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Óbecsey István
Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,Szeressétek az öregeket.A reszkető kezű ősz apákat,A hajlott hátú jó anyákat.A ráncos és eres kezeket,Az elszürkült, sápadt szemeket.Én nagyon kérlek titeket,Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,Csókoljátok meg a ráncos kezeket.Öleljétek meg az öregeket,Adjatok nekik szeretet.Szenvedtek Ők már eleget,A vigasztalóik ti legyetek.Én nagyon kérlek titeket,Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Őket szük odúkbaNe rakjátok Őket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,Enyhítsétek meg a bánatukat.Legyen hozzájuk szép szavatok,Legyen számukra mosolyotok.Én nagyon kérlek titeket,Szeressétek az öregeket.
Ők is sokat küzdöttek értetek ,Amíg fölnevelkedtetek.Fáradtak Ők is eleget,Hogy ti módosabbak legyetek.Ők is elfogadtak titeket,Mikor Isten Közéjük ültetett.Azért én kérlek titeket,Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretetElhívja Őket közületek,Ti foglaljátok el helyüket,Mert ti lesztek majd az öregek.S mindazt, mit nekik tettetek,Azt adják nektek a gyerekek.Azért előre intelek titeket,Szeressétek az öregeket.

Idősek napja
alkalmából

ezzel a verssel
köszöntjük községünk
időskorú hölgyeit és
urait, és kívánunk

nekik jó egészséget
és hosszú életet!



Önkormányzati hírek
LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

kerti hulladék és avar égetés tilalmáról

Balatonberény község közigazgatási területén kerti hulladék és avar égetése tilos!
A tilalom mind belterületre, mind külterületre kiterjed.
A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. tv., valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
kiadásáról szóló 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet, valamint a levegő védelméről szóló
306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet) az egészséges emberi környezet megóvása és a levegőminő
ség romlásának megelőzése, állapotának megőrzése érdekében a fenti tevékenységeket kategori
kusan megtiltja.
A lakossági zöldhulladék elszállítását az önkormányzatunk a belterületi ingatlantulajdonosok ré
szére térítésmentesen biztosítja. Kérjük, hogy ezt vegyék igénybe.
A kerti hulladék és avar égetési tilalom megszegőivel szemben a Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (Városi Tűzoltóság) pénzbírságot szab ki az alábbiak szerint:

 tűzvédelmi szabályok megszegése miatt 20.000, Fttól 60.000, Ftig terjedő tűzvédel
mi bírság,

 tűzokozás esetén (ha a tűzoltóság beavatkozik) 200.000, Fttól 3 millió Ftig terjedő
tűzvédelmi bírság összeg szabható ki.
Kérem a fenti előírások betartását!
Balatonberény, 2012. október 19.

Schenk István
jegyző

KÖSZÖNJÜK, JANCSA !
Többször jöttél hozzánk, felajánlottad a segítségedet ingyen… Visszautasítottak.
Ha kellett, leraktad a sót a kamionról, átjöttél a rakodógéppel és bármilyen munkát
megcsináltál, amire kértek.
Tavaly a vasúti kő szállításánál vállaltál több napi munkát, ingyen… A mederlapok sem
maguktól ugráltak le és fel a teherautóra.
Igazad van, megelégelted, mert még egy köszönömre se méltattak.
Elnézést kérek Tőled, és mindannyiunk nevében köszönöm áldozatos munkádat!
Egyben kérlek, ne fordíts hátat nekünk, a tapasztalatodra, tanácsaidra szükségünk van! Nem
csak nekünk, a falunak is.

Horváth László
polgármester



Önkormányzati hírek
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

2013. január 1től a 115/2012.(VI.11.) Kormányrendelet értelmében:
 minden 4 hónapos kor feletti kutyát mikrochippel kell ellátni
 csak mikrochipes kutyát LEHET beoltani veszettség ellen.
Az önkormányzatunk helyben lehetőséget kíván biztosítani az ebek mikrochippel történő megjelö
lésére az alábbi időpontokban.

Balatonberény:
2012 .11. 9én (péntek)

8.00  10.00 óra között a Polgármesteri Hivatal parkoló
2012. 11. 12 én ( hétfő)

13.00  14.00 óra között a Polgármesteri Hivatal parkoló

Dr. Bánkuty József állatorvos/ 06309578 469/ végzi az ebek megjelölését.
A mikrochip behelyezése a regisztrációval együtt 3500 Ftba kerül.
Az eb új, sorszámozott, oltási könyvét mindenki hozza magával!

Természetesen a már választott magánállatorvossal is elvégeztethető az eb megjelölése, rendelő
ben vagy kérésre az eb tartási helyén.

Pár szó magáról a mikrochipről.
Az egyedi állatazonosítás célját szolgáló mikrochip, mely az állatok nyakának bal oldalába egy
vastagabb tűn keresztül kerül beültetésre, egy rizsszemnyi méretű üvegkapszulában lévő elektro
mágnesesen gerjeszthető ideiglenes adóvevő. Ez a detektor, mellyel azonosítani tudjuk a chipet,
gerjeszti, és csak az alatt a rövid idő alatt (25 másodperc) detektálja is azt a 15 számjegyet, ame
lyet a chipből érkező elektromos jelek alapján visszakódol. Tehát a chip nem tartalmazza a gazda
adatait, nevét, címét, telefonszámát, email címét. Nem GPS, hogy folyamatosan jeleket sugároz
zon és műhold segítségével állandóan nyomon követhessünk egy kutyát.
A beültetett chip adatait: a kutya neve, szőrzete, színe, ivara, szül. ideje, fajtája, a tulajdonos ada
tait az Állatfelvételi Regisztrációs Adatlapon rögzíteni kell, majd ezeket az adatokat egy internetes
adatbázisba (Petvetdata.hu) rögzítjük.
Balatonberény, 2012. október 19.

