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Önkormányzati hírek
SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATAL
FELHÍVÁS
földhasználók számára
2013. június 30tól ismét változtak a termőföld használatára vonatkozó jogszabályok. módosult a
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.) és a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet.
2013. január 1jét követően új kötelezettségként jelent meg a szabályozásban a földhasználók
azonosító adatainak, valamint az egy hektár alatti termőföldek használatának bejelentési
kötelezettsége. Mindkét bejelentést az erre a célra szolgáló formanyomtatvány kötelező
használatával kell megtenni.
Az azonosító adatközlési kötelezettség azokat a földhasználókat érinti, akik a földhasználati
nyilvántartásban már szerepelnek, de azonosító adataikat még nem jelentették be.
Az érintett földhasználóknak 2013. szeptember 30ig kell azonosító adataikat bejelenteni a járási
földhivatalhoz, melyek a következők:
 magánszemély földhasználó esetén: a személyi azonosító (személyi szám) és az állampolgárság,
 gazdálkodó szervezet földhasználó esetén: a statisztikai azonosító.
Az ingatlanügyi hatóság 2013. szeptember 30át követően 20.000 Ft bírsággal sújtja azt a
fölhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki azonosító adatközlési kötelezettségének
a fenti határidőn belül nem tesz eleget!
Az egy hektár, vagy az alatti termőföld használatát 2012. december 31ig megkezdett azon
földhasználók, akik eddig még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, 2013. szeptember
30ig tehetnek bejelentést bírság megállapítása nélkül.
A zártkerti ingatlan tulajdonosának, ha a zártkeretet maga használja, nem kell bejelentést tennie.
Minden más használat esetében a bejelentés zártkert esetében is kötelező.
A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának az adatait kell
figyelembe venni: a szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert nádas, fásított területet művelési
ágú földrészlet bejelentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az erdőművelési ágú terület
használatát.
Új földhasználat bejelentésére vonatkozó határidő, továbbra is a használat megkezdését követő
harminc nap
.

Minden földhasználati eljárás díjmentes!
A felhívásban hivatkozott és kötelezően használandó nyomtatványok a Vidékfejlesztési
Minisztérium honlapjáról (www.vm.gov.hu), a földhivatalok honlapjáról (www.foldhivatal.hu)
letölthetők, valamint a járási hivatalok földhivatalainak ügyfélszolgálatán megtalálhatók!
Kaposvár, 2013. július 22.
Tisztelettel:
Molnár Gábor sk.
szakigazgatási szerv vezető

Önkormányzati hírek
HIRDETMÉNY
a 2013/14. évi tankönyvtámogatásról
Tisztelt balatonberényi szülők, tanulók, hallgatók!
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. augusztus 14ei ülésén döntött
a 2013/14. évi tankönyvtámogatások mértékéről.
1. A balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező, és nem a balatonszentgyörgyi általános
iskolai tanulók esetében 5.000 Ft/fő tankönyvtámogatást állapít meg a 2013/14. tanévre,
jövedelemre tekintet nélkül.
2. A

balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos középiskolai tanulók

részére 5.000 Ft/fő tankönyvtámogatást állapít meg, jövedelemre tekintet nélkül.
3. A

balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton első diplomát

szerző

főiskolai és egyetemi hallgatók részére 5.000 Ft tankönyvtámogatást állapít meg,

jövedelemre tekintet nélkül, kivéve azon hallgatókat, akik a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
keretében önkormányzati támogatásban részesülnek.
A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele: általános és középiskolai tanulók esetében a
tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás és a tankönyv árának megfizetését igazoló
bizonylat csatolása, lakcímigazolvány bemutatása.
A tankönyvtámogatás kifizetésének feltétele főiskolai és egyetemi hallgatók esetében a
hallgatói jogviszony igazolás becsatolása, lakcímigazolvány bemutatása.
A tankönyvtámogatást a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi
Kirendeltségén lehet felvenni 2013. augusztus 26tól szeptember 30. napjáig, Beősze Ágota
köztisztviselőnél.
Elérhetősége: 85377482 telefonon.
FONTOS!!!! A határidő elmulasztása jogvesztő, amely azt jelenti, hogy 2013. szeptember
30át követően érkező igénylők részére nem kerülhet kifizetésre a támogatás, EZÉRT
KÉRJÜK A HATÁRIDŐ BETARTÁSÁT.
Balatonberény, 2013. augusztus 15.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Pályázat
Pályázat családgondozói munkakör betöltésére
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
pályázatot hirdet családgondozó (Családsegítő
Szolgáltatás) munkakör betöltésére, közalkalmazotti
kinevezéssel, határozatlan időtartamra, heti 40
órában történő munkavégzésre.
Feladatkör:
Családgondozás,
családlátogatás
konfliktuskezelés adminisztratív tevékenység.
A munkavégzés helye: Az Alapszolgáltatási
Központ, 8648 Balatonkeresztúr Iskola u 3. sz.
alatti központi iroda, valamint Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő,
Balatonberény,
Hollád,
Szegerdő és Főnyed település közigazgatási területe.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tv. (Kjt.) szabályainak megfelelő
besorolás szerinti bérezés.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú szakirányú végzettség: Szociális munkás, Szociálpedagógus, Szociálpolitikus
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
 Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró okok
nem állnak fenn
 B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi
 Szakmai gyakorlattal, és helyismerettel rendelkező.
,

,

,

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Motivációs levél,
 Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.október 10.
A pályázatot az Alapszolgáltatási Központ címére (8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.)
személyesen a központi irodában, vagy postai úton kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013.október 15.
A munkakör 2013.november 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatos további információt Petkess Kornélné intézményvezető nyújt a 85/376
296os telefonszámon.

