba menet a 

gabona, és jövet a liszt sohasem ázott el.  A kereszt ma is áll, és őrzi egy kis dombon a hegy 

értékeit, és az arra elhaladó, netán a hegyben élő, szorgoskodó embereket.  
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„Bőhm-féle malom, Balatonszentgyörgy. A Böhm-

család építtette 1856-ban. Azelőtt gőzmalom volt, 1932 

óta motor hajtja. 1906-ban megnagyobbíttatták. 

Hétjáratú, vám és kereskedelmi őrlés. A szívógázmotor 

60 lóerős. A malom vezetője Bőhm László okl. mérnök. 

Állandó alkalmazottainak száma nyolc.” 

„Bőhm László okleveles mérnök, malomtulajdonos, 

Balatonszentgyörgy. 1896-ban született 

Balatonmogyoródon. A középiskolát Keszthelyen, a 

műegyetemet Budapesten végezte. Egy évig a bpesti 

malomépítő gépgyár mérnöke volt. 1923 óta saját 

malmát vezeti. Végigküzdötte a háborút az orosz és 

olasz fronton, egyszer megsebesült. Emléklapos 

főhadnagy.  

Kitüntetései: signum laudis, kisezüst és bronz v. é. Kcsk. 

seb. érem. Az Orsz. Malomszövetség vál. tagja, községi 

képviselő. Neje: Práger Anna, fia: András.”2   

A Bőhm féle malomról László István: 

Balatonszentgyörgy a második világháborúban c. könyvében így ír: 

„Böhm Mór 1904-ben megveszi a volt Szaller-háztól Balatonszentgyörgy felé eső útmenti 

gőzmalmot, amely még az évben leég. Helyette 1905-ben építi a ma is álló emeletes malmot, melyet 

fia, Bőhm László örököl.”3.  

Bőhm László is a holokauszt áldozata lett, élt 48 évet. (1896-1944). 

Az épületet államosították, - úgy gondolom - sorsáról írni a balatonszentgyörgyi helytörténészek 

feladata.  

A holládi Bertalan-malom. Ez a malom az építtetője családnevéről kapta nevét. A berényiek inkább 

Keresztúrra és Balatonszentgyörgyre jártak, mert kicsi malom lévén, többet kellett Holládon 

várakozni. Gőzmalom volt, és ma már „omladozó” állapotban van. 

 

Jegyzet: 

1., Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék. Az előszót írta József főherceg királyi felsége, a Magyar 

Tudományos Akadémia Elnöke. Budapest, 1939. 848 p. 

2.) ua., mint 1. 682 p. 

3.) László István: Balatonszentgyörgy a második világháborúban. Függelék. A balatonszentgyörgyi zsidóság 

története. 220 p., 223 p. 

 

Kép: A szerző fotója és tulajdona.  

Kovács „Hugi” Ilona 

                                                                  helytörténet-kutató 

______________________________________________________________________________ 
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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) 

  

Smaragd-jubileum
 

Szeretettel köszöntjük MOLNÁR JÓZSEFET és kedves 

feleségét VARGA ERZSÉBETET, akik 1967. november 18-

án – 55 évvel ezelőtt - Holládon kötöttek házasságot. A 

fenti mottó igaz, „…a kötés életre szól!” Ehhez kívánunk 

további hosszú együtt töltendő éveket, s hozzá nagyon jó 

egészséget, a kutatást segítők nevében. 

 

Balatonberény, 2022 novemberében 

                                                             Kovács „Hugi” Ilona                                                   

helytörténet-kutató 

                                                                                                 

______________________________________________________________________________ 

Gólyahírek 

 

Mayer Zsolt, született november 10-én, Kovács Patrícia és 

Mayer Zsolt gyermeke 

 

Szívből gratulálunk a csöppséghez, jó egészséget és sok 

boldogságot kívánunk a családnak! 
 

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 

A következő szám lapzártája december 31.! 

 

  

55 
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Sport 

Férfi bajnokságok 

 

Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk vereséggel zárta az őszi szezont. A 

bajnokság első felét 3 győzelemmel és 12 vereséggel zártuk, ezzel a bajnoki 

féltávnál a 14. helyen állunk. Remélhetőleg a tavaszi szezonra rendezzük 

sorainkat és elindulunk felfelé a tabellán.  

U19-es csapatunk az utolsó két fordulót megnyerte és ezzel a nyolcadik 

helyről várhatja a tavaszi folytatást.  

Jó pihenést, majd sikeres felkészülést kívánunk csapatainknak! 

(képforrás: Horváth Péter) 

Eredmények:  

KISKORPÁDI SE - BALATONBERÉNYI SE    1-2 (1-1) U19: 1-6 (0-3) 

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

          
Forrás: adatbank.mlsz.hu          Horváth János 
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Karácsonyi kifestő 

 
Forrás: fiverr.com 
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