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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Újévi köszöntő
Újév napját népiesen kiskarácsonynak hívják. Nem véletlen az elnevezés, hiszen ilyenkor
igyekszünk méltóképpen tölteni időnket, megünnepelni, hogy ránk köszöntött az új esztendő. Az
újévi asztalra sok finomság kerül, rokonainkat, barátainkat a néphagyomány nyomán köszöntőkkel,
jókívánságokkal üdvözöljük. Őseink azt gondolták, hogy amilyen az év első napja, olyan lesz a
többi 364 - szökőévben 365 - nap, épp ezért igyekeztek idejüket nekik kedves elfoglaltságokkal
tölteni. Weöres Sándor versével kívánok minden Berényi Hírlap olvasónak boldog, sikerekben,
egészségben, szeretetben, békességben gazdag új esztendőt a magam és az Önkormányzat nevében!
Horváthné Kánya Enikő
Weöres Sándor: Újévi köszöntő
Pulyka melle, malac körme
liba lába, csőre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendőre?

A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbőr nadrágot,
a lányoknak tűt és cérnát,
ha mégis kivásott.

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot
nyárra labdát, fürdőruhát,
télre jó bakancsot.

Hétköznapra erőt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
őszre fehér új kenyeret,
diót, szőlőt, almát.

Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.

Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknő,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettő.
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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET: 2017.12.21-i ülés
- A Képviselő-testület a Településrendezési Terv partnerségi egyeztetését és a tervmódosítás
véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. Jelen döntéssel a településszerkezeti terv, a HÉSZ és
szabályozási tervmódosítási tervezete benyújtható az Állami Főépítésznek a jóváhagyáshoz
szükséges végső szakmai vélemény megkérése céljából.
- A Képviselő-testület megtárgyalta a reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezéséről, szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és a településképi
arculati kézikönyv munka anyagának elfogadásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a
településképi arculati kézikönyv munkaanyagát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert,
hogy annak szakmai véleményezési eljárását a jogszabályban foglaltak szerint folytassa le, majd a
vélemények alapján véglegesített kézikönyv alapján a településkép védelméről szóló rendeletet
készítse elő.
A Képviselő-testület a 2018. évi ülés- és munkatervet a következő módosításokkal fogadta el:
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 idegen nyelvű fórum időpontja: 2018. július 14-én
 képviselői fogadóórák időpontja: ülés előtti héten, csütörtökön, nyári időszakban 18 órától, téli
időszakban 17 órától, július, augusztus és december kivételével.
- A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést elfogadta.
- A Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
intézkedésekről adott beszámolót elfogadta.
- Balatonberény Község Önkormányzata a Balatonberény Petőfi S. u. 23. számú, 9 hrsz-ú ingatlan
esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kívánt élni.
Horváth László
polgármester
_______________________________________________________________________________
Felhívás
A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet értelmében évente egy díszpolgári és
három „Balatonberényért” Emlékérem adományozható, melyet nemzeti ünnep keretében a
polgármester ad át. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is
adományozható.
Az elismerések adományozásra minden év március 30-ig tehetnek javaslatot:
 a polgármester, a jegyző,
 a képviselők,
 a képviselő-testület bizottságainak tagjai,
 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,
 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok
kétharmadának, de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.
Kérem, hogy javaslataikat indokolással együtt tegyék meg legkésőbb 2018. március 30.
napjáig!
A javaslatokat Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény Kossuth tér 1.
címre, vagy a polgarmester@balatonbereny.hu e-mail címre küldhetik.
Balatonberény, 2018. január 8.
Tisztelettel: Horváth László sk.
polgármester
_______________________________________________________________________________
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Újabb fejlesztési forrást nyert községünk
A Magyar Közlöny december 28-i számában jelent meg Magyarország Kormányának 2068/2017.
(XII. 28.) sz. határozata az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról.
Balatonberény Község Önkormányzata a határozat értelmében belterületi utak, járdák, hidak
felújítására 10 962 326 Ft támogatást nyert. A támogatás intenzitása 85 %.
2018-ban tovább folytatódik az önkormányzat út- és járda-felújítási programja. A 2018-as
fejlesztésekről várhatóan a februári képviselő-testületi ülésen, a költségvetés elfogadásával együtt
születik döntés.
Horváth Péter
alpolgármester
_____________________________________________________________________________
Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!
2018. január 18-án, csütörtökön 17.00 órától fogadóórát tart a képviselő-testület a Művelődési
Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
A Szőlőhegy kialakulása a jobbágyi földbirtok viszonyokra nyúlik vissza. 1914 tavaszán Richard
Bright angol orvos Festetics Györgynél Keszthelyen vendégeskedett, a vidéket járva az angol orvos
a következő megjegyzést tette a balatonberényi és a balatonkeresztúri szőlőhegy vidékről.
„Azután gyönyörű vidéken mentünk keresztül: jobbról, balról szőlő, tele virágzó gyümölcsfával.
Távolról láttuk a tavat és a túlsó parton azokat a hegyeket, amelyeknek egyikén és másikán már
jártam. Ez a szőlő gr. Hunyadyé. Az általa ültetett sok élősövény kerítés angol megítélés szerint az
egész vidéket kedvesebbé teszi. A parasztok a szőlő kitakarásával foglalkoztak.”
Útleírásából a fenékpusztai és battyánypusztai partszakasz és Balatonberény beazonosítása után a
Bokros-hegyre ismerünk. További történésekről nincs írásos emlékünk, de valószínű, hogy az
1891. évi filoxéria vész pusztította el az uradalmi szőlőket hasonlóan a többi dombvidéki
szőlőkhöz. A szőlőhegy a balatonberényi paraszt ember életében nagy jelentőségű volt, az egész
élettevékenységének egyik meghatározójává vált. Minden parasztember törekedett arra, hogy a
szőlőhegyen is egy darabka földje legyen, amelynek nagy részén szőlőt telepített, mely a saját és a
családja szükségletét biztosította, másrészt a bor mindig keresett élelmezési és közfogyasztási cikk
volt, ezért a többlettermés értékesítése a család jövedelmének jelentős részét adta. A nem
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szőlőművelésű földterületet egyéb mezőgazdasági növénytermesztésbe vonták be. A szőlőhegyen
megfelelő gazdasági épülettel is rendelkeztek. A régi, hagyományos formában készült hegyi
épületek, amelyet borospincének hívtak, az alábbi részekből álltak: A bejárati részen nagyméretű
szőlő feldolgozásra szolgáló helyiség volt, ahonnan nyílott a nagyméretű borospince és egy kisebb
méretű pihenő szoba. A szőlő feldolgozáshoz szükséges helyiséget külső pincének nevezték. Ennek
padlása rendszerint nem volt, a nyílt tetőtérbe nyílott. A pihenő szoba és a borospince padlásrésze a
szőlőhegyen termett széna tárolását is szolgálta. A pince építőanyaga föld, a tetőtér nád, ritkább
esetben zsuppszalmából került ki. A falakat szélesre tömték, valamint a szőlő, ill. borospince részt
mélyebbre süllyesztették, hogy az ott tárolt bornak téli és nyári időben megfelelő hőmérsékletet
biztosítsanak. A pincetetőt náddal fedték be, melyet télidőben a balatoni nádaratásból nyertek. A
pincéket egy élelmesebb és hozzáértőbb parasztember irányításával társadalmi összefogással
építették.
A szőlőmunkák idején hosszabb időt kellett tölteni a szőlőhegyen. Ezért legtöbb helyen az idősebb
családtag vagy egy-két tag a pincénél töltötte az éjszakát is. Ezért a pihenőszoba ott tartózkodásra
volt berendezve.
A módosabb gazdák állataik ott tartására kisebb melléképületet, istállót is építettek. A régi időkben
a parasztember számára nem a Balaton, hanem a szőlőhegy jelentette a pihenést és kikapcsolódást.
A szőlőspince egyúttal társadalmi összejövetelek helyét, borozgatás mellett a falu ügyes-bajos
dolgainak megbeszélését is jelentette.
Az 1960-as termelőszövetkezet szervezése utána a szőlőhegy korábbi jelentőségéből sokat
veszített. A szőlőhegyen nagyon sok korábbi szőlőt kivágtak, és annak helyén kukorica-, burgonyaés egyéb növénytermesztéssel foglalkoztak. Megszűnt a pincéknél való összejövetelek formája,
csak ritkák a hagyományos pinceszerek és mulatozások.
A balatoni üdültetés újbóli előtérbe kerülése folytán több vidéki lakos vásárolt már
_______________________________________________________________________________
Visszatekintés
A múlt hónapban közzé tettem egy részletet a
Balatonberényi Hírmondó 1999-es egyik lapszámából.
Ebben a hónapban egy újabb oldalt láthatnak ebből. A kép
minősége nem a legjobb, ezért a „Postaláda” című rovatot
alább olvashatják. Előtte még annyit hozzátennék, hogy
ismételni nem kívánom az akkor leírtakat, ezért a magyar
kultúra napjára Gazda Jánosné akkoriban írt cikkével
emlékezzünk! (A szerkesztő)
„1998. december 20-án a Nyugdíjas Klub kedves, meghitt
és hangulatos karácsonyi ünnepséget tartott. A falu diákjai
versekkel és egy kedves meglepetéssel, modern
táncbemutatóval ajándékoztak meg bennünket. A műsor
után tánc és tombolahúzás volt. Köszönet minden
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közreműködőnek. A Nyugdíjas Klub tagsága nevében eredményes és boldog új évet kívánok!”
Kánya Antalné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Szinte minden hónapban van egy jelentősebb, ugyan nem kimondott ünnepnap, de
megemlékezünk róla valamilyen formában. Főleg a médián keresztül értesülhetünk róla. Ilyen
január 22., ami a magyar kultúra napja. Kéziratok szerint 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását Kölcsey Ferenc. Tíz éve erre emlékezvén nyilvánították ezt a napot a magyar kultúra
napjának. Mivel a helyi újság kulturális lap is, úgy gondolom, erről a napról ezzel a pár sorral itt is
megemlékezhetnénk.” Gazda Jánosné