Események
Kék Hullám Zászlót kapott a berényi strand
2013ban újra kiérdemelte a Kék Hullám Zászló kitüntető címet a balatonberényi Községi Strand.
A minősítést azok a strandok és kikötők nyerhették el, amelyek a legtisztább fürdővízzel és
partszakasszal rendelkeznek, megfelelő infrastruktúrát és higiéniai feltételeket biztosítanak,
valamint kiemelten figyelnek a biztonságra és a gyermekekre.
A minősítő zászlókat 2004ben osztották ki először, a követelményrendszert a nemzetközi
kékzászló mozgalom minősítő szempontjai alapján dolgozták ki. Kezdetben csak a balatoni
strandok mérettettek meg, 2008 óta viszont már a többi három nagy magyar tónál lévő strandok
és kikötők is nevezhettek.
A minősítést a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából és finanszírozásával
a Balatoni Szövetség végezte az ÁNTSZ, továbbá civil és szakmai szervezetek bevonásával. A
pontozásnál a szakemberek figyelembe vették a sportolási, étkezési és szórakozási lehetőséget is,
továbbá, hogy mennyire rendezett egyegy strand területe, mennyi pihenőhely jut egy vendégre,
kellő figyelmet fordítanake a tisztaságra és a hulladékgyűjtésre. A biztonságosság fokmérője volt,
hogy vane úszómester, elsősegélynyújtó hely, és vízimentőszolgálat.
A Kék Hullám Zászló elnyerésének feltétele volt az is, hogy biztosítva legyen a
mozgáskorlátozottak számára is a megfelelő illemhely, akadálymentesítés.
www.balatonbereny.hu

Balatonberényben találkoztak a berényiek
Balatonberény adott otthont a Berény utónevű települések hagyományos, minden esztendőben
megrendezésre kerülő találkozójának. A rendezvény egyben a Marcali Kistérség szezonnyitója és
községünk búcsúja is volt. Szerencsére mind a tizenhárom Berény utónevű város, illetve község
elfogadta meghívásunkat, s többen fellépőket is hoztak a rendezvényre. Szintén megtisztelte
jelenlétével az eseményt testvértelepülésünk, a székelyföldi Csíkszentimre küldöttsége is Kencse
Előd polgármester vezetésével.
A megérkezést követően Balatonberénnyel ismerkedtek vendégeink, majd az ebéd következett. A
helytörténeti séta során a delegációk vezetői egyrészt megegyeztek abban, hogy
együttműködésüket intézményesítik, s közös civil szervezetet hoznak létre, másrészt
megállapodtak abban is, hogy a következő esztendőben Karancsberény ad majd otthont a
találkozónak.
Délután aztán kezdetét vette a Balatonparti műsorfolyam, melynek keretei között a "berényiek"
mellett a Marcali Kistérség községeinek zenészei, táncosai is színpadra léptek. A nap fénypontja
a Rajkó Zenekar előadása volt, amely hatalmas sikert aratott. A koncert után vendégeink
hazaindultak, ám a helyiek közül sokan kitartottak még az utcabálon is, ahol a Start
Tánczenekar zenészeinek tapsolhattak.
Bár az erős szél és a másodfokú viharjelzés miatt a vitorlázás elmaradt, ezt leszámítva azonban
kijelenthetjük: sikeres rendezvényen vagyunk túl, amit vendégeink megelégedése is igazolt.
Balatonberény Község Önkormányzata ezúton mond köszönetet az önzetlen segítségért községünk
minden olyan lakójának, vállalkozásának és civil szervezetének, aki bármilyen módon hozzájárult
az esemény lebonyolításához. Szerencsére sokan voltak...
www.balatonbereny.hu

Csíkszentimrei gyerekek nyári tábora Balatonberényben
Testvértelepülésünkről, Csíkszentimréről érkezett gyerekcsoport foglalta el az önkormányzat erdei
iskoláját július 27től augusztus 2ig. A nagy meleg miatt a hétvégén természetesen a strandolásé
volt a főszerep, de vasárnap este a szomszédos Balatonkeresztúron fagylaltozást követően az
Örökség együttes (ExKormorán) koncertjét és az azt követő tűzijátékot is láthatták a gyerekek.
A következő napokban egy igazi táborhoz illően a kirándulások és persze a Balaton voltak
terítéken. Csütörtökön este került sor a grillezéssel és tűzijátékkal egybekötött búcsúestre, majd
pénteken az esti órákban élményekkel gazdagodva hagyta el községünket a társaság.
Jövőre  a testvértelepülési kapcsolat következő állomásaként  ismét a berényi gyerekek
látogathatnak el Csíkszentimrére.
A táborozás sikeres megvalósulását a balatonberényi önkormányzat finanszírozta, de nagyon sok
lelkes segítő magánszemély és vállalkozó járult hozzá idén is adományával, meghívásával ahhoz,
hogy a szentimrei gyermekek és kísérőik semmiben ne szenvedjenek hiányt itt tartózkodásuk
alatt. Ez ezúton is nagyon köszönjük nekik!

Események
Államalapító királyunkra emlékeztünk
Államalapító királyunkra, Szent Istvánra emlékezett községünk auguszus 19én. Az ünnep
szentmisével kezdődött, majd a templomkertben Horváth Péter alpolgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, s Brieber László
esperes megáldotta az új kenyeret, amit Horváth
László polgármester szegett meg.
A műsor este a Balatonparton folytatódott: a szabadtéri színpadon előbb a marcali Baglas
Néptáncegyüttes produkciójának tapsolhatott a népes publikum, majd Agárdi Szilvia remek
műsora következett.
Az est fénypontja ezúttal is a tűzijáték volt, melynek hagyományainknak megfelelően a Községi
Strand öble szolgált díszletül. A remek hangulatú estet Csomai Zoltán koncertje zárta a
feltámadó, viharos szél miatt a tervezettnél sajnos egy kicsit korábban...
www.balatonbereny.hu

