Anyák napjára
Nadányi Zoltán: Anyu
Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.
Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy: anyu!
Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba került,
csak egy kiáltásba.
Keserűből édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.
„Anyu, anyu! Anyu!”
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van
ilyen kis gyerekkel.
"Anyu, anyu, anyu!"
most is kiabálom,
most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.
2012. május 4.

Fotó: Internet

Csak látni akarlak,
Anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.
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Kenéz László művei a Balatoni Múzeumban
Kenéz László balatonberényi festőés
szobrászművész
alkotásaiból
nyílt kiállítás "A Balaton igézete"
címmel a keszthelyi Balatoni Múzeumban. Az ünnepélyes megnyitón a
főleg berényi barátokból, tisztelőkből álló érdeklődők megtöltötték a
Balatoni Múzeum auláját. Az egybegyűlteket előbb Havasi Bálint igazgató köszöntötte, majd művész
unokája, Zsimoly Dóra szavalt el
egy szép József Attila verset.
Ezután Horváth László polgármester méltatta Kenéz László munkásságát
és
üdvözölte
a
megjelenteket. Az Országh-testvérek furulyajátéka után Dr. Matits Ferenc művészettörténész, a tárlat szakmai felügyelője tekintette át az idén hetvenedik születésnapját ünneplő Kenéz László pályáját, s egyúttal megnyitotta a kiállítást. Az életmű egészébe
betekintést engedő válogatás a művész festményeiből, kisplasztikáiből, és érmeiből áll, s a tavaly községünkben felavatott Kossuth-szobor gipszmodellje is látható.
Az 1982 óta községünkben élő Kenéz László, a berényiek "Művész Lacija" nem kis meghatottsággal fogadta a megérdemelt gratulációkat. S bizony az is jól tapintható volt, hogy a berényiek
rendkívül büszkék az ő művészükre.
Kedves Laci Bátyánk! Az egész község nevében e helyről is tisztelettel és szeretettel gratulálunk a gyönyörű tárlathoz, s egyúttal köszönjük, hogy alkotásaiddal évtizedek óta szolgálod szeretett faludat!
A kiállítás 2012. június 3-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10.00 és 17.00 óra között tekinthető meg a keszthelyi Balatoni Múzeumban.
www.balatonbereny.hu
Külön köszönet a fellépő gyerekeknek és a felkészítő tanárnak a szervező nevében.

Falunap 2012
Gyönyörű időben, nyári melegben került sor a 2012. évi falunapra. A szervezők igyekeztek
minden korosztály számára tartalmas programookat kínálni. Bár délelőtt szerényebb volt az
érdeklődés, délutánra sokan lejöttek a sportpályára.
Sajnos labdarúgóink vereséget szenvedtek a jobb erőkből álló Somogyjádtól, ám ezt az "apróságot" leszámítva láthatóan mindenki jól érezte magát az éjszakába nyúló eseményen.
www.balatonbereny.hu

Hitélet
Májusi ájtatosság

Május hónapban a Boldogságos Szűz tiszteletére mindennap össze szoktak jönni a hívek a templomban, hogy a lorettói litánia, és a szentolvasó elmondásával, Szűz Máriáról szóló énekekkel hódoljanak a Szűzanya erényei előtt.
Ennek a szép szokásnak a folytatásaként május hónapban minden este 18 órai kezdettel a római
katolikus templomban májusi litániát tartunk. Kérjük a Kedves Híveket éljenek a lehetőséggel,
hogy együtt imádkozhassunk a Boldogságos Szent Szűzhöz.
A Rózsafüzér Társulat

