
Tamási Lajos: 
Piros a vér a pesti utcán 

(részlet)

Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
- tegyetek ki gyászlobogót.

A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:

sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét

s fogadalmat: te kicsi ország
el ne felejtse, aki él,

hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

Lapzártánkig úgy tudjuk, hogy az 1956-os forradalomra és szabadságharcra történő 
megemlékezés 2011. október 23-án délelőtt kerül megrendezésre, amelyen 
várhatóan községünk vendége lesz Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.
A részletes program a későbbiekben a hirdetőtáblákon és a www.balatonbereny.hu 
oldalon megtalálható lesz.



Az elmúlt időszak fontosabb eseményei
Szent István Napja
Államalapító Szent István királyunkat ünnepelte községünk augusztus 20-án. A megemlékezés a 
templomban kezdődött, ahol falunk szülötte, Sifter Gergely atya celebrált szentmisét. Ezután 
Koczkás Magdolna és zenésztársai gyönyörű koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A 
templomkertben Horváth Péter alpolgármester tartott ünnepi beszédet, majd Gergő atya meg-
szentelte, Horváth László polgármester pedig megszegte az új kenyeret.

A keszthelyi Boombatucada ütősei vezették a Balaton-partra vonuló menetet. Őket a színpadon 
a Daniel Speer Brass követte, nem kis közönségsikert aratva. Előadásukat a várva várt tűzijáték 
szakította meg, ami idén ismét több száz embert vonzott Berénybe.

A szabadtéri színpadon a Wanted együttes "rockosabb" muzsikája zárta a napot. Le a kalappal a 
srácok előtt, hiszen fiatal korukat meghazudtoló szinten játszották a magyar és külföldi klasszi-
kusokat, s saját szerzeményt is megszólaltattak.

Felemelő és szórakoztató pillanatokban egyaránt bővelkedett az a gyönyörű nap, s összességé-
ben elmondható: községünk méltó módon emlékezett államalapító királyunkra.

Tanévnyitó 
díszvendéggel
Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár volt a dísz-
vendége a Dobó István Általá-
nos Iskola tanévnyitó 
ünnepélyének. Az esemé-
nyen, melyen az intézmény-
fenntartó társulást alkotó 
települések polgármesterei is 
jelen voltak, Navrasics Endre 
megbízott igazgató köszöntöt-
te az egybegyűlteket. A szín-
vonalas művészeti 
produkciókkal tarkított tanév-
nyitón az államtitkár asszony 
az oktatást érintő jövőbeni 
változásokról, a kormány 
szándékairól szólt.

Szüreti 
felvonulás és bál
Bár sokan még a szeptember 
17-i hétvégét is szüreteléssel 
töltötték, hiszen a vörös szőlők-
ben még javában zajlott a mun-
ka, ennek ellenére idén sem 
maradhatott el a hagyományos 
berényi szüreti felvonulás és 
bál. A rendezés cseppet sem 
egyszerű feladatát ebben az 
esztendőben is az önkéntes tűz-
oltók vállalták magukra.

www.balatonbereny.hu



Seg í t sünk  Cs i szkának  a  gyógyu lásban !
A Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány 

felhívása

Alapítványunk Dudás Krisztina 13 éves Balatonberényben élő kislánynak és családjának szeret-
ne segíteni az adománygyűjtéssel.
Krisztina a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola tehetséges tanulója. A Balaton 
KC, és a Marcali VSZSE leány kézilabdacsapatának tagjaként tudásával, lelkesedésével több-
ször vezette csapatát győzelemre. Játékával, sportolói magatartásával örömet okozott társai-
nak, a szurkoló szülőknek. Pályafutásának, fejlődésének folytatását hirtelen kialakuló 
betegsége akadályozza meg. A leukémiát 2011. április 28-án diagnosztizálták, azóta a Pécsi 
Gyermekonkológián kezelik. 
Alapítványunk kuratóriuma úgy döntött, hogy ezúton gyűjtést rendezünk, remélve, hogy közö-
sen segíteni tudunk, ezzel előteremtve az időbeni kezelések és a gyógyítás költségeit! 

Ezúton szeretnénk kérni a támogatásukat, hogy mielőbb egészségesen újra pályára lépve 
mutasson példát, és biztatva társait kiáltsa:

SOHA NEM ADOM FEL !!!
Aki segíteni szeretne Krisztinának és családjának, az alapítványunk számlájára történő be-
fizetéssel is megteheti ezt! 

A bankszámla elnevezése: CSISZKA GYÓGYULÁSÁÉRT
 E célra elkülönített bankszámlaszám: 11749039-20088143

Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma
 A kislány adatai a következők:
Dudás Krisztina
Születési idő: 1997.06.24
Születési hely: Budapest
Lakcím: 8649 Balatonberény, Erkel F. utca 17.

A bankszámlára történő befizetésen kívül már postai csekken is lehetőség 
van az adományok befizetésére. Csekk kérhető a balatonberényi postán, a 
Művelődési Házban, illetve Tilesch Józsefnétől és Toronyiné Sifter Judittól.

Köszönjük azok adományait, akik eddig támogatták Csiszka gyógyulását!

2011. október 6-án 17.00 órakor 
a balatonberényi templomkertben 

a tizenhárom aradi vértanúra 
emlékezünk.

Kérjük, hozzon magával egy szál virágot 
vagy egy szál gyertyát!

 
Minden emlékezni kívánót szeretettel várnak 

a szervezők.

