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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Önkormányzati hírek

Kapcsolódó írás a 11. oldalon.
1

V. évfolyam, 5. szám

2021. május-június

2021. április 8. napjától eltelt veszélyhelyzetben a képviselőkkel való informális egyeztetést
követően meghozott nyilvános polgármesteri döntések
47/2021.(IV.26.)
Balatonberény 1238/11 hrsz-ú, községi strand főépületében elhelyezkedő 21 m2 nagyságú
üzlethelyiség bérlőjéül Deák Margit (Keszthely, Kossuth u. 15-17.) egyéni vállalkozót jelölte ki.
48/2021.(IV.26.)
Az önkormányzat tulajdonát képező Balatonberény 41/8 hrsz-ú, ténylegesen Balatonberény,
Bartók u. 6/c. szám alatti lakás bérlőjéül Orsós László Benjamin Balatonberény, Kossuth u. 138.
szám alatti lakost jelölte ki.
49/2021.(V.3.)
A Balatonberény belterület 41/6/A hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ptk. 5:20.§ alapján megillető
elővásárlási joggal Balatonberény Község Önkormányzata nevében nem kívánt élni.
51/2021.(V.17.)
A Balatonberény 2075 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal
Balatonberény Község Önkormányzata nevében nem kívánt élni.
52/2021.(V.17.)
A Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóságnak a 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadta.
53/2021.(V.17.)
A 2020. évről szóló összefoglaló belső ellenőrzési jelentésben leírtakat megismerte és azt
elfogadta.
54/2021.(V.17.)
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárnak a 2020. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló
beszámolóját elfogadta.
55/2021.(V.17.)
A Belina és Tsa Kft-vel kötött Balatonberény és Vörs közigazgatási területén háziorvosi területi
ellátási kötelezettségre vonatkozó feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletét Balatonberény
vonatkozásában a következők szerint módosította:
Rendelés helye: Balatonberény
Rendelési idő:
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
8:00-11:00
10:30-11:30
8:00-11:00
10:30-11:30
8:00-11:00
11:00-12:00
11:30-12:30
11:00-12:00
11:30-12:30
11:00-12:00
PREVENCIÓS PREVENCIÓS TANÁCSADÁS PREVENCIÓS PREVENCIÓS
RENDELÉS
RENDELÉS
RENDELÉS
RENDELÉS
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56/2021.(V.17
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi átfogó értékelést, a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit elfogadta.
Az Alapszolgáltatási Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét jónak értékelte.
57/2021.(V.17
A 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar
Államkincstár felé.
58/2021.(V.17.)
Balatonberény Község Önkormányzata, a Strandpark Ingatlankezelő Zrt., valamint a KÉSZ
Közmű és Energetikai Tervező Kft. között a tervezői szerződést megkötötte.
59/2021.(V.17.)
A Balatonberényi Községi Strand főépületében kialakított összesen 24 m2 üzlethelyiség bérlőjéül
2021. június 1. napjától 2023. december 31. napjáig a Berény Tour Kft.-t (8649 Balatonberény,
Ibolya u. 8/B.) jelölte ki évi 190.000 Ft+ÁFA/év bérleti díj megfizetése mellett, amely
inflációkövető.
60/2021.(V.17.)
A 2021. évi nyári rendezvénytervet elfogadta azzal, hogy a költségek minimalizálása érdekében a
veszélyhelyzeti rendelkezéseknek és időtartamának figyelembevételével kerül sor a szolgáltatási
díjjal érintett szerződések megkötésére.
61/2021.(V.17.)
Méltányolva a Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda Csicsergő Tagóvoda vezetőjének kérelmét
az önkormányzat vállalta, hogy a Balatonszentgyörgy Környéki Önkormányzatok Társulása által
fenntartott óvoda szakmai munkájának segítése érdekében 1 fő közalkalmazott határozatlan idejű
foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket a társulás részére az önkormányzat a mindenkori éves
költségvetése terhére átadja.
63/2021.(V.26.)
A veszélyhelyzet alatt a karanténban lévők ellátásában, az idősek gyógyszer és élelmiszer
beszerzésében, az oltópontokra történő kísérésekben és a háziorvos által végzett oltási programban
történő közreműködésük elismeréseként 4 fő önkormányzati alkalmazottat jutalomban részesítette.
A munkában közreműködő köztisztviselő jutalmazása tekintetében javaslattal élt a hivatalvezető
felé.
64/2021.(V. 31.)
A Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2020. évi pénzügyi beszámolóját 151.401 E Ft mérlegfőösszeggel és -5.458 E Ft tárgyévi
közhasznú eredménnyel jóváhagyta.
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65/2021.(V. 31.)
A Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságnak a 2021. évi nyári szezonra történő felkészülésről szóló beszámolóját elfogadta.
66/2021.(V. 31.)
Balatonberény Község Önkormányzata nevében a Balatonberény 41/6 hrsz-ú ingatlanból 50 m2
területen fennálló területbérleti jog átruházásához - a bérleti szerződésbe foglalt bérlői
kötelezettségek betartásának ellenőrzése mellett- hozzájárult.
67/2021.(V. 31.)
Balatonberény Község Önkormányzata tulajdonát képező és a Balatonberényi
Településüzemeltetési Kft., mint üzemben tartó használatában lévő YGR-551 frsz-ú, Mezőgép
MBP 6.5 típusú gépjármű értékesítése mellett döntött bruttó 1.050.000 Ft eladási árért.
Horváth László
polgármester
______________________________________________________________________________
ISMÉTELT felhívás vendéglátó üzletek üzlettípusának bejelentésére
Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások!
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetében az üzlettípust a kereskedő
2021. március 31-ig köteles volt bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek. Szintén 2021. január
1-jétől új kereskedelmi tevékenység bejelentése esetén − amennyiben vendéglátási tevékenység
folytatására kerül sor − már a bejelentéssel egyidejűleg kötelező megadni a vendéglátóhely
üzlettípusát.
A vendéglátóhely üzlettípusok bejelentése az ágazat fehérítése és a jogkövető szolgáltatói
magatartás erősítése érdekében elengedhetetlen jogalkotói szándék volt. A frissített, tisztított és
rendezett besorolási kategóriákkal a következő negyedévi, Központi Statisztikai Hivatal felé
történő adatszolgáltatás által kapott statisztikákkal immár jóval pontosabb képet kaphatunk az
ágazat szereplőiről.
Ez lesz az alapja a járvány okozta válságból történő felépüléshez szükséges stratégiai döntéseknek
és a célzott intézkedéseknek is.
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő települések esetében a mellékelt
nyomtatványon tehetik meg bejelentésüket az ellenorzottbejelentes@marcali.hu címre.
Balatonkeresztúr, 2021. 04. 30.
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
______________________________________________________________________________
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Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt
A következő szám lapzártája június 20.!
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TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
A 498/2020.(XI.13.) Kormányrendelet 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig
ismét felfüggesztette az idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget. 2021. január 1. napjától a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnéséig

az erre az időszakra eső turizmusfejlesztési hozzájárulást a szállásadónak nem kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie,

az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó
alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie,
a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell
vallania az adóhatósághoz.
Balatonberényben 400 Ft/fő/vendégéjszaka az idegenforgalmi adó.
Az április 20-án benyújtott és elfogadott törvénymódosítás értelmében a veszélyhelyzet az őszi
parlamenti ülésszak első napját követő 15. napig hatályban marad. (2021. szeptember 15-ig
maradhat a veszélyhelyzet fent.) Ettől függetlenül a kormány dönthet úgy, hogy a veszélyhelyzetet
hamarabb megszünteti és a vonatkozó rendeletek is hatályukat vesztik. Továbbá az idegenforgalmi
adófizetési mentesség is egyedi kormánydöntés alapján korábban megszüntethető.
Az idegenforgalmi adó “felfüggesztése” mit jelent?
2021. január 1-től a veszélyhelyzet ideje alatti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni
idegenforgalmi adót a vendégeknek nem kell megfizetniük, ha vendégéjszakát töltenek el
Balatonberényben.
Vendégként tehát az intézkedés azt jelenti, hogy nem kell a szállásadók felé pluszban
idegenforgalmi adót fizetni.
Szállásadóként mit kell tenni az idegenforgalmi adó felfüggesztése kapcsán?
Bevallási kötelezettségüket a továbbiakban is teljesíteni kell a tárgyhót követő hónap 15 napjáig,
tehát a vendégéjszakák számát ugyanúgy rögzíteni kell és be kell vallani az önkormányzat felé. Az
idegenforgalmi adóbevallás nyomtatványon szereplő (megjelenő) tételes adó összegét viszont nem
kell befizetni 2021. január 1-től a veszélyhelyzet megszűnéséig.
Amennyiben nem volt bevallani való vendégéjszaka, arra a hónapra továbbra sem kell bevallást
benyújtani.
Felhívjuk a szállásadókat, hogy az adóköteles vendégéjszakákat vallják be, mert amennyiben
az előző évhez hasonlóan állami kiegészítést kapna az önkormányzat, annak alapja csak is
az Önök által benyújtott bevallásokon szereplő adatok lehetnek.
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Balatonberény településen ez évben szúrópróba szerű ellenőrzéseket tartunk, bízva a szállásadók
jogkövető magatartásában.
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Horváth László
polgármester