Interjú
Ebben a hónapban Ifiné Bodó Erzsébet, a Csicsergő Óvoda vezetője és egyben óvodapedagógusa
válaszolt kérdéseimre, melyet ezúton is hálásan köszönök neki!
1. Kérem, kicsit meséljen magáról!
1986 óta élek itt Balatonberényben. Szívesen segítek mindenkinek. Lehetőségeimhez mérten részt
veszek a falu életében. Szabadidőmben sokat kertészkedek, szeretem a virágokat, az állatok is közel
állnak hozzám. Szeretek olvasni, kirándulni, kerékpározni. Amennyiben gyerekekről van szó, nem
ismerek lehetetlent! Ők a legőszintébbek és leghálásabbak.
2. Miért döntött úgy, hogy ezt a szép szakmát választja? Hogyan lett Önből
óvodapedagógus?
Már általános iskolai éveim alatt megfogalmazódott bennem, hogy gyerekekkel szeretnék majd
foglalkozni. Érettségi után sikerült elhelyezkednem egy óvodában. Az ott eltöltött 2 év, a vezető
személyisége, segítőkészsége, embersége, a gyerekek szeretete, ragaszkodása megerősítette az
elképzelésemet. Az első főnökömet a mai napig a példaképemnek tartom. Szoros barátság alakult
ki közöttünk, így jelentkeztem a Soproni Óvónőképző Intézet nappali tagozatára.
3. Hány éve dolgozik óvodapedagógusként?
38 éve vagyok a pályán.
4. Mióta vezeti Ön az óvodát?
Balatonberényben 2005 óta vagyok vezető.
5. Milyen pedagógiai elveket követ óvónőként?
Vallom, hogy az óvodai élet során fontos a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a gyermekek
érzelmi biztonságának megteremtése, fejlődésük és fejlesztésük során az egyéni és életkori
sajátosságaik, másságuk, fejlődési ütemük figyelembe vétele, a nyugodt, harmonikus légkör
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megteremtése. Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen, s a mi feladatunk, hogy
kiteljesedéséhez az alapokat lerakjuk; a boldog, sikeres és alkotó élethez szükséges kompetenciákat
megerősítsük. Továbbá nagyon fontos a következetesség!
6. Sok szülő tart az óvodai beszoktatástól. Van valami módszere erre, ami kimondottan
bevált?
A három éves körüli gyermek megváltozott élete a befogadással kezdődik. Minden óvodapedagógus
az esetek hosszú sorát mesélhetné arról az időszakról, amikor új gyermek érkezik a csoportba.
Minden a törődés felé fordul, hiszen olyan változás történik az életében, amit legtöbbjük még
sohasem élt át. Semmiféle tapasztalat nem vezérli, hogy kezelni tudja ezt a szituációt, s ráadásul
sok esetben az egyetlen olyan személy is elmegy, egyedül hagyja az ismeretlen környezetben, akiben
feltétlenül megbízik.
A gyermek akkor nyit idegen felnőttek, s majdan a kortársai felé is, ha biztonságban érzi magát. A
beszoktatás ideje alatt szinte „árnyékként” velük vagyunk. Még a beszoktatás ideje előtt felvesszük
a kapcsolatot a leendő ovisainkkal, csábítgatjuk az oviba. Látogassanak el hozzánk, egy-két órát
vegyenek részt az óvoda életében. A kezdeti időszakban az édesanyával együtt ismerkedhetnek a
szokásrendszerrel, elhozhatják kedvenc otthoni játékukat vagy az oviban megtetszett játékot
elvihetik haza. Mindig csak egy kisgyereket fogadunk, hogy minél több időt tölthessünk velük. Az
óvodában eltöltött időt is folyamatosan növeljük.
Örömmel mondhatom, hogy a gyerekek gyorsan elfogadják az új környezetet.
Nagyon nehéz időszak ez a szülő szempontjából is! Sokszor láttam már sírdogáló, aggódó
anyukákat, ami természetes dolog. Az elválás szempontjából azonban ez is nagyon megnehezíti a
félénk és bizonytalan kisgyerek életét, nem szabad látniuk az édesanya aggódását.
Az elválás nehéz és szívszorító az édesanya számára, de sokszor elegendő pár perc és már
boldogan tevékenykednek. Telefonon mindig megnyugtatjuk őket, ezzel is segítve őket.
7. Mit gondol az egyéni fejlesztésről?
Nagyon fontosnak és hasznosnak tartom.
„Az óvónő mindig igyekezzék tetteivel és szavaival kifejezni, hogy a gyerekek közötti egyéni
különbségek, az eltérő fejlettségi szint, a feladatmegoldásban megjelenő teljesítménykülönbség
természetes jelenség. Senki nem kaphat semmiféle "címkét", megkülönböztető jelzőt vagy
elmarasztalást, mert a többségtől eltérő külsejű vagy az adott helyzetben másképp gondolkodik,
cselekszik, másképp fejezi ki magát, teljesítménye, magatartása különbözik a többiekétől. Segítse
elő, hogy lehetőség szerint minden gyerek tűnjék ki valamiben, legyen olyan rá jellemző pozitív
megnyilvánulás, tevékenységi terület, amihez jól ért, amiben ügyes."
Az óvodai nevelés területén fontos szerepet tölt be a gyermekek csoporton kívüli egyéni fejlesztése
komplex módon, játékba ágyazottan, a gyermek egész személyiségét figyelembe véve történik az
egyéni fejlesztés. Foglalkozásaink célja minden gyermek erősségeinek hangsúlyozása, illetve a
sérült, gyenge területek fejlesztése. Mindezt egy oldott légkörű, játékos, egyéni és csoportos
fejlesztés keretében igyekszünk megvalósítani. A csoportfoglalkozás napi szinten megvalósul. Fő
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célunk, hogy minden kisgyermek szívesen vegyen részt rajta, érezze jól magát. Motiváltak,
érdeklődőek legyenek, figyelmüket a foglalkozás ideje alatt tudjuk a különböző tevékenységekre
irányítani.
8. Mit gondol, miért van az, hogy ennyire lecsökkent a gyermekek létszáma?
A gyerekvállalás ideje kitolódik, a gyermekvállalást megelőzi a karrierépítés, egzisztenciateremtés.
A házasságkötés és a vele szoros kapcsolatban lévő klasszikus családmodell igénye háttérbe
szorult, valamint a népesség számának aránytalan eloszlása: a szép korú felnőttek száma
rohamosan növekedik a születésekkel szemben. Községünkben is megfigyelhető ez a tendencia.
9. Mik a tervei a jövőt illetően?
Az intézmény tehetségdiagnosztika rendszerének kialakítása /tehetségazonosítás, beválogatás,
hatásvizsgálat/, megvalósítása, évenkénti felülvizsgálata.
Az egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmak kimunkálása (műhelyek kialakítása), éves
munkaterv, tehetséggondozó programok készítése. A műhelymunkákhoz szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása. A partnerek tájékoztatása a tehetséggondozás folyamatáról, elért
sikerekről.
Horváthné Kánya Enikő