Emlékezés az aradi vértanúkra



Köszönetnyilvánítás
Balatonberény Község Önkormányzata és a Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Ala-
pítvány ezúton mond köszönetet azoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal vagy más módon 
segítettek a szervezőknek a testvértelepülésünkről, az erdélyi Csíkszentimréről érkezett, 
2011. augusztus 1. és 7. között Balatonberényben táborozó gyerekek ellátásában, programjaik 
megvalósításában:

Balatoni Múzeum, Keszthely
Algida Jégkrém, Balatonberény, Községi Strand
Ángyán Veronika
Balogh Béla és családja
Baranyai Péter
Bató Bernadett
Bató Elemérné
Bertókné Vadál Erzsébet
Bognár Mária
Böröcz Endre és neje
Czimbalek Andrea és családja
Dorner László
Eckert Zoltán
Eőry Béla
Farkas Mária
Fehér László
Garai Ferenc (Szent György Szikvíz)
Giber Tibor
Horváth Lászlóné
Horváthné Simon Márta
Horváth Lászó
Horváth Péter és családja
Horváthné Sipos Judit
Id. Garai Géza
Ifj. Garai Géza és családja
Kánya Attila
Kerényi István
Király Szabolcs

Kovács Nándorné
Lepp László
Nagy Dánielné
Nagy Károlyné
Noviczky József
Ódor Zoltánné
Orsós György és családja
Országh Béla és családja
Osvald Bálint
Osvald János
Osvald Jánosné
Kastélymúzeum, Keszthely, Pálinkás Róbert igazgató
Rigó Zsolt
Szokodi Zsolt
Takács Szilveszter
Tilesch József
Tilesch Józsefné
Toronyi Árpád
Toronyi Zsolt
Toronyiné Sifter Judit
Tóth Béla
Tóth Lajos
Tóth Lajosné
Török Tibor
Verb Zsolt
Zibák Istvánné
Zsiborács Zoltán
Zsiborács Zoltánné

Csíkszentimrei gyermekek táboroztak községünkben
Testvértelepülési kapcsolatunk részeként idén nyáron a csíkszentimrei gyerekek látogattak el Ba-
latonberénybe.
Az önkormányzat és a Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány közös szervezé-
sében, és sok-sok lelkes ember segítségével – remélhetőleg – sikerült az erdélyi iskolások nyara-
lását feledhetetlenné tenni.
Az időjárás ugyan a szó szoros értelmében nem volt teljesen felhőtlen, mégis a kirándulások 
mellett jutott elég idő a leginkább kedvelt programra: a Balatonban való lubickolásra. Emellett 
a környék látnivalóival is megismerkedhetett a 23 gyermek és 5 felnőtt kísérőjük. Sétát tettek 
községünkben, részt vettek egy szentmisén, ellátogattak a Kis-Balatonhoz és a Csillagvárba, 
megtekintették Keszthely nevezetességeit, az egyetlen igazán esős napon pedig kirándultak Ti-
hanyba és Nagyvázsonyba, és sor került egy balatoni vitorlázásra is.
A szállás az általános iskola szépen rendbehozott épületében kialakított táborban volt, az étke-
zés egyik részét az Alapítvány "szakács- és kuktagárdája", másik részét pedig a helyi vállalkozók 
biztosították. S bár a hortobágyi húsos palacsinta meglepetésünkre nem sok kisgyermek kedven-
ce volt, néhány kivételtől eltekintve többnyire jóízűen elfogyasztották az eléjük tálalt ételeket.
S azt gondolom, hogy az egyhetes önkéntes munka után jólesően elfáradva a búcsúzáskor minda-
nyian kicsit sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan elrepült ez a pár  szép nap.
Összefogásból pedig a kétévvel ezelőttihez hasonlóan a község és lakossága, úgy hiszem, ismét 
jelesre vizsgázott. Köszönet érte mindenkinek!

Bató Bernadett, Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány



Szvoboda Bence ismét magyar bajnok!
Kettős győzelemmel fejezte be tehát a bajnokságot, s ezzel 2011-ben az Mx2-es profi kategóri-
ában Magyar Bajnok lett Balatonberény büszkesége, az OXXO Energy KTM OKR Team pilótája, 
Szvoboda Bence!

Bence internetes oldalán így nyilatkozott gyönyörű ered-
ményről:
„ Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem a baj-
nokságot! Idén egyetlen kivételével az összes futamot meg-
nyertem, de a világbajnoki szereplés miatt kihagytam egy 
versenyt, ezért lett szoros a végén a bajnokság. Nem volt 
könnyű, bár ha a futamgyőzelmek számát nézzük, annak tűn-
het, de minden versenyen meg kellett dolgozni a győzele-
mért, egyszer sem adták könnyen. Voltak nehéz pillanatok 
az évben, sok technikai problémánk akadt, és a formámat is 
nehéz volt megtartani a sérülések miatt.

Azt gondolom, egyenletes teljesítményt nyújtottam a hazai 
bajnokságban, és mindent megtettem a bajnoki címért. 
Emellett valóra vált egy nagy álmom, kijutottam a világbaj-
nokságra, ahol sikerült pontokat is szereznem. Nagyon kö-
szönöm a csapatom munkáját, köszönöm a szponzoraimnak a támogatást, ilyen évem még nem 
volt, hogy komoly, profi háttérrel tudtam volna versenyezni, és így sokkal könnyebb nekem, 

hogy szinte csak a versenyzésre kell kon-
centrálni, úgyhogy még egyszer köszö-
nöm mindenkinek a támogatást!” 
–nyilatkozta Szvoboda Bence, a 2011-es 
év Mx2-es Magyar Bajnoka.

Mit lehet ehhez hozzátenni? Talán csak 
annyit, hogy községünk polgárai nevében 
is szívből gratulálunk! Biztos vagyok ben-
ne, hogy mindnyájan nagyon büszkék va-
gyunk Bencére!

Horváth Péter

Hegyi utak

Néhány előző Balatonberényi Tükör-
képben örömmel olvastunk a nyertes 
pályázatokról és az őszre tervezett út-
építésről.