Schenk István
jegyző



B U R S A H U N G A R I C A
P Á L Y Á Z A T

„A” típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak a települési önkor
mányzatnál, akik;

 az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális hely
zetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alap
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztat
lan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak:
azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok akik:

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2013/2014. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nap
pali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztat
lan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2013/2014. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ösztöndíjrendszer pályázati rendje megváltozott!
Erről további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

A részletes pályázati feltételeket az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet és a Balatonberény
Község Önkormányzat 13/2008.(VIII.27.) rendelete tartalmazza.

Balatonberény, 2012. október 26.
Horváth László sk.

polgármester

Önkormányzati hírek



Tájékoztató
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ezúton tájékoztatja érintett fogyasztóit, hogy a Nyugat Balatoni
Regionális Vízvezeték déli ágának felújítási munkálatai 2012. október 31én befejeződnek.
A regionális rendszerre való visszaállás időpontja:

2012. október 31. –2012. november 19.
Fenti időszakban a szolgáltatott víz az eddig megszokottól eltérően, időszakosan opálossá, rövid
időre zavarossá válhat. Az ivóvízben jelentkező fizikai elváltozás egészségre káros anyagokat nem
tartalmaz.
Amennyiben az ivóvíz minőségében eltérést tapasztal, kérjük, azt jelezze a Hibafelvevő
szolgálatnál a DRV INFO Vonalon, a 06 40 240 240es telefonszám 1es menüpontjának
hívásával. A lakossági bejelentéseket 24 órán belül kivizsgáljuk, a szükséges hálózati
tisztításokat elvégezzük.
A munkálatok befejezéséig kérjük szíves türelmüket és megértésüket, melyet ezúton is
köszönünk! Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
184849 hőseire emlékeztünk
184849 hőseire emlékezett községünk október 6án, a tizenhárom hős aradi tábornok, illetve
Batthyány Lajos gróf, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke mártírhalála 163.
évfordulóján. A Művelődési Ház által szervezett csendes emlékezés a Himnusz közös
eléneklésével kezdődött, majd a helyi fiatalok, illetve a Nyugdíjas Egyesület verseszenés
emlékműsora következett. A Szózat eléneklése után a hősök emlékművénél helyezte el virágait,
illetve gyújtott gyertyát a mintegy harminc résztvevő.

www.balatonbereny.hu
Új óvodát avattak testvértelepülésünkön
Új óvodát avattak október 21én erdélyi testvértelepülésünkön, Csíkszentimrén. Az ünnepélyes
átadásra természetesen meghívót kaptak községünk elöljárói is. Szerencsére nem üres kézzel
utazott Székelyföldre Horváth László polgármester, hiszen a berényiek, az itteni
nyaralótulajdonosok és mások rengeteg játékot és készségfejlesztő eszközt gyűjtöttek össze, amit
a képviselőtestület tagjainak felajánlott tiszteletdíjából továbbiakkal sikerült kiegészíteni.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segítette e nemes ügyet, s reméljük,
sikerült örömet szerezni testvértelepülésünk hetvenkét óvodásának.

www.balatonbereny.hu
1956 hőseire emlékezett községünk
Az 1956os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett községünk október 23án. A
megemlékezés hagyományaink szerint a Balatonparton a Himnusz eléneklésével és az '56os
emlékmű megkoszorúzásával indult, majd ünnepi szentmisével folytatódott.
A Művelődési Házban Horváth Péter alpolgármester idézte fel az 56 évvel ezelőtti eseményeket,
ezt követően pedig a Dobó István Általános Iskola tanulóinak színvonalas és szívszorító előadása
következett. Az ünnepi műsor a Szózat közös eléneklésével zárult.

www.balatonbereny.hu

Önkormányzati hírek



Programok
Keszthely

Színházi előadások a Balaton Színházban
Gyermek bérletes előadások:November 1214. 10.00, 14.00PIROSKA ÉS A FARKASmesejátékHókirálynő MeseszínpadJegyár: 1.000 Ft

November 15. (csütörtök) 19.00Bérleten kívüli előadás:FRANCIA NÉGYES  avagy négyen a kanapénvígjátékGergely TheáterJegyár: 2.800 és 3.000 Ft
November 21. (szerda) 14.00Ifjúsági bérletes előadás:A MUZSIKA HANGJAmusicalMúzsák TársulatJegyár: 1.500 Ft

December 45. (keddszerda) 19.00Felnőtt bérletes előadások:HAJMERESZTŐbűnügyi társasjátékHevesi Sándor SzínházJegyár: 3.000 és 3.200 Ft
Egyéb rendezvények a Balaton Színházban

November 11. (vasárnap) 10.0020.00IV. TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAPNeves szakmai előadók, színvonalas kiállítók,koncert…
December 1. (szombat)100 HUNGARIKUM BORMUSTRADr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő emlékére.Előadások, borkóstolók, kiállítók, bordalkoncert…

Ismeretterjesztő előadásoka Balaton Színház szekciótermeiben
November 9. (péntek) 16.00„TKM Egyesület Kőrösi Klub”Isten elfelejtett nyelve, az álomElőadó: Dr. Petánovics Katalin
November 9. (péntek) 18.00Száműzött magyar irodalom: Szabó DezsőElőadó: Takaró Mihály