Helka és Kelén
Azokban a régi szép időkben, melyek már csak a mesékben élnek, úgy mondják, soktornyú, hatalmas várkastély állott a tihanyi hegy fokán. A kastélyban gazdag, nagy szakállú öreg herceg lakott, akinek híre és hatalma messze vidékre terjedt. A tihanyi várkastély ura jóságos szívű,
derék öregember volt, akinek béketűrését megpróbálta a sors. Vak volt a herceg, s a fényes palotájában már régen nem látta azt, amit legszegényebb szolgája is láthatott: a tündöklő napot.
Rohan hercegnek két szépséges lánya volt. Horka, gyönyörűszép, de gonosz teremtés, akinek kevélység és kegyetlenség lakott a szívében. Szépsége mindenkit megtévesztett, míg meg nem
szólalt. Éles, rikácsoló hangja úgy csikorgott, mint az egymáshoz dörzsölt födő. Helka, mintha a
tündérek birodalmából szállott volna le a tihanyi sziklák közé. Szép volt ez a lány, bájos, ártatlan, és jóságos szívű. Mosolya a sötét borús napot is felderítette, fekete szemében az égbolt
minden csillaga ragyogott, igazi mesebeli hercegkisasszony volt.
A herceg töméntelen kincséről legendák keringtek Gazdag főurak, kalandorok keresték fel a kastélyt, de amikor meghallották Horka rikácsolását, Helkához pártoltak. – Édesapám, Helka szépsége, s a csúf hangom a gyilkosom lesz. Kérlek, hirdesd ki, csak az kapja meg a kezemmel
együtt a fele vagyonodat, aki megszabadít ettől a rikácsolástól. Ezután még több szerencsevadász próbálkozott. Alföldről érkezett Thuz herceg, a nagyravágyó, hiú herceg, természete megegyezett Horkáéval. Minden kísérlete kudarcot vallott. Egy este a Balaton partján üldögélve
elkeseredésében így kiáltott fel: Ég és föld szellemei, istenek vagy ördögök segítsetek! Elkezdett fodrozódni a Balaton vize, a habok közül párába burkolózva Sió, a Balaton tündére bukkant
elő. A tündér hófehér nyakán csúf kígyók tekeregtek. – Régi átok rútítja el szépségemet! Ha
őszintén szereted azt a lányt, ha elnyered a kezét, és egy fürtöt hozol Rohan herceg aranyszőrű
birkájának gyapjából, meggyógyítom Horka hangját! A herceg mindent megígért. - Rohan herceg
várának tövében, a sziklák alatt remetelak áll. A kunyhóban élő remete sárga köves gyűrűt visel, ez Horka orvossága. Ha a remete neked kölcsönzi a gyűrűjét, a mátkád hét nap, hét éjjel
tartsa annak kövét a nyelve alatt, s csengő hangja lesz - szólt Sió.
Mikor a Balaton tündére eltűnt a habokban, Thuz sokáig azt hitte álmodott, de mikor elsétált a
sziklák alá, minden úgy volt, ahogy Sió mondta. Ott volt a friss virággal borított sír, mögötte a
kunyhó. A kevély lovag szerény és alázatos mosolyt erőltetett az arcára. Szenteskedő szavaival
megejtette az öreget, aki elhitte neki, hogy lelke üdve, szerelmes szíve boldogsága mind az ő
gyűrűjétől függ. Odaadta a gyűrűt.
Hét nap, s hét éjjel senki sem látta a hercegkisasszonyt. Hét nap, hét éjjel tartotta a gyűrűt a
nyelve alatt, s csak arra gondolt, milyen lesz az élete, ha meggyógyul. Aztán reszkető kézzel
vette ki a követ a szájából, nem akart hinni a fülének, valósággal csilingelt a hangja. Mindenki
azt hitte, a hangjával együtt a szíve is megváltozott. Thuz herceg, ahogy elnyerte Horka kezét,
s vele Rohan herceg vagyonának a felét, már azon törte a fejét, hogy szerezhetné meg a másik
felét is. Ebben vele tartott fiatal felesége is. Thuz megfeledkezett ígéreteiről, nem tartotta
meg sem a tó tündérének, sem az öreg remetének adott szavát. Nemsokára az öreg remete nevelt fia, a szőke fürtű, sudár Kelén eljött a gyűrűért. Elmondta, hogy a gyűrű már nagyon hiányzik apjának, mert az a szívének a legdrágább emlék. - Mondd meg atyádnak, hogy gyűrűje
nekem is kedves emlék marad tőle. Kelén kétségbeesésében nem tudta mihez kezdjen, könnyes
szemmel, támolyogva indult a várkastély kapuja felé. Az egyik folyosónál könnyű kéz érintette
vállát. – Mi bajod van, ifjú? Mi keseríti ennyire a szíved?- kérdezte egy lágy hang, s mikor felpillantott, a csodálatosan szép Helka állt előtte. Percekbe tellett mire szóra bírta az ifjút. Mikor
elmondta a történetet, a lány gyönyörű szemei is fátyolosak lettek. – Veled megyek, lovag,
hogy jóvátegyem, amit saját vérem vétett. Felkeresem atyádat, segítek megvigasztalni, ápolni
és meggyógyítani. Ettől kezdve mindennap órákat töltött a remetelakban. Ott ült a beteg aggastyán ágyánál, gondosan ápolta. Mi gyógyította meg - a sok gyógyfű vagy a jó szó - ki tudná megmondani? Három hét sem telt belé, s máris ott üldögélt kedves helyén, a kunyhó előtti lócán. A
beteg meggyógyult, de a két fiatal ez alatt a három hét alatt édes-keserves betegségbe esett.
Mint a mesében szokott lenni, a két összeillő fiatal szívet cserélt, s mindörökre hűséget esküdött egymásnak. Szerelmüknek titokban kellett maradnia, hiszen Kelén szegény ember gyereke
volt. Közben Horka és Thuz csak azon tanakodtak, hogy szerezhetnék meg a vagyon másik felét
is. Egy éjszaka felkeresték a Várhegy alatt kis viskóban lakó, boszorkányhírben álló cigányasszonyt, s a tanácsát kérték. A boszorkány terve egyszerű volt. A Balaton közepén varázserejű
hal él, könnyű felismerni aranyos farkáról és szivárványszínű testéről. Azt tanácsolta, másnap
Horka mesélje el húgának, hogy álmot látott. Tündér jelent meg előtte, elmondta, hogy ha az
apja az aranyhal húsából enne, visszanyerné szeme világát. Helka bizonyára elmegy a halért,
de az a Balaton tündérének, Siónak a hala. Ha valaki szemet vet rá, olyan vihart idéz a tóra,
hogy abból élő ember ki nem keveredik. Helka azonnal ráállt, hogy megkeresi az aranyhalat. Kelén is elkísérte szerelmét. Kora délután indultak a tóra, ragyogó napsütésben. Mikor már jó
messze voltak a parttól, Badacsony felől iszonyú fekete felhő kerekedett. Aztán a Balaton olyan

