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1956 hőseire emlékezett községünk

Megalakult az új
Képviselőtestület
Október 22én ünnepélyes, nyil
vános alakuló ülés keretében le
tették az esküt és átvették
megbízóleveleiket az új Képvise
lőtestület tagjai.
A képviselőtestület Horváth
László polgármester javaslatára
Horváth Péter képviselőt alpol
gármesterré választotta.
Megalakultak a bizottságok is,
melyek összetétele a következő:

1956 hőseire emlékezett községünk október 23án.
Hagyományainkhoz híven a Balatonparti '56os emlékműnél
indult az ünnepi eseménysorozat. Itt az önkormányzat jelen lévő
képviselői,
illetve
'56os
veteránok
koszorúztak
a
Himnusz eléneklését követően.
Az ünnepi szentmisére a templom felújítási munkái miatt az
erdei iskola épületében került sor, itt Brieber László esperes
plébános imádkozott a forradalom és szabadságharc
mártírjainak lelki üdvéért.
A Művelődési Házban Horváth László polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket. '56 hőseire emlékezve kiemelte:
szükség lenne már végre arra, hogy végre mindannyian
magunkénak érezzük az ünnepet. A beszédet követően a Dobó
István Általános Iskola verseszenéstáncos műsora következett,
amely nagy tapsot kapott a nézőktől. A Balatonberényi
Nyugdíjas Egyesület kórusa szintén az 58 évvel ezelőtti forró őszi
napokat idézte fel dalaival. A meghitt ünnepség a Szózat
eléneklésével zárult.
www.balatonbereny.hu

Szociális, Egészségügyi, Kul
turális és Oktatási Bizottság
( 2 képviselő, 1 külső tag):
Elnök: Jeroscsáki Józsefné
Tagok: Gazda János
Külső tagok: Barjákné Martin
Judit
Pénzügyi, Településfejlesz
tési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság
(4 képviselő, 3 külső tag):
Elnök: Zibák Istvánné
Tagok: Horváth Zoltán István,
Jeroscsáki Józsefné, Varga Zsolt
János
Külső tagok: Megyeri Gyuláné,
Kisgyörgy Borbála, Kovács Já
nos
Bató Bernadett
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS SZOCIÁLIS
TŰZIFA JUTTATÁSÁRÓL
Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő
testületének
11/2014.(X.3.
)
önkormányzati
rendelete alapján az Önkormányzat térítésmentesen
tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek,
aki Balatonberény községben bejelentett lakó vagy
tartózkodási helyén életvitelszerűen él és e
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül
csak egy kérelmező részére állapítható meg a
támogatás.
Szociális célú tűzifára jogosult:
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %át (57.000
Ft) és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik
és erről nyilatkozik és
c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét az e
rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb
2014. november 30. napjáig nyújtotta be.
Előnyt élvez a fent meghatározott feltételek
teljesülése esetén az, aki a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak
ellátására,
időskorúak
járadékára, lakásfenntartási támogatásra
jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család.
A jogosultság megállapításakor figyelembe vehető
jövedelemre vonatkozóan a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§
(2)(3) bekezdése az irányadó.
A kérelem beadási határideje: 2014. november 30.
A támogatás mértéke háztartásonként: 1 5 m3.
Horváth László
polgármester

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete pályázatot hirdet Balatonberény
község honlapjának (www.balatonbereny.hu)
üzemeltetésére 2014. december 1jétől határo
zatlan időre.
Elvárások:
• a honlap friss információkkal történő feltöltése
• honlapra felkerülő cikkek elkészítése
• honlap idegen nyelvű megjelenéséhez szüksé
ges fordítási munkálatok koordinálása
• honlap műszaki karbantartása
• tartalmi fejlesztési elemek honlapon történő
megjelenéséhez szükséges műszaki munkálatok
• honlap galéria folyamatos karbantartása,
• az átadott információk 14 órán belül történő
feltöltése, vagy levétele a honlap megfelelő feje
zetéhez
• a magyar helyesírás kiváló ismerete
• haladó szövegszerkesztési ismeretek (alapfokú
HTML ismeret előny)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• balatonberényi életvitelszerű lakás
• digitális fotózásbeli jártasság
A pályázathoz csatolandó:
• az elvárásokat, előnyt jelentő feltételek doku
mentációja (képesítés, képzés igazolása)
• ajánlati ár Ft/hó (nettó, áfa) megjelölése
• referencia munkák megjelölése
A pályázat benyújtásának ideje és helye:
2014. november 15én 16 óráig.
Balatonberény Község Polgármestere 8649 Ba
latonberény Kossuth tér 1. (ajánlott levélként,
vagy személyesen)  a zárt borítékra feltüntetve
a www.balatonbereny.hu jeligét.
Balatonberény Község Önkormányzati Képvise
lőtestülete nevében:
Horváth László
polgármester
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Tájékoztató a Balatonkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatal
decemberi munkarendjéről
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Ba
latonkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. december 1jén (hétfőn)
és 2014. december 2án (kedden) tovább
képzés miatt zárva tart.
A 2014. és a 2015. évi munkaszüneti napok kö
rüli munkarendről szóló rendeletek értelmében:
2014. december 13. (szombat): munkanap
Hivatalunkban ügyfélfogadás:
8.00 – 11.00 óra között lesz.
2014. december 24. (szerda): pihenőnap
Hivatalunk zárva tart.
2015. január 2. (péntek): pihenőnap
Hivatalunk zárva tart.
2015. január 10. (szombat): munkanap
Hivatalunkban ügyfélfogadás: 8.00 – 11.00 óra
között lesz.
Kérem, szíves megértésüket.
Balatonkeresztúr, 2014. október 30.
Tisztelettel:
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Háziorvosi felhívás
Tisztelt Betegeim!
November 13án (csütörtök) , november
17én
(hétfő)
és
november
27én
(csütörtök) ügyeletben való részvétel miatt a
rendelés elmarad.
Az influenza elleni védőoltás beadásának
ideje:
2014.
november
18.,
kedd
11.00 óra. Helye: orvosi rendelő.
Ingyenes oltásra jogosultak a krónikus betegek,
valamint a 60 éven felüliek betegségtől
függetlenül.
November
10től
mobiltelefonszámom
megváltozott! Az új szám: 20/4187920
Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba
háziorvos