Balatonberény mesél…
Tilesch József
A Balatonberényért Emlékérem 2016-os kitüntetettje.
1946. május 29-én született. 1973-ban nősült Balatonberénybe. A
MÁV hídépítőknél dolgozott, később a keresztúri betonüzemben
lett művezető. Vállalkozásba kezdett és nyugdíjba vonulásáig
fuvarozóként kereste kenyerét.
Még aktív korában, 2000-ben lett a nyugdíjas klub tagja.
2005-ben elnökké választották, azóta látja el lelkiismeretesen ezt
a feladatot. Időközben egyesületté alakultak, hogy pályázatokon
részt tudjanak venni. Megközelítőleg 800 000 Ft-ot nyertek
működésre, programokra, informatikai eszközök beszerzésére. Célja a falu idős lakosságának
összefogása. Ennek keretében szinte havi szinten összehívja a tagság aktív részét. Zenés,
vacsorával egybekötött estjük önköltséges. Fő programjaik a karácsony és a nőnap megünneplése.
A férfiakról sem feledkeznek meg, tréfásan május 19-én, Ivó-nap alkalmából köszöntik őket.
Ápolják a hagyományokat a Márton napi rendezvény lebonyolításával, valamint a húshagyó keddi
farsangi mulatsággal.
Névnapok alkalmával, képeslappal köszöntik a tagságot, elhunyt társuk temetésén tisztelettel
adóznak emlékének. Mindenszentekkor szervezetten gyertyát gyújtanak sírjaikon. Tavasszal és
ősszel besegítenek a temető takarításába. Színházbérletük van, 20 fő rendszeresen jár a Hevesi
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Sándor színház előadásaira. A tavaszi és őszi kirándulásaikon történelmi, egyházi emlékhelyeket
keresnek fel. A közhiedelemmel ellentétben a résztvevőknek hozzájárulást kell fizetniük.
Ezen programok megszervezésben, lebonyolításában az övé a fő szerep, ami sok időt és energiát
vesz el a magánéletéből. Emellett az énekkar tagja, szervezi a regionális és megyei rendezvényeken
való megjelenésüket. 1991- től tagja a polgárőrségnek, 1995- től annak elnökhelyettese. Sokszor ő
viszi a hátán az egyesületet. Külsősként anno aktívan dolgozott a Gyermekekért és Idősekért
Alapítványban, valamint segítette a NABE munkáját. A falusi rendezvényeken (Falunap,
Balatonberényből Elszármazottak Találkozója, Idősek Napja) segítőtársaival, az ő irányításával a
Nyugdíjas Egyesület biztosítja az étkezést. Főzőcsapata mindig kivívja az elismerést.
Célja a „fiatalok” bevonása az egyesület életébe. A nyugdíj előtt állókat is örömmel fogadják,
sőt az ötveneseket is! Vágya egy agilis, jó szervezőképességgel rendelkező utód felbukkanása, aki
mellett mentorként szívesen dolgozna tovább.
2016. október 23- án vette át kitüntetését, melyet szerényen köszönt meg és a neki tulajdonított
érdemeket a mögötte álló tagságra hárította át. Nekik és az adományozóknak mondott köszönetet.
Én megfordítom szavait és ezúton köszönöm neki a fáradtságos munkát, amit az egyesületbe
fektetett, valamint azt, hogy rá és csapatára bármilyen rendezvényen számíthat a falu. Végezetül
pedig azt, hogy a nemzeti ünnepeinken megjelennek. Nélkülük szinte üresen kongana a múlt a
megemlékezés alatt.
Csiri