Helytörténet
Megosztó kulturális emlékeink
Manapság megannyi szó esik a pincés hegyek
területén, köz- és magánterületeken, udvarokban lévő
kutakról.
A kútásás egy nagyon veszélyes szakma. Nem
könnyű, és nem egyszerű feladat. Az életem során
hallottam pl. arról, hogy kő volt lent a megásott kút
mélyén, a követ robbantani kellett volna ahhoz, hogy
esetleg víz fakadjon. Olyan esetről is hallottam, hogy
nem tört fel víz a föld mélyén, helyette gáz volt, mely
a lent lévő kútásó halálát okozta. Mindezen
negatívumok ellenére aránylag sok kút volt falunkban,
külterületi ingatlanokon, és különböző intézmények
területén.
Közterületen fúrt-kerekes, melyek zártrendszerűek
voltak, és ásott, kútkávával, hengerrel ellátott kút is
volt. A hengerre rögzített kötél, drótkötél, vagy lánc
végén volt a fémből készült vödör, melyet egy
szecskavágó kerekéhez hasonló kerékkel eresztettek le a víz szintjéig. Amikor a vödör a vízben
elmerült, akkor felfelé hajtották a kereket. A vödör elmerülését egy kis tömör vas darabbal
biztosították, így az üres vödör könnyen elmerült, és megtelt vízzel.
Vallja be Mindenki derekasan önmagának, hogy ma ezekből a kutakból nyert vízből bizonyára
nem szívesen, vagy egyáltalán nem fogyasztanának. Főleg akkor nem, ha nincs bevizsgáltatva,
mely a nem éppen olcsó tevékenységhez tartozik. (Tudomásom szerint ívóvíz bevizsgálás
Székesfehérváron van.)
Régen szinte minden udvarban, vagy 2 udvarban egy (megyehatáron) un. közös kút volt.
Általában a kút oldala – az ásás mentén képződött gömbölyű – föld falú volt a vízig. Fent, az udvar
szintjétől lefelé kb. 10-20 sornyit téglával raktak ki, melyre a kútkávát helyezték. Ezek a kútkávák
betonból készültek. A nagy átmérőjű ásott kutak kávája deszkából készült, mert nagyméretű
betonkávát nem készítettek. Az ilyen ásott kutakra kemény, tölgyfa gerendát tettek, arra helyezték
a deszkából készült kávát. Ezeket a kutakat nevezték többcsigás kútnak. Egyszerre több ember is
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húzhatta a vizet. Ezek a kutak többnyire az utcaszínen, az utcai kerítés vonalában voltak. A csigás
kutaknál a vödör és a kötél között kb. 1 m hosszú, ujjnyi vastagságú vasrúd volt, mellyel a vízzel
telt vödröt könnyen leemelhették a csigáról.
Sajnos ezek a kutak – a sok eső, a csapadékosabb, havasabb telek utáni hóolvadások alkalmával –
az állagukból sokat veszítettek, veszélyessé váltak. Így több udvarból is eltűntek a kutak, sok
esetben a szomszédtól, vagy a közkutakról nyerték a család, és a meglévő állatállomány részére
szükséges összes vízmennyiséget, mely nem volt könnyű feladat.
Szép számmal volt ásott, de fúrt-kerekes kút is a falunkban.
Az 1966-os évben Balatonberény megszűnt önálló Tanácsként működni, ui. létrehozták a
Balatonszentgyörgyi Községi Közös Tanácsot Balatonszentgyörgy székhellyel, melyhez Berény,
Hollád, Tikos, és Vörs csatlakozott.
Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta községünk lakossága, amikor 1976-ban vezetékes
vízhálózat érkezett községünkbe. Ezt követően a fúrt- és kerekes kutak nagyon hamar eltűntek a
közterületekről. Ilyen volt a vasútállomáson, a Henger-parkban, az Iskola udvarán, a Vágóhídon,
a Táncsics Mihály utcában, stb. Ezeket a kutakat a vonatra várakozók, a Henger Parkban sétálók,
és a Táncsics Mihály utcában lakók használták, az Ő ívóvíz igényeiket elégítette ki. Volt még kút
a régi Tanácsháznál, mely ma Öregek Napközi Otthona (itt a kút után 2 jégverem is volt), a
pásztorháznál, sertés-, és a „roma” telepen, de a Bodicsi Őrháznál is. A lajstromot tovább is lehetne
sorolni.
A Táncsics Mihály utcában volt egy ásott kút is. Feltűnően nagy átmérőjű volt. A
víznyeréséhez a megoldás, – mint gyerekeknek – az 1950-es években érdekesnek tűnt. Amíg az