November 16. (péntek) 16.00„Természetgyógyász Klub”Qi Gong: A gyógyulás belső útjaElőadó: Bachner Tibor, a QI GONG diplomás oktatója

November 17. (szombat) 18.00A természettudomány és a művészetharmóniája a gyógyításbanElőadó: prof. Hajtó Tibor
November 23. (péntek) 18.00A magyarországi szabadkőművesség Trianon előttElőadó: Raffay Ernő

November 24. (szombat) 16.00Adventi gondolatokElőadó: Papp Lajos professzor
November 26. (hétfő) 16.00Afrika BazárAfrikai kézműves termékek jótékonysági vásáraaz Advent jegyében.Szervező: Szilasi Ildikó Hermina Afrikakutató(AfrikaiMagyar Egyesület)
November 26. (hétfő) 17.00„Világjáró Klub”Angola és KongóMagyar László Afrikakutató nyomábanElőadó: Szilasi Ildikó Hermina Afrikakutató,expedíciószervező és LantaiCsont Gergely fotográfus

November 30. (péntek) 16.30„Családbarát  Kertbarát Kör”Növénygyűjtemény – DomonyvölgyÖreganyáink tudományafilmvetítés és beszélgetés
Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.Tel.: 83/515232Web: www.balatonszinhaz.huEmail: jegy@balatonszinhaz.huNyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00péntek 10.0012.00 és 12.3014.00valamint az előadások előtt 1 órával

Marcali
2012.11.07. Marcali Városi Kulturális Központ„Mese habbal"Budapesti Körúti SzínházJegyár: 2500 Ft

2012.11.08. 18.00 Marcali Kulturális KorzóEmberek, utazások, történetekismeretterjesztő előadás a zarándokutakrólElőadó: Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébánosJegyár: 400 Ft/fő
2012.11.09. 19.00 Marcali Városi Kulturális KözpontApák és fiúk – Nyerges Attila zenés irodalmi estjeKözreműködik: Leczó SzilveszterJegyár: 1000 Ft/fő

2012.11.24. 19.00 GYÉK, MarcaliIII. Baglas BálTánczene: Kazsinka Band, Sinkovics László és a BaleSeenJegyek (2700 Ft) kaphatók a Kézművesek boltjában(Marcali, Petőfi u. 6.), és a Baglas tagjainál 11.16ig.Info: Takács Gáborné 30/4958428



Egészség tükrében



Vasúti menetrend

MÁVSTART Ügyfélszolgálat (utasinformációk, észrevételek, közérdekű bejelentések)
Emailben:Információkérés: informacio@mavstart.huJegy, különvonat, diákcharter, csoportos utazások megrendelése: ertekesites@mavstart.huSzemélyszállítással kapcsolatos észrevételek, panaszok: eszrevetel@mavstart.hu
Telefonon:MÁVDIREKT  menetrendi információ: 06 (40) 49 49 49 (helyi tarifáról hívható kék szám)
Levélben:MÁVSTART Zrt. Ügyfélszolgálat cím: 1426 Budapest, Pf.: 56.



Autóbusz menetrend

Utas a kalauzhoz:
 Tessék mondani, ez a vonat mindenhol
megáll?
 Miért? Maga mindenhol le akar szállni?

Drágám szeretnél egy hatalmas, kék, soksok
lóerős kocsiban ülni, amelyet sofőr vezet?
Igen ez nagyszerű lenne!
Akkor gyere, szálljunk fel a buszra.