A Mozdulj Balaton! zárórendezvényén jártunk
Augusztus 25én, vasárnap a Mozdulj Balaton! programsorozat zárórendezvényére került sor
Vonyarcvashegyen. Több év kihagyás után községünk valamennyi sportágban képviseltette
magát.
A Horváth Péter alpolgármester és Bene Bernadett helyi szervező által vezetett delegáció sajnos
egyik sportágban sem került a dobogóra, de itt valóban a részvétel volt a fontos.
Csapataink:
Streetball: Kelemen András, Mészáros Roland, Egerszegi Péter
Strandröplabda: Kulcsár Bence, Orsós Kinga
Strandfoci: Füzesi Bálint, Püspök Ernő, Püspök Bertalan
www.balatonbereny.hu

A déli part harmadik legjobb strandja lett a berényi
Véget ért a Balatontipp.hu idei, a balatoni strandokat minősítő szavazása. Az összesen 33
balatoni fürdőhelyet minősítő voksoláson a balatonberényi Községi Strand összesítésben a
tizenegyedik helyen zárt, míg a déli parti strandok közül az előkelő harmadik pozíciót szerezte
meg.
Érdekesség még, hogy az árérték arányt tekintve az egész mezőnyben (holtversenyben az egyik
balatonföldvári stranddal) a legmagasabb pontszámot értük el.
A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület egyébként idén nyáron kérdőíves felmérést
végzett a berényi Községi Strandon és a Naturista Strandon és Kempingben, amelyben a
vendégeknek a fürdőhelyekkel és a településsel kapcsolatos elégedettségét mérte. A kérdőíves
felmérés eredményét a feldolgozás után, várhatóan az ősszel tesszük közzé.
A szép eredményhez gratulálunk a strand minden dolgozójának és persze köszönjük
mindenkinek, aki szavazott!
www.balatonbereny.hu

Újabb játszótér épül községünkben
Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően újabb játszótérrel gazdagodik
Balatonberény.
Községünk a helyi Leader Közösség tagjaként a III. tengelyes Falumegújítás és fejlesztés c.
pályázati kiíráson 3.856.907 Forint vissza nem térítendő támogatást nyert a közösségi tér
kialakítására.
Az új játszótér, amelynek legkésőbb 2014. december 31ig kell elkészülnie, a Művelődési Ház
parkolója melletti területen épül meg a Kossuth téren.
www.balatonbereny.hu

Emlékeim
(Régi szokások)
Falunk búcsúját követően július 2án van Sarlós Boldogasszony. Ez a nap fogadott ünnepünk.
Őseink ezt az ünnepet a szerencsés aratásért tették fogadalmi nappá. Ekkor kezdődik meg az
aratás. Régen ezen az ünnepen a mindenkori plébános szentmisét mondott, melyre a falunk
lakossága hűségesen elment, még az 1950es évek végén is. Délelőtt nem dolgoztak,  s az egyik
adatközlő szerint – „délután is csak ímmelámmal.” Azonban Sarlós Boldogasszony napján nem
arattak, hanem másnap kezdődött meg az aratás. A kaszás vágta a gabonát, utána ment a
marokszedő, aki a kötélkészítő és teregető által földre fektetett – búzából, vagy rozsból – kötélbe
tette a sarlóval összeszedett kévét, majd Őt követte a kötő, aki a gabonát kévébe kötötte. Egyegy
tábla gabona aratásának befejeztével „kereszt”be hordták a kévéket. Egy kereszt 4 x 4 kéve + 1
pap kéve a tetejére, hogy be ne ázzon, így egy kereszt 17 kévéből állt, vagy kepébe hordták. Egy
kepe több kereszt is lehetett. A gyermekeknek is meg volt aratáskor a feladata. Általában nagy
meleg volt, így az aratók után vitték a kútból húzott friss vizet, és azért szoktak előre egy keresztet
összerakni, összehordani, hogy annak árnyékába tehessék. Amikor még kézzel arattak, akkor is
voltak iszonyú meleg nyarak. Ezért már éjfél után elmentek – holdvilágnál – aratni. Először
szokták aratni az őszi árpát, majd a búzát, és rozsot. Aratás idején a lovakat – mivel nem volt
szükség rájuk  eleség spórolása miatt kihajtották a legelőre. Az aratás befejeztével kezdődött
aztán a cséplés. Cséplőgép tulajdonosok voltak: Poteczky Mihály, Szántó József, Nagy (Berta)
József. Házról házra járt a cséplőgép. Ilyenkor a házigazdának biztosítani kellett egy hordó vizet
(200 liter), tűzkampót, stb. tűz esetére. A falunkban sokan jártak a cséplőgép mellé. (Lásd:
fénykép.)
Ezen munkálatok befejeztével a paraszt ember is megengedhette magának, hogy a Balatonra
menjenek. Amíg a Családfő a lovakat lemosta a Balatonban, addig a ház asszonya ruhákat mosott
a tó vizében. A gyerekek pedig ez idő alatt fürdőztek egyet.
Augusztus végén szeptember elején – az időjárás függvényében  már megkezdődött a termények
betakarítása. Felszedték a krumplit, babot szedtek és kicsépelték.
A legtöbb munkát kézi erővel végezték, és az időjárás is nagyban befolyásolta a falusi paraszt
ember munkáját, mégis minden egyházi ünnepet megtartottak. Augusztus hónapban van
Nagyboldogasszony és Szent István ünnepe is. Mindkét ünnepen szentmisét hallgattak a
berényiek.