színjátékot rendezett, hogy a pokol ördögeinek is kedvük telt volna benne. A tajtékos hullámok
között örült táncot járt a kis csónak. A két fiatal ott, a dühöngő vízen tántorgó ladikban, egymást átölelve várta a halált. Sió látva a csónakban ülők halált is semmibe vevő szerelmét, a remény sugara lopózott szívébe. Talán nem minden ember olyan, mint az a gaz Thuz herceg,
talán ezek igazán szeretik egymást, talán ezek rajta is segítenének. A tündér, mint általában a
tündérek, alapjában véve jó volt. Ahogy a tündér haragja csendesedett, úgy csitultak el a hullámok. – Tudom, hogy a legkedvesebb halamért jöttetek - szólt.- Emberfia nem érte volna soha
el a célját, ha nem akarom. De láttam igaz szerelmetek a közelgő halál perceiben. Most ezért
vagytok életben. Látjátok kígyófürtjeimet? Másodszor próbálom meg, hátha az emberek önzetlen szerelme megszabadít tőlük. Talán bennetek megtalálom azt a két igaz szerelmest, aki
visszaadja lelkem békéjét és szépségemet. Tiétek a hal. Helka, menyegződ után hozz el nekem
egy fürtöt aranyszínű gödölyéd gyapjából! A tündér eltűnt, s egy fényes hullám szivárványszínű,
apró halacskát dobott a csónakba,
Nagy volt Horka és Thuz herceg meglepetése, amikor Helka épségben tért vissza a viharból. A
halat elcsalták tőle, hogy Horka készítse el az apjának. Csakhogy megették, s egy másik halat
sütöttek az öreg hercegnek. Helka szomorú szívvel látta, hogy útjuk eredménytelen volt. Horka
és Thuz újra felkeresték a boszorkányt. – Bakony erdőségeinek közepén egy hatalmas, öreg
cserfa áll, melynek a tetején elhagyott hollófészek búslakodik. A fészek közepén egy csészényi
harmatnedv található, ha ezzel megmossák Rohan herceg szemét, az visszanyeri látását. A fát
egy hatalmas vadkan őrzi, aki a közelébe megy, halál fia – tanácsolta a banya.
Hét nap, hét éjjel bolyongott Kelén a Bakony-erdő fái közt. Egy éjjel kétségbeesve üldögélt a
tűz mellett, reménytelennek látta megtalálni a fát. A fák között játszó bakonyi szél meghallotta sóhajtásait, s elvitte Kamorhoz, a Bakony varázslójához. Az jól ismerte a fiút. Mikor pásztornak öltözve a fia sírjánál járt, sokszor látta. Azt is tudta, hogy öreg nevelőapja és ő évek óta
gondozzák a sírt. Kelén elmondta Kamornak, hogy a harmatvízért jött. Ez által Rohan újra látna, s talán ők is egybekelhetnének. De el kell vinnie a vadkan nyelvét is bizonyságul. Kamor
nemcsak varázsló volt, hanem bölcs és jóember. Másnap reggel odavezette a fiút a vén cserfához. A vadkannal ő maga végzett. Gallyakból még lépcsőt is varázsolt, hogy Kelén feljuthasson
az égi érő fa tetejére. - Áldásom kísérjen utadon, fiam! Maradj tiszta szívű és állhatatos, mint
eddig voltál, s tudd meg, hogy a sírban, melyet atyáddal oly régóta ápoltatok, egyetlen fiam pihen. Ha bajba jutsz, mondd háromszor ott a sír mellett nevemet, s a bakonyi szél szárnyán a
segítségedre sietek.
Helka nagyon örült kedvesének, Horka mindjárt elvette tőle a vadkannyelvet és a harmatvizet.
Megsütötte Thuz hercegnek, aki az első falat lenyelése után vadkanná változott. Ahogy a harmatvizet magára öntötte, csúf fekete holló lett belőle. Helka és Kelén nagyon búsult, hogy ez a
csodaszer sem használt. Hiába volt a viszontagságos út. Ott ültek a sír mellett, mély bánatba
merülve, Kelén keserveset sóhajtott. - Hej Kamor, Kamor, Bakony varázslója, hiába segítettél,
hiába biztattál! Bánatukból a feltámadó szél hangja riasztotta fel őket, egy jóságos hang szólalt meg. - Itt vagyok fiam. Tudom, miként tűnt el a harmatvíz Horka kezén. Gyűjtsd össze a sírdomb virágjainak harmatcseppjeit. De vigyázz, oda ne add másnak, csak Helkának, hogy azzal
locsolgassa apja világtalan szemét! A fiatalok így tettek, s harmadnapra az öreg herceg káprázó
szemmel megpillantotta a napvilágot. Úgy mondják, azon a reggelen egy dühödt vadkan csapott ki az erdőből, s nekirontott a sírdombnak. Kelén egyetlen nyílvesszővel leterítette, második nyílvesszeje annak a csúf fekete hollónak szólt, amely ott keringett a sír felett.
Rohan herceg, amikor újra látott, határtalan örömében azt akarta, hogy mindenki örüljön.
Nem is gondolt rá, hogy akadályt gördítsen a fiatalok boldogsága elé. Helka és Kelén beevezett a tó közepére. Csendes volt a víz, csak a kósza szellő reszkette meg a színét, de az is lehet, hogy a tó tündére remegett izgatott várakozásában. Helka csengő hangon szólította a
tündért. Sió mosolyogva emelkedett ki a habokból. Helka a vízbe hintette a gödölye szőrét.
Ahogy az aranygyapjú elérte a habokat, úgy hullottak le a kígyók Sió válláról. A fiatalok a látomás igézetében észre sem vették, hogy azon a tájon sodorja őket partra a szél, ahol most Füred villái állnak. Akkor itt a Bakony fái csaknem a vízig értek, s köztük ott várta őket Kamor. –
Kincset nem adok nektek, nincs is rá szükségetek, de láttátok azt is, a kincs semmit sem ér.
Mégis azt szeretném, hogy mindörökre emlékezetes legyen e hely, ahol megáldottam szerelmeteket. Jer te is, Sió! Ezzel Kamor földre dobta cserfaág varázsvesszejét.
-Ezen a helyen gyűljenek össze hegyeim érceinek legjótékonyabb erői!- kiáltotta.
-És vizeimnek legjótékonyabb forrásai! – szállt ki a habokból a Balaton megszelídült tündére.
Ebben a pillanatban, ezen a helyen felfakadtak Füred gyógyító forrásai.
A két szerelmes boldogan élt, míg meg nem halt. De egészen sem ők, sem a tündérlány nem
haltak meg sohasem. Nevüket viselik a szép balatoni hajók, s a Sió-csatorna.
Lipták Gábor nyomán
Csiri