2014.november

Balatonberényért Egyesület
téli programjai
A szervezet ez év májusában verbuválódott 12
önkéntesből. Vezetője: Toronyi Zsolt, titkára:
Varga Zsolt János, gazdaságis: Király Ildikó,
szervező: Kovácsné Kardos Andrea. Két sikeres
rendezvényt bonyolítottunk le, a gyermeknapot
és a családi napot. A tanulság számunkra: az If
júsági Klubtól kellett segítséget kérni, kevesen
vagyunk.
Várjuk új tagok jelentkezését, akik szabadide
jükből áldoznak a falusi programok lebonyolítá
sára, szervezésére. Kreatívak, aktívak, kitartóak
és jól tűrik a kritikát. Tagsági díj: 3000 Ft / év.
Téli programjaink:
1. Adventi gyertyagyújtás. A betlehem készíté
sénél minden évben megkerestek idős emberek
szabadtéri adventi gyertyagyújtás igényével. Az
egyesület partner az ötlet megvalósításában. Ifi
Géza atya segítségét kértem a kivitelezésben, aki
azonnal támogatta a kezdeményezést. Az adventi
vasárnapokon 17 órakor a betlehemnél kerül sor
az adventi elmélkedésre és gyertyagyújtásra, il
letve egy–egy kórus teszi meghittebbé az estét.
Úgy gondoltuk, az érdeklődők hozzanak maguk
kal egy mécsest, vagy lámpást, hogy az adventi
lángot haza vigyék, ezzel gyújtsák meg az otthoni
koszorún a gyertyát. Első vasárnap a hit – és
összetartozás lángját, másodikon a remény – és
békesség lángját, harmadikon a szeretet lángját,
a negyediken az örömteli várakozás lángját. A
gyertyagyújtások után az egyesület tagjai baráti
beszélgetésre, felmelegedésre hívják az egybe
gyűlteket A „szabadtéri büfében” tea és forralt
bor mellett zsíros kenyér lesz kapható. A negye
dik vasárnap egyben a falu karácsonya is. Elkép
zeléseink
szerint
kinti
gyertyagyújtással
kezdődne, ezt követi a Művelődési Ház rendez
vénye, majd a parkolói vendéglátás, ahol is a gépi
zenét szeretnénk élőzenére  templomi orgonára
 váltani, amennyiben az időjárás lehetővé teszi
ezt.
2. Mikulás, december 6. 16 óra. A rendezvényre
színdarabbal, és csillámtetoválással készülnek az
egyesület tagjai.
3. Szilveszter. Az év utolsó napján retro partyra
várjuk az óév búcsúztatókat.
4. Magyar Kultúra Napja. Január 24én, a ha
gyományokhoz híven kerül megszervezésre.
A rendezvényeken mindenkit szeretettel várunk!
Csiri
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Advent margójára
Böjte Csaba: Ne ítélkezzetek…!
Divatos lett a mai világban, hogy mindenki
mindenhez felületesen, de nagyon határozottan
hozzászól! Az emberek hihetetlenül bátran ítél
keznek élők és holtak felett! Sokszor rácsodálko
zom arra, hogy olyan emberek, akik szinte
semmit nem tettek le az asztalra, milyen vehe
menciával törnek pálcát mások felett!
Félelmetes az a bátorság, ahogyan biztos pró
bák nélkül megszólnak, elítélnek, sárral dobálóz
nak az emberek! Ezek a felületes kirohanások,
nagyon mély sebeket okoznak! Az ilyen stílus
nemcsak az evangéliumtól van fényévekre, ha
nem a holnapot építő, normális emberi kommu
nikációtól is!
A mi Urunk Jézus Krisztus világosan elmond
ta nekünk:
Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezze
nek! Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fog
nak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen
mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek
is visszamérni.
Miért látod meg a szálkát embertársad sze
mében, amikor a magadéban a gerendát sem
veszed észre? Hogy mondhatod embertársad
nak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szál
kát, amikor a magad szemében gerenda van?
Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját
szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy
kivedd a szálkát embertársad szeméből!
Mt 7,1
Ami elgondolkoztat, az az, hogy ez az ítélkező,
mindent leszóló, nyafogó vírus feltartóztathatat
lanul ott burjánzik a közösségeinkben, mondhat
ni szívesen látott vendég lett! Az ebola vírus is
támad, de ellene összerándulunk, védekezünk,
próbáljuk bölcsen legyőzni azt! A büntetés nélkül
társait elítélő, megszóló, kigúnyoló ember, a tár
sadalmunk ebolája, mely biztosan szétrágja,
megöli közösségeinket, ha nem védekezünk elle
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ne! Régebben azt mondták, hogy egy tisztességes
polgár, egy úriember, nem beszélve keresztény
ről, nem engedhet meg magának bármilyen stí
lust, mert aki nem tud vigyázni a modorára, az
nem való tisztességes emberek közösségébe, az
zal nem ülünk le egy asztalhoz! Jó lenne megta
nulni ezt őseinktől!
Szeretettel,
Csaba testvér
(Forrás: Magnificat.ro)