Hátul az álló sorban: Bugovics Károly, Rigó György, ?, ?, előttük, Kiss ?, Tüttő Gyula, Jeruscsáki
József, Horváth László, ?, előttük: Rigó Irma. Ülő sor: Nagy (Berta) József, Kovács László (pákács),
Rigó Péter, ?, ?, Papp József, Kiss Károly. Ülő nők: ?, ?, Benczik Ella.
(Folytatása következik.)
(Akik tudják a ? jellel írt személyek nevét, szívesen fogadom tájékoztatásukat.)
Kovács Ilona
helytörténet kutató

Civil
Búcsú az alapítványtól
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Balatonberény az Idősekért és a Gyermekért Alapítványban
betöltött kuratóriumi tagságunk, és viselt tisztségeink a közelmúltban megszűntek. A nálunk lévő
valamennyi irattal, pénzzel és vagyontárggyal szeptember 7én ügyvéd jelenlétében elszámoltunk
Kovács László alapító felé.
Így jelezzük, hogy az Alapítványt érintő bármilyen ügyben a továbbiaknak nem tudunk és nem is
akarunk eljárni, kérdéseikkel, kérelmeikkel a jövőben forduljanak Kovács Lászlóhoz.
Mivel nem szeretnénk az esetleges találgatásoknak, híreszteléseknek teret engedni, ezért úgy
látjuk jónak, hogy mi magunk szolgáltassunk némi magyarázatot a fentiekre.
2008 végén, Garai Istvánné Magdi tragikus hirtelenségű elhunytát követően vettük át az elnöki
illetve az elnökhelyettesi tisztséget az Alapítványban, és igyekeztünk legjobb tudásunk szerint,
valamint a Magditól látott lelkesedéssel ellátni feladatainkat. A színes és jól megvalósított
programoknak, több sikeres pályázatnak és más szervezetekkel való hatékony együttműködésnek
köszönhetően az Alapítvány fontos szerepet töltött be a község kulturális és szociális életében. Az
utóbbi másfél évben azonban a pályázati források, a támogatások és adományok, vagyis a
bevételeink jelentősen lecsökkentek, az alapítványi munka mennyisége viszont nem lett kevesebb,
és minden jel arra utalt, hogy a jövőben ugyanazt az összeget jóval több munkával lehet csak
megszerezni, amelyre nekünk magunknak már nem volt elegendő kapacitásunk. A megoldást
elsősorban a kuratórium tagjainak bővítésében, a segítő emberek magunk mellé állításában
láttuk. Ezt többször jeleztük az alapítónak, aki azonban az általunk javasolt személyek közül
senkit sem tartott megfelelőnek a kuratóriumi tagságra, ő maga pedig új tagokat nem hozott.
Emellett egyéb területeken is adódtak kommunikációs problémáink, ezért hosszas gondolkodás
után meghoztuk a cseppet sem könnyű döntést: lemondunk elnöki illetve elnökhelyettesi
tisztségünkről – kuratóriumi tagságunkról azonban nem, mivel a továbbiakban is szerettünk
volna az alapítvány érdekében tevékenykedni. Ez év januárjában hivatalosan be is adtuk a
lemondásunkat, melyre az alapító részéről csak június végén érkezett válasz, nevezetesen hogy
tisztségeinkről való lemondásunk után ő a továbbiakban kuratóriumi tagságunkra sem tart
igényt. Vagyis nem kíván minket az alapítvány munkájába többé bevonni.
Mi ezt sajnálattal ugyan, de tudomásul vettük, és ahogy fent is említettük már, maradéktalanul
elszámoltunk az alapítvány dolgaival.
Fontosnak tartjuk azonban, hogy ezúton is köszönetet mondjunk mindenkinek, aki az elmúlt
csak nem 5 évben (és természetesen azt megelőzően is) adományaival, munkájával, segítségével
vagy akár csak a programjainkon való részvételével támogatta a Balatonberény az Idősekért és a
Gyermekekért Alapítványt, és ezzel hozzájárult a sok sikeres rendezvény megvalósításához.
Idén húszéves az Alapítvány… nekünk már nem adatik meg méltóképpen megünnepelni ezt az
évfordulót. Csak remélni tudjuk, hogy a nem csekély alapítványi vagyonnal rendelkező szervezet
leendő kuratóriuma hasonlóképpen a szívén viseli majd a község gyermekeinek és időseinek a
támogatását, ahogy ezt mi is igyekeztünk mindig szem előtt tartani.
Tisztelettel:
Bató Bernadett egykori elnök és Toronyiné Sifter Judit egykori elnökhelyettes