Viccek



Szerkesztőségi hírek
Kedves Olvasóink!
2012.október 18án megtartottuk a korábban meghirdetett lakossági fórumunkat az újságra vonatkozóan, ennek szeretnénk most egy rövid összefoglalóját közölni.Vegyes érzésekkel mentünk fel a művelődési házba, és találgattuk, vajon hányan jönnek el, és kiklesznek azok. A létszámot látva akár el is keseredhettünk volna ismét, de hamar kiderült, hogyerre semmi okunk, sőt! A jelenlévő tíztizenöt ember mindegyike őszinte érdeklődéssel, segítőszándékkal ült le velünk megbeszélni, milyen további lehetőségei és jövője lehet a BalatonberényiTükörképnek.Olyanok jöttek el, akik valóban segíteni akartak, és fontos számukra az újság sorsa. Ezúton köszönjük nekik a felajánlásokat, a biztatást, az építő kritikát és a baráti jobbot, amit nyújtottaknekünk. Bízunk benne, hogy ez erőt fog adni a jövőben, hogy folytatni tudjuk a munkánkat, immár a segítségükkel kiegészülve.Többen megjegyezték közülük, és ezügyben előzőleg már néhányan az utcán is megállítottak,hogy az idősek számára gyakran az újság az egyetlen hírforrás, amelyből a falu dolgairól értesülhetnek.De lássuk a tényeket!Először is szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy sikerült megállapodni az önkormányzattalabban, hogy havonta 20.000 Ft + ÁFA összeggel támogatják az újságot. Ezért mi vállaljuk, hogyaz általuk küldött híreket, közleményeket, információkat elhelyezzük az újságban, és biztosítjuka megjelenést minden hónap 5ig. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az újság szerkesztését továbbra is az eddigi, független, önkéntes csapat végzi (akinek van kedve,persze csatlakozhat hozzánk továbbra is), mint ahogy a nyomtatás és a kihordás is a mi feladatunk, és ezért külön tiszteletdíjat személy szerint nem kapunk, és nem is tartunk rá igényt. Vagyis a Balatonberényi Tükörkép továbbra sem válik önkormányzat által fenntartott lappá.Nagyon sok ötlet és javaslat elhangzott a fórumon, sok közülük a kapott kérdőívekben is szerepelt. Ezek közül az egyik, hogy az olvasók szívesen olvasnának többet a községben működőcivil szervezetekről, az általuk végzett tevékenységekről, a programjaikról, illetve arról, hogy mire költik az önkormányzattól kapott támogatásokat. Természetesen vannak szervezetek, akikrőlrendszeresen olvashattunk eddig is az újságban, az ő híreiket köszönjük, és számítunk rájuk továbbra is. Vannak azonban, akikről nemigen lehetett eddig hallani – őket szeretnénk most megszólítani, és lehetőséget kínálni nekik a bemutatkozásra, rendszeres hírek küldésére.Sokan hiányolják az egészségüggyel kapcsolatos híreket. Ezen a téren kaptunk egy felajánlástKirály Ildikótól, akinek cikkeit már e számtól kezdve olvashatják.Igyekszünk nyomon követni a menetrendváltozásokat is, és tájékoztatni róla a lakosságot, valamint figyelemmel kísérni a tervezett programokat.Valamint – szintén javaslatra – szeretnénk indítani egy Polgármester ill. Képviselő válaszol rovatot, melyhez bárki küldhet kérdéseket, mi megkeressük ezzel a megszólított személyt, és megpróbálunk tőle választ kapni. Várjuk hát erre vonatkozóan olvasóink kérdéseit!Bölcs tanácsként elhangzott, hogy figyeljünk az arányokra, hogy egy témában egy lapszámban nejelentessünk meg több cikket. Ennek az oka eddig az volt, hogy viszonylag kevés cikk érkezett, ésnem volt miből válogatni. Természetesen ezután sem szeretnénk senkit elutasítani és kizárni,bárki írhat az újságba bármilyen témában, de törekedni fogunk az egyensúlyra.Továbbra is megoldatlan maradt az ifjúság és gyermekek megszólításának módja, sokak bánatára elmaradoztak a gyermekrajzok is, szeretnénk, ha ezen a téren kapnánk még segítséget a jövőben!Végül, de nem utolsósorban, hogy némiképp javítani tudjunk az újság színvonalán, szeretnénkegykét szabályt bevezetni, és betartását kérni a cikkeket beküldőktől: Lehetőleg törekedjünk a lényegre törő megfogalmazásra, és a cikkek terjedelmét próbáljukmax. egy A/4es oldalban (12es betűméret) megvalósítani! Ha ennél hosszabb ugyanis az írás,kénytelenek vagyunk az elhelyezés érdekében összetömöríteni, sűrűbb sorokat alkalmazni, amiesetleg nehezíti az olvashatóságot. Ha valaki hosszabb, folytatásos cikket szeretne közölni, minden hónapban csak az adotthónapban megjelentetni kívánt részt küldje el nekünk, a fent említett A4/es terjedelmi korlátozást betartva! Mi nem szeretnénk a továbbiakban felvállalni annak eldöntését, hogy hol törjönmeg a hosszabb lélegzetű írás, mert lehet, hogy az író mondanivalójának megértése csorbul ezáltal. Kérjük továbbá az újságban szereplő leadási határidő fokozott betartását, hiszen vállaltuk,hogy minden hónap 5ig a postaládákban lesz az újság, ehhez pedig időre van szükségünk, hogymeg tudjuk szerkeszteni.Köszönjük, ha mindezekben segítségünkre lesznek, és továbbra is várjuk a cikkeket, írásokat!Tisztelettel: a Szerkesztőség



Emlékeim
(Régi szokások)