Balatonberényi tükörcserepek
Józsi bácsi és a régi imádság
- Húsvéti emlék Karácsony, húsvét és pünkösd táján többet imádkozunk. Így van ez mindenkivel,
még azzal is, aki időközben közömbös lett, vagy – Ne adja Isten! – ateista lett. Bár az
ateizmust (az istentagadást) egyébként sem az Isten adja, hisz Ő szabad akaratra bocsátotta az embert. Tehát a világot maga az emberiség rontotta el – szabad akaratból!
Szóval, imádkozik az is, aki csak rágondol Istenre. Mondjuk, szőlőmetszés közben,
a magányában. A húsvéti idő felidézi benne a gyermekkori emlékeket, a régi szokásokat… Megjelenik a régi család, az édesanyja alakja, a húsvéti készülődés, a harangszó, a
nagymise, a feltámadási körmenet… Ilyenkor valami melegség ébred a szívében. Valami,
ami szép volt és jó… és úgy érzi akkor őmaga is jobb volt… Bánatot is érez, hogy az már
visszhozhatatlan. És ez a bánat, ez már ima. Vágyódás a régi, a jó „énem” után, amikor
még istenhit töltötte be a lelket.
Ilyen lelkiállapotban találkoztam Józsi bácsival, aki a hegyről ballagott hazafelé, s
én utolértem.
Beszélgettünk. Azaz én csak annyit mondtam:
- Hogy van, Józsi bácsi, így húsvét táján?
A többit ő mondta… magától, a bensőjéből:
- Én húsvét hajnalán születtem, 82 évvel ezelőtt. Cselédek voltunk. Sok gyerek,
sok munka, nagy szegénység. Az én gyermekkoromban még igen nagy ünnep volt a húsvét… A pap is, a tanító úr is, de a szüleink is igen szigorúak voltak. Meg is tanultuk jó korán, hogy mi a munka és ki az az Isten… Akkor a „hiszekegyet” is másként mondtuk,
mint ahogy a rádióban néha hallom… Mert én templomba nem járok…
Az utolsó mondatot úgy mondja, mintha maga sem értené, hogy miért nem jár.
- Elmondja azt a régi „hiszekegyet”? – kérdezem és egyben biztatom is a hangommal.
Öregesen elmosolyodik. Lenéz maga elé az útra, s mintha fáradt lépései visszavinnék a múltba… Mondani kezdi a régi imádságot, a régi ritmusban, mintha szavalna. Mondja… mondja, s arcáról látom; nem szaval – imádkozik.
Hiszek egy Istenben.
- Mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében – és Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában, - aki fogantaték Szentlélektől, - születék Szűz Máriától, - kínzaték Poncius Pilátus alatt, - megfeszítteték,
- meghala és eltemetteték. – Alászálla a poklokra. – Harmadnapon halottaiból feltámada és felméne a mennyekbe. – Ott ül a Mindenható Atyaistennek jobbja felől. – Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus keresztény Anyaszentegyházat. – A szenteknek egyességét, - a
bűnöknek bocsánatát, - a testnek feltámadását és az örökéletet. Ámmen.
Hallgattunk mindketten. Majd néhány lépés után újra megszólal:
- Hát én még így tanultam.
- Még én is – vallom be meghatottan. Ez így még „régi magyarul” van. Az imák őrzik a régi nyelvemlékeinket – kezdek el, feleslegesen tudományoskodni; például az úgynevezett Halotti beszéd, vagy az Ómagyar Mária- sirató…
- Azokat én nem ismerem – mondja, s még mindig az utat nézi lehajtott fejjel.