egyik facsöbör üresen ment lefelé, addig a másik tele vízzel jött felfelé. Ez a kút a „granárium”
(GAMESZ telepe) és a Hunyady gróf Gazdatiszti lakás udvarának a megyéjén volt. Ásott kút volt
a Szabadság utca 5 számú ház előtt az utcán, de működött egy a partok alatt is, ma Nefelejcs utca,
melyből a hegyben lakók nyerték a mindennapokhoz szükséges vizet.
Közkedvelt volt a község területén lévő közkút – az un. „zsidó-dombi” kút, – melyet a környék
lakossága szinte kivétel nélkül használt a jó minőségű víz miatt. (Ez a kút, ha a Balaton felől a
busz fordulónál érkezünk az Önkormányzat parkolójába, akkor baloldalra, a keleti oldalon volt.
Most egy kúszótuja takarja, ha netán lesüllyedne, ne okozzon balesetet.)
A közelében, de már a Deutschéktól államosított területen is volt egy ásott kút. Ez a kút
betonlappal volt lefedve. Ebből a kútból a lakosság soha nem hordott vizet, sőt a pékség udvarának
a dél-keleti csücskében lévő házban lakó Család is a község közkutjáról hordta a vizet. A pékség
udvarán lévő kút soha nem volt közkút!
Mikor a pékség a Kossuth Lajos utca 72-ből felköltözött a zsidó-dombi épületbe, akkor ebből a
kútból motoros szivattyúval nyomták a vizet a pékség vízszükségletéhez, működéséhez. A KÖJÁL
szigorúan ellenőrizte ezt a kutat. Abból a kútból a kenyérsütéshez szükséges vizet nyerték, mely a
környék lakóinak biztosította a kenyeret. Tehát szóba sem jöhetett, hogy azt a kutat a lakosság is
használhatja. Abban az időben Jáger Pista bácsi lovaskocsival hordta a kenyeret a környék
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boltjaiba. A vezetékes ívóvízhálózat kiépítésével ennek a – pékség udvarában lévő – kútnak a sorsa
megpecsételődött. Lakat került rá, és közel 4 évtizedig teljesen használaton kívül volt.
A régmúlt idők emberének véleménye szerint egy kút vize akkor jó, és akkor termelődik a
hajszálereken újabb frissvíz mennyiség, ha intenzíven használják. Hogy betemették? – talán a
legfőbb indok az lehet, hogy a vezetékes víz falunkba érkezése után aránylag későn épült ki a
szennyvízhálózat. Mindnyájan tudjuk milyen szennyvízderítők épültek, (szinte mindenütt
hézagoltan rakott téglafala volt, a derítő oldala és alja nem volt szigetelve, sőt még lebetonozva
sem. Már abban az időben sósavaztunk, hypóztunk, s különböző vegyszerekkel takarítottuk a
fürdőkádakat, az un. „angol” WC-ket). Az udvari WC-k lebontásra kerültek, megszűntek. A helyét
a télen esett hó elolvadása alkalmával, és az esőzések idején nyilván lefelé, a talajba mosta az
esővíz. Bizony a derítőkből elszivárgott szennyvíz, az emberi fekáliával átívódott talajból a
csapadékvízzel elég mélyre, a hajszálereken tovajutva, akár a föld mélyén lévő vízforrásokig is
eljuthattak. Megváltozott világunkban még intenzívebb a vegyszerek használata, és ezzel is sok
kárt okozunk a földben rejlő víztartalékainknak. Régi mondás, a tűz ellen tudunk védekezni vízzel,
de a víz útját nem tudjuk meggátolni.
A közkutakból egy-kettő még az önálló tanács idejében, a nagyobb része 1976-1989 között lett
megszüntetve, de további – magánterületeken lévő – kutak is megszüntetésre kerültek.
Ábrándozni lehet a régmúlt időkön, emlékeket felidézni, – akár a kutakkal kapcsolatosan is –
de a fenti tények miatt már senki ne sóvárogjon a falunkban lévő közkutak és magántulajdonban
volt kutak eltűnése miatt.
Egy biztos! – A falunkban még napjainkra is fennmaradt kutak egyikéből sem fogyasztanék
egy kortynyi vizet sem!
(A szerkesztő megjegyzése: A cikk több, a faluban állandó lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő
állampolgárok kérésére íródott.)
A kép forrása: https://honffygabor.hu/hu/galeria/foto-hatter/kerekeskut.html