Gyakran hallottam az idősebbektől, amikor elmúlt a nyár, hogy sajnos megjöttek a BER hónapok.Értették ezt a szeptember, október, november és december hónapra. Ezekben az őszi hónapokbanjelentősen megrövidültek a nappalok. Az őszi és téli esték – a korai sötétedés miatt – hosszúranyúltak. Balatonberényben mégsem unatkoztak az emberek.Emlékeimben még mindig frissen élnek azok a szokások, melyek már egyáltalán nem léteznek afaluban.Mivel szülőfalumat többnyire mezőgazdaságból élők lakták, mindennapi munkájukhoz, a mezőgazdasági munkákhoz nélkülözhetetlenek voltak egyes kellékek. Ezért a téli időben összejöttek aszomszédok, rokonok, komaság, és elkészítették ezeket. Ilyenek voltak: a „sáspödrés” a szőlőmegkötéséhez (a szőlőhajtásokat a karóhoz kötötték, egyszer, kétszer, sőt előfordult, hogy háromszor is) szükséges „sáskötél.” Pár szálat összefogtak szemben a felső felével, majd a bal mutatóujjuk köré fogták, s addig sodorták, míg a végére, a föld felőli részére nem értek. A másik ilyensáskötél a kukoricaszár kötözéséhez volt használatos. Régen kukoricaszedés után levágták – tőből– a kukoricaszárt, és egy kévébe kb. 25 szál kukoricaszárat tettek. Ezt úgy mondták, hogy fel kellkötni. Ennek a kötélnek a készítéséhez több szálat vettek. Mindkét kézbe ugyanannyit. A felső felét összefogták, és addig sodorták  egyegy sodrás után  a hónaljuk alá téve, hogy egy söprűnyélvastagságú kötél legyen belőle. Míg az előbb körvonalazott kötelet nagyobb csomókba kötöttékmegszámolva, nehogy túl sokat pödörjenek belőle (kb. 100 szálat egy kötegbe), addig a kukoricaszár felkötő sáskötelet kisebb csomókba kötötték. Amikor elkészült kitették a pajtába. A nyári melegtől összeszáradt, használat előtt, kézzel, vagy öntöző kannával meglocsolták. Ezt két okbóltették: a száraz sás nagyon törött, s nem utolsó szempont volt, hogy a kezüket a munkálatok során össze ne vagdossa az éles sás.Nekünk gyerekeknek is meg volt a feladatunk. A kukoricaföldön a felkötött kukoricaszár kévéketössze kellett hordani, s Édesapám ezeket a kévéket kupacokba rakta. Minden kukorica földön vetettek a kukorica közé paraszt tököt (disznó tök) és nekünk gyerekeknek ezt is össze kellett hordani, majd a kukoricaszár kupac közepébe rakni a korai őszi fagyok elől.Gyakran a kukoricaszár télre is kint maradt a mezőn. Kedves gyermekkori emlékeim közé tartozik, amikor a havas télben lovasszánon hordtuk haza a kukoricaszárt.A másik ilyen téli csapatmunka volt a tollfosztás. Ide asszonyokat szoktak hívni. Minden háználvolt régen kacsa és liba. Ezeket az állatokat levágás előtt, még szárazon „megtépték”. A libáttöbb ízben is, nem engedhették meg maguknak, hogy a „vedléskor” elhullassa a szép tollát. A liba és kacsa szárnyát le szokták vágni, még szárazon a leforrázás előtt. Ez volt a „tollsöprű.” Atollsöprűt a „grádicsony” lépcsőinek, a falbarakott sparheld (tűzhely) tetejének lesöprésérehasználták. Volt külön egy másik, melyet a tűzhely kormozásakor használtak. A kacsa, de főleg liba szárnyából kihúzott szép tollat fehér cérnával megfonták „kenőtollnak.” A kelt tészta tetejét,amikor sütés előtt megkenték az elhabart nyers tojással, hogy szép világosbarnára süljön, ezt akenőtollat használták. Némelyik asszony nyolcsorosra fonta, mint az aprószenteki korbácsot.A kacsa és liba toll pelyhes részeit, amely a száraz fosztás (megtépés) után rajta maradt,  levágásután,  amikor leforrázták és megpucolták, megmosták mosóporral (ultrapor) majd jól kiöblítették.Papírzsákban, vagy vánkos belsőben szárították a napon. Ebből készült aztán – a fosztás után – aférjhez menő lányok fejvánkosa és dunnája (staférungja). Később divatba jött, hogy ezekből a dunnákból pehely paplant varrattak. Egykét ügyes kezű asszony vállalkozott a pehelypaplan készítésére. A férfiak is elszokták kísérni az asszonyokat, ők pedig a helyiség másik sarkában kukoricátmorzsoltak, politizáltak.A falusi élet téli estéit betöltő másik ilyen munka a gyapjú fonal készítés volt. Nagyon sok parasztháznál volt birka. Az év folyamán többször is megnyírták. Mosták, tisztították majd rokka segítségével gyapjú fonalat fontak.Az utolsó este, a gyakran 23 hétig járó segítségeket megkínálták tésztával, linzer süteménnyel.Aztán ahogy modernizálódott a világ krémes sütemények is kerültek az asztalra. Ekkor mutattákbe az asszonyok a kapott, újabb receptekből készült süteményeket.Ha szép napos, meleg ősz volt előfordult, hogy farsangra estek ezek az események. Az utolsó esteolyan vidáman telt el, hogy gyakran nótára zendítettek. Hazafelé menet az utcán is nótáztak, így atöbbi ház alvó népe, ha felébredt a nótaszóra tudta, hogy valakinél befejeződött a sáspödrés, vagytollfosztás. (Folytatjuk) Kovács (Hugi) Ilonahelytörténet kutató



Mindenszentek
A halál és a halott körüli hiedelmek kialakulása, a halál tényének és az utána következő létnek a

megmagyarázhatatlanságára vezethető vissza. Mindenszentek ünnepének célja, hogy minden
szentre – nem csak azokra, akiket a katolikus egyház hivatalosan szentnek nyilvánított – egy
közös napon emlékezzenek a katolikus hívek. Eredetileg a szentek alatt a vértanúkat értették,
akik a Római Birodalomban üldöztetést szenvedtek. Manapság a szentek alatt  tágabb
értelemben  mindazokat értjük, akik haláluk után üdvözültek és a mennyországba kerültek. A
IV. században Mindenszentek ünnepe pünkösd utáni vasárnapra esett. A VIII. században tevődött
át november elsejére, valószínűleg azért, hogy a kelta vallás régi népi újesztendejét megszenteljék.
III. Gergely pápa (731741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a
földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” az emléknapjává tette. Jámbor Lajos
frank császár 835ben, IV. Gergely pápa jóváhagyásával az egész kereszténység ünnepévé
nyilvánította.

A kelták sok istent imádtak, de a napisten volt a legfontosabb, aki a munkát és a pihenést
szimbolizálta. Hitük szerint, az év utolsó napján – október 31én – a napisten a hideg és a
sötétség fogságába került, a halottak lelkei ezen az éjszakán vándorútra keltek a holtak
birodalmában. Ezen az éjszakán megnyílott az alvilág és a felvilág közti átjáró. A halott lelkek ezen
az éjszakán hazalátogattak. A hívek tűzgyújtással, felvonulással ünnepeltek, illetve különféle
jelmezekkel próbálták távol tartani őket. A parazsakból vittek haza, ezzel tartották melegen
otthonaikat és űzték el a gonosz szellemeket.