Baba-mama
Házi praktikák megfázásra
Köszöntöm a kedves olvasókat, boldog új esztendőt kívánok. Remélem, az ünnepek
mindenkinél olyan békében, nyugalomban és szeretetben teltek, mint nálunk. Egyetlen dolog
árnyékolta be, az pedig a betegség. Cikkemet ennek kapcsán írom, remélem, tudok adni hasznos
tippeket a gyorsabb gyógyuláshoz.
Ez az átmeneti időszak, enyhe időjárás a legjobb táptalaja a légúti megbetegedéseknek, kicsiket
és nagyokat egyaránt érint. Érdemes az ősz kezdetével több vitamint bevinni a szervezetbe, akár
zöldség és gyümölcs, akár vitaminkészítmények formájában, hogy felkészüljön szervezetünk a
védekezésre és az esetleges betegségeket könnyebben legyőzhessük. Minden óvintézkedésünk
ellenére nem ritka sajnos, hogy mégis megbetegszünk, leggyakrabban megfázunk. Erre az esetre
írok pár hasznos tippet:
- A gyakori szellőztetéssel, hűvös, friss levegő beengedésével sokat segíthetünk.
- A levegőt jótékonyan fertőtleníti, frissíti, ha a párologtatóba menta, eukaliptusz, fenyő vagy
citrom illóolajat is teszünk. Esetleg a radiátorra párologtatni kamillafőzetet vagy sóoldatot
tálkában.
- Meleg italok: Megfázáskor az átlagosnál több folyadékra van szüksége a szervezetnek, mert
a nyálkahártyára nyugtató hatással van a bőséges folyadékbevitel, és megindítja a
váladékozást is. A forró tea és a húsleves csodákra képes.
- A szervezet ellenálló-képességét erősíti a C-vitamin. Megfázás esetén érdemes a szokásos
9

II. évfolyam, 1. szám

2018. január

napi adag többszörösét elfogyasztani.
- Régi tapasztalat: a meghűlés idején érdemes ügyelni a láb melegen tartására.
- A megfázás kellemetlenségein hamarabb túlesik, ha néhány napot rászán arra, hogy a
szervezete otthoni, nyugodt, stressztől mentes környezetben, "ágymelegben" leküzdhesse a
fertőzést.
- Egy forró fürdő és egy bögre tea után irány aludni, ezek segítenek kiizzadni a kórokozókat.
- Fokhagyma híresen nagy ellensége a náthának, hiszen antibakteriális hatással bír
- A nátha és az ezzel járó légúti nyavalyák ellen a legjobb módszer az inhalálás.
Azonban ha a tünetek több napig elhúzódnak, nem múlnak, esetleg rosszabbodnak, érdemes
felkeresni a háziorvost. Kívánok mindenkinek jó egészséget és gyors gyógyulást. Bízom benne,
hasznukra vállnak a praktikák!
Szmolár Anikó

