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Önkormányzati hírek

Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati
hivatalt Balatonberény

Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések a
jövőben nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt. Miután községünk hivatalos lakosság
száma 1195 fő, így Balatonberényt is érinti az említett változás. Önkormányzatunk előtt két lehe
tőség állt közös hivatal létrehozására, hiszen mind a BalatonszentgyörgyHolládTikosVörs Közsé
gek Körjegyzőségéhez, mind a BalatonkeresztúrBalatonmáriafürdő Községek Körjegyzőségéhez
tartozó települések képviselőtestületei jelezték: szívesen látják Balatonberényt.

Október 31i, szerdai ülésén a balatonberényi Képviselőtestület végül hat igen szavazattal,
egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy Balatonkeresztúrral és Balatonmáriafürdővel kíván kö
zös önkormányzati hivatalt létrehozni. Az előzetes tárgyalások alapján a balatonberényi kirendelt
ség várható létszáma három fő lesz.

A Képviselőtestület döntött továbbá arról is, hogy alábbi kötelező és önként vállalt feladata
it január 1jétől a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
keretein belül kívánja megoldani:
. zöldterület kezelés
. községgazdálkodás
. köztemető fenntartás
. hulladékszállítás
. utak, hidak fenntartása
. strandszolgáltatás
. erdei iskola
A Képviselőtestület megtárgyalta az idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalait, elfogadta az
önkormányzat III. negyedévi költségvetési beszámolóját, az önkormányzat kintlevőségeiről szóló
előterjesztést, valamint az új grafikájú községi honlap elkészítéséről szóló megállapodást. Két új
rendeletet is elfogadtak a képviselők: az állattartás szabályairól szóló helyi rendeletet hatályon kí
vül kellett helyezni (azt ezentúl magasabb rendű jogszabály szabályozza, s ezentúl az üdülőöve
zetben sem tudja megtiltani a helyi önkormányzat a haszonállatok tartását), valamint a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásról és annak szankcionálásáról is helyi rendelet született.
www.balatonbereny.hu
HIRDETMÉNY

NÖVÉNYI HULLADÉKÉGETÉS
MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAI 2012. november 12től

Tisztelt Balatonberényi Ingatlantulajdonosok!

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Veze
tője 10802/2012/MÁLT. levelében a 2012. november 12től érvényes központilag MEGVÁL
TOZTATOTT NÖVÉNYI HULLADÉKÉGETÉSRŐL az alábbi szabályokat közölte:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.06.) MB rendelet 606.§.
1) Az avar, a tarló, gyep, a nád és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevé
kenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.
2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló, nád, gyep  égetés helyét, időpontját és terjedel
mét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be
kell jelenteni.
A fentiek értelmében nem kell bejelentést tenni az avar, valamint a növényi hulladékége
tés esetén az I. fokú tűzvédelmi hatóság felé. Továbbá amennyiben a fentiek szerinti bejelen
tés megtétele szükséges, úgy azt a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé
kell megtenni.

Természetesen a kerti hulladékégetés tevékenység végzésére a korábbi előírások továbbra is vo
natkoznak változatlanul az 10801/2012/MÁLT. számú tájékoztatóban foglaltak szerint.
Kerti hulladékégetéssel kapcsolatban további felvilágosítást ad Bozsek Balázs tü.szds. a
85/515/280 telefonszámon.
Balatonberény, 2012. november 14.

Tisztelettel:
Schenk István, jegyző

100 év

Századik születésnapját ünnepelte a legidősebb berényi
Századik születésnapja alkalmából köszöntöttük
Balatonberény legidősebb polgárát, Nagy Imrénét,
Bözsi nénit, aki 1912. november 13án született.
A kis ünnepséget a Vöröskereszt helyi szervezete,
Balatonberény Község Önkormányzata és a Nyug
díjas Egyesület kórusa szervezte.

A köszöntőn részt vett a település plébánosa, Bri
eber László atya is. Horváth Péter alpolgármester
átadta a Orbán Viktor, Magyarország Miniszterel
nökének díszoklevelét Bözsi néninek, majd a Vö
röskereszt nevében Kovács Nándorné titkár meleg
szavai következtek.

A Nyugdíjas Egyesület kórusa egy szép dalt éne
kelt, míg Marton Lászlóné, Bözsi néni gondozója,
saját, a jeles alkalomra írt versét szavalta el.
Az ünnepelt láthatóan meghatódva fogadta a jókí
vánságokat, s könnyes szemmel mondott köszö
Fotó: marcaliportal.hu
netet. Meglepetésként egy kis verset is elszavalt a
tiszteletére összegyűlteknek.
Drága Bözsi néni! Balatonberény valamennyi lakója nevében e helyről is jó egészséget és még sok
sok örömet kívánunk nagynagy szeretettel!
www.balatonbereny.hu

Köszönetnyilvánítás

Szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik jelenlétükkel megtisztelték házunkat, és
együtt köszönthettük falunk legidősebb lakóját, Bözsi nénit, akit nagyon meghatott ez a nagy fi
gyelmesség.
Köszönöm mindazoknak, akik Önkormányzatunkat képviselték. A Vöröskereszt aktíváinak, a
pedagógusoknak, a kedves dalkörünknek, az Esperes Úrnak, s minden egyéni személynek, akik
itt voltak. Szeretném ezúton is megköszönni húgom és barátaim segítségét, akik nekem segítet
tek a munkámban és finom süteményekkel hozzájárultak a meghitt ünnepléshez. S még köszö
netet szeretnék mondani Dr. Ralovich Bélának és kedves nejének, és Schweigerné Kovács
Erikának azokért az eszközökért, amivel elősegítették betegápolási munkámat. Köszönöm az
Alapítványnak a munkáját és a Tükörkép szerkesztőségének egyaránt.
Tisztelettel
Marton Lászlóné

Balatonberény, 2012. november 15.

Marton Lászlóné
Születésnapi köszöntő

Szomorúan mondja, színház a világ
Ebben a színházban szerepe lejárt.

Eljárnak az évek, elfárad a testünk
Ha Isten azt akarja, minden megöregszünk
Sajnos sok fiatal, idő előtt elmegy
Nem ismerheti meg az öregedő testet.

Vagy tán azt gondolja, az utolsó felvonás
Hogy Ő most mit érez nem tudja senki más.
100dik évét mindnyájunk köszönti
Jó kívánságaink közt szeretetben élni.

Ő már nem szereti a világ zaját
Nem értheti ember az Ő nagy bánatát

Köszöntésünkben fogadja szeretetünk jelét
Úr Jézus éltesse magában a reményt.

Tisztelt Szerkesztőség!

Polgármester válaszol

Szeretném, ha megkérdeznék a Jegyző Urat az alábbi témákról.
Sajnos nem tudtunk elmenni a Falugyűlésre, nincs kábeltévénk és Internetünk sem. Úgy gondo
lom, hogy még sokan vannak rajtunk kívül is, akik szeretnének tájékoztatást kérni és kapni a la
kóhelyünket érintő 2013. jan. 1i változásokról. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni a
Balatonberényi Tükörkép olvasóit, hogy kik maradnak az Önkormányzatnál, milyen ügyeket tu
dunk helyben elintézni?
Milyen ügyeket intézhetünk Balatonkeresztúron, illetve Marcaliban a Járási Hivatalnál?
Ki fogja ezután a falut irányítani és képviselni?
Mi lesz a képviselő testülettel, a Kultúrházzal és mi lesz a GAMESZ sorsa? A falué marade a na
turista strand és a textiles strand?
Mi kerül állami tulajdonba, és mi marad a falu tulajdonában?
Remélem, kérdéseimre választ kapok.
Előre is köszönöm.
Eőry Béláné

Válasz Eőry Bélánénak

Az önkormányzati törvény módosítása miatt önkormányzatunk feladatait 2013. január 1től a Ba
latonkeresztúrBalatonmáriafürdőBalatonberény Községek Önkormányzati Közös Hivatala veszi
át.
A jelenleg is folyó tárgyalások témája egy három fővel működő balatonberényi kirendeltség kiala
kítása, melynek létrehozásához mindenképpen ragaszkodunk.
Terveink szerint adó és szociálpolitikai ügyekben mindenképp továbbra is helyben történik majd
az ügyintézés.
Célunk az, hogy a berényi polgároknak csak különleges esetekben kelljen felkeresni a Balatonke
resztúr székhelyű közös hivatalt.