Itt az ősz, itt van az új szüret. 
Kérdezzük, hogy mi lesz az utakkal, 
mikor kezdik a munkát?

A szőlősgazdák nevében
Tóth Lajos



Zamárd
1. rész

Az „egy” szentet jelentett a régi magyar nyelvben. Egyháznak hívták a szentházat, egy-
kútnak vagy áldó kútnak a szent forrásokat, egykőnek a szent követ, melyen az isteneiknek mu-
tatták be az áldozatukat. Ilyen egykő állott a Balaton mellett, a mai Zamárdi közelében. Tégla 
formájú, óriás kő volt. Körötte tágas síkság, e körül sűrű, úttalan erdő, egyfelől a végtelenbe 
vesző mocsár, másfelől egy ezüstösen csillogó tükörlap, a Balaton.

A domb lábánál, ahol az erdő a mocsárral találkozott, elszórt, boronás faházak álltak, de 
akadt néhány avar módon rakott kurgán is. Egy holdfényes novemberi éjszakán fegyveres lovas-
csapat bukkant ki az erdőből. A vasba öltözött, karddal és dárdával felfegyverzett német kato-
nák legyező alakban széjjelhúzódva, óvatosan bekerítették a falut. – Megszöktek! Hét éve a 
bolondját járatják velünk!  – fakadt ki Ditrik lovag. – Úgy látszik, félnek tőlünk. – térdelt le Pé-
ter. – Ha tudnák, hogy mi csak a szeretet igéjét jöttünk hirdetni, biztosan nem bújtak volna el. 
– Nagyon sokféle szeretet van a világon, és mindegyik másképp hirdeti az igét. – jegyezte meg 
gúnyos mosollyal Ditrik. A lovag kiállította a vigyázókat, aztán aludni tértek. Péter testvér sze-
mére azonban nem jött álom. A láp felől fújó őszi szél egy csengő lányhangot sodort a tisztásra: 
Hujj Zamárd! Hol vagy, Zamárd? Péter felült. Ugyanaz a hang volt, mely egyszer a pusztában ki-
áltott felé, a pogány istenasszony hangja. Reszketni kezdett. Érezte, eljött az ideje, amikor 
helytállhat, vagy megbukhat a próbán, melyet Anasztáz apát szabott meg neki pár hónapja.

Szent Márton pannonhalmi egyházának feje, Anasztáz apát úr tudós és bölcs aggastyán 
volt. Végtelen türelemmel és szívjósággal végezte el azt, amivel István, a magyarok királya 
megbízta őt: a dunántúli megyék keresztény hitre térítését. Vörösre gyúlt arccal állt fel fara-
gott püspöki székéből, mikor a kapus Péter testvért jelentette be. – Se Péternek, se testvérünk-
nek ne hívd ezt az embert! Ellenségünk ő nekünk, testvére a pokolbeli sátánnak, akinek neve: 
árulás, hite pedig: istentagadás! – Bűnbocsánatot jöttem kérni, atyám! – esett térdre Péter. - 
Mert te egy irgalmas isten szolgálatára neveltél engem! – Te azonban megtagadtad őt, hitszegő! 
– mennydörgött Anasztáz hangja. – Ne hidd ezt, atyám, nem azért mentem el körötökből, hogy 
megtagadjam őt, hanem, hogy öregbítsem dicsősségét!  A bűneimért bűnhődést akarok, ezért ál-
lok itt. De a bűneimre a jószándék csábított, atyám! – mondta alázatos, halkan is messze zengő 
hangon. – Én pogánynak és szabadnak születtem. Bulcsú vére folyik az ereimben! És nekem, 
atyám, nekem, aki lóháton nőttem fel – méghozzá Vérbulcsú nemzetségének ménesében tanul-
tam lovagolni – énnekem mondták, hogy engem levet hátáról a ló! – Ki mondta ezt neked? – kér-
dezte az apát. – Három széllelbélelt senkiházi! Kóbor eszű pogányok, akik istent akarták 
megcsúfolni személyemben! Harmadnap délben, miután innen elindultunk, pihenőt tartottunk 
Tolnavár alatt. Megimádkoztattam a zarándokokat, majd kiálltam a sánc tetejére, hogy minden 
bajtól, martalóctól, pogánytól megvédelmezzem a hívők seregét. – Hé, te vörös üstökű csuhás, 
mondd csak, ki teremtette a világot? – kiabált fel három suhanc. – A mi urunk, istenünk. – mond-
tam, ahogy tanítottál. – És a lovat is ő teremtette? – kérdezte a pogány. – És azt, hogy a ló ne 
vesse le az embert, azt is neki köszönhetjük? – Még a lélegzetünk is isten kezében van. – vála-
szoltam. – Ők tovább szemtelenkedtek, azt állították, hogy az ő lovaik ugyan nem isten teremt-
ményei. Akik a német istenben hisznek, azokat úgy levetik, hogy csak porzik a föld. Nem 
tűrhettem tovább, hogy az Úr nevét gyalázzák. Lemásztam, azt a nagyszájút fél kézzel a föld-
höz vágtam, aztán felültem a lovára, és belevágtattam az éjszakába. – Amit eddig tettél, az 
nagy együgyűségre vall. De ami eztán következett, azt mivel magyarázod? – kérdezte Anasztáz. 
– Azt semmivel, atyám. Tizenkét esztendeje nem ültem lovon. Elfütyült mellettem a szél, re-
pült alattam a föld, és én úgy megmámorosodtam a pusztai levegőtől, mintha az ördög italát 
kortyolgattam volna. Amikor úgy éreztem, a világ minden pogányának megmutattam, hogy isten 
szolgáját nem veti le a ló, visszafordultam. Ekkor utánam kiáltott a Pusztai Kisasszony: Hujj Za-
márd! Hujj Zamárd! – Ki az a Zamárd? És ki az a Pusztai Kisasszony? – kérdezte megrökönyödve 