- Az nem baj - válaszolom, s kicsit el is szégyellem magam, hogy minek ide
tudomány!
Aztán újra hallgatunk. Közben a Bartók utca hegy felőli végéhez érünk, ahol én elköszönök.
- Holnapután Nagy Péntek – mondom búcsúzóul - ne feledjük, hogy Krisztus a kereszten haldokolva is imádkozott… a gyilkosaiért imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik!...” – Áldott húsvétot, Jóska bácsi!
- És áldott pünkösdöt is! – válaszolja visszaemlékező arccal és mosolyog.
Útközben csendes öröm szegődik mellém, hogy: íme, ez is egy kis csoda… lám, a
„régi jó énünk” sohasem visszahozhatatlan… ha a kopogtatásra kinyitjuk az Ajtót. Szabadakaratunkból.
Tóth Lajosné

Látogatás Bözsi néninél
Mint minden húsvétkor, most is meglátogattuk a Vöröskereszt Alapszervezet nevében,
Nagy Imrénét Petőfi Sándor utcai lakost. Megajándékoztuk húsvéti édességcsomaggal,
és jó egészséget kívántunk a hátralévő életéhez.
Bözsi néninek jól esett a látogatásunk, tisztán emlékezett vissza, hogy már az előző
években is rendszeresen felkerestük és elbeszélgettünk vele, és kifejeztük törődésünket és szeretetünket. Egyedül élt saját otthonában, mivel férje már rég meghalt, kiskertjét még meggondozta, és ellátta magát is. Mivel kora nagyon előrehaladott, ha a
Jóisten engedi, hogy megérje, 2012. november 13-át, akkor tölti be a 100. életévét, így
gondozóra szorult. Elmondtuk neki, hogy mi nagyon szeretnénk akkor is látogatni és felköszönteni születésnapján, de ő már nagyon szeretne elmenni közülünk, fárasztó már
számára az élet, annak ellenére, hogy gondozója Marton Lászlóné Marika nagy türelemmel, szeretettel gondoskodik róla, saját otthonukban. Marika elmondta, sőt versbe is
foglalta, hogy tévét néz néha, érdekli egy sorozat, és jó a memóriája, amiről mi is meggyőződtünk. Fizikailag már gyenge, gyógyszert nem szed, soha nem is szedett, de a szeretet, ami körülveszi, az, ami még élteti. Könnyes szemmel búcsúzott tőlünk, és
köszönte meg a látogatást. Mi is megköszöntük Marikának a sok szeretetet, gondoskodást, amiben részesíti falunk egyedül élő legidősebb asszonyát.
Balatonberény, 2012.04.20.
Kovács Nándorné, Vöröskereszt titkára
A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület "Írjon egy verset a Magyar Kultúra
Napjára" című pályázatára beérkezett versek, felnőtt korosztály.
Fridrich Máté
Zseb
Nem vagy képes felelni a máért.
Nem vagyok képes lélegezni sem.
Felébredek lassan, körbenézek újra,
ha meglátom a lángot majd elhiszem
Hogy van értelme heteken át várni, mert
eredménye van a holnapi percben,
és fellelhető a színekben a holnapi
összhang, és összecsendül
majd egy holnapi tercben.

De ma még ma van. A tél könnyében úszva
nézem a Holdat,
töredezett teste még felém küld egy
mosolyt, majd
megmutatja milyen színű lesz az oldat,
melyben párolgásom elkezdődik nyáron.
Keresem a percet de nem találom,
csak szavak vannak megint itt a zsebben.
Ebből kéne kirakni a kedvem.