Betlehem
Sajnálattal és megdöbbenéssel tapasztaltam,
hogy a polgármesterek és képviselőjelöltek
bemutatkozásán az egybegyűlteket nem a
jelöltek programja érdekelte leginkább. A
kérdések zöme nem önkormányzati feladatokra
vonatkozott, illetve a fizetések, tiszteletdíjak
irányában teljesedett ki.
Azt a tanulságot szűrtem le, a falut mindennek
az anyagi háttere foglalkoztatja. Ezen belül is az,
hogy a közösbe ki mennyit tett be. Vannak
emberek, akik a legapróbb anyagi, szellemi
áldozatot is szeretik nagydobra verni, és vannak,
akik a háttérben meghúzódnak. Én ez utóbbi
vagyok.
Most, utólag beszámolok a betlehem
létrejöttének költségeiről. Az alakok és a
„festmény” Kocsis Gáborné, Darvas Dia alkotása,
amihez a vásznat és a festékeket én vettem. A
jászol mögött kifüggesztett égősort Ausztriában
vásároltuk a férjemmel 100 euróért. Drága volt,
de nyolc éve működik, kibírta a viharokat és a
fagyokat. A ruhákat én magam varrtam. A három
királyokhoz kaptam alapanyagokat, Mária és
József palástjához én vásároltam a szövetet,
illetve a bársonyt. A „karácsonyfadíszeket”
egymagam készítettem, önkormányzattól anyagi
segítséget nem kaptam hozzá.
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
felhívással fordulnék a lakossághoz: nagyon
megkoptak, tönkrementek a díszek az elmúlt
nyolc év folyamán, kérem, készítsenek újakat!
Ezeket Barjákné Martin Juditnál lehet leadni
nov. 28ig. Tegyük még szebbé, még kreatívabbá
közösen a fenyőt! Ne nagy szavakkal, hanem
tettekkel!
Köszönettel várom az új díszeket: Csiri

Balatonberényi Tükörkép

5

Választott a falu
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik
rám voksoltak, de sajnos nem tudom biztosan,
hogy kik ők. Könnyen tévedhetek megint, hisz
eddig is azt hittem, hogy szinte mindenkit
ismerek a faluban. Sokukkal nem csak
köszönőviszonyban vagyunk, hanem több
minden összeköt bennünket. Én hogy láttam a
helyieket? Kiktől reméltem bizalmat?
Édesapámnak mindenkihez volt egy jó szava,
akinek tudott, segített. A foci szeretetével is sok
barátot szerzett életében. Halálával viszont
ennek emléke nyomtalanul eltűnt. (Nála jóval
fiatalabbakat is barátjaként tisztelt.) Ha őket
látom, mindig eszembe jut egyegy történet, amit
„kalandos” élményeikről mesélt.
S még kik jöhettek velem szembe az utcán?
Osztálytársaink (a férjemé is), akikkel együtt
gyerekeskedtünk (több évfolyam, mert mi még
összevont osztályokba is jártunk), és a szüleik. A
tanítóink, akik később kollégáim lettek. A
korunkbeli fiatalok, akikkel együtt jártunk
szórakozni. A szomszédok, utcabeliek (a Kossuth
utcaiak is). A távolabbi rokonok, ismerősök,
akikkel gyakran már csak temetéseken
találkoztunk, ritkábban lakodalmakban is. A
fiam óvó nénijei, dajkái, konyhai dolgozók,
tanárai. Közülük is, akit a legjobb tanárnak
tartott. Pedagógus, akivel ugyan nem tanítottunk
együtt, de táboroztattunk. Ritkán találkozunk, de
akkor annál hosszabban elbeszélgetünk arról,
hogy akinek még van munkája a szakmában,
annak sem könnyű. Tanítványok, akiknek a
búcsú rajzait, írásait, apró kis ajándékait
évtizedek óta őrzöm. Akik fogták a kezem, s úgy
elfeledkeztek mesélés közben, hogy gyakran
anyunak hívtak. Szülők, akikkel együtt szedtük a
gesztenyét, nem csak Berényben, hanem még a
keszthelyi fasoron is, hogy aztán elvihessük a
gyerekeket egy szép kirándulásra. A sofőr, aki
számtalanszor vitt bennünket. Gyerek, akit
ugyan nem én tanítottam, de a táborban együtt
kerestük az elveszettnek hitt költőpénzét, amit
meg is találtunk, a koszos zoknijai között. Akivel
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együtt futottam vissza a távoli boltba, kicserélni
a szüleinek vett ajándékát. Aki jócskán
lemaradva a többiektől, a sor végén, fáradtan
kullogva, nekem dunnyogta, hogy „Na, ide sem
jövök többet!”, amit persze nem gondolt
komolyan. Akiket szintén nem én tanítottam, de
korrepetáltam.
Munkatársak, akikkel hosszú órákon át
dogoztunk együtt a szavazásokon. A „Nők a
Balatonért” és a Vöröskereszt tagjai. (Közös
munka és a kirándulások élményei kötnek össze
bennünket.) Akikkel együtt látogatunk színházat
évek óta. A strandon dolgozók, az ottani
főnökeim (akik közül többen régi tanítványaim
szülei). Sorolhatnám még napestig.
Mindez manapság már semmit sem számít.
Rohanó világunkban más dolgok fontosak.
Nekem elsősorban mégis ezek jutottak eszembe
a falubeliekről, nem az, hogy ki, melyik párthoz
tartozik, kit támogat, és mások mit mondanak
róluk.
Nyilván én is döntöttem valakik mellett, de
nem voltam a többiek ellen sem. Elszomorított,
hogy jóval kevesebb szavazatot kaptam, mint
akiket nem is ismertek, s tőlem (is) kérdezték,
hogy kik ők. (Nem csak arra gondolok, aki
bejutott a képviselőtestületbe, s nem is csak az
idei szavazásra.) Vannak, akik már sok esélyt
kaptak, van, aki újra kapott esélyt… De én még
egyszer sem kaptam lehetőséget, bármivel
próbálkoztam (az iskolában sem). Az elmúlt 52
évben itt éltem, s jól vagy rosszul, de itt
dolgoztam. Mára már (a sok csalódás után)
elbizonytalanodtam. Vajon jól ismerem én
azokat, akik szembe jönnek velem? (Ha ők
engem
ennyire
félreismertek.)
Köszönet
azoknak, akik rám szavaztak. Kívánom azoknak,
akiket megválasztottak, hogy a jó munkájukkal,
sikerüljön elfelejtetni a választóikkal, hogy
mennyi is a tiszteletdíjuk. Legközelebb ne az
legyen a központi téma, több idő maradjon arra,
hogy hogyan jussunk előbbre.
Tisztelettel:
Sifterné Horváth Ágnes
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A madárgyűrűzés
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Itt nem csak gyűrűzést végeznek, hanem a
sérült madarakat is ellátják, állapotukat
próbálják javítani. Volt egy kutyus is, akit úgy
hívtak, hogy Morzsa. Arról híres, hogy az orrára
rárakják háttal a madarakat és onnan repülnek
el. Persze nem minden madarat szabad rátenni
Morzsa orrára. Hát így telt el egy szép
délutánunk anyukámmal. Nekem nagyon
tetszett a madárgyűrűző, szeretnék máskor is
elmenni. Kedvenc állataim a meggyvágó és a
jégmadár.
2014. október 15.
Böröcz Melitta 2. osztály