A néphit sokáig megőrizte eme ősi vallás hiedelemvilágát. Azt tartották, november elsejéről
másodikára virradólag a halottak hazalátogatnak, ezért otthon megterítettek az elhunytnak. Volt,
ahol a temetőbe vitték ki az étket, s a síron tálalták azt fel. A lakásokban gyertyát gyújtottak –
annyit, ahány halottja volt a családnak  hogy a hazatérő lelkek eligazodjanak. Ezen a napon
kalácsot sütöttek, ún. „kóduskalácsot”, amit a sírra tettek, ill. a temetőkapuban levő koldusok
közt szétosztottak. Úgy tartották, ezen az éjszakán a halottak a templomban miséznek, s amíg a
harang szól, addig tartózkodnak e világon. Ezért harangoztak a halottakért, általában két óra
hosszat. Halottak napján  sőt hetében – tilos volt a mosás, attól tartva, hogy a haza térő lélek
nehogy vízben gázoljon. Azt tartották, az ekkor kimosott ruha besárgul. Tilos volt meszelni, mert
akkor férgek lepik el a házat. Egész héten tilos volt a savanyú káposzta elrakása, mert ez
„ellágyul” és bajt hoz a házra. Ha november 2án eső esett – úgy tartották – a következő évben sok
halottja lesz a településnek. Sok helyen ekkor választották meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.

Az elmúlás, a halál gondolata, az emlékezés beleillik a novemberi növényvilágba, a megpihenő
természet hangulatába. A sírokon égnek a mécsesek annak jeléül, hogy a lélek halhatatlan.
Emlékezünk halottainkra, rohanó lépteinket lelassítjuk, elidőzünk sírjaiknál. A lobogó lángok
fényében felsejlenek eltávozott szeretteink körvonalai, arcvonásai. A visszatérő lelkek
összeszorítják szívünket, könnyet csalnak szemeinkbe. Aztán a pislákoló emlékláng halvány
fénykörében, megnyugodva térnek vissza saját birodalmukba, abban a tudatban, valóban
halhatatlanok, mert emlékezünk rájuk, mert a szívünkben hordjuk őket, mert ők abból a távoli
világból is, sokkal, de sokkal jobban szeretnek bennünket, mint ahogy mi valaha is szerettük
őket. A bizei temetőkapu felirata így sűríti két sorba a mindenszenteki érzelmeket:

„Elmentünk azokhoz, akiket szerettünk,
Várjuk azokat, akiket szeretünk.”

(Forrás: Balassa – Ortutay: Magyar néprajz) Csiri
Novemberi miserend

A téli időszámítás beköszöntével változnak a szentmisék időpontjai:
A szombat esti szentmisék 17, a vasárnap délelőttiek

továbbra is 1/2 9 órakor kezdődnek.



Marcipán
Az előző számban – bizonyára többen ész

revették, néhányan szóvá is tették – nem írtam
Marcipánról. Pedig lett volna miről, de hallottam
mindenfélét vissza, egykét embertől, hogy mi
nek egy kutyáról ennyit írni, ez úgysem érdekel
senkit stb. Kicsit rosszul esett, pedig én hangoz
tattam, és vallom is, hogy az ember nem csinál
hat olyat, ami mindenkinek tetszik, és ha páran
kifejezik rosszallásukat, azon nem szabad meg
sértődni.

De azért magamba néztem, és visszagon
doltam az utóbbi idők Marcipánról írt cikkeire.
Volt köztük jobb is, rosszabb is. És bizony volt
olyan, amelyiket puszta kötelességtudatból ír
tam, és emiatt kissé izzadtságszagú is lett.

Így hát úgy döntöttem, csak akkor fogok Marcipánról írni, ha valóban van róla – vagy hozzá
kapcsolódóan akár rólunk – egy jó történetem, amit érdemes elmesélni. Ha nincs ilyen, nem eről
tetem a dolgot, írok inkább másról, hasonló stílusban.

A nyár azonban hosszú volt, és bár Marcipán kicsit elhanyagolva érzi magát néha, mert
nem mindig töltök vele annyi időt, mint szeretné, azért néhány esetben gondoskodott arról, hogy
magára vonja a figyelmünket.

A már megszokottá vált nyáréjszakai sünhadjáratok alapjában véve nem okoztak már meg
lepetést egyikünknek sem, rutinból, félálomban keltünk, édesanyám köntöst kerítve magára, én
meg csak úgy nyári pizsamában, s kergettük a holdvilágos ég alatt a kutyát, akinek szájában ki
sebbnagyobb sünik várták rettegve a szabadulást. A forgatókönyv mindig ugyanúgy zajlott: én el
kaptam az eb nyakát, és enyheszorítást alkalmaztam nála a nyakörve meghúzásával, mire ő
kinyitotta a száját, a sün pedig kiesett. Ekkor ha anyukám elég gyors és ügyes volt, a magával ho
zott műanyag vödörrel és kislapáttal lesben állva, villámsebesen megpróbálta a sünt a vödörbe
ügyeskedni, mielőtt még Marcipán őserővel kiszabadult volna a szorításomból, és újra megkapa
rintotta volna a zsákmányt. Ha elsőre nem sikerül a művelet, addig ismételtük, amíg végül csak
belekerült a sün a vödörbe. Függött ez persze sokmindentől, főleg hogy mennyi ideje nyúzta már
kutyánk a kisállatot, mire meghallottuk, illetve mennyire volt lelkes a megnyuvasztási szándékát
illetően. De végül mindig mi győztünk, és Marcipán véres szájjal kénytelen volt elkullogni. Anyu
kám pedig kiballagott a vödörrel az utcára, és a szemben lévő árokban helyezte el a sünt.