A Képviselőtestület és a polgármester továbbra is helyben marad és hozza meg döntéseit, melyet
a közös hivatalban hajtanak végre.
A község vagyonát nem érintik a változások, a Művelődési Ház és a településüzemeltetés (GA
MESZ) továbbra is helyben marad, azt nem veheti el tőlünk el senki.

A háromoldalú megállapodás testületi jóváhagyására hamarosan sor kerül és reméljük, hogy a
közös hivatal és a járások működését szabályzó jogszabályok meghozatala is megtörténik.
Ez után részletesen tájékoztatjuk majd a lakosságot a megállapodás tartalmáról és az ügyfélfoga
dás módjáról.
Balatonberény, 2012. november 27.
Tisztelettel:
Horváth László, polgármester

Megújult községünk internetes oldala

Amint talán Önök közül is sokan tapasztalhatták, megújult községünk internetes oldala. Úgy
gondoltuk, eljött a csinosítás ideje. A számítógép monitorjára tekintve egy több hónapig tartó
munka eredményét láthatják, amely Gazda Tamás balatonberényi informatikus alkotása.
Az új www.balatonbereny.hu portál nem csak formailag változott. Több új funkcióval is bővült
kínálatunk, melyeket remélhetőleg a közeljövőben Önök is szeretettel és érdeklődéssel használ
nak majd. Oldalunk egyébként természetesen továbbra is elérhető a Facebookon (www.face
book.com/balatonbereny.hu)
Várhatóan a tavasztól tovább javul Balatonberény világhálós megjelenése, hisz a Turisztikai
Egyesület nyertes pályázatának köszönhetően új idegenforgalmi portál is készül, amely az egye
sület tagjai (szállásadók, vendéglátóhelyek, szolgáltatások, stb.) számára biztosít internetes meg
jelenést.

Alapvető célunk nem változott: ezután is szeretnénk friss, közérdekű információkkal ellátni köz
ségünk lakóit és a Balaton e gyönyörű csücskében fekvő település iránt érdeklődőket. Reméljük,
mindnyájuk szolgálatára lehetünk majd a jövőben is. Kérjük, fogadják szeretettel az új köntösbe
bújtatott berényi weboldalt!
www.balatonbereny.hu

Balatonberényi Óvoda
Tárgy: köszönőlevél

Óvodai hírek

Tisztelt Óvoda, kedves Erzsi, Annamária, Szilvia!
2012. április utolsó napjaiban a Naturista Kemping addig dolgozó recepciósa családi okok miatt
egyik napról a másikra felmondott. A 2011es szezonban is már én és a férjem is végeztünk
rendszeres, de alkalmi munkát ebben a kempingben. Ez a változás azonban felborította az addig
megszokott munkarendünket, életvitelünket. Nem volt más megoldás, megkaptuk a lehetőséget
állandó munkára. Mivel 2 kisgyermekem van: Fannika 4 és Csabika 2 éves, ez komoly kihívásnak
bizonyult. Lázasan töprengtem megoldás után.
Felkerestem a helyi óvodát és nyíltan rákérdeztem, folytathatja e kislányom itt az óvodát.
Erzsi, az óvodavezető kért 1 napot, hogy beszéljen az intézményvezetővel. Másnap mentünk a
válaszért, ami igen volt! Határtalan megkönnyebülést éreztem, hogy az egyik gyermekem már jó
helyen lesz. Megbeszéltük a beszoktatás folyamatát, majd kislányom elkezdte itt az ovit.
Azt kell mondjam, már első látogatásunkkor az óvoda környezete és az óvodapedagógusok nagyon
szimpatikusak voltak. Csak most tudom, ennyi tapasztalat után konkrétan megfogalmazni, hogy
a kisugárzásuk, viselkedésük és minden megnyilvánulásuk a gyerekek felé szeretetteljes és
gondoskodó. Kitűnő pedagógusok.
Fanni már szeptembertől májusig járt a lakóhelyünkön óvodába, ahol az egyik pedagógussal
sehogy nem tudott megbarátkozni. Különböző kifogásokat kreált, túl magas, elvette a játékát stb.
Ezeket az apró dolgokat mindig tisztáztuk, és csak későn jöttem rá, hogy így próbál rávezetni,
nem szívleli az óvónőt, nem érzi jól magát a csoportjában. Mindegy valaki kövér, sovány, magas,
alacsony, idősebb, fiatalabb, a lényeg, hogy szeresse a gyerekeket ettől lesz valaki jó óvónő.
A legnagyobb öröm a szülő számára, mikor látja, hogy gyermeke örömmel, szökkellő léptekkel
igyekszik az óvodába. Fanni tökéletesen beilleszkedett az óvoda életébe, barátokat szerzett. Fanni
előző óvodájában hiába szerette az egyik óvó nénit, nagyon és próbáltuk megszerettetni az ovit,
nem sikerült. Itt Berényben mindenfajta erőfeszítés nélkül, simán ment minden.
Még egyszer szeretném megköszönni, hogy ilyen szeretettel fogadták a lányomat, aki nagyon jól
érezte magát ebben az óvodában.
2012. őszén a kemping bezárását követően hazaköltöztünk a berényi második otthonukból. Fanni
ismét elkezdte az ovit. Új óvó nénit kapott, de sem ő, sem mi, a szülei nem találtuk
szimpatikusnak. Ismét nem szeretett oviba járni. A berényi tapasztalatokból kiindulva rájöttem,
nem bennünk van a hiba vagy a gyermekben, hogy nem tud alkalmazkodni. Nem teljesítették
kérésünket, hogy Fanni próbálja meg 1 másik csoportban az ovit, ezt már felvetettük tavaly és
ekkor sem volt lehetséges. Ezért másik óvodát kerestünk kislányomnak.
A mi családi életünket egészen beárnyékolta, hogy Fanni nem boldog az óvodában. A berényi
tapasztalatok erősítettek meg, hogy igenis keressek más megoldást.
Még egyszer szeretném köszönetemet kifejezni, hogy megmutatták milyen egy jó óvoda.
Legszívesebben Balatonberényben telepednénk le, ha nem lennének itthoni kötelezettségeink.
Szeretném levelemmel felhívni a figyelmet a balatonberényi óvodára, mert sokan nem is tudják,
kiknek ez természetes, hogy milyen 1 jó óvoda, mekkora kincs.
Üdvözlettel, tisztelettel: Madács Edina