Harangozó Börc

Anyukámmal voltam egy gyönyörű napon, a
fenékpusztai
madárgyűrűzésen.
Biciklivel
mentünk, a nap ragyogóan sütött, a fákról pedig
hullottak a levelek. Az odafele vezető úton egy
elpusztult kígyót láttunk. Odaértünk és azt
mondtam anyukámnak, hogy én nem így
képzeltem el a madárgyűrűzést. Én úgy
gondoltam, hogy egy hálóba beleesnek a
madarak és lépcsőn mennek fel a bácsik
hozzájuk és úgy szedik ki őket. Ehelyett egy
nagyon hosszú zsebes háló ki van feszítve a
Balatonban, és abba repülnek bele a madarak.
Óránként mennek be értük vízálló ruhában, és
hozzák őket zsákokban gyűrűzésre. Ez úgy
történik, hogy egy hozzáértő bácsi megnézi
tollazatukat, utána megméri súlyukat, és aztán
ráteszik a számmal ellátott gyűrűt a madár
lábára. Szerencsénkre láttunk meggyvágót, aki
arról kapta vicces nevét, hogy a meggymagot el
tudja csőrével roppantani. Megtudtuk azt is,
hogy csípése nagyon fájdalmas. Láttunk még
jégmadarat is. Szép kék színű tolla volt. Barkós
cinegét és kék cinegét is láttunk. És mikor a
bácsi végzett a gyűrűzéssel, megengedte, hogy én
is elengedjem a kék cinegét. Ez után megkértük a
bácsit, hogy vezessen bennünket körbe. Láttunk
egerészölyvet, gólyát, baglyot, sirályt, balkáni
gerlét. Ezek a madarak sérült állatok. Vagy
áramütést szenvedtek, vagy autó ütötte el őket.