Kovács „Hugi” Ilona
helytörténet-kutató

Közérdekű információk, olvasói cikkek
Kánya Gézáné verse
Szeretnélek újra megtalálni,
Szeretném a két kezedet kezembe fogni,
Szeretnék az éjszakába veled csavarogni.
Szeretnélek visszakapni,
Szeretnélek megtartani.
Feltekintek a csillagos égre
Azt kérem a Jóistentől,
Hogy a kettőnk szerelmének sose legyen vége.
10
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Irányfa
Dr. Ralovich Béla megkeresésére az önkormányzat benevezte a parton álló matuzsálemi kort
megért nyárfát az Év fája versenyre. A környező terület disznólegelő volt még az 1950-es évek
előtt, melyet nád, bokrok és zsombékos, magas sás borított az akkor még fiatal fáig. Irányfának
nevezték, mert a tövétől indult el az az egyszemélyes keskeny ösvény, melyen a fürdőzők
biztonságosan lejuthattak a sóderos Csicsergőig, a tó vizéhez az iszapba merülés veszélye nélkül.
A jegenyefa azóta is él, egészséges matuzsálem lett belőle, melynek kerülete közel 5 méterre
duzzadt az évek folyamán. Ha a legegyszerűbb életkor becsléssel próbáljuk kiszámolni a korát,
akkor 140 év körüli a fa. /Horváth Miklós: Árnyékban és fényben Pontkiadó, 1995/
A nyárfa a XVII. sz. vége felé honosodott meg a Földközi-tenger térségében, innét került át
Közép-Európába. Szereti a világos teret és a magas talajvizet. Gyökérzete a felszíni talajrétegben
terjed, ezért a nagyobb viharok könnyen kifordíthatják a földből. Kedvező feltételek mellett gyors
növekedésű faj, így régen folyópartok mellé és közutak mentén sárfogónak ültették. Élettartalma:
80-100 év. Kérge fiatalon sima, idősebb korban széles rombusz alakú repedések borítják, majd
repedezett és barázdált lesz.
A „nyárfa allergiát” nem a fa vattája okozza, hanem a fűben hozzáragadó pollenek. „Sokan
hiszik, hogy ezek a repítőszőrök allergiát okoznak, ám ez tévedés. A szőröcskék legfeljebb
átmenetileg ingerlik a nyálkahártyát, mint egy szőrszál, ám allergiát nem váltanak ki. Az erős
tüsszögést, orr- és szemfolyást a pihékhez tapadt pázsitfűfélék pollenjei okozzák, amiket repülés
közben gyűjtenek össze ezek a kis vattalabdacsok.” Fogékony a betegségekre, kevés egyede éli
meg a 100 éves kort. „A leggyakoribb betegsége a nyármozaik, egy vírus, amely mozaikosan
sárgítja a leveleket, gátolja a fa növekedését, és korai lombhullást okoz, a beteg fákat ki kell
vágni.” „A fejlődő fiatal leveleken még nem lehet tüneteket észrevenni. A beteg fák számos levele
a vegetációs idő végéig egészségesnek látszik. Az ágak és a törzsek nem mutatnak az
egészségesektől való jelentősebb eltérést.”
Parasztudvarokban a villámhárító szerepét töltötte be. A vályúkat és a teknőket nyárfából
készítették a teknővájó cigányok. Teája nyálkaoldó és vizelethajtó hatású. A népgyógyászatban
népszerű volt a „pipom-pápom” kenőcs. A rügy balzsamanyagát zsírban vagy faggyúban
kiolvasztották, és hajra, ajakra, égésre, fagyásra, aranyeres daganatokra használták. A babona
szerint a rügyekből készített kenőcs gyorsan hosszúra növeszti a hajat. Az erdészeti babona szerint
Krisztus keresztjét is ebből készítették, azóta rezegnek a rezgőnyár levelei.
Balatonberény Község Önkormányzata Horváth László polgármester kezdeményezésére
emléktáblát helyez el az Irányfán, ezzel tisztelegve a múltban betöltött szerepe és matuzsálemi