Requiem egy kútért

Szerkesztőségi hírek

Többektől hallottuk, hogy az utóbbi hetek egyik fő beszédtémája volt a Polgármesteri Hivatal és a
Művelődési Ház parkolója melletti területen található kút kérdése.
Szerkesztőségünkhöz érkezett ezzel kapcsolatban egy névtelen levél is. (Illetve csak valószínűsíteni
tudjuk, hogy az újságba küldték, mert a borítékon nem volt semmilyen felirat, sem címzett, sem
pedig feladó.) Az írás egy „mese” a kútról, alatta csak annyi szerepel aláírás helyett, hogy a
kútsirató öregek.
Sokat gondolkodtunk, hogy megjelentessüke, hiszen tartalmilag semmi kifogásolható nincs
benne tulajdonképpen, nyilván aki benne van az események sodrában, az tud olvasni a sorok
között, aki pedig keveset vagy semmit sem tud az ügyről, nem érti úgysem.
Végül azonban úgy döntöttünk, hogy mégsem jelentetjük meg így név nélkül a cikket, ugyanis
fontosnak tartjuk, hogy a szerzők nevükkel vállalják írásaikat, és a felelősséget is azok
tartalmáért.
Van ugyan néhány olyan személy az újságban rendszeresen publikálók között, akik aláírásként
becenevet, művésznevet használnak, ez azonban megítélésünk szerint nem ugyanaz az eset.
Róluk ugyanis mindenki tudja, hogy kik, ha pedig mégis akadna olyan olvasó, aki nem lenne
tisztában a kilétükkel, megkereshet bennünket, és mi tájékoztatjuk, ki áll az adott név mögött.
Arról viszont sajnos fogalmunk sincs, hogy kik azok a kútsirató öregek.
Abban az esetben azonban, ha az illetők, úgy döntenek, hogy nevüket adják az írásukhoz, nagyon
szívesen megjelentetjük azt a következő számban.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
A Szerkesztőség nevében: Bató Bernadett
De ha már ennyi embert foglalkoztat a faluban a kút sorsa, indokoltnak tartottuk, hogy az alábbi
kérdéssel forduljunk a Polgármester Úrhoz:
Az utóbbi időben elterjedt téma a faluban a Művelődési Ház parkolója melletti kút sorsa illetve a
megszüntetésének kérdése. Kérjük, hogy amennyiben mód van rá, röviden tájékoztassák az
olvasókat az önkormányzat kútra vonatkozó döntéséről, annak indokoltságáról és a megvalósítás
módjáról!
Megkeresésünkre ezt a választ kaptuk:

A Kútról…

Három évvel ezelőtt szabványossági hiányosságok miatt a játszótereinket fel kellett számolnunk.
2010 őszén pályázati pénzből készült a strandon egy körszerű játszótér, a nemrég beadott „Le
gendás Balaton" pályázatban is szerepel egy játszótér a Rózsa utca végén. A hivatal melletti
parkolóban régóta tervezzük játszótér építését melyre jelentős lakossági igény mutatkozik. A LE
ADER kiírásban erre most van pályázati lehetőség.
A Búbos közi útépítésből kitermelt föld került – költségtakarékosság miatt a leendő játszótér te
rületére a mintegy 60 cmes szintkülönbség kiegyenlítésére.
A tereprendezési munkák során a munkagép súlya alatt az eddig ismeretlen eredetű beton fed
lap beszakadt.
Őszintén sajnáljuk. A kérdéses „kút” semmilyen nyilvántartásban nem szerepel, vízvételi enge
délye nincs.
Kérdezem :
 Ha most ekkora jelentősége lett, korábban miért nem kerestek fel bennünket a kútért aggódók,
hogy az számukra kiemelt értéket képvisel és óvjuk, helyezzük helyi védettség alá stb.
 A játszótér közepén jól mutatna a kút, és őrizni kellene mert az esténként ott „bandázók” biz
tosan levernék róla a lakatot…
 Nagy a valószínűsége annak, hogy a kút miatt a játszóteret nem lehetne üzembe helyezni.

Szóval elnézést kérek a kút sorsáért aggódóktól, és merem remélni, hogy a „ kút ügy" nincs
összefüggésben némely nemrégiben, a testület által elutasított kérelemmel…
Horváth László
polgármester

Decemberi miserend
A szombat esti szentmisék 17,
a vasárnap délelőttiek 1/2 9 órakor kezdődnek.
Advent idején minden szerdán reggel 6 órakor (rorate)
hajnali szentmise van.
December 14től 22ig (9 estén át) 16 órakor
a Keresztelő Szt. János Közösségi Házban
"Szállást keres a Szent Család" ájtatosságot tartunk.
December 22én szombaton 1617 óráig gyónási lehetőség.
Idegen gyóntató lesz.
December 24én éjféli mise 24 órakor.

December 27én János napján 17 órakor szentmise és boráldás.
Év végi hálaadás Szilveszter napján 16 órakor.

Idősek napja 2012

November 10én rendeztük meg az Idősek Napját a hatvanöt év feletti polgárainknak, melyen szép
számmal vettek részt.
Ez alkalomra készült műsorban az óvodások vidám műsorát láthattuk, majd az ünnepeltek kö
szöntése következett az Önkormányzat részéről Osvald Bálint képviselő tolmácsolásával.
A Vöröskereszt nevében külön köszöntöttem községünk legidősebb polgárait: Nagy Imréné (100
éves), Pernyész Istvánné (96), Ifi Józsefné (93), Darvas Gézáné (92), Varga Ferencné (92), Kraliczky
Mihályné (92), Szvoboda Jánosné (90), Arany József (93), Györei János (92), Garai Ferenc (91),
Györei József (90).
Köszönjük az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány vezetőségének, hogy egy kilencven éven fe
lüli lakost csomaggal ajándékozott meg, a többi személyt a Vöröskereszt szervezete ajándékozott
meg.
A műsort követte a Balatonszentgyörgyi Általános Iskola tánccsoportjának a tánca, majd Bató
Bernadett egy verssel köszöntötte a szép korú polgárokat, majd a Nyugdíjas Egyesület éneke kö
vetkezett.
A műsor után az Önkormányzat vacsorával látta vendégül a jelenlevőket. A finom vacsora elkészí
tőinek szeretném megköszönni a munkájukat: Tilesch Józsefnek, a Nyugdíjas Egyesület elnöké
nek, Tilesch Józsefnének, Megyeri Gyulánénak, Bató Elemérnének és minden Vöröskeresztes
tagnak, aki közreműködött. Mindazoknak a munkáját is szeretném megköszönni, akik az ünnep
ség megrendezéséhez segítséget nyújtottak. Köszönetünket fejezzük ki a DélBalaton Mezőgazd.
ZRT.nek, az Idősekért és a Gyermekekért alapítvány vezetőségének, Alapszolgáltatási Központ ve
zetőjének, Vállalkozóknak, Képviselőknek, Vöröskereszt aktíváknak, minden felajánlónak a támo
gatásért.
A felajánlásokat és a Vöröskereszt Szervezete által vásárolt tárgyakat kisorsoltuk és ezzel sok
időskorú lakosnak próbáltunk kedveskedni. A vacsora ideje alatt és után a zenész ismert régi slá
gereket játszott, akiknek kedve támadt táncra is kerekedtek.
A közelgő ünnepek alkalmával kívánok békés karácsonyi ünnepeket!

Kovács Nándorné
Vöröskereszt Alapszervezet titkára

Kedves Olvasóim!