KOLDUSBOTON, TÖRÖTT MANKÓN…
A Szent Istvánig visszavezetett Mária-tisztelet jegyében indultak meg a történelmi Magyarországon a kegyhelyekre a búcsújárások.
A több mint 50 jelentősebb mai magyarországi kegyhelyből azért említem a Somogy megyei Andocsot, mert SÍK SÁNDOR /1890-+1963/ költő, irodalom-történész, piarista szerzetes 1920-ban, az I. világháborút és a trianoni diktátumot követően
„AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ” címezte az alábbi versét:
1. Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái,
Éjfél van a DUNA táján,
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más ki virrasszon,
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

3. Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön uj uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr - apáink földjén.

2. Megcsúfolták, megpökdösték,
Ami bennünk szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keservünket.

4. Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltai,
Eleink, ha hozzád sirtak
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak az egyért Boldogasszony,
a jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

Ez a vers számomra még meghatóbb volt, amikor a DUNA-TV egyik műsorában megzenésítve hallottam az első és utolsó versszakot.
A költő a megrendítő sorokkal elénk-vetíti a szétszabdalt országunk polgárainak mérhetetlen
fájdalmát. A reménytelenség, tehetetlenség állapotában elindultak a zarándoklatok könyörögni
a Boldogasszonyhoz, - járjon közbe Szent Fiánál - hogy az elszakított területeken lakó magyarok megmaradhassanak, megőrizhessék vallásukat, magyarságukat.
A romániai forradalom után kb. 3 évvel jártunk először Erdélyben. Nagyvárad, Kolozsvár és környéke volt az úti cél. (A Gyilkos-tó, a Tordai-hasadék, a hatalmas hármascsúcsú Székelykő, Torockó, Nagyenyed, stb.) akkor további látnivalókra már nem volt időnk, de elhatároztuk, hogy
később – ismét saját autóval – a még nem látott területeket is részletesen bejárjuk.
Sajnos erre hosszú ideig nem került sor, de 14 évvel ezelőtt a templomunkban szervezett autóbuszos úton elzarándokoltunk a határon-túli magyarok leglátogatottabb kegyhelyére, az erdélyi
Csíksomlyóra.
Pünkösd napján a szálláshelyünkről a kegyhely felé menet sokszor csak araszolva tudott haladni
az autóbuszunk. Sorra hagytuk el a sok-sok gyalogosan érkező népes zarándok-csoportot. Elől a
fehérnadrágos - székely viseletbe öltözött férfiak folyamatosan kolompoló sora vezette az úgynevezett „keresztaljakat”. Látszott, hogy fáradtak, messziről jönnek. Nem gondoltuk, hogy
ennyire megérint mindkettőnket ez az élmény. Megkönnyeztük. A szabadtéri szentmise végén
százezrek énekelték a magyar és székely himnuszt és zengett a hegyoldalon a máriás-ének: Boldogasszony Anyánk...
Az az embertömeg, aki ott énekelt, ismeri Szent István végrendeletét, és lelkében Szent István
országa (amit ma történelmi Magyarországnak hívunk) mindig a Boldogasszony oltalmába ajánlott magyar föld marad.
Arra a régen eltervezett útra már éppen sor került volna, de közbejött a megdöbbentő ese-