Legendák
Az ég ítélete
Nyílt vizű Balaton vette körül a zalavári Buruföldét. Ezen evezett egy öreg mocsárlakó jobbágy.
Utasa idős nemesúr volt. – Amott az már a hídvégi vám. mutatott előre az evezős. – S ki szedi ott
a vámot? – kérdezte az idegen. – István király adta Hídvég vámját Szent Benedek zalavári
apátságának, s hatalmat mellé. – felelt az öreg. – Hatalmat lehet, de jogot nem. – berzenkedett a
nemesúr. – A törvényt nekik is tisztelniük kell. Én szabadnak születtem a Türje nemzetségből, s
tisztelem István törvényeit. Fizettük az adót az idegenből jött papoknak, s eltűrtük a német
lovagok harácsolását…. De ami a miénk, azt nem engedjük! Ha az igazad keresed, rossz helyre
jöttél. – nézett a szemébe az evezős. – Ha elfogadsz egy jó tanácsot a magamfajta jobbágytól:
Bajvívásra ne engedd a dolgot! A ti fegyvereitek nehezen találnak utat a vasrostélyos sisakok, s
páncélok közt!
A várban az apát helyett Anasztázius páter fogadta, aki a monostor világi ügyeit intézte. –
Ismerjük panaszaidat, őrizzük a királyi dekrétumokat, melyek birtokaink határait kijelölik. hajolt
meg a barát. – Salamon apát úr jól ismeri a magyarok békétlen természetét. Éppen ezért kegyes
szavakhoz szokott fülével nem hallgat istentelen beszédeket. – Amerre járok, az apát úr
ispánjainak sanyargatásairól, birtokháborításairól panaszkodik jobbágy és nemes egyaránt. Ez az
istentelen beszéd? – szólt a nemes.  Jól tudod, István király urunk óta birtokperekben bajvívás a
döntő bizonyíték.  Veled vívok hát?  nevette el magát Péter – Vagy apát uraddal? – A mi hitünk
tiltja a harcot. – emelte szemét az égre a barát. – Vér nem szennyezheti be a barátcsuhát. István
király ezért rendelt bajvívómestereket az apát urunk mellé. Reggel tízkor kerül erre sor. Aki győz,
annak javára dől el a per.
Az öreg jobbágy a csónaknál várta. – Azt a Ditriket, akivel vívni fogsz, jól ismerem. Vasból van a
karja, acélból a lába, s úgy vív, mint az ördög. A páncélján ripityára törheted a kardod. S ráadásul
azt a páncélt minden bajvívás előtt fegyverkovács vizsgálja át. sóhajtott az öreg. – Tehát a biztos
halálba megyek? – Háát, hacsak… Annak a fegyverkovácsnak van egy igen kedves eladó lánya,
nekem meg egy jóformájú legény fiam. Már egy esztendeje szeretik egymást, de egybekelni nem
tudnak, mert az apát úr egy árva kunyhót sem ad nekik, nemhogy jobbágytelket – Bajvívásban
nem csal a magyar!– háborodott fel a nemes. – De, ha visszakapnám a földemet, szívesen
segítenék a fiatalokon. – Hiszen csalás az egész! – vont vállat az öreg. – Szerinted igazságos, hogy
egy idős, magyar embert, igaza védelmében nyakig felfegyverzett idegen zsoldossal állítják ki
harcolni? Meg aztán neked nem kell csinálnod semmit, sőt tudnod sem kell semmiről. Csak arra
vigyázz, hogy minden erőddel a jobb karját csépeld a németnek!
Másnap reggel a várbéliek csodálkozva látták, hogy a hajlott korú Türje Péter kiáll párviadalra a
lovaggal. Ám még jobban csodálkoztak, mikor Ditrik hátrálni kezdett az ütések elöl. Láthatóan
elvesztette a biztonságát. Aztán megtántorodott, s hirtelen elvágódott. Türje Péter a földön fekvő
vitéz mellpáncéljára tette kardja hegyét. A perítéletet a várkapitány hirdette ki.
Az öreg jobbágy sietősen evezett a Balatonon. Mikor kiszálltak, Péter tíz aranyat számolt le neki.
– Most már megmondhatnád miféle csodát műveltetek a páncéllal? – kérdezte mosolyogva. – Nem
én csináltam uram, hanem az ég. – mondta a vén jobbágy. – Maga a várbéli kovács is, aki
átvizsgálta a viadal után a páncélzatot, csak csodát emlegetett, mert az pont olyan volt, mint az
előző bajvívásokkor. – Addigra már bizonyára. – mondta bajusza alatt a nagyúr. – Hogy szólhatsz
ilyet uram? – mosolygott az öreg. – Ez maga az Isten ítélete. Hiszen jól tudod, Salamon apát úr
meghirdette, hogy a bajvívás eredménye, maga az ég ítélete. Az ég így ítélkezett, ezt neki is el
kellett fogadnia.
Lipták Gábor nyomán
Csiri

Múltidő
Egy kiállítás képei
Muszorgszkij
talán
legismertebb
zongoraciklusa jutott eszembe Paál Valéria
Eszter festőművész kiállításának megnyitóján.
A tájképek, az emberi pszichikum, a népi
képzeletvilág
vásznon
való
színes
megjelenítése ihlette a zeneszerzőt. PáVa
művészetében ugyanez a hármasság dominál.
Sorozat képeket fest a Balatonról, a szerelmes
napraforgókról és kedvenceiről, a fasorokról.
Mint elmondta, a fák energiát árasztanak
magukból, depresszió esetén egy fa átölelése
kitűnő gyógymód. Tündérkert sorozatában
sajátosan ötvözi a magyar mondavilágot és a
fasorok nyugtató hatását. A legenda szerint a tündérek a Napban élnek, királynőjük Tündér Ilona,
aki tündéreket küld le a földre, hogy vigyázzanak az állatokra, a növényekre és, hogy az
őrangyalaink legyenek. Olajfestményei mellett selyemfestményei is jelentősek. Szentképek is
gazdagítják repertoárját, melyek, az újra divatba jött házioltárok elkészítésére kiválóan
alkalmasak. Az alkotó Debrecenben született, itt kezdett kibontakozni szerelme a festészet iránt.
Párválasztása Miskolchoz kötötte, itt születtek gyermekei, ez festészetének korai időszaka, mely
számára a legfontosabb volt. Aztán ahogy cseperedtek gyermekei és kialakult egy biztos anyagi –
és családi háttér, kialakult látványfestészete. Harminc éve vásárolták meg a Kossuth Lajos
utcában a régi parasztházat, melyben nemcsak nyaralt a család, hanem alkotott is PáVa. 1994
ben létrehozta a Festőházat, mely az első tíz évben nagyon sikeres volt. Napjainkban már csendes,
egyre kevesebben keresik fel. Nyaranta az unokák zsivaja tölti ki a fagerendás ház falait. Pedig a
nagymama szereppel elfoglalt festő most is alkot és szívesen fogad minden érdeklődőt.
Mint Kovács Mária festőművész, a kiállítás megnyitó beszédében elmondta, a művészet nem
más, mint a valóság visszatükrözése egy szubjektumon keresztül. A környezetünk, a természet, a
társas kapcsolataink mindmind hatást gyakorolnak ránk. A természet millió apró csodája vesz
körül bennünket. Aki képes ezt észrevenni, megörökíteni, visszatükrözni, saját egyéni látásmódját
hozzáadni, az, művész. Paál Valéria Eszterre ez különösen jellemző. Tisztelettel adózunk
munkássága előtt. Köszönet a maradandó élményéért, köszönet, hogy köztünk él, köszönet a
Festőházért, amit Balatonberényben létrehozott, és külön köszönet a Berény utónevű községek
találkozóján nyújtott színes tárlatvezetéséért.
Csiri