Egészség tükrében

A mostani lapszámban Keszthely fontosabb rendeléseit, elérhetőségeit és rendelési idejét
szeretném megadni, de előtte még a Balatonberényi Háziorvosi Szolgálat kérése, hogy írjam le
az Ő üzenetüket a lakosság felé.
Szeretnék kérni, hogy a
 kedd délutáni rendelést csak aktív dolgozók és sürgősségi ellátás céljából vegyék igénybe.
 helyettesítés esetén Dr. Darabont Ferenc a helyettes orvos, akinek az aktuális rendelési ideje
mindig ki van helyezve a rendelőbe, de hozzá is be kell jelentkezni. Az ő elérhetőségei: mobil: 06
20/9392941, ha itt nem érhető el (pl.: térerő hiány), akkor a rendelők szám0:a
Balatonszentgyörgy: 06 85/377036 Tikos: 06 85/377540 Hollád: 06 85/377846
 Sürgős esetben (eszméletlenség, baleset, életveszélyes állapot) rögtön a mentőt hívják a 104
es számon, mert ilyenkor minden perc számít, ne késlekedjenek, néha 12 perc is életmentő lehet.
A decemberi szabadságtervezetek a balatonszentgyörgyi fogorvosi ellátásban: december 21től
január 2ig.
Végezetül szeretnék mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyt kívánni, teljen mindenkinek
szeretetben és békességben!
Király Ildikó

Marcali programok

2012.12.08. 18.00
Kulturális Korzó  Marcali (Múzeum köz 5.)
Calympa Karácsony

2012.12.09. 09.0013.00
Kéthely Művelődési ház
Luca napi vásár
Emberek, utazások
(vásár, gyertyamerítés, csuhéangyalka készítés)
2012.12.10. 16.00
Kulturális Korzó  Marcali
"AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA"
Gyermekrajz kiállítás megnyitója.
Megnyitja: Harangozó Rita, népi iparművész,
a népművészet ifjú mestere.
A kiállítás dec. 16ig tekinthető meg.
2012.12.13. 13.00
Kulturális Korzó – Marcali
"A MESE, MINT ÚTRA VALÓ" című előadás
Előadó: Bajzáth Mária meseterapeuta
2012.12.13. 18.00
Kulturális Korzó – Marcali
Emberek, utazások, történetek
Ázsia egy fotográfus szemével
Belépő: 400 Ft
2012 12.1416.
Adventi vásár
Künzelsau tér

2012.12.16. 15.0018.00
Kulturális Korzó – Marcali
Karácsonyfadísz készítés
15.30tól Melinda és a Happy Boys
karácsonyi zenés műsora gyerekeknek

2012.12.17. 18.00
Marcali Városi Kulturális Központ – Marcali
Jótékonysági színházi est
Részletek Dickens: Az Isten pénze c.
musicalből
az Imre Sándor Szeretetszínház
és Kulturális Központ diákszínjátszóinak
közreműködésével.
2012.12.18. 16.00
Kulturális Korzó, Kortárs Galéria
Baky Péter festőművész kiállításának
megnyitója
A tárlatot Angyal Mária művészettörténész
nyitja meg.
A kiállítás 2013. febr. 28ig tekinthető meg.
2012.12.31.
Kulturális Központ
Szilveszteri Horgászbál
Marcali és Vidéke Horgászegyesület
A jó hangulatról Melinda és a Happy Boys
gondoskodik
Belépő: 2.500 Ft
Jelentkezni: 2012.12.15ig

Muravidék ízei

A turisztikai egyesület kirándulása Lendva környékén

A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület
szervezésében november 25én tizenhárom fő tett látogatást
a szlovénmagyar határ közelében fekvő muravidéki telepü
léseken. A kora reggeli indulásnak köszönhetően kilenc óra
körül már Cuk Péter mintagazdaságának éléskamrájában
koccintgattunk a fiatal gazda pálinkájával, konyakjával és
meggylikőrjével. Miután megcsodáltuk az egykori istállóban
kialakított polcokon pedáns rendbe állított borokat, szörpö
ket, gyümölcsleveket, befőtteket, savanyúságokat, lekváro
kat és más egyéb házi finomságokat, a búbos kemencével
felfűtött étkezőbe invitáltak minket. A családi relikviákkal és régi fotókkal díszített helyiségben
csak egy töredékét sikerült megkóstolni a pajtában megszemlélt finomságoknak a bőséges reggeli
során. Egy rögtönzött borkóstoló után megnéztük a gazda nyúltenyészetét és kisétáltunk a több
mint kilencven egyedből álló skót felföldi marhacsordához. Péter szerint az a 3040 sertés és a
több mint száz szárnyas már nem jelent nagy megterhelést a jól gépesített biogazdaságnak, mely
ben lényegében a fiatal gazda és szűk családja tevékenykedik. Dolgos mindennapjaik lehetnek…

Még az ebéd előtt, buszos kirándulás keretében ismerkedtünk meg a Dobronak környéki
látnivalókkal, a térség magyarlakta településeinek történelmével és mindennapjaival a soron kö
vetkező vendéglátónk, Hancsik József kalauzolásával. Kevéssel egy óra után már az ő pincéjének
teraszán ízlelhettük előételként füstölt sonkáját, saját tökmagolaját és az egyik helyi jellegzetessé
get, a vágott zsírt. Az elmaradhatatlan pálinkát és a családi gazdaság rövid bemutatását követően
olyan, számunkra ismeretlen tájjellegű fogásokat szolgáltak fel ebédre, mint a disznótoros kerék
répa leves, vagy a hajdinás hurka és a véndős hús. A fenséges, három fogásos ebédet az elmarad
hatatlan pincelátogatás követte. Az előzetesen leegyeztetett három tételes borkóstolóból persze
minimum a triplája lett, jómagam az ízkavalkád felénél már elveszítettem a fonalat… Búcsúzás
nál, a nehézkes buszra szálláskor ismételten meghallgathattuk a szívélyes gazda turisztikai jel
mondatát, miszerint: „Ennyi, innya köll!”

Lendván már csak a Katalinnapi forgatag végét sikerült elcsípni, de a kézműves kirakodó
vásárban így is tudtunk megfelelő vásárfiát találni a számtalan keramikus, mézeskalácsos és ős
termelő kínálatából. A rövid, de annál hasznosabb belvárosi sétát követően a lendvaihosszúfalui
szőlőhegyet vettük célba. A muravidéki őszi panorámát a Cuk család másik büszkeségének, a me
seszép, nádfedeles Cuk borháznak a teraszáról csodálhattuk meg. A menetrendet pontosan be
tartva, este öt órakor érkeztünk meg kirándulásunk utolsó állomásához a Rozsmán pincészethez.
Forró cserépkályha, frissen sült köményes kiflik, és csillogó borospoharak várták a már jó hangu
latban érkező csapatunkat. A Rozsmán borház – mint ahogy az egész Lendva környék – jófajta fe
hérborairól híres. A házigazda minden egyes borát nagy szeretettel és részletesen mutatta be
nekünk, kedves szavakkal körítve a gazdag illatokat és zamatokat. Öt klasszikus világfajta (Char
donnay, Olasz rizling, Rajnai rizling, Pinot Blanc és félédes Rajnai rizling) kóstolása után a „Szen
télynek” nevezett borospincébe is lemerészkedtünk, ahol aztán a beígért két tétel kóstolása után
újabb és újabb, egyre régibb és ritkább palackok kerültek elő a rejtekhelyekről. Talán még most is
ott iszogatnánk, ha a sofőrünk munkaidejét tiszteletben tartva, hét órakor nem indulunk el haza
felé.