A több darabból álló hatalmas kőkereszt
Badacsony délnyugati oldalán áll, 400 méter
magasan. Ranolder János veszprémi püspök
emeltette 1857ben. A kőkereszt alatt fekvő
sziklapad egy része szabadon nyúlik ki a
levegőbe. Ha a követ kalapáccsal vagy kővel
megütik, a harang kondulásához hasonló hangot
ad ki, amely messze elhallatszik. Ilyenkor
mondják, szól a Harangozó Börc. (A börc
kifejezés a hajdani balatonmelléki zalaiak
számára bércet, sziklaszirtet jelentett. )
Élt két testvér Badacsonytomajon, az idősebb
Ferkó erős, egészséges, gonosz szívű. A fiatalabb
Jóska fonnyadt, beteges, gyönge és ártatlan.
Ferkó megkérte egy lány kezét. A lány nagyralátó
volt és azt mondta, mással egy fedél alatt nem
lakik, akkor megy csak esküvőre, ha az a másik
nyavalyás legény búcsút vesz a háztól. Ferkó
halász volt, másnap halászatra hívta az öccsét.
Amikor csónakba szálltak, a gonosz testvér egy
nagy követ dobott be a csónakba. Jóska mindjárt
gondolta, hogy a bátyja a nyakába fogja kötni a
követ, de nem mert szólni. Beeveztek a vízre.
Akkor azt mondta Ferkó: Most meg kell halnod!
Ketten nem maradhatunk a házban és a
szőlőben. Tudta ezt a beteg gyerek, nem is
ellenkezett, csendben imádkozni kezdett.
Közben a gonosz testvér elővett a tarisznyájából
egy zsineget, hurkot csinált, rákötötte a kőre.
Már odalépett az öccséhez, mikor Badacsony
felől tiszta, fenséges hang búgott fel. Megszólalt
a Harangozó Börc. Amint ezt meghallotta,
megbillent alatta a csónak, ő a vízbe zuhant. A
nagy kő zsinege a kézfejére hurkolódott, s a kő a
mélybe rántotta. Sohasem találták meg.
Lipták Gábor nyomán
Csiri
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Andrissal nagyon jó barátok lettek. A következő
tavaszon Andris a mestervizsgára készült, a
kádár felajánlotta, hogy befizeti Marcinak is a
mestervizsga taksáját, készítsen ő is egy
mestermunkát. A lány el is készült egy kis
hordóval, melynek az alján ott díszelgett a két
szőlőfürt, de reggel, az indulásnál sehol sem
találták. Szombathelyen a céhláda előtt Andrist
felvették a mesterek közé, megesett a mesterebéd
is és Andris alig várta, hogy induljanak haza.
Marcit az árokparton találta. – Miért nem jöttél
el, mikor ez volt életed álma? – rontott rá. –
Mert belőlem úgysem lehet mester sose! – tört ki
Marciból a zokogás. – Úgy bőgsz, mint egy lány!
S úgy is viselkedtél, mint egy félős lány! – támadt
rá Andris. – Mert az is vagyok! – fakadt ki Marci.
– Érted végre? Én csak csalással lehetnék
mester!
Kiss Benedekből megkeseredett ember lett,
mióta Marci elhagyta a szülői házat. Inasokat
nem fogadott fel, csak egykét apró munkát
vállalt el. Nem is igen nyitották rá az ajtót.
Csodálkozott, mikor a kutya ugatása idegen
jöttét jelezte. – Rozsos András vagyok
tiszteletére, Vasvár környékéről, kádármester.
mutatkozott be a fiatalember. – Ajándékot
hoztam. – De hát ki adta meg neked a címem, s
ki küld nekem ajándékot? – csodálkozott
Benedek. – Még tavaly beállított hozzánk egy
vándorlegény, akinek aranyból van a keze. Velem
együtt készült a mestervizsgára, de az utolsó
pillanatban meggondolta magát. – Miért? –
horkant fel az öreg. – Mert csalással nem akart
mester lenni. A mestermunkáját küldte el velem.
– halászott elő a zsákjából egy kis hordót. –
Marci! – szorította Benedek magához a
szőlőfürtös hordót. – Most hazajönne. – szólt
halkan a legény.  Haza? A tönkre ment, üres
műhelybe? – roskadt le a kádár. – Mit keresne
itt? – Az otthonát. Kegyelmed a legjobb módú
kádár hét vármegyében. A műhelyének két
mestere is lesz. Ha kívánja, hazatérhetünk, én és
a nejem, Kiss Mária. – Miket beszélsz!  ugrott
fel a kádár. – Hol van? – Odakint várja
kegyelmed válaszát. – mosolygott Andris.

A kádármester gyereke mintha csak tévedésből
született volna lánynak. Máriára keresztelték, de
mindenki Marcinak hívta. A műhelybeli
legényekkel birkózott, ill. dolgozott. Édesapja
mégis meglepődött, mikor a többi inassal együtt
elébe állt. – Édesapám, nekem is lejártak az
inaséveim, kérem erről a tanúbizonyságot! A
többi inas nyomására megírta a papírt, ami
aztán sok álmatlan éjszakát okozott neki. Vétett
a jog és a szokás ellen, csak fiúgyermeknek
állíthatta volna ki. Ezért Kiss Mártont írt az
inaslevélre. Aztán idővel megnyugodott. Marci
dolgozott a műhelyben, észre sem vette, mikor
vette át a lány a munkák irányítását. A tihanyi
apátság számára rendelt hordóhoz már ő
válogatta a faanyagot. A szüretelőedény aljára
két szőlőfürtöt faragott. Az intéző csodálkozva,
de kedvtelve nézegette a fenékdeszkát, mikor
átvette a hordót. – Ez az én kézjegyem, minden
munkámon szerepel. – világosította fel Marci.
Szebbnél szebb dolgokat faragott, mindenen ott
díszelegtek a szőlőfürtök. A műhelyben dolgozó
legények vándorkönyveit is ő készítette elő,
édesapjának csak alá kellett írnia őket. Kiss
Benedeknek nem tűnt fel, hogy egy példánnyal
többet írt alá, melybe utólag a Kiss Márton név
került.
Marci tolvaj módjára az éj leple alatt hagyta el
a szülői házat. Szíve majd meghasadt. Tudta
mekkora bánatot, bajt okoz édesapjának azzal,
hogy vándorútra szökik. De, a mesterlevél
megszerzésének előfeltétele volt a vándorkönyv
felmutatása. Átverekedte magát a Bakonyon,
majd Vasváron a közeli faluba irányították,
Rozsos kádárhoz. A műhelyt lelakatolva találta, a
ház ajtaja viszont tárvanyitva állt. A szobában,
az ágyban egy nő feküdt. Tőle megtudta, hogy a
mester, s legény fia a bécsi vásárba ment, ő meg
kificamította a lábát. Marci beborogatta a
bokáját, megetette az éhes baromfihadat, majd
vacsorát főzött. Mikor Anka néni lába helyrejött,
s átvette a háztartás vezetését, Marci bevetette
magát a műhelybe. A hazaérkező mester is itt
találta. – Látom, te már dolgozol. – forgatta
kezében a faragásokat.
Lipták Gábor nyomán
Estére Rozsosék és Marci már mindent tudtak
egymásról. Marci ott maradt a télre. Anka néni
úgy bánt vele, mintha az édesanyja lenne,