A KALOT és a KALÁSZ Balatonberényben
E témakörben írt utolsó, egyben befejező cikkhez mellékelt képen szereplő egy személy nevét
pontosítanám, ill. javítanám:
Álló sor hátul: Bojtor Anna után nem Ifi Ilona, hanem Ifi Mária következik, aki később Ángyán
Ferencné lett. Az érintettektől ezúton is elnézést kérek.
Kovács (Hugi) Ilona
helytörténet kutató

Vélemény
Választhatunk vagy csak ajánlhatunk?
Nevet kell adni a balatonberényi kultúrháznak! Olyan ember ikon nevét, aki ezt kiérdemelte.
Javaslat!! Vagy adatközlés?!
Minden eseménynek, történésnek korban és időben előzménye van. Néha csak szóban marad
fenn, ritkábban papírra vetik, megjelentetik könyvben.
Ismeretes, a falu történetét többen megírták.
Mály Bice budapesti tanárnő a falu történetét feldolgozó könyvében megemlíti, a család 1925től
fogva minden évben Balatonberényben nyaralt. 1931ben Dr. Papp Léránd baráti társasággal a
Durugában Baksa család házában együtt nyaralt a Mály család. Ez alkalomból készült egy fotó a
két családról.
A Mály, Papp család álló férfi tagjai előtt feleségek, míg a négykerekű fa kocsiban a Papp család
két kislánya, Ottika és Klári üldögél.
A fotón „balról Göncz Árpi és édesanyja Helénke néni” előttük a háziak kislánya, Baksa Ella
üldögél.
Jobb oldalon a képen ülő édesanyja mellett áll lánya, Mály Bice.

BALATONBERÉNY, Duruga utca 100. nyaralói, 1931ben
(ma Petőfi u. 22., természetesen átalakítva)

Egy másik FOTÓ 1934ben készült Balatonberény erdejében. „Édesapám, Mály József, egyik
oldalán én, Bice, másikon Göncz Árpi. Negyedik leányka Bozoky Lea, Árpi unokanővére.”
A szép balatoni nyaralások után több évtizedes vérzivataros idők következtek.
Közben a kis Göncz Árpi is felnőtt és életének csónakja révbe ért, mint ahogy azt Csiri „A névtelen
politikus” írásában leközölte.
Találkozásom Göncz Árpád Köztársasági elnökkel.
1996 – 1998 – között a S. M. Múzeum és a S. M. Kulturális Örökség Hivatal ajánlására,
meghívtak Százhalombattára házrekonstrukciókat építeni, kézműves foglalkozásokat tartani a
Régészeti Parkba. Közben megtörtént a második halom (1750 m3 föld) feltárása és
rekonstrukciója. A koravaskori halom felavatására Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság Elnökét
kérték fel.

A korabeli meghívó szövege
A hivatalos átadási ünnepség után az Elnököt körbevezették, bemutatták a Régészeti parkot is.
Ebben a programban szerepelt egy 5 perces – ennyit engedett a protokoll – kézműves bemutató is.
A megérkezett szigorú tekintetű csoport közepén egy kedves, mosolygós ember közeledett, Göncz
Árpád, köztársasági elnök. Közvetlensége, beszéde mindenkit magával ragadott. A bemutatott
tárgyakkal kapcsolatban kérdéseket tett fel. Így lett az 5 perces bemutatóból 20 perc.

Göncz Árpád köztársasági elnöknek Eőry Béla kísérleti régész
bemutatót tart.
Az Elnök Úr amikor elköszönt, kezet fogott velem és a tőle megszokott kedves modorával
mosolygósan a következőt mondta – ami még ma is a fülembe cseng – „Fiam, nagyon jó lenne ha a
pedagógusok az elméleti oktatás mellett a történelmet ilyen gyakorlati bemutatókkal tanítanák a
gyerekeknek.”
Megköszönve kedves szavait elmondtam, hogy balatonberényi vagyok és Mály Bice tanárnőtől
tudom, fiatal korában több alkalommal nyaralt Balatonberényben. Az elhangzottak után egy
pillanatra megállt, arca még kedvesebb volt, mosolygott, szeme csillogott. Nem szólt, de
mindketten tudtuk mire gondol – gyermekkora szép berényi emlékeire.
Eőry Béla
Forrás:
Mály Bice: Balatonberény Története? 58.
Eőry Béla: Százhalombatta Régészeti Park Fotóalbum. 1998. 575.

Keszthelyi programok
Színházi Évad 2013/2014
Felnőtt bérlet
Bérletek ára: 12.000 és 14.000Ft
Festetics bérlet /kedd 19.00/
Simándy bérlet /szerda 19.00/  Családbarát
bérlet (gyermekfelügyelet igény szerint 26 éves korig)

tények alátámasztják, hogy Vitay Georgina és
társainak
története
olyan
kulturális
identitásunk részét képező mű, amely minden
generáció
számára
meghatározó
érvényű
jelentőséggel bír.
Zágon István:
HIPPOLYT
avagy a nagypolgári villa mellé jár az ezüst
kiskanál
Orlai Produkciós Iroda
(Kulka János, Csákányi Eszter, Elek Ferenc,
Nagy Viktor, Téby Zita…)
A baj nem jár egyedül. Ha valaki a Rózsadombon
kényszerül villát venni, annak az élete csőstül
megváltozik: a Rolls Royce szerviz egy rablás, a
vörös kaviár méregdrága, a Dom Perignon pezsgő
borsos… És ha ráadásul az ember lánya valaki
olyasvalakibe szeret bele, akinek az Isten is
teremtette, akkor végleg elkél némi segítség.
Valaki, akit a ruha tesz, aki tudja, hogy döglik a
légy, hogy jobb ma egy túzok, hogy az élet nyakig
tejfel, de aki látott már karón is varjút, és aki
csak gatyába rázza az egész kócerájt.