Az egyesület  a szervezésen kívül  anyagilag nem tudta támogatni a kirándulást, de a vi
szonylag magas részvételi díj a finom, házias ízek, a majdnem húsz fajta kóstolt bor, az ízletes
párlatok és pálinkák, az ajándékba kapott és vásárolt finomságok, valamint a szívélyes vendéglá
tás tükrében reálisnak mondható. A kirándulás turisztikaiszakmai szempontból azért tekinthető
kiemelten hasznosnak és tanulságosnak, mert a három turizmusból élő parasztgazdaság és borá
szat történetét, fejlődését és működését is sikerült megismerni a baráti koccintások között. Ezek a
jó példák akár a hasonló adottságokkal rendelkező településünkön és a berényi szőlőhegyben is
követhetők lehetnének...
Balatonberény, 2012. november 30.

Osvald Bálint
egyesületi elnök

Emlékeim

(Régi szokások)

December hónap bővelkedik a helyi népszokásokban. Mindjárt az elején Advent, „... nevét a latin
adventus Domini = az Úr eljövetele szavakból nyerte. Az advent a karácsony előtti 4.
vasárnappal kezdődik (november utolsó vagy december első vasárnapja), s a karácsony
ünnepét megelőző szent estéig tart.” 1Berényben ez idő alatt zajos mulatságokat, bálokat nem
tartottak, de még házasságkötések, lakodalmak sem voltak. Advent idején a figyelem a kis Jézus
születésének megünneplésére koncentrálódott. A plébános is mindig felhívta hívei figyelmét erre, s
egy alkalommal Gosztolya esperes így inti híveit: „...Felhívom a házasulandók, valamint kedves
hozzátartozóik figyelmét arra, hogy mához két hétre már advent első vasárnapja van ám, tehát ne
esküdjenek se előtte szombaton, mert akkor belemulatnak az adventbe. Csütörtöki napon se
esküdjünk a rá következő pénteki nap miatt...” A karácsony előtti nap (karácsony böjtje) böjti nap
volt. Berényben sok helyen a nyári aszalt gyümölcsökből ekkor főztek gyümölcslevest.
 Az adventi időben mondják a hajnali miséket „rorate”kat. Berényben – amíg önálló papja volt a
falunak  minden reggel volt. Amióta oldallagosan vagyunk ellátva – az adventi időszakban – csak
minden szerdán van. A múlt században az egyik leglátogatottabb misék közé tartozott. Pl.: a 70es
években is átlagosan 6070en voltak ezeken a hajnali szt. miséken.

 Szt. Miklós ünnepe. A gyerekek általában nem szerettek cipőt pucolni, de a Mikulási ajándék
kedvéért előző este lázas cipő pucolásba (boxolásba) („box” = cipő paszta) kezdtek, hogy aztán az
ablakba tehessék a kifényesített cipőiket. Így volt ez nálunk is.

 December 13.  Luca napja. A berényi asszonyok Lucakor nem szoktak varrni mondván, hogy
nem lesznek jó tojók a tyúkok. (A helyi mondás szerint: „Bevarrják a tyúkok fenekit.”) Ezen a
napon vetették el virágcserépbe a búzát, melyet aztán a karácsonyfa alá helyeztek. A fiú gyerekek
és a legények kotyulni jártak. Míg a gyerekek a rokonokhoz és az osztálytársakhoz, a legények a
nagylányos házhoz mentek korán reggel. Kérdezték: Szabade kotyulni? Ha azt mondták, hogy
igen a konyhába egy nagydarab fát, vagy tuskót vitt be a legény (melyet a kotyulás végén nem
vittek ki, a háziakra maradt a nagy, és nehéz fa, tuskó eltávolítása), míg a háziasszony
kukoricaszemet szórt a kotyulóra egy „vékából”, s mondta pipikém, pipikém... (szalmából készült
„szakajtó”) s a következő versikét mondta: (A teljesség igénye nélkül, emlékezetből.)
Luca fekszik ágyában, szalma sincs az ágyában.
Gyere Luca menjünk el, Mennyországot nyerjük el.
Luca, Luca kittykotty, galagonya kettő, nekem is van kettő.
Kittykotty, kittykotty, majd hajnal lesz, majd megvérrad, majd reggel lesz.
Kittykotty, kittykotty, galagonya kettő, bíró hátán teknő.
Kentek asszonyának annyi csibéje legyen, mint az égen a csillag, fődön a fűszál.
Kittykotty, kittykotty, galagonya kettő, nekem is van kettő.
Kentek asszonya hizajának olyan vastag szalonnája legyen, mint a mestergerenda.
Kittykotty, kittykotty, galagonya kettő, nekem is van kettő.
Kentek asszonya disznajának annyi zsírja legyen, mint a tengerben a víz.
Kittykotty, kittykotty, galagonya kettő, nekem is van kettő.

Aztán ezeket a mondókákat cifrázni szokták:
Kentek asszonya lányának akkora „csöcse” legyen, mint a bugyogós korsó. Stb. stb.

Másik szokás volt a nagylányok körében, hogy Luca napján 12 db kicsi papírra férfi
keresztneveket írtak, melyet összehajtogattak. Luca napjától kezdve minden nap egyet – kibontás
nélkül  bedobtak a tűzbe. Az utolsót kibontották, mielőtt a tűzbe dobták volna, és azt tartották,
hogy amelyik név megmaradt az lesz a férje neve. Ezzel kapcsolatos másik szokás az volt, hogy
„krumplis gombóc”ba tették a cetlit a rajta lévő férfi nevekkel, szilva helyett. Amelyik gombóc
legelőször jött fel a forró víz tetejére, olyan nevű férjre számíthatott, mely név ebben a gombócban
szerepelt. (Természetesen a legtöbbször nem így volt.)
A régi idősek Luca napjától kezdve karácsonyig minden nap felírták, hogy milyen volt az időjárás.
Ez 12 nap, s ezt vonatkoztatták sorban a következő év hónapjaira. Amilyen volt az időjárás Luca
napján, olyan volt a január, és így tovább. Volt amikor bejött, de legtöbbször nem. (Folytatjuk!)
(1) Dr. Harcza Lajos: Katolikus szertartástan középfokú iskolák használatára. II. kiad. Bp. 1935.)