Egy tudós pap a XIX. századból

az apát. – Zamárd én voltam, míg te a Péter nevet nem adtad nekem. A Pusztai Kisasszony az 
Aranyasszony lánya, akit Boldogasszonynak is hívnak a pogányhitűek. Szőke haja két hétöles fo-
natba van fogva. Az egyiken egy eleven hód kúszik fel, a másikon egy élő nyuszt mászik le. – fe-
lelt Péter. – És te, aki a Péter nevet kaptad, ami kősziklát jelent, meginogtál a pogány 
boszorkány legelső szavára. – fakadt ki az apát. – Igen, atyám. És beálltam a pogány seregbe. – 
hajtotta le a fejét Péter. – De imhol, Ajtony úr halva fekszik a szőregi síkon. Hada szétverve, 
zászlói sárba taposva, és egyszerre az úr megtévedt báránya bebocsáttatást kér Szent Márton 
kolostorába. – csattant fel Anasztáz. – Bűnhődni akarok, atyám! Böjtöltess, atyám! Falaztasd be 
a cellám ajtaját! Csapasd le a jobbomat, amiért az igazak vérét ontottam vele! Csak engedd, 
hogy az irgalmas istent szolgáljam ismét! – könyörgött Péter. - Testben erős vagy. Rajtad nem 
fog a böjt meg a cella. Lélekben pedig gyenge, nem erősít az ima. Ennélfogva nem szabok rád 
vezeklést, hanem küldetést. Vedd föl levetett köntösöd! Indulj Somogyba, ennen véreid közé! 
Hirdesd nekik a szeretet igéjét! Keresd fel a mocsarakban bujkáló Türje-hadat, mely, mint te 
is, Vérbulcsú nemzetségéből ered. Hirdesd nekik István király törvényét, mely szerint mindab-
ból, amit isten adott, minden tizedik istené! S ha lerótták a tizedet, mellyel hét éve adósok, ve-
zesd őket az Úr asztalához! – állt fel az apát. – Nyisd ki szemüket, hogy lássák a pogány 
szokások utálatosságát! Döntsd a mocsárba oltárkövüket, melyen isteneiknek áldoznak! Hogy 
azonban fordulékony lelkednek erősebb támasza is legyen hitednél, a bátor Ditrik lovagot ren-
delem kísérődül. Továbbá negyven fegyverest. – bocsátotta el Pétert az apát.

Hujj Zamárd! Hujj Zamárd! Hol vagy, Zamárd? – zökkentette ki Pétert a merengésből a 
dobhártyáján zakatoló, csengő hang.

(Lipták Gábor nyomán) 
Csiri

Kövér János (1789-1873)

Az idén ünnepeljük a vörsi anyaegyház országos hírű papjának 222. évi születését és az ő 
ideje alatt épített vörsi templom 190. évi évfordulóját.

A nemesi családból származó, apját születése előtt elvesztő gyermek édesanyjával Keszt-
helyen a nagyszüleinél nevelkedett, itt járt iskolába. A veszprémi szeminárium elvégzése után 
1812-ben pappá szentelték.

Papi hivatásának első állomása Kéthely, a Hunyady-birtok temploma, ahol Balássy István 
plébános mellett 1812-1815 között káplán volt.Kurbély György veszprémi püspök nevezte ki a 
26 éves Kövér Jánost a vörsi anyaegyház papjává. Az ő ideje alatt az anyaegyházhoz az alábbi 
filiák: Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Battyán, Hollád, Tikos falvak.

Az anyaegyház két templomában, a vörsiben és a balatonberényiben tartottak istentisz-
teletet. Kövér János a vörsi anyaegyház plébánosa, segesdi vice öspörös 1815-től 1842-ig látta 
el papi feladatát.

Ő bontotta és építette újjá a vörsi templomot (1820-1821), a munkálatot történetét ri-
portszerűen örökítette meg a vörsi Historia Domusban.

De nem feledkezett meg  Berényről sem. Épített iskolaházat, a templom harangokat, új 
padokat és orgonát kap.

Költeményt írt Kurbály György veszprémi püspök halálána és Kopácsy József veszprémi 
püspök felkenettetésének ünnepére. Országos beszédet mondott Mohácson 1837-ben és Sziget-
váron 1840-ben.

1842-től 1870-ig Zalahalápon plébános.
Meghalt Zalahalápon 1873. november 14-én.

E.B.L.A.



Balatonberényi tükörcserepek
Kánikula – 2011

Elmúlt a nyár. Menjen csak, ez a dolga, ez a szokása. Vártuk nagyon – ez meg az emberek 
dolga és szokása - , készültünk rá tervekkel, vendégváró reményekkel, kitapasztalt praktikák-
kal. Meg is jött. Tavasz nélkül, májusi eső nélkül. A kilyukasztott ózonpajzson át zúdult a hőség. 
Végigperzselt erdőn-mezőn, emberen, állaton, félig csírázott magon. Az aszályban és víztelen-
ségben kitikkadt a föld. A kiégett fűben csak néhány kínjában kivirágzott pipitér emlékeztetett 
a szép nyári rétekre.

Aztán a júliusi főszezonban megjött a várva-várt bőrigázás. Kéthetes őszi didergés zúdult 
a nyaralókra, akik csalódottan bóklásztak az utcákon, a Balaton-parton. (Szomorúan és bosszú-
san gondoltunk az eltüntetett Határcsárdára, ahol az üvegfalú nagyterem nyári fedelet, kultúr-
programot és gyönyörű balatoni panorámát nyújtott esős időben is.)