Rendszerint nem volt tanúja az esetnek, a mentés teljes titokban zajlott, hiszen Marcipán
nagyon okosan olyan időpontban lelte meg a tüskéshátú jószágokat, amikor normális emberek
már az igazak álmát aludták.

Kivéve egy esetben, amikor éppen amikor édesanyám az árok felé tartva kelt át az úttesten,
arra jött egy autó, akinek udvarias sofőrje még meg is állt, és átengedte az úton maga előtt. Kép
zelem, mit gondolhatott az illető, amikor hajnali háromkor egy hosszú köntöst viselő asszonyt lá
tott az utcán kószálni kezében egy vödörrel…

Másnap délelőtt aztán a rendőrség emberei jöttek az utcánkba, és mivel épp indultunk vala
hova, csak azt láttuk, hogy több házba is bemennek. Rögtön arra gondoltunk, hogy talán figyel
meztetik a lakókat, hogy legyenek óvatosak, mert éjszakánként egy különös nő járkál errefelé
pongyolában, és csak Isten tudja, mire készül.

Aztán persze kiderült, hogy betörés volt a környéken, és azügyben járt el a hatóság. De mi
azért elképzeltük a rendőrök arcát, ahogy előadjuk nekik, hogy anyukám csak azért mászkál haj
naltájt az utcán, mert éppen sünt ment.

Bató Bernadett

Fotó: Bató Bernadett



Legendák
Kőszívek
Dúl Jánosnak hívták a legnagyobb balatonudvari halászbokor gazdáját. Híres volt ez azember, nemcsak óriási erejéről, hatalmas alakjáról, jó halászszerencséjéről, hanem szépleánykájáról, Veronikáról is. Az apróka kislány ott lábatlankodott a halászatra készülő emberekközött, babrálta a furcsa zsineget, kis keze hamarosan megtanulta a csomózást, sőt a hálókötéstis. Ritka ajándék a halász arcán a mosoly, de a kislánynak mindig jutott ebből a becsesportékából. Előbb csak játékból vitték magukkal, később már hiányzott, ha nem járt velük.Üresebb volt a világ, ha nem látták csendesen üldögélni a ladik végében, ahogy tágra nyílt feketeszeme ragyogó tükrén átsuhant a tó képe. Legszívesebben mindig a Balatont nézte volna. Reggel,mikor a madarak reggeli hangversenye szállt a nádasok felett, s estefelé, mikor a parti szél, minttitokzatos könnyű kéz borzolta fel liláskék, sima tükrét. Így élt a kislány boldog révületben, s ígynőtt, növekedett a halászok között. Repültek a nyarak, a telek, s a kis halászVeronka tündérszéphajadon lánnyá serdült. Akármilyen nagy lett, akármilyen szép lett, megőrizte tisztagyermekszívét, s szemében a Balaton minden szépségét. Múltak az évek, s Dúl János már nem isment halászni a lánya nélkül. Veronka most is álmodozva nézte a vizet, s nem is vette észre, hogykiértek a partra. Csak mikor kihúzták a ladikot, akkor nézett körül, s látta, hogy a máskorcsendes partszegély, felborított csónakjaival, száradó hálóival valahogy megváltozott. Különösalakú, nagy szürke kövek hevertek szerteszét. Valami építkezéshez hozathatták őket. Hallott márerről a lány, mégis meglepte a sok szürke kő. Idegen vidéket, távoli hegyeket idézett egyszeribeide, a szelíd víz partjára. Közelről még nem látott hegyet, s nem ismerte a kőfejtők élettelen,kemény szikláit sem. Badacsony ijesztően szép, nagy, koporsó alakú hegye is csak távoli ködösárnyként élt képzeletében, de még azt sem látta sohasem. A fiatalember, aki az imént érkezett akövekkel, csak állt mozdulatlanul. Nézte megbabonázva a lányt, mint aki csodát lát. Megsajdult aszíve, s ettől a perctől nem tudott másra gondolni, csak a lányra. Hamarosan megismerkedtek.Veronika szívében is lángra gyulladt a szerelem. A legény, aki a hegyet is megmozgatta volna érte,megfaragta a kemény, élettelen követ szív alakúra. Faragott előbb kis öklömnyi szívet, majdtányér nagyságút. De amikor a fiú arról beszélt, hogy felmennek a hegyek közé, s házat építenek asziklák alá, nagyon megijedt a lány. Pedig mátkája sok szépet mesélt az ő hazájáról! Óriásimadarakról, melyek riadtan röppennek fel, ha a csákány a sziklákba vág, s a legördülő kövekhangja még sokáig visszhangzik az erdőben. De hiába beszélt e távoli vidék szelíd madarairól is,kedves erdei állatokról, selymes füvű rétekről, Veronika félt. Félt a kimondhatatlantól, hogy sohatöbbé nem látja a Balatont! Így vergődött egymás mellett a két szerelmes szív, egyik a vizek, másika hegyek gyermeke. Veronika végül elhatározta magát, elmondta édesapjának is. Lehanyatlott DúlJános feje. De tudta az élet rendjét, rettentő szomorúságában csak ennyit mondott: Ha egyszerboldogtalan leszel a hegyek között, ha egyszer vissza kívánsz jönni, vár a Balaton, s várlak én is. Afiú túláradó örömében nekifogott a legnagyobb, mázsás kőnek, hogy szívet faragjon abból is.Veronika búcsúzni akart a tótól. Egyedül akart maradni a nagy vízzel, hogy szemét és szívétmegtöltse minden szépségével. Késő délután volt, mikor beszállt az öreg ladikba, s evezett, evezettegyre beljebb. Úgy húzta a víz a lányt, mint a mágnes, mint a féltékeny szerető, aki nem akarja,hogy elhagyja a szerelmese. Veronika elfeledkezett mindenről, elragadta a nagy azúrkékmindenség varázsa, csak végtelen nagy belső csendességet, boldogságot érzett. Így történt, hogycsak akkor vette észre a Badacsony felett emelkedő nagy, fekete felhőt, mikor már nagyon messzejárt a parttól. Veronika ismerte a tó minden rezzenését, a rémítő viharok minden jelét. Tudta, márminden késő. Ilyennek azonban még sohasem látta. Zöld karjaival, hatalmas hullámaival átöleltea kis lélekvesztőt. A lány harcolt a habokkal, de tudta, már késő. – Nem ereszt a tó. – mondtamagának megsemmisülten, boldogboldogtalanul. Mintha a pokol összes ördöge elszabadultvolna, úgy küzdött a lányért a Balaton. Mind magasabb hullámok vették körül, csúszott azoldalukon a fekete ladik. Aztán egy feltornyosuló hullám belevágott a csónakba, s lehúzta amélybe. A fütyülő, síró, jajgató szél elnyelte Veronika néma sikolyát.Egy óra múlva csendes volt a tó. Komor halászok kísérték utolsó útjára a balatonudvaritemetőben. A kőfaragó szíve majd meghasadt bánatában. Sírja fölé odaállította a nagy, szív alakúkövet. Sosem tudta elfelejteni, letelepedett a kis faluban. Sok éven át nem faragott mást, csak szívalakú köveket. Így szaporodtak el ezek a temetőben. Aki arra jár, ma is megtalálja őket. Sokfelirata megkopott már, elfakult, ki találná meg köztük Veronikáét. S ki tudja élte valamikor,vagy csak a képzelet szőtte a tündérmesét, hogy igaz szerelemmel magyarázza a szív alakúsírkövek titokzatos történetét.Lipták Gábor nyomán Csiri