Szakonyi Károly:
ADÁSHIBA
komédia
Veszprémi Petőfi Színház
(Eperjes Károly, Esztergályos Cecília, Trokán
Anna, Oberfrank Pál, Reviczky Gábor…)
„És a tévé!
A tévé a legfontosabb. Pedig nincs is a
színpadon, mégis ott van, de mennyire! Hiszen
a darab kezdetén már be van kapcsolva, s ki
sem kapcsolják az előadás végéig. Itt, a
színpadon a tévékészülék mégsem valóságos
tárgy, hanem a képernyő maga a színpadnyílás”
(Szakonyi Károly)
A Bódog–család fontos eseményre készül. Fiuk
tizennyolcadik
születésnapját
akarják
megünnepelni. Összegyűlik a család, de közben
Tasnádi István:
folyamatosan nézik a tvt. Életüket egy dolog
MAGYAR ZOMBI
képes felkavarni, mikor albérlőjük elrontja azt…
színmű könnyed humorral
Az Adáshiba Szakonyi Károly egyik legsikeresebb
Komáromi Jókai Színház
műve. Megírása után több mint négy évtizeddel
(Tóth Tibor, Bandor Éva, Varsányi Mari, Méhes
még ma is aktuális problémákat vet fel. Sőt!
László, Fabó Tibor…)
Blondin
Gáspár,
a
negyvennégy
éves
William Gibson:
nagyábrándi lakos, miután elveszti munkáját és
LIBIKÓKA
életkedvét, bezárkózik a kerti budiba, és mély
színmű egy részben
depresszióba zuhan. Környezete nem igazán
Pinceszínház
igyekszik lebeszélni tettéről, sőt! Végre történik
(Dobó Kata, Szervét Tibor)
„Jerry, a fiatal ügyvéd, elmenekül tehetős valami Nagyábrándon, végre itt a nagy
feleségétől, aki megcsalta, és annak családjától, lehetőség! Így aztán, amíg Blondin Gáspár az
akik eddig anyagilag és szakmai előmenetelében élet értelmetlenségén tűnődik, a család, s a
is támogatták. Önérzetében sértve és hitét környezet azon töpreng, hogyan húzhatna
vesztve éli napjait egy másik városban, ahol hasznot a kisember halálából. Tasnádi István
megismerkedik
Gittellel,
a
sikertelen kortárs komédiájának ősbemutatója mindössze
táncosnővel, aki az elérhetetlen karrierről hét évvel ezelőtt volt a zalaegerszegi Hevesi
álmodozik. Romokban heverő önbizalmuk az Sándor Színházban, ezalatt a néhány év alatt
jónéhány
magyar
színházban
egyetlen közös tulajdonságuk  de a két azonban
megmérettetett,
és
mindenhol
sikeresnek
magányos, szeretetre éhes ember egymásba
találtatott,
köszönhetően
annak,
hogy
a szerző
kapaszkodik, és igyekszik közös jövőt építeni...
nagyon
pontos
képet
fest
a
magyar
valóságról,
Ez a történet egyszerre mulatságos és szomorkás
de a diagnózist könnyed humorba ágyazza.
 és mindvégig nagyon szórakoztató.”
Ifjúsági bérlet
Szabó Magda:
Bérletek
ára:
5.000Ft
ABIGÉL
Toldi bérlet /szerda 14.00/
színmű
Bánfalvy Stúdió
Sütő András:
(Trokán Péter, Kiss Ramóna, Gregor Bernadett,
VIGYORGÓ BÚBÁNAT
Száraz Dénes, Bánfalvy Ági, Harmath Imre…)
zenés táncos fergeteg
Szabó Magda Abigél című műve, harmincöt
Pannon Várszínház
negyven éve a kiapadhatatlan érdeklődés
középpontjában áll, legyen szó a sokadik
Erich Kästner:
kiadását megélő regényről, az abból készült,
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
évrőlévre ismét levetített tvfilmsorozatról, vagy
diákszínházi előadás
akár a mű musicalváltozatáról. Mindezen
Körúti Színház

Keszthelyi programok
Fazekas Mihály nyomán:
LÚDAS MATYI
népi rockopera két felvonásban
Sziget Színház
Gyermek bérlet
Bérletek ára: 3.300Ft
Vuk bérlet /hétfő 14.00/
Bambi bérlet /kedd 10.00/
Micimackó bérlet /kedd 14.00/
PomPom bérlet /szerda 10.00/
Dr. Bubó bérlet /szerda 14.00/
Weöres Sándor:
CSALÓKA PÉTER
zenés mesejáték
Pannon Várszínház
A. A. Milne:
MICIMACKÓ
mesejáték
Bánfalvy Stúdió
Janikovszky Éva:
MÓKA MIKI ÉS BARÁTAI
interaktív mesejáték
Komáromi Jókai Színház
Lázár Ervin:
A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ
mesejáték
Jászai Mari Színház