Közérdekű információk és olvasói cikkek
Szolgálati Érem Kitüntetést adományozása
A Magyar Tűzoltó Szövetség 2017. évben
Szolgálati Érem Kitüntetést adományozta 20 éves
szolgálatért Nagy Antalnak, 30 éves szolgálatért
Kenesei Sándornak, 50 éves szolgálatért Pál
Lajosnénak és Ángyán Veronikának, 55 éves
szolgálatért Kánya Lajosnak és Kovács Jánosnak,
70 éves szolgálatért id. Szekeres Emilnek.
Az érmek átadására 2017. október 28-án került sor,
stílusosan a Balatonberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltószertárában, ahol a díjakat Kiss
Ferenc tűzoltóparancsnok adta át.
Ezt követően Ifi Géza mondott beszédet, melyben visszaemlékezett a régi idők versenyire és
méltatta azt az áldozatos munkát, mellyel a tagok régen és korunkban is szolgálják az egyesületet.
_______________________________________________________________________________
Idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás
Jó hangulatú délután keretében érkezett el
Balatonberénybe december 9-én a Mikulás.
A rendezvény kezdetére jócskán megtelt a Művelődési
Ház gyerekekkel és szülőkkel, akik izgatottan várták a
Nagyszakállút és a kísérő programokat.
Elsőként Manó Tádé, a Mikulás segítője üdvözölte a
közönséget, majd kezdetét is vette a történet, melyben
Krampusz Karcsi próbált kibújni a Mikulás által adott
feladatok alól, és így Manó Tádénak kellett kimosnia a
Mikulás köpenyét, amely aztán a mosásban szépen
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összement. Szerencsére a Mikulás hamar megbocsájtott a két segédjének, a közönség soraiból
pedig előkerült két kínai szabó, akik pikkpakk varrtak a Mikulásnak egy új köpenyt.
Ezt követően került sor az ajándékok kiosztására, mely során az idei évben igazán szép versekkel,
dalokkal készültek a gyerekek. Természetesen a picik között voltak, akik kicsit megilletődötten,
anyukájuk vagy apukájuk kezét félénken szorongatva merészkedtek fel a színpadra, ám a kedves
Télapó által átnyújtott ajándékcsomag előbb-utóbb
mosolyt csalt az arcukra.
Az ajándékok átadása után a Bohócszínház bohóca
lépett színpadra, és majdnem egy teljes órán át
szórakoztatta a fáradhatatlan seregletet a bőröndjéből
előkerült különböző eszközökkel és tárgyakkal. Lufit
hajtogatott, varázsolt, sőt volt olyan gyerek, akit még
pálcán tányért pörgetni is megtanított. Nemcsak a
gyerekeket, hanem a szüleiket is bevonta a műsorba.
Miután a bohóc elköszönt, egy kis zsúr várta a
kitartóakat süteménnyel és teával.
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalon tudjuk megrendezni a Mikulás-ünnepséget, és
legalább ilyen sok gyermek szórakozik majd velünk.
Köszönjük a segítséget a Művelődési Ház dolgozóinak és a teafőzésben, tálalásban
közreműködőknek!
A Balatonberényért Egyesület nevében,
Bató Bernadett
______________________________________________________________________________
Adventi gyertyagyújtások a szabadtéri betlehemnél
A hagyományokhoz híven, immár negyedik
alkalommal kerültek megszervezésre az adventi
gyertyagyújtások Balatonberényben, a szabadtéri
betlehemnél
a
Balatonberényért
Egyesület
szervezésében.
A község lakosságának népes csoportja gyűlt
össze az alkalmakon a Művelődési Ház parkolója
mellett,
hogy
részese
legyen
az
adventi
gyertyagyújtásoknak. Idén is – a tavalyi évhez hasonlóan
- minden vasárnapra más egyházi személyiséget hívtunk meg, hogy megosszák adventi
gondolataikat a résztvevőkkel. December 3-án Vaslabán Csaba atyát, Balatonberény plébánosát
hallgathattuk, valamint a balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola énekkara énekelt el egy
dalt a betlehem előtt, majd a hidegre és a szélre tekintettel a Művelődési Ház aulájában folytatták a
műsort. December 10-én Ifi Géza nyugalmazott, balatonfenyvesi plébános elmélkedései és a
keszthelyi Salve Regina kórus műsora várta a kedves érdeklődőket. December 17-én a
falukarácsonyi ünnepséget követően Zichy Emőke, a keszthelyi református templom lelkipásztora
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beszélt az adventi várakozás jelentőségéről. A negyedik gyertyát december 23-án, szombaton
gyújtotta meg Papp Szabolcs, Somogysámson plébániai kormányzója, illetve a Balatonberényi
Nyugdíjas Egyesület énekkarának karácsonyi dalcsokra zárta az adventi ünnepkört. Emellett pedig,
ahogy már megszokhatták, valamennyi alkalommal a résztvevőket egy pohár forralt borra, teára,
egy szelet zsíros kenyérre invitáltuk, kötetlen beszélgetés keretében a Művelődési Ház aulájába.
Köszönjük mindazoknak, akik idén is részt vettek programjainkon és ezúton kívánunk minden
kedves balatonberényinek boldog új esztendőt!
A Balatonberényért Egyesület nevében, Bató Bernadett
_______________________________________________________________________________
Kérjük, adója 1%-ával támogassa Ön is a Balatonberényért Egyesületet!
Adószámunk: 18622409-1-14
Tevékenységünk: főként a kulturális rendezvények szervezését
(gyermeknap, adventi gyertyagyújtások, Mikulás ünnepség, Magyar
Kultúra Napja – mint állandó rendezvények), a testvértelepülési
gyermektáborok megvalósítását, valamint Domonkos László, helyi
fazekas
termékeinek népszerűsítését és ezáltal Balatonberény hírnevének öregbítését
tartjuk állandó és kiemelt feladatunknak.
Emellett természetesen törekszünk részt venni a község életében, jelen lenni a közös
rendezvényeken, és amennyiben lehetőségünk adódik, pályázatok útján támogatni a helyi alkotókat,
szakembereket (ld. Futó Elemér könyvének kiadása és könyvbemutatók szervezése).
_____________________________________________________________________________
Falukarácsony - 2017
2017-ben a hagyományokhoz híven ismét megtartottuk
karácsonyi ünnepségünket, melyen közel 200 fő vett
részt. 1995-ben Barjákné Martin Judit indította útjára
ezt a hagyományt, és szervezi a mai napig. Szeretettel
állítja össze a műsort, melyben Balatonberény civil
szervezetei és intézményei szívesen részt vállalnak
évek óta. A falukarácsonyon a település apraja nagyja
összegyűlik, és közösen készül a szeretet ünnepére.
Az elmúlt alkalommal karácsonyi köszöntőt mondott
Horváth Péter alpolgármester úr, majd a műsorban felléptek:
- Kósiné Koczkás Magdolna és tanítványa Bán Gyöngy Beáta
- A Csicsergő óvodában járó gyeremekek, a műsorukat betanította Ifiné Bodó Erzsébet és Szántó
Annamária, munkájukat segítette Viszti Zoltánné
- Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület és a német nemzetiségű polgáraink kis karácsonyi
dalokkal köszöntötték a jelenlevőket
- Balatonberényi diákok egy kis verses zenés összeállítással készültek az idén: Fülöp Fanni,
Nyers Szilvia, Nyers Romina, Dragonits Péter, Dragonits Dávid, Tikos Zsombor, Orsós
Bernadett. Az angyalok keringőjét Kánya Noémi, Szekeres Fanni, Szekeres Réka és Varga
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Paméla mutatta be.
- Minden évben a műsor zárásaként a Balatonberényi Hagyományőrzők: Osvald Bálint,
Bognár Tamás, Gazda Gábor, Gazda Tamás, Horváth László előadásában a Bábtáncoltató
betlehemest láthattuk, melyre minden évben rácsodálkozunk. Köszönjük nekik, hogy meg őrzik,
és majd tovább örökítik a községünk e szép régi hagyományát!
Köszönet Önöknek és támogatóinknak a finom házi sütikért, a borért, a civil szervezeteknek az
összefogásért!
Köszönet a munkájukért, hogy a programot követő beszélgetéshez megfőzték a teát, a bort és
megterítették asztalainkat, valamint segítettek a pakolásban:
Barják Laura, Barják Bianka, Bató Elemérné, Egerszegi Dorottya, Gombócz Gábor, Óvári
László, Pék Csilla, Perc Jánosné, Szabó Aranka, Tikosné Lábodi Henrietta, Tilesch József,
Tilesch Józsefné, Varga Paméla, Véghelyi Róbert, Zibák Istvánné, Zsiborács Zoltánné
Forrás: www.balatonbereny.hu
_______________________________________________________________________________
Akiért a harang szól…
A lélekharang szentelésekor elhangzott, hogy „A harangok beszélnek,
s az emberek azt is tudják, milyen eseményről üzennek, mire hívnak, hisz a
legtöbb lélekharangon szereplő felirat is hirdeti: az élőket hívom, a holtakat
megsiratom. A most megszentelendő „lélekharang” az elmúlást közvetíti
számunkra, hisz amikor csak megszólal, itt a temetőben nyugvó
szeretteinkért szól, függetlenül attól, hogy melyik vallási felekezethez
tartoztak.”
A szentelés óta eltelt időben a temetéseken elvétve szólalt meg a harang. Mivel még nem
alakult ki a harangozás rendje, tisztelettel javaslom, hogy az elhunyt hozzátartozói jelöljenek ki egy
személyt a rokonok közül vagy a gyászoló gyülekezetből, aki a ravataltól a sírhelyig tartó vonulásig
harangoz.
Legyünk büszkék a lélekharangra, a harangot megszólaltató személy pedig arra, hogy az ő
közreműködésével kísérte utolsó útjára az elhunytat a harangszó.
Horváth László
polgármester