Majd augusztusban újra korbácsot font a hőség a szúró – égető napsugarakból, és UV su-
gárzással, hőségriadókkal árnyékos fedél alá űzte a szabadba vágyókat. A Balaton vize olyan me-
leg lett, hogy a csecsemőktől az aggastyánokig mindenki ott lubickolt. A „mindenki” fogalom 
nagyrészt a helyieket, azok rokonait és a környékbeli falvakból jött strandolókat jelenti. Továb-
bá azt a csekélyszámú fizetővendéget, akik belföldről és külföldről idejöttek fellendíteni az ide-
genforgalmat. Hát ez nem sikerült nekik.

A naptár már szeptember 18-at mutat, s a felhőtlen égbolton még mindig vágtatnak a 
kozmosz tüzes paripái, a káros sugarak. A gazdák tanácstalankodnak, hogy kezdjék-e a szüre-
tet, vagy hadd gyűjtse csak az a szőlő a maligánt.

Nos, e percig, írásom percéig itt tartunk. Az esti időjárás-jelentésben holnapra hidegfron-
tot és itt-ott kiadós záport ígér a szeptemberi hőség miatt restelkedő Reisz András.

Egyébként szélsőségek riogatnak világszerte. A médiában meg az egyéb szóbeszédekben 
fel-felbukkan a világvége emlegetése. Még a tudomány berkeiben is, meg a vallások kavalkádja-
iban is. Nézzünk csak ki a nagyvilágba… de nézzünk csak inkább önmagunkba! Tehetünk vala-
mit? Igen! … de tényleg ne odázzuk tovább, mert… már megint elmúlt egy nyár!

Gyalog az Irányi utcában

1. Nyár van. Aki csak teheti, rokonok, nyaralóvendégek szívesen jönnek kis falunkba. A 
vízpart, a jó levegő, a remélt nyugalom vonzza őket.
A járdán babakocsit tol egy fiatal pár. Önfeledten beszélgetve lépegetnek. Egyszercsak – zutty! 
– zökken egy váratlant a két első kerék. Mindenki felijed: apa, anya, baba…
- Ki volt az a … nagyokos, aki egy járdát ilyen idétlenül épített – keríti el mérgesen az ifjú férj. 
S kitolják a babakocsit az úttestre, hogy a három balesetveszélyekkel torzított kocsibejárót ki-
kerüljék.

2. Egy család közeledik a főutca felől a járdán, sétálva három gyermekkel. Nincs semmi 
szembeforgalom, így a 6 év körüli fiú önfeledten száguld előre a rollerján. A szülők óvva intik a 
biztonságra.
- Csak a járdán, csak a járdán! – kiáltja utána az anyuka. Egyszercsak – bumm! – elvágódik a ko-
csibejáró 10-15 cm-es meredek szegélyében.
A szülők riadtan szedik össze a vérző állú gyereket, és jogos dühöngéssel fejtik ki a véleményü-
ket arról, aki ezt a járdát így megépítette… átvette… és kifizette.

3. Februári emlék
Szombat esti miséről igyekszik hazafelé négy-öt egyirányban lakó hívő. A frissen hullott hó még 
meghittebbé teszi az együtt ballagást, a hétvégi ájtatosság utáni beszélgetést. Az Ady utcánál 
megállnak, hogy befejezzék a megkezdett történetet. Aztán ketten elköszönnek, a többiek to-
vábbmennek a járdán.
Néhány lépés után – hoppá! – kapkodás, egyensúlyozás és egy riadt „jaj!”.



A hormonháztartás egyensúlyáért
A női szervezet hormonháztartása egyensúlyban tartható, illetve egyensúlyba hozható. A 

módszer, a terápia új és egyszerű. A természetes progeszteron hatású krém csodákra képes, ez 
már több esetben bebizonyosodott.

Az ösztrogén dominancia az az állapot a női szervezetben, amikor túl sok az ösztrogén a 
progeszteronhoz képest, azaz a két fő női hormon között felborul az egyensúly. Ez azért jelent 
gondot, mert a túltengő, ellensúlyozatlan ösztrogén nemkívánatos kóros folyamatokat indít be 
a szervezetben,  melynek tünetei a következők lehetnek: fejfájás, hangulatingadozás, 
hőhullámok, éjszakai izzadás és alvászavar, indokolatlan súlygyarapodás, szabálytalan 
menstruáció, hüvelyszárazság, alacsony libidó, csontritkulás, ödéma, ingerlékenység, hajhullás, 
pattanások, depresszió, mellfeszülés, derékfájás, kedvetlenség, alhasi görcsök, fájdalmas 
menstruáció. A nők gyakran járnak nőgyógyászhoz, de évtizedek is eltelnek úgy, hogy 
hormonális szempontból nem járnak utána panaszaiknak. Ki gondolná, hogy például a 
meddőség, a policysztás petefészek szindróma, az endometriózis, a méh myomák, a PMS, a 
túlsúly vagy a klimax tünetei mögött is a hormonegyensúly felborulása áll?  - Az 
ellensúlyozatlan ösztrogén képes burjánzásra késztetni a női szöveteket, s minél tovább tart az 
állapot, annál súlyosabbak lehetnek a tünetek.

A megoldás a természetes progeszteron, mellyel - a tapasztalatok és kutatások alapján - 
kizárólagosan lehet egyensúlyozni az ösztrogén dominanciáját.