kora előtt. A Rozmaring és a Tulipán utca közt levő területen található.
Csiri
/Forrás: Őshonos magyar fák kislexikonja/xforest, Dr. Ralovich Béla/
______________________________________________________________________________
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Erzsébet királyné emlékfái
A 18 éves Sissi királynét a 4 év alatti 3 terhességének kihordása nagyon megviselte. 1857. május
29-én kislánya Zsófia tífuszban elhalálozott Pest-Budán. A mély depresszióba került királynét
légúti problémák kezelése címszóval 1859-ben Madeirára költöztette a császári udvar. Itt
ismerkedett meg Hunyady Imre gróffal és húgával Karolinával. Hunyady gróftól tanulta az első
magyar szavakat és Ő vezette be a magyar kultúra világába. 1861-ben tért vissza Bécsbe, ahol egy
év múlva magyar társalkodónőt vett magához Ferenczy Ida személyében. Ő ismertette meg Deák,
Széchenyi és Andrássy Gyula gróf reformeszméivel. A kiegyezés után Budán királyi párrá
koronázták őket. Ajándékul a gödöllői kastélyt kapták, valamint százezer arany forintot, melyet a
császár felesége nyomására az 1848-49-es szabadságharc hadiözvegyeinek és árváinak ajánlott fel.
1898. szeptember 9-én Genfbe utazott, ahol merénylet áldozata lett. Utolsó szavai magyarul
hagyták el az ajkát: „Mi történik velem?”
Darányi Ignác földművelődésügyi miniszter 1898. november 19-én kelt 71544/1-a sz. rendeletének
I-II. részében rendelte el „Erzsébet királyné emlékfák” ültetését az Osztrák- Magyar Monarchia
területén. A miniszter rendeletben szabályozta a telepítést meghatározó kereteket, tanácsokkal
szolgált a telepítendő fanemekre és azok ligetbeli elhelyezésére is: „az ültetendő fák közt méltóan
foglalhatnának helyet a leboruló koronájú fák, minők a szomorúfűz, kőris- és szomorú bükk: ép
úgy a megdicsőült Királyné kedvencz fái: a tölgyek és a fenyők, valamint az egyéb hosszú életű
fák fajai”. Külön rendelkezett az elültetett fák megjelöléséről is, amelyre az „Erzsébet királyné
emlékfái” feliratú táblát javasolta, mégpedig azért, hogy „azokat mindenki gondozásban részesítse,
bántalmazástól megkímélje”. Felhívására 1899 júliusáig közel kétmillió nyolcszázezer növény vert
gyökeret a magyar földben. Köztük a balatonberényi tölgy is, mely Sissi királyné kedvenc fafajtája
volt. Gróf Hunyady Imre ültettette személyes tisztelete és barátsága jeléül.
Darányi Ignác kérését pótolja az önkormányzat Horváth László polgármester javaslatára az
„Erzsébet emlékfa” tábla kihelyezésével az önkormányzat előtt álló kocsányos tölgyön (Quercus
robur).”
(Forrás: Wikipédia)
Csiri
______________________________________________________________________________
Megtisztelő bizalom
Fekete rigóm teljes bizalmával tisztelt meg, a teraszra építette fészkét. Oda, ahol naponta a
fészektől félméternyire járkálok. Mire felfedeztem építőmesteri tevékenységét, már félkész
állapotban volt a remekmű.
A lonc ágvilláiba hordta be a vékony gallyakat, melyeket sárral tapasztott össze. A béleléshez
a fűben kúszó tarack száraz szálait használta fel, majd a lábtörlőről kutyaszőrt csipegetett fel rá.
Gondosan eligazgatta ezeket, aztán a fészekben fekve körbe forgolódott, mint a „tojógalamb” és a
hasával, begyével préselte a fészek széléhez a tömítőanyagot. Hamarosan elkészült a műalkotás,