Csiri

Balatonberényi Tükörkép

9

2014.november

Balatonberényi Tükörkép

 10 

2014. november

Balatonberényi Tükörkép

 11 

2014. november

Balatonberényi Tükörkép

 12 

Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
A bérletes előadásokra jegyek korlátozott szám
ban kaphatók!
November 18. (kedd) 19.00
Bérleten kívüli táncszínházi előadás
Fitos Dezső Társulat: Tántorgók
Támogató: NKA
Jegyár: : 2.500 Ft
November 25. (kedd) 19.00 Festetics bérlet
November 26. (szerda) 19.00 Simándy bérlet
Felnőtt bérletes előadások
David Seidler
A KIRÁLY BESZÉDE
dráma
Csiky Gergely Színház
Jegyár: : 3.000 és 3.200 Ft
December 1. (hétfő) 14.00 Vuk bérlet
December 2. (kedd) 10.00 Bambi bérlet
December 2. (kedd) 14.00 Micimackó bérlet
December 3. (szerda) 10.00 PomPom bérlet
December 3. (szerda) 14.00 Dr. Bubó bérlet
Gyermek bérletes előadások
H. C. Andersen
JÉGKIRÁLYNŐ
zenés mesejáték
Nektár Színház
Jegyár: 1.000 Ft
December 4. (csütörtök) 19.00
Bérleten kívüli előadás
Balaton Színház, színházterem
HATTYÚK TAVA
Kiev City Balett táncelőadása.
Jegyár: 3.900, 4.900 és 5.900 Ft
December 9. (kedd) 19.00
Balaton Színház, Simándy terem
DUMASZÍNHÁZ
Mogács Dániel önálló est
Jegyár: 2.500 Ft
HANGVERSENYEK, KONCERTEK
a Balaton Színházban
November 16. (vasárnap) 18.00
BENKÓ DIXIELAND BAND
Louis Armstrong útját járva.
Jegyár: 2.900 Ft
November 28. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA:
CSÖNDKABÁT
rendhagyó akusztikus koncert
Jegyár: elővételben: 1.800 Ft,
helyszínen: 2.200 Ft

2014. november

December 10. (szerda) 19.00
KOVÁCS KATI:
ÚGY SZERETNÉM MEGHÁLÁLNI
országos adventi koncertturné
Jegyár:

EGYÉB PROGRAMOK

November 24. (hétfő) 17.00
Balaton Színház Básti terem
Andrea Weaver: Lélekmentő tudatosság
(A szavak elsöprő ereje)
könyvbemutató
A belépés díjtalan!
November 29. (szombat)
Balaton Színház
100 HUNGARIKUM BORMUSTRA
Borkóstoló, boroscímke kiállítás, előadások, ki
állítók, bordal koncert…
Belépőjegy: 4.000 Ft
December 6. (szombat)
Balaton Színház
I. KESZTHELYI PÁLINKA ÜNNEP
Pálinkaverseny, előadások, kiállítás, pálinka
szentelés, kóstoló…
SZÉPKORÚAK HETE
November 1722.
November 17. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Kacsóh terem
ZSIBORÁS ISTVÁN
A 84 éves fafaragó népi iparművész kiállítása.
November 18. (kedd) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem
19142014 – „HISZ MINDEN UGYANAZ: AZ
ÚT, AZ ÉG, A TÁJ, ÉPP CSAK VISSZAFELÉ”
Kiállítás Józsa Sándor festő, grafikus munkáiból.
November 19. (szerda) 18.00
Balaton Színház
ŐSVALLÁSUNK NYOMÁBAN
Előadó: Pap Gábor művészettörténész
November 20. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház
VESZTESÉGEINK AJÁNDÉKA
A gyász, mint a személyiségfejlődés lehetősége.
Előadó: Singer Magdolna író, gyásztanácsadó
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAP
November 22. (szombat)
Balaton Színház
10.0011.00: Fülöp Csenge: Lehetünk szabadok
és boldogok is egyszerre?
11.0012.30: Gunagriha: Útmutató a boldogság
hoz
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Keszthelyi programok
13.0014.00: Jakóczi Iván: A napfény vitamin
fontossága
14.0014.30: Tai chi Bertalan Ákossal
14.3015.30: Dr. Szabó Zsolt phd egyetemi do
cens: Gyulladás – a szervezet védekező reakciója
15.3016.00: Jóga 50 év felettieknek  Papp Ani
kó jóga, nordic walking, aquafitness oktatóval
160017.00: Dr. Hummel Zoltán: Mikrorostos
gél szerepe a hasznos bélbaktériumok fenntartá
sában
17.0018.00: Monspart Sarolta tájfutó világbaj
nok: Mozdulj mindenkor, mindenhol!
A belépés díjtalan!