_____________________________________________________________________
Kutyakötelesség
Nem régiben megjelent egy kiadvány Kutyakötelesség címmel, melyet a NÉBIH (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) adott közre. A címből is tudhatja az olvasó, hogy a
kutyatartásról, az ebek jogairól, különféle jogszabályokról tájékozódhatnak. Sajnos arra nincs
lehetőség, hogy eme újság keretein belül leközöljem, mivel 48 oldalas anyagról van szó. A
bevezetőt azonban olvashatják alább, valamint ajánlom figyelmükbe a teljes útmutatót is.
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Kedves Olvasó!
Magyarországon közel másfél millió kutya él és több tízezerre
tehető a kóbor kutyák száma.
Mi, állatbarátok a kutyákat társállatoknak tartjuk, sorsukért
felelősséggel tartozunk és fontos, hogy erre figyelmeztessük a
környezetünkben élő embertársainkat is. Természetesen legalább
ennyire kiemelkedő szerepe van annak, hogy a kutyás-nem kutyás
társadalom között tolerancia alapon olyan konszenzus jöjjön létre,
melyben mindenki, a másik fél érdekét is kölcsönösen tiszteletben
tartva, megtalálja azt a számára komfortos együttélési modellt,
mely hosszú távon is biztosítja a közösség biztonságát és
kényelmét.
Az anyag szerkesztése során közösen dolgoztak együtt a NÉBIH, dr. Rúzsa Ágnes, Rákosmente
Jegyzője, a Fővárosi Jegyzők Egyesületének Elnöke, ügyvédek és a Vigyél Haza Alapítvány
önkéntes munkatársai, akik az anyag összeállításának kezdeményezői voltak.
Célunk a kiadvánnyal – mely a társállatok közül elsősorban a kutyákra koncentrál –, hogy olyan
tudásbázist hozzunk létre, mely mind az állatvédő szervezeteknek, mind az önkormányzatok, a
rendőrség és a szakhatóságok állatvédelemmel foglalkozó munkatársainak segítséget nyújt felelős
munkájuk végzésében. Meg kívánjuk jegyezni, hogy jelen kézikönyv anyaga szakmai véleménynek
minősül, kötelező jogi erővel nem bír. Az anyagban a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
foglaltuk össze, és ennek kapcsán is látszik, hogy vannak még szabályozatlan területek,
értelmezésre szoruló rendelkezések, megoldásra váró alkalmazási problémák. A szakmai anyagot
és a kiegészítő magyarázatokat legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de természetesen lehetnek
olyan részletek, melyek a felhasználók, szakemberek személyes tapasztalatai alapján kiegészítésre
szorulnak.
Ezért arra biztatunk minden jó szándékú, a témában járatos, állatvédelemmel foglalkozó
munkatársat, hogy legyen a szerkesztőtársunk: észrevételeit, javaslatait juttassa el hozzánk
(pr@nebih.gov.hu), hogy azokat figyelembe véve készíthessük majd el ennek a füzetnek az újabb,
részletesebb kiadását.
A füzet tartalmát az interneten is elérhetővé tesszük, így azt bárki ingyenesen letöltheti innen:
http://portal.nebih.gov.hu/nebih-kiadvanyok

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
A februári szám lapzártája január 31.!