12

V. évfolyam, 5. szám

2021. május-június

mely szabályos kerek lett, az alja lefelé szűkült. Ami
számomra meglepő volt, a családi fészek megteremtésével
csak a tojó foglalkozott. Öt tojást rakott bele, melyek érdekes
kékes-zöld színűek voltak barna foltokkal megtűzdelve.
Hűséges négylábú kajla barátom is szembesült az
esemény rendkívüliségével, ezért egyezséget kötöttünk, 1-2
jutalomfalatért cserébe csaholásával nem zavarja a költőpár
nyugalmát. Az alku olyan jól sikerült, hogy őrző-védő
tehetségét kinyilvánítva a fészek alá helyezkedett és a feje
fölött másfél méternyire elhelyezkedő lakhelyet oltalma alá
vonta. Az apró jutalomfalatokat a teraszon a konyhaablak
párkányán tároltam egy kaspóban, felkészülve arra az eshetőségre, ha esetleg megfeledkezne a
helyes viselkedésről. Legnagyobb meglepetésemre hamarosan 4 cinege topogott az ablak előtt levő
asztalon és szépen sorba repkedtek fel az edényre, mélyen belehajoltak abba, majd a csőrükben
szorongatva az ellopott csemegét szálltak át a cseresznyefa ágaira, ahol is a lábuk közé szorítva
elcsipegették azt. Dolguk végeztével gondosan megtörölgették csőrüket a fa ágában és
tovarepültek.
Mindezen események a születésnapomon történtek, hatalmas örömet okozva ezzel, mert a
legjobb ajándékok sokszor a legkisebb dolgok az életben és egyben a legértékesebbek. A
legnagyobb csodák a természet apró csodáiban rejlenek, csak nyitott szemmel kell járkálnunk.
Június elsején pirkadatkor szépen sorban kikeltek a rigó fiókák. Az anyuka nagytakarítást
rendezett lakhelyükön, a tojáshéjakat elszállította – nem kidobálta – a nyálkás maradékot
elfogyasztotta. Első nap a kicsinyek melegítésével volt elfoglalva. A második napot – és a többi
reggelt – takarítással kezdte. A fiókák ürülékét, ami kis hólyagzacskóban volt, csőrében kihordta
és a fűben helyezte el. Majd az udvaron mérnöki pontossággal lecsapott arra a helyre, ahol a férgek,
giliszták lakoztak. Ezeket a földhöz csapkodta, összegyűjtötte és felszállt a fészek oldalára. A
tápanyagot lerakta a fiókák mellé, majd darabonként elfogyasztotta őket, felöklendezte és az éhes
sereg csőrébe rakosgatta.
Három nap múlva már lágy tollpihék pelyhedztek csupasz testükön. A levegő is felmelegedett,
tátogva pihegtek az „újszülöttek”, nem igényelték már anyjuk tollbundájának melegségét, így ő is
egyre hosszabb időre szabadult ki az anyaság rabságából. Körözött felettük a levegőben, hűsító
fürdőt vett a kihelyezett madárfürdetőben, boldogan csapkodott szárnyaival, locsolta magára a
hűsítő életnedvet. Kicsinyei nagyon jól neveltek, egy hangjuk sincs egész nap, étkezés közben sem
csipognak, nem követelik az ennivalót. Tudják, hogy gondos szüleik vannak, akik a begyüket
megtömik, vagy a génjeikben kódolva van, hangoskodással ne hívják fel magukra a ragadozók
figyelmét. Hamarosan kirepülnek, búcsút veszünk egymástól, remélem a kialakult jó kapcsolat
megmarad és látjuk még egymást.
Csiri
______________________________________________________________________________
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balatonberényi Községi Strand nyitásának időpontja június 12-e,
szombat 8:00. Nyitvatartási időben a belépés egyelőre a főbejáratnál lévő pénztárnál lesz
lehetséges és a bérletek elkészítése, meghosszabbítása is szintén ebben a pénztárban igényelhető a
szezon során. A medencék és a focipálya parkoló melletti pénztár nyitásának várható időpontja
június 19-e. (Bővebb információk: www.balatonbereny.hu)
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Sport
Gólgazdag mérkőzések
Férfi bajnokságok:
Felnőtt férfi labdarúgó csapatunk egy nem várt vereséggel folytatta a
bajokságot. Mindenki meglepetésére kikaptunk hazai pályán Kiskorpád
csapatától. A vendégcsapat a tabella utolsó előtti helyét foglalta el a
mérkőzés előtt. Lengyeltótiba javítás reményében érkeztünk, ahol egy
gólgazdag mérkőzésen 4-4 lett a mérkőzés vége. A két nem várt mérkőzés
pontveszteségét hazai környezetben a jó erőkből álló Balatonszabadi csapata
ellen szerettük volna kijavítani. Nem ígérkezett könnyű feladatnak, főleg az
első 12 percet követően, amikor is 0-3 volt már az eredmény. A csapat
megmutatta, hogy fel tudja szívni magát és egy gólgazdag mérkőzést követően az utolsó percben
magunk javára fordítottuk a mérkőzés állását, 6-5! Ezzel a lendülettel érkeztünk Karádra is, ahol
a hazaiak nem tudtak minket megfékezni, nyertünk 7-1-re. A hét gólunk közül hatot Mezőfi József
rúgott! A 27. fordulóban az egyik bajnokesélyes, Dél-Balaton FC Balatonszemes csapata látogatott
Berénybe. Az utolsó percben sikerült 3-3-ra menteni a mérkőzést. Labdarúgó csapatunk kiütéses
győzelmekkel folytatta a tavaszi sikeres szereplését, Kaposfőn 10, Berzencén 9 gólt szerezve
nyert! Ezzel a bajnokságban a legtöbb gólt szerző csapat lett 99 góllal. Az utolsó fordulót
megelőzően Mezőfi József Márk játékosunk vezeti a góllövő listát a bajnokságban! Gratulálunk
neki és a csapatnak az eredményekhez!
Ifjúsági csapatunk az utóbbi mérkőzéseken nagyarányú győzelmeket aratott, több alkalommal is
10 gólt rámolt be az ellenfelek hálójába. Bogdán Andor megállíthatatlan, jelenleg 57 góllal vezeti
a
góllövő
listát.
Gratulálunk
neki
és
az
egész
U19
csapatnak!
Eredmények:
BALATONBERÉNYI SE – KISKORPÁDI SE
LENGYELTÓTI VSE – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – BALATONSZABADI SE
KARÁD SC – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – DÉL-BALATON FC
KAPOSFŐI KISKE – BALATONBERÉNYI SE
BERZENCE SE – BALATONBERÉNYI SE
Az utolsó forduló programja:
30. forduló: Balatonberényi SE – Kaposmérő SE
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0-4 (0-1)
4-4 (2-2)
6-5 (4-4)
1-7 (0-2)
3-3 (1-0)
3-10 (0-6)
2-9 (1-7)