NÉPMŰVÉSZET HETE
November 2529.
November 25. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
KATALINNAPI KIÁLLÍTÁS
Dancsecs Diána bőrműves népi iparművész kiál
lításának megnyitója.

2014. október

December 12. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”
MAGYAR KLASSZIKUSOK ÚJ KÖNTÖSBEN
Madách Imre titkai
Előadó: Takaró Mihály irodalomtörténész
Jegyár: 800 Ft, diákigazolvánnyal ingyenes
December 1. (hétfő) 18.00
"Világjáró Klub"
100 nap északon
Egy magyar újságíró kalandozásai Grönlandon, a
Feröerszigeteken, Izlandon, Norvégiában,
Svédországban, Dániában és Finnországban.
Előadó: Lantos Gábor újságíró
December 5. (péntek) 16.00
MIKOR ISZUNK MÁR EGY KORTY
PÁLINKÁT…
(A házipálinkafőzés titkai és fortélyai)
Előadó: Komoróczi Lajos agrármérnök
ADVENT KESZTHELYEN

November 27. (csütörtök) 15.00
Kézműves Alkotóház, Keszthely, Sopron u. 7.
NYITOTT MŰHELY
Műhelyfoglalkozás középiskolás diákok részére.
(Fafaragás, agyagozás, kosárfonás, szövés…)

November 30. (vasárnap) 15.00
GKMK, nagyterem
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Asztali dísz készítés

November 29. (szombat) 20.00
Balaton Színház, Simándy terem
KONCERT A REFOLK ZENEKARRAL

November 30. (vasárnap) 17.00
Sétálóutca, Városi Betlehem
ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A gyertyát meggyújtja: Dr. Mártfi Gyula érsek
18.00: Adventi kórus koncert a Balaton Színházban

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
November 21. (péntek) 16.00
„Természetgyógyász Klub”
TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE A DAGANATOS
BETEGSÉGEKBEN
Előadó: Dr. Nagy Beatrix onkológus főorvos
November 27. (csütörtök) 18.00
„Nyitott Szemmel”
ISTEN ÖRÖMEINKBEN ÉS TRAGÉDIÁ
INKBAN
Előadó: Dr. Csókay András professzor
November 28. (péntek) 16.30
„Családbarát Kertbarát Klub”
KERTKULTÚRA Táguló látóhatár, bővü
lő sokféleség
Előadó: Dr. Szabó István, ny. egyetemi tanár
December 5. (péntek) 16.00
„Természetgyógyász Klub”
BIOREZONANCIÁS TERÁPIA
Előadó: Dr. Annus Erzsébet toxikológus, termé
szetgyógyász

December 6. (szombat) 17.00
Balaton Színház, színházterem
CSILLAGCSENGŐ  SZENT MIKLÓS NAPI
GYERMEKKONCERT
December 7. (vasárnap) 17.00
Sétáló utca, Városi Betlehem
MÁSODIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A gyertyát meggyújtja: Ittzés János evangélikus
püspök
December 14. (vasárnap) 17.00
Sétáló utca, Városi Betlehem
HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A gyertyát meggyújtja: Steinbach József refor
mátus püspök
December 14. (vasárnap) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
REFOLK ZENEKAR ADVENTI
KONCERTJE
A belépés díjtalan!
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Hangártalmak, Zajvédelem

Hangtulajdonságok:
Mi a hang?
• Egyenletes hang: kissé vagy egyáltalán nem
• A hang energia, ami egy rezgő tárgyból áramlik változik (pl.: ventilátorból áramló zaj)
ki.
• Váltakozó hang: (pl.: alacsonyan szálló
• A hangot hangrezgéseken át érzékeljük, mely repülőgép)
ingerli a fülünket.
• Hirtelen, impulzív hang: (pl.: pisztolylövés)
Forrás

Áramlás (hangterjedés)

Hangforrás: rezgéssel keletkezik

Vevő

Hang vétele: füllel vagy mikrofonnal
Rezgés átalakítása üzenetté vagy elektromos jellé.

A zaj mérési jellemzői:
A zaj:
• Zajszint mérése dBben
• A zaj zavarja alvásunkat.
• Zajszínkép szerinti mérés: a zajszint frekvencia
• A zaj az egészségre káros hatásokkal jár.
• A zaj állandó stresszt okoz a koncentráció és függvényében való ábrázolása
• Időbeli lefolyás szerinti: napi, heti expozíciós
kommunikáció során.
• A túlzott zaj elviselhetetlen gátló tényezője az időbeli változás
emberi jó közérzetnek és kényelemnek.
Megelőzés:
• Műszaki intézkedések a munkahelyeken (pl. a
A zajok csoportosítása:
zajszint mérése, folyamatos nyomon követése, a
• Kültéri zajok: Közlekedés, repülőgép
•
Otthonon
belüli
zajok:
Elektromos műszaki berendezések modernizálása, stb.)
• Munkaszervezés: (pl. a zajos tevékenység
berendezések, TV, lépéshangok az emeleten
• Munkahelyi zajok: Irodai gépek, telefon, rendszeres felváltása nem zajos tevékenységgel)
• Egyéni zaj elleni védelem.
szellőztető