11. Keszthelyi Táncpanoráma

Szeptember 1921.
Balaton Színház
A Balaton Színház és Nemzeti Táncszínház
közös szervezésű rendezvénye.
Szeptember 19. (csütörtök) 19.00
FolklórKalendárium II. Téli tánc
Honvéd Táncszínház
Jegyár: 2.500 Ft
Szeptember 20. (péntek) 15.00
80 nap alatt Föld körül
Budapest Táncszínház
Jegyár: 800 Ft
Szeptember 21. (szombat) 19.00
Mester és Zuriel
Botafogo Táncegyüttes
Jegyár: 2.500 Ft
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Kulturhazak.hu
Szeptember 2122.
Több helyszínen
Szeptember 20. (péntek)
18.00 Balaton Színház, Simándy terem:
„Nyitott szemmel”:
AZ IGAZI ATTILA
Előadó: Dr. CeyBert Róbert

Szeptember 21. (szombat)
9.0013.00 Balaton Színház:
BABARUHA BÖRZE
Asztalfoglalás: 83/515250
16.00 GKMK nagyterem:
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Kozma Márta
17.00 GKMK nagyterem:
APRÓK TÁNCA
a Boroszlán népzenei együttessel
18.00 GKMK nagyterem:
FELNŐTT TÁNCHÁZ
a Boroszlán népzenei együttessel
20.00 GKMK nagyterem:
HÁZASOK TÁNCKÖRE
Magyar néptánc kizárólag pároknak
Vezeti: Hintalan László és felesége
Szeptember 22. (vasárnap)
16.00 Balaton Színház:
CSALÁDI SPORTDÉLUTÁN
Pingpong, asztali foci, társasjátékok…
EGYÉB PROGRAMOK, ÜNNEPEK
Szeptember 14. (szombat) 8.00tól
Fő tér
Szeptemberi Edzéskereső
Szervező: Keszthelyi Kilométerek Egyesület
Szeptember 18. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
„Nyitott Szemmel”
A magyar rovásírás kialakulása és fejlődése
Előadó: Radics Géza
Szeptember 20. (péntek)
18.00 Balaton Színház, Simándy terem:
„Nyitott szemmel”:
AZ IGAZI ATTILA
Előadó: Dr. CeyBert Róbert
Szeptember 27. (péntek) 19.00
Balaton Színház színházterem
Bödőcs Tibor
humorista önálló estje
Jegyár: 2.500 Ft
Október 4. (péntek) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem
Egészségünk – csontrendszerünk védelme
Prevenciós technikák
Előadó: dr. Bergmann Annamária főorvos
Szervező: TKME keszthelyi Kőrösi Csoma
Sándor csoportja
Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232 Web: 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

Labdarúgás
3. forduló:
Négy forduló után hat ponttal állnak
Balatonberény  Balatonkeresztúr
labdarúgóink a megyei II. osztályú bajnokság
Balatonmáriafürdő 2:2 (1:0),
2013/14es kiírásában, ám a Zamárdi elleni
Tizenegyesekkel 5:3
első fordulóbeli mérkőzést a vendégek kérésére
Gólszerzőink:
Vörös Balázs, Félix Márk
elhalasztották, s szeptember 27én, pénteken
játsszák le.
A következő fordulók programja
Együttesünk a Magyar Kupában is versenyben
van még, hiszen a Fonyód kiütése után az egy
9.15. (vasárnap) 16:30
osztállyal feljebb játszó Balatonkeresztúrt is
BALATONBERÉNYI SE  BALATONBOGLÁR `BB`
sikerült búcsúztatni.
9.21. (szombat) 16:00
Öregfiúk csapatunk Balatonkeresztúron egy FONYÓDI PETŐFI SE  BALATONBERÉNYI SE
9.27. (péntek) 16:00
pontot szerzett, ám tartalékos összeállításban
Balatonszabadiban csak a becsületgólra futotta. BALATONBERÉNYI SE  ZAMÁRDI PETŐFI SE
9.29. (vasárnap) 16.00
BALATONBERÉNYI SE  KAPOSFÜRED SC
Eredmények:
10.6. (vasárnap) 15:00
BALATONSZENTGYÖRGY  BALATONBERÉNYI
Megyei II. osztályú bajnokság
SE
2. forduló:
Kéthely  Balatonberény 4:1 (2:0)
Gólszerzőnk: Vörös Balázs
U21: Kéthely  Balatonberény 17:1 (9:0)
Gólszerzőnk: Kollár Alex

SLASZ Öregfiúk Bajnokság
Északi csoport
1. forduló:
Balatonkeresztúr  Balatonberény 3:3 (1:1)

3. forduló:
Balatonberény  Lengyeltóti 8:2 (5:0)
Gólszerzőink: Kiss Péter (2), Nagy Roland (2),
Félix Márk, Karancz Kristóf, Vörös Balázs,
Sifter Ádám
U21: Balatonberény  Lengyeltóti 0:18 (0:10)

2. forduló:
Balatonberény – Marcali
Elmaradt, mivel a vendégek nem jelentek meg.

4. forduló:
Igal  Balatonberény 2:4 (1:0)
Gólszerzőink: Karancz Kristóf (2),
Mezőfi József (2)
U21: Igal  Balatonberény 5:0 (1:0)

A következő fordulók programja:

Magyar Kupa megyei selejtező
2. forduló:
Balatonberény  Fonyód 12:1 (6:0)
Gólszerzőink: Sifter Ádám (4), Nagy Roland (3),
RébeliSzabó Gergő (2), Karancz Kristóf (2),
Félix Márk (1)

3. forduló:
Balatonszabadi – Balatonberény 6:1 (2:0)

9.16. (hétfő) 17:30
BALATONBERÉNYI KSE  BALATONI VASAS SE
9.23. (hétfő) 17:30
TABI VÁROSI SC  BALATONBERÉNYI KSE
9.30. (hétfő) 17:00
BALATONBERÉNYI KSE  FONYÓDI PETŐFI SE
10/7 (hétfő) 17:00
VISZBALATONSZEMES  BALATONBERÉNYI
KSE
Horváth Péter

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek az
októberi számba.
Következő szám lapzártája: 2013.szeptember 26.
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.