mény. A rendszerváltozás utáni történelmünk akkori „élcsapata” - nevezhetjük őket Petőfi szavaival hamis prófétáknak - meghirdette népijesztgető jóslatát, amit népszavazás követett.
Győztek! Ezt hallva egy drámát éltünk meg. Gondoljuk el, milyen hatással volt ez a határontúli
magyarokra, akik megkapták az anyaország lakosságától a törvényes kirekesztést. A Sík Sándor
vers tükrözi, hogy éreztek az akkor élt magyarok Trianon után. Ha akkor valakinek a fejében
ugyanez a képtelenség megszületik, hazaárulás vádjával vonják felelősségre. Hogy indulhattunk
volna ezután Erdélybe?
Ismét vártunk és tavaly szeptemberben tettük meg a réges-régen eltervezett utat.
Az első napot a Mecsekben, a magyaregregyi búcsújáró kápolnánál és Máré-várnál kezdtük. Szerencsénk volt, mert az erdőben egy autóval is járható, kiépített úton meg lehet közelíteni. Kipróbáltuk, hogy fájó, de még működő lábainkkal mire vagyunk képesek és rövid gyalogtúrával
„felmásztunk” a Cigány-hegy kilátójára.
Későn este értünk Makóra - előre foglalt szálláshelyünkre. Korán reggel indultunk Erdélybe. Első
megállónk Aradon volt, a 13 vértanú emlékhelyét kerestük fel. Úton Déva felé betértünk a régi,
híres búcsújáró-hely Máriaradna kéttornyú templomába. Továbbmenve a hegytetőn megpillantottuk a ragyogó napsütésben a XIII. sz-i Solymos várának romjait, - számunkra elérhetetlen magasságban. (Pedig az útikönyv szerint a várrom mellől gyönyörű a kilátás a Maros völgyére.)
Este Déván a ferences kolostorban aludtunk. (Csaba-testvér szobája a miénkkel szemben volt,
de éppen nem volt Déván.) Másnap felmásztunk a „magos Déva várához” majd következett a
monumentális Vajdahunyad-vára; utána Ulpia Traiana, (a rómaiak dáciai fővárosának feltárt maradványai és Demsus) XIII. sz-i, eredeti épségben fennmaradt román stílusú temploma. (Belső
falait teljesen fedik az ép XV. századi freskók.) Külső falaiba sok római sírkövet építettek be.
Bent egy hosszú, fehérszakállú pópa kegytárgyakat árult. Intettem, hogy, jövök vissza és vittem
neki egy üveg balatonboglári bort. Nagy volt az öröme, - a fény felé tartotta az üveget, „vörös”
mondta románul és viszonzásul egy rózsafüzért ajándékozott. Mondta, hogy járt már a Balatonnál.
A rózsaszínű márványáról híres Ruszkabányából elcsentünk egy jókora márványdarabot emlékbe. Kifelé menet a kis portán a két román portás nevetve mutatta, hogy mit tettünk. (Bekamerázott terület volt, ők is örültek az ajándék bornak.)
Csodálatos természeti élményben volt részünk, amikor a Fogarasi-havasokba felvezető úton (90
km hosszú és 2042 m magasságba visz fel ez a hatalmas technikai alkotás) haladtunk egészen a
Bilea tengerszemig is vízesésig.
A szászok által lakott településeken különleges látnivalók voltak az erődtemplomok a belső magas falakhoz simuló élelmiszertároló kamrákkal, tornyokkal. A berethalmi katolikus, később
evangélikus templom egyedülálló különlegessége az épségben fennmaradt házassági börtön. Hivatása az volt, hogy vendégül lássa a válásra készülő házastársakat. Eredeti békítő módszert alkalmaztak: csak egy ágy, egy asztal, egy szék, egy kanál, kenyér és víz állt rendelkezésükre.
Arra kényszerültek, hogy mindent megosszanak és addig tartották őket bezárva, amíg lemondtak a válásról. Hatásos volt ez a módszer, mert 300 év alatt csak egy válást jegyeztek fel. Lélektani szempontból a kibékülés azzal magyarázható, hogy a házastársak több figyelmet szenteltek
egymásnak, mert nem terhelte őket a mindennapi munka, stressz, gyerekek, így a kapcsolatuk
rendeződhetett. Még volt egy magyarázat: a szégyen. A reformáció utáni időkben, az erkölcsi
magatartás szabályai nagyon szigorúak voltak. Szégyen volt a házassági börtönbe kerülni, ezért
a felmerült gondokat még előtte igyekeztek megoldani!
Nem tudok minden élményről ilyen hosszan írni, sok helyen csak felsorolok. Meggyes, Segesvár
következett, a közelében Fehéregyházán felkerestük a Petőfi emlékmúzeumot. (Ott áll a régi
turulos emlékmű is, melynek tövében az elesett honvédek egy részének sírja van.) Itt látták Petőfit utoljára, egy forrás mellett találjuk az új Petőfi emlékművet. Zeyk Domokos emlékhelyét
is felkerestük (ott található domborművű képmása is.) A hős honvédtiszt az oroszokkal való
egyenlőtlen küzdelemben utolsó pisztolytöltényével főbe lőtte magát.
Erdélyben csak egyetlen helyen Csíkszereda közelében, a Madarasi-Hargita lábánál volt egy 3 éjszakás (Keszthelyen foglalt) szállásunk. Ezenkívül nagyon kedvező áron egyházi szálláshelyeken
aludtunk. Mivel már nem főszezonban mentünk, előfoglalás nélkül is mindig akadt szabad hely.
Szászsebes közelében a Vörös Szakadékot mindenképpen fel akartuk keresni. Ez egy természetvédelmi terület. A vörös színű kőzetből hosszú sorban (kb. 500 méter hosszan) emelkednek ki a
csúcsos, magas kupolák. Olyan körülményes volt odatalálni, hogy már csaknem besötétedett. Elhatároztuk, hogy ott maradunk éjszakára. Hálózsákunk, párnánk volt. Meglepetésünkre a kőzet
ontotta magából a meleget, nyitott kocsiablaknál aludtunk. (Folytatjuk.)
Mátrainé Anna

Labdarúgás
Mindössze egy pontot szerzett az elmúlt
négy fordulóban labdarúgócsapatunk, s
visszacsúszott a tabella hatodik helyére.
Ifistáink sajnos továbbra sem tudtak
pontot szerezni a tavasszal.