Varga Zsolt, környezetmérnök
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Nyaraló, hétvégi ház és
pincetulajdonosok figyelmébe!
Az idegenforgalmi szezont követően a Balaton
parti nyaralótulajdonosok egyre ritkábban kere
sik fel ingatlanjaikat, a fagytalanítási munkálatok
után hetekig, hónapokig nem ellenőrzik azok ál
lapotát. Az elnéptelenedett nyaralóterületeken a
betörők szinte zavartalanul dolgozhatnak. A me
gye belső területein kialakított hétvégi házas, bo
rospincés övezetekben a szüreti munkákat
követően szintén ritkábban fordulnak meg a tu
lajdonosok, ami ugyancsak kedvező feltételeket
biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez.
A betörések, rongálások elkerülése
érdekében fogadják meg a rendőrség
tanácsait!

2014. november

vagy jelsor), majd ezt jegyezze fel az értékleltár
ba, és lehetőség szerint fotózza le!
 Biztonságosabbá teheti ingatlanát, ha a mecha
nikai védelem kialakításán túl elektronikai
védelmi eszközöket is alkalmaz. Szereltes
sen fel riasztóberendezést! Tovább fokozhatja a
biztonságot, amennyiben diszpécser, ill. „vonu
lószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre
bízza ingatlanja védelmét.
 A kockázat minimálisra történő csökkentése
érdekében kössön biztosítást!

A Rendőrség elérhetőségei:
Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság
Kaposvár, Szent I.u.14/c.
Telefon: 82/502700

Rendőrkapitányság – Kaposvár
A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi Kaposvár, Szent I.u.12.
szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi Telefon:82/502700
állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszako
san. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell Rendőrkapitányság  Fonyód
megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegé 8640 Fonyód, Vitorlás u.2.
Telefon:85/560990
ben sok közös elem található.
 A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő
minőségű mechanikai berendezéseket!
Zárak, redőnyök, betörésvédelmi fóliák, rácsok
felszerelésével, jó eséllyel megakadályozható a
behatolás! A pincéről, padlásfeljáróról, mellék
épületekről, sőt a villanyóra szekrényről se feled
kezzen el!
 Tartsa rendben ingatlanját, a sűrű bokro
kat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vág
ja vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson
fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek.
Létráját is tartsa zárható helyen!
 Értékesebb és könnyen mozgatható mű
szaki és egyéb használati tárgyaikat ne
hagyja ott a hosszabb időre felügyelet nélkül
maradó ingatlanban! Az ott maradókról ké
szítsen értékleltárt, jegyezze fel azonosítóikat, ill.
fotózza le! Az egyedi azonosítóval nem rendelke
ző berendezéseket, tárgyakat jelölje meg (pl: UV
filc, bármilyen más nehezen eltávolítható jel

Rendőrkapitányság – Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u.55.
Telefon: 85/515150
Rendőrkapitányság – Siófok
8600 Siófok, Sió u.1220.
Telefon: 84/519150
Rendőrkapitányság – Barcs
7571 Barcs, Köztársaság u.4.
Telefon:82/463085
Rendőrkapitányság – Nagyatád
7500 Nagyatád, Zrínyi u.7.
Telefon:82/553210
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
8600 Siófok, Mártírok u. 7.
Telefon:84/310712
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Labdarúgás:
egy győzelem, három vereség
Egy győzelem és három vereség felnőtt
csapatunk novemberi bajnoki mérlege. Viszti
Zoltán tanítványai ezzel az ötödikek a bajnoki
táblázaton.
Ifistáink négy pontot szereztek, és továbbra is a
tabella kilencedik helyén állnak. Csapataink még
javíthatnak, hiszen az ötödik fordulóban
elmaradt Öreglak elleni mérkőzést november 16
án játsszák le.
Eredmények:
Balatonberény  Balatonszabadi 1:2 (1:2)
Gólszerzőnk: Vörös Balázs
U21: Balatonberény  Balatonszabadi 4:2 (2:1)
Gólszerzőink: Horváth Károly (3), Horváth
Martin
Balatonberény  Balatonszárszó 2:1 (1:1)
Gólszerzőink: Karancz Kristóf, Sifter Ádám
U21: Balatonberény  Balatonszárszó 1:4 (0:1)
Gólszerzőnk: Horváth Márk
Somogyvár  Balatonberény 5:3 (0:1)
Gólszerzőink: Mezőfi József, Sifter Ádám, Vörös
Balázs
U21: Somogyvár  Balatonberény 4:3

Humor

Gólszerzőink: Horváth Martin (2), Horváth
Károly
Balatonberény  Balatonszemes 2:4 (0:1)
Gólszerzőnk: Vörös Balázs (2)
U21: Balatonberény  Balatonszemes 4:4 (2:0)
Gólszerzőink: Horváth Martin (2), Horváth
Károly (2)
A hátralévő őszi program:
BALATONBERÉNYI SEÖREGLAKI MEDOSZ
SE 2014.11.16. 13:00 óra (U21: 11.00 óra)
Horváth Péter

IMPRESSZUM

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett

Következő szám lapzártája:
2014. december 3.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határ
időt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek.
A határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan
sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek
a novemberi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleménye
ket a fenti emailcímre, vagy a Kossuth
L. u. 28. szám postaládájába kérjük le
adni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