14

II. évfolyam, 1. szám

2018. január

15

II. évfolyam, 1. szám

2018. január

Könyvajánló
A hónapban igencsak nagy terjedelmű könyvet sikerült választanom, de egy cseppet sem bánom,
mert nagyon jó történettel ismerkedtem meg, Helena Marten A porcelánfestő című regényével.
A történet nagyszerűen elbeszéli az 1700-as évek nőinek társadalmi helyzetét,
melyben sem férjet, sem munkát nem vállalhattak szabad akaratukból. Ez alól
nem kivétel a regény főhőse, Friederike Simons sem. Bátyja neve alatt festi a
szebbnél szebb porcelánokat a gyárnak, de megelégeli, hogy nem bontakozhat
ki saját neve alatt. Elégedetlenségét tetézi, hogy olyan férfihoz akarják feleségül
adni, akit nem szeret. Úgy dönt, elszökik otthonról, és férfiként kezd új életet
egy távoli városban. Útja rögös, mely elvezeti céljához. Szerelmek, barátságok
kötődnek, régi ismerősök bukkannak fel. Vajon titokban tudja-e tartanai Friederike női mivoltát?
Ha nem, hogyan reagál a főnöke, barátnője, szerelme? Váratlan, fordulatos kalandok. Mindenkinek
jó szívvel ajánlom ezt a művet. Sokat lehet belőle tanulni, néhány helyen megnevettet, máshol
izgalommal tölt el
Szeretettel: Horváthné Kánya Enikő

Kulturális élet és programok
Mit olvassak?
Vass Virág: Vulévu
Török Szonja sikeres és bájos harmincas nő, akinek tévés karrierje is felfelé
ível. Főnöke, a minden hájjal megkent médiaguru „edzőtáborba” küldi, hogy
legyőzze lámpalázát, és végre képernyőre kerüljön. Eközben egy titokzatos
udvarló vázát és virágszirmokat küld a lánynak, azzal a kéréssel, hogy akkor
randevúzzanak, ha a váza már megtelt szirommal. A romantikus széptevő
azonban hol felbukkan, hol eltűnik, mintha csak szédítené a lányt, akit egy
váratlan lehetőség ment meg a kétségbeeséstől. Egy híres és sármos fiatal fotós
meghívására Párizsba utazik, ahol lenyűgöző világ tárul fel előtte…
Vass Virág őszinte és hiteles regényt írt a női barátságról, kis és nagy
szerelemről, sorsfordító utazásról.
Fabian Lenk: Titkos jelek Pompejiben
Krimi a római korból. Julian, Kim és Leon bűnözők nyomát kutatják a múltban. Ám az időutazások
nem veszélytelenek…
Pompeji – időszámításunk előtt 80-ban. Mérgezett bor a vendéglőben, gyilkossági kísérlet a
fürdőben: a város tekintélyes polgáraira mostanában számos veszély leselkedik. Az idődetektívek
lépésről lépésre követik a tetteseket, de közben ők maguk sincsenek biztonságban…
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A Művelődési Ház állandó programjai:
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
Csütörtök: Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap,16.00-órától.
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték,
és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár - epont nyitvatartása:
Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
Januári programok:
Január 20. A magyar kultúra napja – Sebestyén Márta
Január 27. 20:00 Hagyományőrző boszorkánybál (részletes program a plakáton)
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
Tervezzük „Ügyes kezek” szakkör indítását:
Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, varrás,
Süti-sütöde
Várjuk a jelentkezőket!

_____________________________________________________________________
Meghívó
Turisztikai fórumra - Településeink turisztikai jövője rendezvényre
Várjuk Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonberény turizmussal, vendéglátással foglalkozó
vállalkozásait, magánszálláshely értékesítőit. Közösen beszéljük meg jövőnket!
Időpont: 2018. 01. 13. Kezdés 10:00-tól
Helyszín:
Balatonkeresztúr, Bél Mátyás Látogatóközpont,
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 26.
Szervező: 3B Turisztikai Egyesület
info: manager@3btdm.hu
tel.: +3630/835-8856
_______________________________________________________________________________
17

II. évfolyam, 1. szám

2018. január

Hagyományőrző boszorkánybál…
…Balatonberényben a Művelődési Házban
2018 esztendő január havának 27. napján sötétedés után 20 órai harangszóra
várunk téged vigalomra!
A főboszi választásra megszívlelendő intelmek:

-

- Kérlek, viselj a jeles alkalomhoz illő bűbájos-gúnyát!
- A batyudban legyen étel és ital, ha szomjaznál… mivel ez egy „batyúsbál”!
A muzsikusra és a költségekre tegyél a tarsolyodba 900 forintot, melyet az ajtónálló banyánál
varázsolj elő!
- Fiatal boszik, csak gardedám társaságában repüljenek ide!
Mi vár rád, ha velünk tartasz?
- Boszorkánykonyha
- Jósda
- Tivornya
Tankold fel seprűdet, biztosítsd helyedet, fekete macskával üzend érkezésedet!

Szórakoztató
Játék a betűkkel. Nem csak gyerekeknek! Írja az ábrák nevét a megfelelő vízszintes sorba! A
kiemelt oszlopban olvashatja a megfejtést.

Kiemelt oszlop: kirándulás
Megoldás: 2. virág, 3. sirály, 4. vár, 5. sün, 6. dió, 7. nyuszi, 8. lepke, 9. harkály, 10. mókus
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