Kovács (Hugi) Ilona
helytörténet kutató

Advent

Advent a várakozás, a felkészülés időszaka. A koszorú kerek volta az örök körforgást jelké
pezi, zöld színe a reményt testesíti meg. A gyertya Lagosznak, a Világ Fényének a szimbóluma, a
keresztény egyházban Krisztus jelképe. A gyertya a szentháromságot testesíti meg a láng, a kanóc
és a viasz egysége folytán. Az elsőt egy hamburgi lelkész készítette. Óriási kocsikerékre hasonlí
tott, melyet csillárként függesztett fel. Huszonhárom gyertyát gyújtott meg rajta. Hétköznapokon
pirosat, vasárnap fehéret. A zöld koszorú az élet folytonosságát, az öröklétbe vetett hitet jelenti. A
piros gyertyák Jézus vérét, a fehér a várakozást, a tisztaságot jelképezi.
Régen az ünnep kezdetét harangszó jelezte, böjtöt tartottak karácsonyig, s hajnali misékre
jártak. Ehhez különféle hiedelmek társultak. Ha az eladósorban levő lányok a hajnali misére hívó
harang köteléből három darabot levágtak, s azt hajukba fonták, farsangkor sok hódolójuk akadt.
Az Alföldön mézet ettek hajnalban, ezzel akarták a legényeket magukhoz édesgetni. Erdélyben a
hajnali mise alatt az ajtókat – az ólakét is – jól bezárták, nehogy az állati bőrbe bújt boszorkányok
bejussanak, és rontást kövessenek el. Úgy tartották, advent előtt minden vasárnap egy angyal
száll a földre, hogy segítsen az embereknek az örömteli várakozásban. A négy gyertya az eljövendő
angyalokat jelképezte. Elsőnek egy kékbe öltözött angyal érkezik, azzal a céllal, hogy közel kerül
jön hozzánk. Keresi azokat, akik őt meghallgatják. A második piros ruhát visel, s serleget tart a
kezében. A szeretetet sugárzó embereket keresi fel. Szeretetet hoz és visz magával. A harmadiknak
fehér a palástja, kezében fénysugarat tart. Azokat érinti meg vele, akiknek tiszta a szíve. A negye
dik színe a lila, lantot tart a kezében és a béke dalát énekli. Más felfogások szerint jelképezik a
gyertyák a négy évszakot, a négy evangélistát, a négy adventi hetet. A három királyokat és Betle
hemet, a pásztorokat és az angyalokat. A szeretet, a hit, az öröm és a békesség négyes együttállá
sát.
Régen a koszorúra fagyöngyöt tűztek és kék szalaggal kötötték át. A gyertyák az öröklétet, a
világosságot, az idő múlását jelentik, a fagyöngy a levegőt, a kék szalag a vizet, mely elmossa a lé
lek gondjait. A rituálé szerint a koszorú készítőinek – a munka végeztével – egy pohár vizet kell in
niuk, így fejti ki az a hatását. A keresztény tanítás szerint az advent színe a lila, mely a bűnbánat
és a megtérés jelképe. Így az első, második és a negyedik gyertyának lilának kell lennie. A harma
dik rózsaszín, amely a küszöbön levő ünnepet szimbolizálja. (Az öröm színe fehér, ha ez keveredik
a lilával, rózsaszínt kapunk.)
Legújabb szokás szerint középre egy fehér gyertyát állítanak, melyet szenteste gyújtanak
meg. Ez Jézus érkezését testesíti meg.
(Forrás: Internet)

Csiri

Decemberi ünnepek
Hópihe száll az ablakon,
Mikulás vígan dalol.
A gyerekek szívből várják őt,
Hogy csizmájukba tegyen meglepőt.
Karácsony ünnepe
Mindenkit felvidít.
A jó hangulat mindenkit megérint.
Karácsonyfán sok gyertya és cukor,
Finom édes a sok szaloncukor.
Kánya Noémi

Két találkozásom a Mikulással!

Mikulás

Az akkori időjárás nem ilyen szélsőséges volt, mint a mostani időszakban, a tél rendesen megér
kezett novemberben Erzsébet és Katalin névnapok között, egész télre megmaradó hóval. Így volt
ez abban az évben is, november hónap utolsó harmadában leesett a hó, beborítva a mezőt, az ut
cákat, a házak tetejét.
Őt és fél éves voltam, amikor több hasonló korú szomszéd gyermekkel izgatottan vártuk december
6át a Mikulás érkezését. Komolyan gondolkodóba ejtett bennünket, hogyan is tudja ilyen nagy
hóban minden gyermek ablakába, egy éjszaka alatt  a becsukott ablakon keresztül  az oda ké
szített cipőkbe beletenni az ajándékot. Mindegyikünk másképpen képzelte el a dolgot, míg végül a
kettő évvel fiatalabb unokatestvérem „felvilágosított” bennünket, nincs is Mikulás, csak a szüleink
rakják a cipőkbe az ajándékot.
Hittem is, nem is, ezért komolyan elhatároztam, nem alszom el, egyszer és mindenkorra megtu
dom az igazságot.
Hiába volt az elhatározásom, az álom mégis csak elnyomott, és álmomban folytatódott a Mikulás
várása. Meg is jelent hosszú szakállával, piros ruhában, és kopogott az ablakon. A kopogására fel
riadtam, az álombéli Mikulás helyén a Nagymamám állt, és óvatosan rakosgatta cipőimbe a várt
ajándékokat.
Lélegzetemet is visszafogva vártam ki, míg visszamegy a szobájába. Másnap reggel csak annyit
mondtam a pajtásaimnak, hogy láttam az éjszaka a Mikulást, valóban Ő hozza az ajándékot. Sen
kinek nem mondtam el az igazságot.
Sok évvel később, már középiskolás koromban  Mikulás előtti napon  Nagymamám egyszer csak
megjegyezte „ugye te már olyan nagylány vagy, neked nem kell hogy jöjjön a Mikulás”. „Természe
tesen nem kell hogy jöjjön”  feleltem kicsit szomorú szívvel, de ezt nem mutatva. A korábbi évek
ben megszokottal ellentétben a cipőm sem került ki az ablakba. A nevezetes napon reggel
készülődve az iskolába, bele akartam lépni a cipőmbe, de valami volt benne. Mindegyikben egy
egy csokoládé. Nem volt nagy, de a legédesebb amit addigi életemben ettem.
Szvoboda Jánosné

Jézus Krisztus a Balatonnál

Legendák

A legendák szerint a szent család megfordult hazánk területén, a Balatonnál is jártak.
Szamárkő: Zamárdi területén található, a vasútállomástól a piros turista jelzésen közelíthető meg.
A sziklacsoport neve: Kőhegy. Meghitt, csendes, erdei pihenőhely a Szamárkő, mely egy híres
szamárról kapta a nevét. A legenda szerint a gyermek Jézus járt ezen a helyen Szűz Máriával és
Józseffel szamárháton. A kő mellett elhaladva az állat odakapott a kőből kinőtt fűcsomóhoz, innét
az elnevezés. A sziklán látható nyomok, pedig a gyermek Jézus lábnyomai és a szamár patájának
nyoma.
Hévíz: A tó keletkezéséről, gyógyító erejéről szóló ókori legenda szerint a szent Szűz egy
keresztény dajka könyörgő imádságára fakasztotta a forrást. A mélyből feltörő tó meleg vizétől és
a gőzölgő iszaptól a sovány, csenevész gyermek teljesen felgyógyult. Ez a beteg Flavius
Theodosius keletrómai császár néven vonult be a történelembe. A megközelíthetetlen forrás azóta
is táplálja a tó vizét.
A balatoni halbőség legendája:
Soksok évvel ezelőtt Krisztus urunk és Szent Péter gyalog bejárták a földet, hogy meg
tapasztalják, hogyan élnek az emberek. Vándorlásuk közben eljutottak a mi vidékünkre, s
megpillantották a Balatont. A nap éppen nyugovóra készülődött, utolsó sugaraival még
megvilágította a szelíd dombok, lankák csipkéit, s néhány percig aranyhidat vert a víztükörre.
Krisztus urunk gyönyörködve állt a kék tó partján. – Látod Péter ezt a gyönyörű vidéket?
Napsütötte dombokon szőlő virul, a mezőn kalász érik, a tóban halak sokasága úszkál. Itt
biztosan boldogok az emberek. Szent Péter igen fáradt és éhes is volt, nem nézte a tájat, inkább
azt figyelte mennyit kell még gyalogolniuk, hogy egy falut érhessenek, és végre jóllakhassanak. De
az Úr nem sietett. Leült a tó partjára, fáradt lábát a vízben áztatta, s a kedvtelen Pétert is maga
mellé ültette. Amint így üldögéltek, arra jött egy öreg halász. Vállán tarisznya meg egy kulacs
lógott. Melléjük érve illendően köszönt: Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is – válaszoltak a
vándorok. Messzire vane a falu? kérdezte sietve Péter. Az bizony messze  felelte a halász – de itt
a kis kunyhóm, szívesen látlak benneteket éjszakára, és megosztom veletek szerény vacsorámat,
ha meg nem vetitek. Az Úr szeretettel nézte az öreg napsütötte arcát, és szelíden kérte: Adj
innom!
A halász restelkedve szabadkozott, hogy csak víz van a kulacsban, mert ő egy
szegény ember és nem telik borra. Krisztus urunk jóízűen ivott a friss vízből. Vacsorára nyárson
sült halat, hozzá barna kenyeret falatoztak, aztán nyugovóra tértek.
Hajnalban a halász különös fényre ébredt. Az egyik vándor feje alatt a párna helyett fényes
nap tündöklött, takaróként használt kopott köpenyén a hold és a csillagok ragyogtak. Azt hitte,
álmodik. Reggeli után a vándorok útnak indultak, megköszönték a szállást, Krisztus urunk
megáldotta az öreget jóságáért: A kulacsodban ezután a víz változzék borrá, tarisznyádból sose
fogyjon ki a kenyér, a Balatonban pedig mindig bőségesen legyen hal!
Az áldás megfogant. A Balatonból az óta sem fogyott ki a hal, széles e vidéken azóta is
vendégszerető emberek élnek, akik szíves szóval, zamatos borral kínálják a hozzájuk betérő
szomjas utasokat, mert minden emberben az Urat vélik felismerni.
(Forrás: Internet)
Csiri