Dr. Lee norvég származású amerikai orvos, nemzetközileg ismert és elismert családorvos, 
endokrinológus nevéhez fűződik a természetes progeszteron. Szemléletváltozása miatt tudott 
rájönni arra, hogy korunk legkomolyabb betegségeinek hátterében az emberi hormonháztartás 
teljes felborulása áll, vagyis férfiaknál és nőknél ösztrogéndominancia alakult ki. Ennek legfőbb 
kiváltója a kozmetikumokban, vegyszerekben, élelmiszerekben és a vízben található 
ösztrogénszerű anyagok, a xeno-ösztrogének. Több évtizedes kutatásba kezdett, melynek 
végeredményeként megszületett az ösztrogén dominancia definíciója, mellyel egy időben 
elkezdte pácienseit természetes progeszteronnal kezelni, hatalmas sikerrel. Az ő hatására 
terjedt el a világon a hormon egyensúly terápia és a természetes progeszteron hatású krém. A 
hatóanyaga könnyen hozzáférhető yamgyökérből, szójából, 5000 féle növényből kivonható, 
teljesen megegyezik azzal, amit a szervezet előállít. A bőrön keresztül rövid idő alatt bejut a 
véráramba, s ott dolgozik először, ahol a legnagyobb szükség van rá. A krém használata 
menstruáció és tünetfüggő, a terápiás dózis meghatározásához szakemberre, tanácsadásra van 
szükség.     Dobokai Anita
További információ:
Telefon: 06703398-634
E-mail: dobokaianita@gmail.com

„Csak” az történt, hogy a buta, idős asszonylábak elfelejtették, hogy az egyenletes puha hó 
alatt nem akadálymentes a járda.

Mottó: Akinek törékeny a bokája, vagy gyerekkel együtt közlekedik – járjon autóval!

Apró, de fontos „cserepek”

2011. október 1. és 16. között népszámlálás lesz Magyarországon. Ugye fontosnak tartja 
Ön is, hogy megvallja és beírja a vallását is?

Október 23-án, az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján falunk vendége lesz 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. Beszédet mond és megkoszorúzza az öt éve felava-
tott emlékművet a vasútállomással szemben.

Tóth Lajosné



„…kimerülő kutyaól.
 - … Mi az, hogy kimerülő kutyaól? - szólt Aromo. - Kimerülhet egy zseblámpaelem 

vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól!
- Esetleg elfárad - vetette közbe Vacskamati.- …

- Vagy a kutya nagyon nyomja belülről…” (Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm. – 
részlet, Négyszögletű kerek erdő)

Nagy kedvencem az a mese, amelyből a fenti részletet idéztem, a kimerüló kutyaóllal. 
És mindig Marcipán jut róla eszembe… Igaz, neki nincs „igazi” kutyaólja, de nyári „szabadságá-
nak” egy részét kertünk egy elzárt részében, a hátsó udvarban tölti, amely az ősz kezdetére 
már szintén a kimerülés jeleit mutatja. A forró évszakban az esetleges nyaralóvendégek érkezé-
se miatt kényszerül ebünk száműzetésbe, ahogy ezt már egyszer a korábbiakban is megírtam. 
Nem mintha veszélyes lenne rájuk, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy minden szállóven-
dég szereti, ha a kibérelt ház bizonyos helyiségeit meg kell osztania egy jókora állattal, aki rá-
adásul folyamatosan érezteti vele, hogy őkutyasága bizonyos előjogokat élvez, hiszen már jóval 
régebben költözött be az ingatlanba.

Voltak persze olyan vendégeink is, akik nem fizettek a szállásért – barátaim Szegedről, 
akikről szintén tudósítottam egy-két éve; pontosabban a kisfiuk Marcipánhoz fűződő barátságá-
ról írtam. Tavalyelőtt kezdődött, akkor volt kétéves a kisfiú és a kutya is. Tavaly folytatódott a 
barátkozás, bár voltak nehezebb pillanatok, amikor Marcipán nagy örömében Dominik nyakába 
ugrott… Idén már óvatosabbak voltunk, és az ittlétük első pár napjaiban nem engedtük ki a ku-
tyát a nyári rezidenciájáról. Mígnem egyik este megsajnáltam, és úgy határoztam, hogy elvi-
szem sétálni. Barátaim lelkesen közölték, hogy velünk tartanak, s Dominik is jön, 
természetesen. Némileg aggasztott, hogy hosszú lesz a kisfiúnak az út a Bokroson gyalog a he-
gyünkre, de anyukája megnyugtatott, hogy majd a lábbal hajtós motorjával jön, úgy bírni fogja.

Ígyhát nyakunkba vettük a hegyet, elöl loholt Marcipán, nyakán a pórázzal, melynek vé-
gén én próbáltam felvenni vele a lépést, a Szabó-család (barátnőmék) pedig tisztes távolból kö-
vettek. Dominik rendkívül élvezte, hogy a szegedi betonhoz, aszfalthoz és fűhöz szokott lábai a 
hegyi út finom, puha porába süppedtek, miközben motorját hajtotta. A hegyünk felé vezető 
úton odafelé nem is nagyon foglalkozott Marcipánnal, ahogy a kutya sem vele, szokásához hí-
ven végigszaglászta és megjelölte az összes fát és bokrot. A pincénkben megitattuk, aztán ha-
marosan – mivel sötét felhők kezdtek gyülekezni az égen – visszaindultunk. A hazaúton már 
kutyuskánk sem rohant annyira, alig pár lépéssel előttünk ballagott, félúton pedig rátettem a 
pórázt újra. Addigra Dominik is elunta a motorozást, inkább Marcipán kezdte érdekelni, kis ke-
zével megfogta a kutya nyakát, és úgy sétált mellette.

