Farsang

A kép forrása:
http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/photogra
phy/carnival/carnival_3.jpg

„farsang farkának”
Farsangi szokások:
Kiszehajtás:

Busójárás:

Bakuszjárás:
„Inkább a has fakaggyon,
mintsem az étel megmaraggyon!”
Balázsolás:
Gergelyjárás:

Csiri

Gondolatok a szemétszállításról...

Horváth László, polgármester

Határozat a nyugdíjas egyesület ülésén

Ujj Imre

A Művelődési Ház februári programja
Február 6. Polgárőr közgyűlés

Február 19. Közmeghallgatás
Február 21. Sakk verseny

Február 13. Valentin napi rendezvény
Február 26. Egészség megőrzés előadás
Február 20. Gyermek Farsangi Bál
Február 27. Klub találkozó
Február 16. Húshagyó keddi Maszkabál
További pontosítás plakátokon! A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

Az új menetrenddel kapcsolatos észrevételeket várja az önkormányzat

Balatonberény Község Önkormányzata képviselő-testülete nevében
Horváth László, polgármester

Horváth László, polgármester

Vélemény

Futó Elemér

Januári Balaton

Futó Elemér

Az Utókornak?!

Czimbalek Andrea

„Nyelvében él a nemzet„

„Oly korban éltem én e földön,
Mikor az ember úgy elaljasult,
Hogy önként, kéjjel ölt„
Csiri

Egy rosszemlékű évforduló…

1961 évi búza aratás Balatonberényben

Kovács Ilona

Van egy székesfehérvári szociális otthonban lakó 80-as éveihez közeledő barátnőm, aki sok problémája mellett vidám,
és gondolatait versben írja le. Őt Harsányi Imrénének, Áginak hívják.
Íme egy verse:
Búcsú a 13. havi nyugdíjunktól

Eőry Béláné

Régi berényi történetek

E.B.L.A.

Picurkám!
Születés- és névnapod alkalmából
szeretettel gratulálok,
és gazdag, eredményes életet
kívánok.
Nagyapa

Marcipán és a kunyerálás

Bató Bernadett
Bató Elemérnének
"Nem kívánok egyéb átkot,
egyél meg egy hekto mákot.
Minden nap csak 1-1 szemet,
addíg élj míg meg nem eszed!"
Boldog születésnapot kíván:
a család apraja-nagyja

A Balatonberény az
Idősekért és a
Gyermekekért
Alapítvány ezúton
mond köszönetet a
kapott adományokért
minden kedves
támogatónak!

Balatonberényi lakos Pécs város díszpolgára

Gazda János
Kristóf Liliánának
"Ezen a napon neked nyílik minden
virág,
Ezen a napon tiéd az egész világ.
Ilyenkor te vagy a legboldogabb,
és persze mindenkinek a
legfontosabb.
Fújd el a gyertyát kérlek,
ezzel kilenc éves lettél tényleg!"
Boldog születésnapot!
anya, apa, papa, mama

Könyvajánló

Tisztelettel: Gazda Jánosné

SZILÁNKOK
Vonaton Keszthely felé

A boltból hazafelé

A vörsi templomban

A berényi templomban

Tóth Lajosné

Kedves 60 év feletti nyugdíjas társaim!

(Folytatása következik.)
Eőry Béláné

K ányádi Sándor : A jámbo r m e d v e
(részlet)

Februárban föl szokott
ébredni a medve,
s elindul a barlangból,
lassan lépegetve.
Úgy lépeget, mint aki
nincs mezítláb szokva,
s karjaival kalimpál,
folyton kapaszkodva.
Nem is csoda, szegénynek
érzékeny a talpa,
kivékonyult, télen át
álmában is nyalta.
Álmos is meg gyönge is
ilyenkor a medve.
Lézeng, cselleng egy kicsit,
ha volna mit, enne.
De csak azért jön elő,
lássa, mi a dolga.

Ha süt a nap, visszamegy,
mert a nap csalóka,
hátra még az igazi
zimankós hadd-el-hadd,
hátra még a tél java:
kíméljük a talpat.
Ha pedig az idő zord,
künn marad a medve.
Itt a tavasz, amire
visszaszenderedne.
Legénykedik csak a tél,
mutatja hatalmát,
holott nyílni készülnek
a rügyek s a barkák.
Künn marad a medve, és
talpát nem kímélve,
elcammog a még jeges
kis patak vizére.

Népdal
Keszthelyi gazdász énekeskönyv

Széles a Balaton vize...
zéles a Balaton vize, keskeny a hid rajta
Ne menj arra kisangyalom, mert leesel róla
Nem esek, nem esek, én Balaton vizébe
Inkább esek kisangyalom véled szerelembe

Balatoni kikötőben megáll a gőzhajó
Árbocára ki van tűzve a nemzeti zászló
Fújja a szél fújja, mindig az is arra fújja,
Ahonnan a kisangyalom a gyorsvonat hozza

A múlt éjjel kisangyalom, de rosszat álmodtam,
Kesejlábú kispej lovam kárba bocsájtottam.
Rám is becsültették ezt a sűrű kerek erdőt,
Megfogadtam, hogy Keszthelyen nem tartok szeretőt

(...) Hát még a révészek gorombasága? Olly embertelenek voltak ezek, hogy a készfizetés mellett is óraszámra uraltatták magokat. Hát még a sok tolongás, mikor a hajóhoz férhetésért tsaknem vízbe hányták egymást.
(...)
Egy személy 1 krajcár (kr);
Egy marha ha nincs befogva 4 kr. Egy rövid szekér üres, vagy terhes 2 lóval, 7 kr. Egy
hosszi szekér üres, vagy terhes 2 lóval, 10 kr. Egy magasan, szalmával, gabonával terhes
szekér 20 kr. Egy sertés, birka, etc. 2 kr. Egy hintó üres, vagy terhes 30 kr. Gyapjúval magasan terhelt szekér, 30 kr. Egy zsák gabona 2 kr.
Sajkajárásnál
a víz úgy elfogyott, hogy a töltést mind Szala, mind Somogy
felül majdsaknem minden héten bellebb-bellebb kellett a mélyvíz felé tölteni, de be is töltötték, úgy, hogy a sajka 3, vagyis három pertz alatt a túlsó partra érhetett.
És az első
czölömpöt leverték 20-a Maji, 1837.
Elkészült
még is 1839-ben Mártiusban, úgy, hogy az első átmenetel volt rajta 2-ik Mártiusban délután, minden ünnepség nélkül. Az első átmenő volt egy disznókereskedő a fókájával, második egy Tikász, kik véletlenül akkor értek. Áldás, ditsőség és örök jutalom mindazoknak, kik
elősegítették, mert
"Híd a Baltonyon ".

Futó Elemér

Horoszkóp
MÉRLEG (09. 23. – 10. 22.)

BAK (12. 22. – 01. 20.)

VÍZÖNTŐ (01. 21. – 02. 18.)
SKORPIÓ (10. 23 – 11. 22.)

NYILAS (11. 23 – 12. 21.)

HALAK (02. 19. – 03. 20.)

Kristófné Ifi Jarmila

Galéria

Kánya Noémi

Viola Márk

Svéninger Dóra:
Spongyabob és a körömlakk

Kollár Krisztián

Futó Luca Eszter:
Karácsonyfa

Kollár Henrietta

Kánya Nikoletta

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.

Futó Levente