Köszönetnyilvánítás

A Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány
köszönetet mond mindazon személyeknek, akik az Szja. 1%át
részére felajánlották.
Az így befolyt összeget, 119.469 Ftot természetesen továbbra is a
balatonberényi gyermekek és idősek szociális és kulturális
támogatására fordítjuk.
Köszönjük a bizalmat, és számítunk Önökre a továbbiakban is!
A Kuratórium tagjai

Egy ősi foglalkozás utolsó művelői Balatonberényben

A fenyőgyanta csapolása

A mai ember is megőrizte korai őseinek szokását, a természet adta széles palettákból össze
gyűjt minden számára hasznos terméket. A „fűben, fában orvosság" mellett széles skálában gyűjt
hetők az élelmiszerforrások és ipari alapanyagok.
Az iparon belül a vegyipar használja fel, értékesíti közvetlen állapotban vagy feldolgozva ezeket a
természetes anyagokat.
A balatonberényi Herceg család leánya, Mária Magdolna megismerkedett Filó Jánossal. Az
ismeretségből szerelem, majd 1961ben házasság lett. A férj Filó János már 1958 óta foglalkozott
fenyőgyanta csapolással, gyűjtéssel.
A házastársak a Zalaegerszegi Erdőkémia Vállalat dolgozóiként, a véghasználat előtti feny
vesekben végezték a csapolást. Járták az országot. A kijelölt helyekre dolgozni busszal, vonattal
vagy saját motorral mentek 30 évig.
A gyanta csapolását luc és vörösfenyőfákon végezték. Télen a csapolásra váró fák törzsét
megtisztították a durva kéregtől.
Tavasztól – őszig tartott a csapolási szezon.
Hogyan történt a csapolás?

A fenyőfa törzsén egy kétélű késsel föntről – lefelé metszve a törzs közepéig egy V alakú be
metszést vágtak. Majd a V csúcsán képzett vájat aljára egy pánttal, szeggel felerősítettek egy 1 li
teres égetett agyag edényt.
Az edényeket hetente cserélték. A vödörbe
összegyűjtött gyantát 90 literes vashordókban
gyűjtötték össze. Az elszállítás a Zalaegerszegi
Erdőkémia üzemébe történt, ahol feldolgozták
ipari alapanyagok előállításához. A tarvágott fe
nyőfák gallyazása után metszőollóval levágták
15 – 20 cmre a fenyők tűleveles részeit is. Eb
ből az Erdőkémia üzemében sajtolással kivon
ták a gyantát.
A gyantagyűjtés egy igazi szabad foglalko
zás volt, a munkaidőt a házaspár határozta
meg.
Fizetésük megegyezett a korabeli vállalati
dolgozók bérével. A sok szúnyog miatt a munka
kellemetlen volt. Igazi veszélyt a kullancscsípés
okozott. Mindketten átéltek egy fertőző agyhár
tyagyulladást.
Magdus néni a hetedik és nyolcadik x kö
zött a mai napig korát meghazudtolóan fiatalos,
tele van ambícióval.
Kívánunk Magdus néninek jó egészséget,
erőt, hogy még sokszor eljárhassa a közösség
előtt az üvegtáncát.
Fotó a csapolásról
Magdus néni a gyantacsapolás közben 1963ban

Adatközlő: Filóné Magdus néni
Balatonberény, Szabadság utca 34. sz.

Viccek

Szenteste össze ül a család és az ajándékokat
bontogatják. Az anyós sikoltva felkiált:
 Jaj micsoda szégyen! Egy csomag vattát kap
tam.
Mire a veje:  Hát nem azt mondta anyuka, hogy
fülbe valót kér?

E.B.L.A.

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő
 Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot?
 Hát szerintem biztos a lap alján!

Keszthelyi programok

Színházi előadás
December 10. (hétfő) 14.00
Bérleten kívüli gyermekelőadás
BŐRÖNDMESE
mese musical  Gergely Theáter
Jegyár: 1.000 Ft

Hangversenyek, koncertek a Balaton Színházban
December 11. (kedd) 19.00
Legyen Ünnep!
Kocsis Tibor adventi koncertje
Vendég: Janicsák Veca
Jegyár: 3.200 Ft

December 16. (vasárnap) 18.30
ALMA EGYÜTTES

A belépés előzetes regisztrációhoz kötött!

Január 1. (kedd) 17.00
Újévi koncert
A Festetics György Zeneiskola tanárainak koncertje.
Jegyár: 2.500 Ft

Egyéb PROGRAMOK, ÜNNEPEK
December 6. (csütörtök) 16.00
Balaton Színház
Egészségedre Keszthely  ingyenes szűrővizsgálatok
December 21. (péntek) 18.00
Balaton Színház
FILMKLUB
Az ajtó c. film vetítése
December 31. (hétfő)
Keszthely, sétáló utca
VÁROSI SZILVESZTER

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
a Balaton Színház szekciótermeiben
December 9. (vasárnap) 17.30
„Nyitott Szemmel”:
Az igazság merész áhítása
Döbrentei Kornél és Petrás Mária

December 10. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”: Cápák végveszélyben
filmvetítéssel egybekötött előadás

ADVENT és Karácsony KESZTHELYEN
December 6. (csütörtök)
16.00 Fő tér, sétálóutca:
A Mikulás hintóval érkezik
17.00 Festetics György Zeneiskola: Mikulás koncert
December 8. (szombat)
15.00 Református Gyülekezeti terem:
Adventi Bűnbánati Istentisztelet
18.00 Fő téri templom:
Gyertyagyújtás és szentmise

December 9. (vasárnap)
14.00 Balaton Színház aula:
Karácsonyfa díszítő verseny
15.30 GKMK nagyterem: Adventi játszóház
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem:
Második adventi gyertyagyújtás
18.00 Balaton Színház:
Brumi Bandi Band koncert