Otthon Marcipán kimerülten nyúlt el a füvön, és mivel teljesen nyugodtnak látszott, nem 
küldtük vissza a hátsó udvarba. Ettől aztán Dominik olyan boldog lett, hogy el se mozdult a ku-
tya mellől. Simogatta a fejét, arcát, ráült – ráfeküdt a hátára, nyakába kuporodott, nyomkodta 
a hátát. Marcipán pedig tűrte halálos nyugalommal, szemében végtelen szeretettel és békével. 
Néha-néha megnyalogatta a kisfiú kezét, lábát, s időnként az arcát is…

Másnaptól pedig amikor otthon voltunk, nem volt több gond Dominikkal. Nem nyafogott 
többé, hogy unatkozik, minden idejét Marcipánnal töltötte. Ha vacsoráztunk az udvaron és 
ebünket visszaküldtük a hátsó helyére, hogy ne kunyeráljon, a kisfiú két falat után nyaggatni 
kezdte szüleit, hogy ugye bemehet a Marcipánhoz?

A gyerek-kutya barátság tehát elmélyült, s ha a nyaralás végére már rá is fért egy kiadós 
fürdés Dominikra, mivel a szaga már erősen hajazott Marcipánéra, mégis hihetetlen élmények-
kel gazdagodtak mindketten. S bennem ismét megerősödött, hogy Marcipán úgy tud szeretni, 
ahogy csak kevesen…

A nyár véget ért, túl vagyunk néhány sünmentő, ugatással teli éjszakán, néhány menny-
dörgéstől-villámlástól félős viharon, Balcsiban fürdésen és vendégnyalogatáson, mégis szép volt 
ez az időszak. Most már jöhet a hűvös idő (bár ha vár még egy kicsit, nem fogjuk bánni, azt hi-
szem), a kályha előtt, a szőnyegen fekvés, a konyhakövön szunyókálás. 

Új évszak, megszokott élmények, biztonság és bizalom.
Bató Bernadett



Balaton-parti helységnevek
„A Balaton-parti helységnevek oly ősmagyarul rivallanak a fülbe, mint egy pusztaszeri 

névsorolvasás – hogy a közepén kezdjük – Fajsz, Jutas, Kenese, Lád, Lehel, Örs, Szalók, Vazul.” 
(Illyés Gyula)

Nagyon sok helységnevünk akkor keletkezett, amikor a magyarok még vándoroltak. Ilyen-
kor, ha valakit kerestek, nem a folyton változó hely megnevezése volt a fontos, hanem a szemé-
lyé. Például Bogát népe, vagy Juta népe merre tartózkodik. Amikor a X-XI. században a félig 
nomád életmódot felszámolták, a települést sokszor a nemzetség vezetőjéről nevezték el.
Káli-medence: A népvándorlás átvonuló népei után a honfoglaló magyarok egyike, Kál horka te-
lepedett le itt a 890-es években. A medence peremén épült falvak az ő nevét viselik: Köveskál, 
Szentbenedekkál, Mindszentkál, Örskál, Szentvidkál, Kerekikál, Sóstókál, Töttöskál, Kiskál, 
Jukkál. A Kálok központi vára a síkból kiemelkedő Kerekidombon feküdt. Itt gyülekeztek az ős-
magyarok a nyugat-európai hadjárataikra. Vezérük Kál fia, Bulcsú volt.
Berény: 180-ban Rakaca, a kabarok vezetője (tagjai a 24 hun törzsszövetségnek), a sumér föld-
re indult portyázni. Távollétében a tatárok rajtaütöttek az otthonmaradottakon az Altáj észak-
nyugati lejtőjén. Azon kevesek, akik megmenekültek, az Ural környékén élő manysiknál talál-
tak menedéket. A hazatérő Rakaca egyesíteni akarta népét a manysikkal. Népe nem értett 
egyet vele, ezért megszüntették Rakaca fővezérségét, és öccsét – Berény néven – fejedelemmé 
választották. Ezután a kabarok háromfelé szakadtak. Rakaca és hívei beolvadtak a manysik 
asszonyuralmi rendszerébe. A szabad kabarok férfiuralmi rendszert hívtak életre, az Altáj vidé-
kére húzódtak vissza. Berény szövetséget kötött a déli manysikkal. Feleségül vette a fővezér, 
Káma lányát. Berény két fontos intézkedést hozott. Megszüntette mind az asszonyuralmi, mind 
a férfiuralmi rendszert. A nőket és a férfiakat egyenrangúként kezelte, bevezette a feleség fo-
galmát. Felszabadította a kalandozásukból magukkal hozott sumér rabszolganőket, s harcosai 
feleségül vehették őket. Munkáját fia, Magyar folytatta. Fő műve népének egységbe kovácsolá-
sa volt. Halála után kezdték népét magyariaknak, illetve magyarnak nevezni. A Berény helység-
nevet először egy 1009. évi oklevélben találták meg.  Szent István király adományozta a 
veszprémi püspökségnek a Fejér megyében levő Berényt.

A Balaton-felvidéki mandulafákhoz egy honfoglalás kori monda fűződik. A magyarok ősha-
zája az Ural-hegység és a Káma folyó között terült el. Csopak, Paloznak, Lovas és Örs nevű tör-
zsek az Ural nyugati oldalán legeltették nyájaikat. Bebarangolták az Uralt, így találtak az 
áfonyát gyűjtő lányokra, akiknek csodálatos mandulavágású szemük volt. Egy nap, menekülő 
törzsek hírül hozták a tatár horda támadását. A mi törzseink az Etelközig menekültek. Itt a fe-
dezték fel a mandulafákat, melyeknek termése a mongol lányok szemére hasonlított. Amikor 
évekkel később ismét menekülniük kellett, teletömték iszákjukat mandulával. A Kárpát-meden-
cébe való megérkezésük után a Balaton-felvidéket jelölték ki számukra. Elültették a mandulá-
kat, sok szeretettel meséltek gyermekeiknek a mongol lányokról. Haláluk után fiaik a sírjukba 
mandulákat tettek. Ezek teljesen új fajt hoztak létre, melynek gyümölcse még zöld állapotban 
gyantaszerű, fehér kristálygömböcskéket választ ki. Az ősmagyarok meg voltak győződve arról, 
hogy ezek a magyar fiúk után síró mongol lányok könnyei.