U19: 3-3 (0-1)
U19: 0-10 (0-3)
U19: 7-0 (5-0)
U19: 0-11 (0-6)
U19: 12-1 (5-0)
U19: Elmaradt
U19: 0-5 (0-2)

2021. 06. 13. 17:00

U19: 15:00
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Női bajnokság:
Női labdarúgó csapatunk a tavaszi szezonban öt mérkőzést játszott. Sajnos nem sikerült pontot
szerezni, pedig az akarat, a tudás megvan, csak az a kis szerencse hiányzik a csapat mellől.
Reméljük a folytatásban sikeresebbek leszünk!
BALATONBERÉNYI SE – KÉTHELYI SE
’BB’ SC BALATONBOGLÁR – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – NAGYATÁD FC
KISKORPÁDI SE – BALATONBERÉNYI SE
BALATONBERÉNYI SE – KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA

A következő fordulók programjai:
13. forduló: Balatonberényi SE – FC Barcs
14. forduló: Kaposfüred Párducok SC – Balatonberényi SE
Forrás: adatbank.mlsz.hu

0-3 (0-0)
2-0 (0-0)
0-2 (0-1)
3-0 (1-0)
0-1 (0-0)

2021. 06. 13. 10:00
2021. 06. 20. 10:00
Horváth János
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