December 101112. (hétfőkeddszerda)
18.00 Karmelita Bazilika:
Barsi Balázs atya lelkigyakorlatai
December 15. (szombat)
10.00 Balatoni Múzeum: Családi nap
15.00 Evangélikus Templom:
Karácsonyi könyvvásár
14.00 Református Gyülekezeti Terem:
Adventi kézműves foglalkozás
15.00 Református Gyülekezeti Terem:
Nőszövetségi Szeretetvendégség
18.00 Fő téri templom:
Gyertyagyújtás és szentmise
December 16. (vasárnap)
15.00 Evangélikus templom:
Karácsonyi könyvvásár
16.30 GKMK nagyterem:
Adventi játszóház
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem:
Harmadik adventi gyertyagyújtás
17.30 Balaton Színház:
Alma együttes koncertje
19.00 Karmelita Bazilika:
Helikon Kórus ünnepi koncertje

December 17. (hétfő)
18.00 Evangélikus templom:
Balaton Kamarakórus adventi koncertje

December 19. (szerda)
18.30 Fő téri templom:
A Festetics György Zeneiskola koncertje
December 20. (csütörtök)
18.00 Balaton Színház:
Balaton Kamarakórus adventi koncertje

December 23. (vasárnap)
15.00 Református Templom:
Gyermekek Karácsonya
16.30 GKMK Nagyterem: Adventi játszóház
17.00 Sétáló utca, Városi Betlehem:
Negyedik adventi gyertyagyújtás
17.30 Balaton Színház:
Nagyik Karácsonya koncert
A Hevesi Sándor Színház művészeivel

December 24. (hétfő)
14.00 Balaton Színház: Angyalváró filmvetítés
15.00 Karmelita Bazilika: Betlehemes játék
17.00 Református Templom: Szentesti zenés áhitat
December 28. (péntek)
15.00 GKMK Nagyterem:
Szilveszteri játszóház

December 29. (szombat)
17.00 GKMK Nagyterem:
Csángó Szilveszter táncházakkal

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232Web: www.balatonszinhaz.hu
Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00
péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Hogyan lettem „SZENT ASSZONY?”
 Édesanyám, amikor hétvégeken néha elutazott hozzánk, szemrehányóan megkérdezte: Mi
történt veled, hogy nem jársz el a gyerekekkel a templomba? Akkor még a szombat is munkanap
volt, a férjem többször hétvégén is dolgozott. A rövid hétvége csak szűkösen volt elég ahhoz a
munkához, ami otthon rám várt. Majd ha több időm lesz  ígértem , akkor ismét elmegyek. Az a
kép élt bennem, hogy ünnepnapokon többnyire  ha éppen nem korán értem oda  csak a
templomajtón kívül tudtam megállni, mert akkora volt a tömeg. Arra gondoltam, ha nincs időm
elmenni, a templom nélkülem is zsúfolásig megtelik. Ha majd lesz időd és elmész  mondta , látsz
ott egy oltárterítő  garnitúrát, amit én hímeztem.
Azóta is Árpádföldön az Ő ajándéka van minden év húsvétján az oltárra terítve.
Már nyugdíjasok voltunk, amikor újabb lakóhelyként Balatonberényt választottuk, és itt
szembesültem azzal, hogy a nyár elmúltával hétvégeken sokszor milyen kevesen ültek a
padokban. Amikor a férjemmel láttuk, hogy így van ez az egyéb hagyományos imaórákon is,
elhatároztuk, hogy mindketten rendszeresen jövünk, mert a kettőnk jelenléte is növeli az esélyt,
hogy itt se vesszenek el ezek, az ősöktől generációkon át örökölt hagyományok.
Az előző évi adventi időszakban a hajnali rorátékon a korábban megszokottnál többen
voltunk. Amikor bejött az Atya, megjegyezte: „Mennyi Szentasszony!” Ezzel arra utalt, hogy
vannak, akik „némi iróniával” ezzel a megjegyzéssel azokat illetik, akik a harang hívó szavára
rendszeresen elindulnak a templom irányába. (És be is mennek!) Pedig ha nincsenek Ők, akik azt
remélik, hogy a példájuk nyomán többen is betérnek oda,  a nyári hónapokon kívül  akár le is
lehetne lakatolni az ajtót. Az Ő kitartó részvételük a miséken kívül a litániákon, a hajnali adventi
rorátékon, a hagyományos imaórákon nemcsak öncélú, hiszen az egész falu lakosaiért, betegeiért
is imádkoznak. Ők azok, akik a televíziósorozatok elé helyezik ezeknek a fontosságát.
Az elmúlt évben lassanlassan ugyan, de már nőtt a „Szent Asszonyok” száma, de elvesztettünk
egy „SzentEmbert”. A lelke  Isten nyugosztalja  elköltözött azok közelébe, akikben hitt. Előtte,
csaknem naponta, sokszor jártam a kaposvári kórház intenzív osztályán. Minden nap úgy jöttem
el, hogy féltem, másnap még életben lesze?
Amikor az intenzív osztályra mész, imádkozol a buszon, utána folytatod az agyhalál
állapotában fekvő, géppel lélegeztetett beteg mellett, majd otthon is, amíg csak el nem alszol.
Hajnalban kelsz és kezded elölről. Elmondod megszámlálatlanul az imát: „Most segítsd meg,
Mária...” (Mert itt az ember már nem segíthet.)
A váróhelyiségben ki van írva: „Kérésére az osztályunkon fekvő beteghez lelki vigaszt nyújtó
Atyát hívunk!” Igen. Mi, a „BŰNÖS SZENTEK” hisszük és reméljük, hogy ilyen állapotba kerülve,
lesz aki gondoskodik róla, hogy „útravalóul” megkapjuk a feloldozást.
Addig is, ahogy hitünk megkívánja, (amennyire akaraterőnk, értelmi képességünk, emlékezetünk
lehetővé teszi) egyre csak igyekszünk megharcolni az élet kihívásaival, lelkünk békéjének
megőrzése érdekében.
Mátrainé Anna

A meghirdetett  PÜNKÖSDRE tervezett  erdélyi turista és zarándokút szervezését nem
kezdem meg, mivel a megadott telefonszámon az út iránt senki nem érdeklődött.

Mátrainé

Labdarúgás
Mindössze négy pontot szereztek labdarúgóink
a bajnokság utolsó négy fordulójában, így
tizenhét
megszerzett
ponttal
a
tabella
tizenegyedik helyén zárták az őszt. Ifistáinknál
sajnos további nagy gond a játékoshiány:
Balatonföldváron kilenc emberrel álltak ki
fiataljaink, míg Balatonboglárra el sem tudtak
utazni. Szerencsére itthon viszont négy pontot
is sikerült gyűjteniük, és tíz megszerzett ponttal
a tizenharmadik helyről várják a tavaszi
folytatást.
12. forduló:
Balatonföldvár  Balatonberény 2:2 (0:0)
Gólszerzőnk: Gazda Gábor (2)
U19: Balatonföldvár  Balatonberény 11:0 (4:0)
13. forduló:
Balatonberény  Toponár 4:2 (2:2)
Gólszerzőink: Tamás Gyula, Kiss Péter, Mezőfi
József, Gazda Gábor
U19: Balatonberény  Toponár 3:2 (1:2)
Juhász Gyula: Karácsony felé

14. forduló
Balatonboglár  Balatonberény 3:0 (2:0)
U19: A mérkőzés elmaradt.
15. forduló:
Balatonberény  Balatonszemes 2:3 (1:2)
Gólszerzőink: Kiss Péter, Gazda Gábor
U19: Balatonberény  Balatonszemes 3:3 (1:2)
Horváth Péter

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

BÉKÉS, MEGHITT KARÁCSONYT
ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK!
a Szerkesztők

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
januári számba.

Következő szám lapzártája: 2012. december 27.

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., email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