A települések nevének eredetére nemcsak a nyelvtudomány kereste a választ, hanem a 
nép is, a maga sajátos szemléletmódjával. A néphagyomány szerint Kötcse neve valamikor Költ-
ség volt, mert Kupa vezér (Koppány) ezen a környéken sok költséges utazást tett. Bálványos po-
gány bálványimádó hely volt, még az 1300-as években is. Koppány vezér a Bálványos melletti 
vesztes csatában súlyosan megsérült. Hívei gallyakból, ágakból hordágyat készítettek, vezérü-
ket erre fektetve menekültek. Nagycsepely környékén valaki megszólalt: Csepeg a vére! – In-
nen a hely neve: Csepely. Tovább menve Koppány egyre jobban vérzett. Ismét felszólalt valaki: 
Kösse a sebet! Innen ered Kötcse neve. Ahogy rosszabbodott az állapota, nyöszörögni kezdett: 
Szólt? -  kérdezte valaki. - Szólt ám! – érkezett a válasz. Így keletkezett Szólád. Mire a Balaton-
hoz értek már élettelenül feküdt a vezér a hordágyon. – Szól még? – kérdezték. – Szart szól, mi-
kor már meghót! Így magyarázza a népetimológia Szárszó nevét. 

Csiri
Forrás:  Király Lajos: Somogy megyei helységnevek népi és tudományos magyarázata

  Paál Zoltán: Arvisura
  Bánki Károly: A Balaton-felvidéki mandula hiteles története



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját 
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni. 

Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit

Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28.,  e-mail: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Labdarúgás

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. 
A határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek 
a novemberi számba.

Következő szám lapzártája: 2011. október 24. 
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Jól kezdték a bajnokságot labdarúgóink, hiszen 
a felnőtt együttes hat forduló után az ötödik a 
bajnokságban. Ifistáink sem állnak pont nélkül, 
ők pillanatnyilag a tizenkettedikek. Öregfiúk 
csapatunk a Kék Tó Bajnokságban egyelőre 
100%-os, bár a legnehezebb meccsek még ez-
után következnek.

Eredmények:
Megyei II. osztályú bajnokság

1. forduló
Balatonberény - Balatoni Vasas 2:2 (2:1)
Gólszerzőink: Sifter Ádám, Tamás Gyula

U19: Balatonberény - Balatoni Vasas 2:14 (1:6)
Gólszerzőink: Bogdán Tamás, Kővári Gergő

2. forduló:
Zamárdi - Balatonberény 0:1 (0:0)

Gólszerzőnk: Mózes Kristóf
U19: Zamárdi Balatonberény 15:3 (7:1)

Gólszerzőink: Kővári Gergő, Orsós György, Bog-
dán Attila

3. forduló:
Balatonberény - Balatonföldvár 3:2 (3:2)
Gólszerzőink: Kiss Péter, Tamás Gyula (2)

U19: Balatonberény - Balatonföldvár 2:5 (1:3)
Gólszerzőink: Országh Bence, ill. öngól

4. forduló:
Balatonboglár - Balatonberény 4:0 (2:0)

U19: Balatonboglár - Balatonberény 5:1 (1:1)
Gólszerzőnk: Tóth Martin

5. forduló:
Balatonberény - Öreglak 7:3 (3:1)

Gólszerzőink: Gazda Gábor (2), Vörös Balázs, 
Gaál László, Kocsis Norbert, Kiss Péter, Horváth 

András
U19: Balatonberény - Öreglak 15:2 (6:2)

Gólszerzőink: Mezőfi József (7), Darvas Leven-
te (4), Kővári István (3), Vida Barnabás

6. forduló:
Szőlősgyörök - Balatonberény 2:2 (2:1)
Gólszerzőink: Gaál László, Ilia László

U19: Szőlősgyörök - Balatonberény 15:1 (5:1)
Gólszerzőnk: Tikos Patrik

Kék Tó Öregfiúk Bajnokság

1. forduló
Somogyaszaló – Balatonberény 1:6 (1:3)

A 2. fordulóban szabadnapos volt csapatunk.
3. forduló

Balatonkeresztúr – Balatonberény 2:3 (0:2)
4. forduló:

Balatonberény - Balatonlelle 9:5 (4:3)
5. forduló:

Balatonföldvár - Balatonberény 0:2 (0:2)

A következő fordulók programja:

10.02 vasárnap 15.00
BALATONBERÉNY - FONYÓD

10.09 vasárnap 15.00
SOMOGYJÁD - BALATONBERÉNY

10.16 vasárnap 15.00
BALATONBERÉNY - BÁBONYMEGYER

10.23 vasárnap
SZABADNAP

10.30 vasárnap 14.00
BÁLVÁNYOS - BALATONBERÉNY

11.06 vasárnap 13.30
BALATONBERÉNY - BALATONSZEMES

Kék Tó Öregfiúk Bajnokság:
6. forduló

Balatonberény - Lengyeltóti
sportpálya, 2011.október 3. (hétfő) 16.30 óra

7. forduló
Andocs - Balatonberény

Andocs, 2011. október 10. (hétfő) 16.00 óra
8. forduló

Balatonberény - Tab
sportpálya, 2011.október 17. (hétfő) 16.00 óra

9. forduló
Balatonboglár - Balatonberény

2011.október 24. (hétfő), 16.00 óra
10. forduló

Balatonberény - Marcali
2011.október 29. (szombat) 14.00 óra

Horváth Péter