Eredmények:
Megyei II. osztályú bajnokság
20. forduló:
Öreglak - Balatonberény 0:0 (0:0)
U19: a mérkőzés elmaradt
21. forduló:
Balatonberény - Szőlősgyörök 2:5 (1:1)
Gólszerzőink: Kocsis Norbert, Vörös Balázs
U19: Balatonberény - Szőlősgyörök 0:13
(0:6)
22. forduló:
Fonyód - Balatonberény 3:0 (2:0)
U19: Fonyód - Balatonberény 5:0
23. forduló:
Balatonberény - Somogyjád 2:4 (0:1)
U19: Balatonberény - Somogyjád 0:11 (0:5)

Öregfiúk csapatunk három győzelemmel
folytatta szereplését a SLASZ Borsodi
Öregfiúk Bajnokságban.

Eredmények:
2. forduló:
Balatonberény - Balatoni Vasas 5:3 (1:1)
3. forduló:
Balatonberény - Karád 12:1 (7:0)

A következő fordulók programja

4. forduló:
Balatonberény - Balatonboglár 5:2 (1:2)

24. forduló
05.06., vasárnap, 17.00 óra
BÁBONYMEGYER - BALATONBERÉNY

A további fordulók programja:

25. forduló
05.13.,vasárnap
SZABADNAP
27. forduló
05.27., vasárnap, 17.00 óra
BALATONSZEMES - BALATONBERÉNY
28. forduló
06.03., vasárnap, 17.00 óra
BALATONBERÉNY - IGAL
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek.

05. 07.
18.00 óra
BALATONLELLE - BALATONBERÉNY
05. 14.
18.00 óra
SIÓFOK -BALATONBERÉNY
05. 21.
18.00 óra
BALATONI VASAS- BALATONBERÉNY
06. 04.
18.00 óra
KARÁD -BALATONBERÉNY
06. 11.
18.00 óra
BALATONBOGLÁR - BALATONBERÉNY
Horváth Péter

Keszthelyi programok - 2012. május
Jegyiroda: Tel.: 83/515-232
Web: www.balatonszinhaz.hu
E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu
Színházi előadások a Balaton Színházban
Május 14-15-16. (hétfő – kedd - szerda) 19.00
Marcel Achard
A bolond lány
-krimi vígjátékKörúti Színház
Szereplők: Kautzky Armand, Koncz Gábor,
Pikali Gerda, Lipták Péter, Udvarias Anna,
Király Adrián, Oroszi Tamás, Placskó Emese,
Pecsenyiczky Tamás
Rendezte: Galambos Zoltán
Jegyár: 2.800 és 3.000 Ft
Május 9. (szerda) 19.00
Felnőtt hangversenybérlet:
ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Műsoron:
Shakespeare: Hamlet - Ofelia és Hamlet
jelenete
Liszt: Hamlet - szimfonikus költemény
V. Hugo: Mazeppa – részlet
Liszt: Mazeppa - szimfonikus költemény
Szent Ferenc: Naphimnusz
Liszt: Két legenda
Lamartine: Előszó – részlet
Liszt: Les Preludes
Közreműködnek: Vörösmarty Színház
színművészei
Vezényel: Drahos Béla
Jegyár: 2.200 és 2.600 Ft
Május 18. (péntek) 20.00
Balaton Színház, színházterem
Ismerős Arcok: Kerítést bontok
lemezbemutató koncert
Május 31. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, Simándy terem
A HELIKON KÓRUS ÜNNEPI KONCERTJE
A belépés díjtalan!

Május 26-27. (szombat - vasárnap)
Több helyszínen
Keszthelyi Kilométerek Futóverseny
Félmaraton, maraton, váltók.
Szervező: Keszthelyi Kilométerek Egyesület
SZÜLETÉS HETE
Balaton Színház
Május 8. (kedd) 17.30
AZ ŐSSEJTMEGŐRZÉS FONTOSSÁGA
Előadó: Licskó Adrienn biotechnológus
Május 9. (szerda) 15.00
KISMAMA ÉS BABA-MAMA JÓGA
Vezeti: Klenovics Mónika jógaoktató
Május 11. (péntek) 16.00
„BABAKONCERT”
Koncert pocaklakóknak és kisbabáknak.
Május 11. (péntek) 18.00
ÉLETNEHÉZSÉGEK ÉS LELKI STABILITÁS
Pál Ferenc atya előadása
Május 12. (szombat) 14.00
BABARUHA BÖRZE
Használt, jó állapotú ruhák, játékok,
kiegészítők vására, cseréje.
Május 12. (szombat) 14.00
FEJLŐDÉS ÉS FEJLESZTÉS
Előadások a gyermek fejlődéséről
pszichológus, logopédus és gyógytornász
közreműködésével a Szemfüles Egyesület a
Gyermekekért szervezésében és játszóház a
kicsiknek.
Május 12. (szombat) 15.00
Édes pillanatok
Kézműves csokoládék

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek.
A határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek
a júniusi számba.

Következő szám lapzártája: 2012. május 25.

Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., e-mail: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