Vegyes
Szvoboda indul a német szuperkrosszon
A KTMKosak Racing színeiben
Szvoboda Bence lehetőséget kap, hogy szuperkrosszon is kipróbálhassa magát. A hatszorosmagyar motokrossz bajnok ebben a szakágbanegyelőre még nem annyira tapasztalt, mint aklasszikus mxben, így csak a tanulásnak szánja a négy fordulós sorozatot. Brutális ellenfelekkel kell szembenéznie!
Nem ért véget Szvoboda Bence számára a szezon a nyáregyházi csapatbajnoki leintésével:gőzerővel készül egy igazán nagy kihívásra, anémet szuperkrossz sorozatra. Bence abban aKosak Racing alakulatban bontogathatja szárnyait, amelyben annó Németh Kornél is kezdtekülföldi pályafutását. Kornél közbenjárásával
kerülhetett be a csapatba a magyar tehetség.Bencét az ADAC SX szabályai nem engedték indulni az SX2es kategóriában, itt csak német licenszel rendelkező fiatalok állhatnak rajthoz, így a brutális nemzetközi versenyzőkből verbuválódottSX1ben fog versenyezni egy 350es KTMmel olyan nevek ellen, mint Mike és Jeff Alessi, BobbyKiniry, Tyler Medaglia, Gareth Swanepoel, Marcus Schiffer, vagy Colin Dugmore.
“Nagyon izgulok és rengeteg kérdőjel van bennem. Nem tudom mire számíthatok, korábban csakegy szuperkrossz versenyen indultam Csehországban, de az nem volt olyan brutális pálya. Valahol viszont el kell kezdeni. A mögöttem lévő szakmai stáb nélkül ez nem jöhetett volna létre. Hoffmann Balázs miattam alakította át a Dirtpark szuperkrossz nyomvonalát, Havasi Zoli egy igazánkomoly futóművet csinált nekem, Kornél a tapasztalatával segít, Horváth Lajos pedig a megfelelőtechnikai hátteret teremtette meg számomra a felkészüléshez. Most minden szabadidőmet a Dirtparkban töltöm, jövő héten kimegyek tesztelni a csapathoz, aztán Stuttgartban november 9én és10én beledobnak a mélyvízbe. Már nagyon várom!”  nyilatkozta Bence két edzés között.
További infó a verseny hivatalos honlapján: http://www.supercrossstuttgart.de/event.htmlForrás: http://mxonline.hu/szvoboda_indul_a_nemet_szuperkrosszon
Őszi "mindenjót"pite recept
Hozzávalók
2 bögre sütőtökpüré2 bögre liszt2 bögre cukor2 tojás2 reszelt vagy kisebb darabokra vágott alma1 cs sütőpordurvára tört diószőlőfahéjreszelt citromhéjmazsola
Elkészítés
Egy kisebb sütőtök felét felkockázzuk, éscukros vízben alufólia alatt sütőben puhárapároljuk. Ezt aztán pürésítjük. Lehet villával is,

vagy botmixerrel. Ha gondoljuk, ezt mégporcukorral tovább édesíthetjük.Az almákat megpucoljuk és lereszeljük, vagyapróra kockázzuk. Megszórjuk cukorral ésfahéjjal. Amíg összekeverjük a tésztát, állnihagyjuk az almákat.Egy nagyobb tálban felverjük a két tojást, és abögrével kimérhető alapanyagokat hozzáadjuk,majd összekeverjük. A kinyomkodott fahéjascukros almát hozzáadjuk, majd ízlés szerint atöbbi őszi finomságot is. A szőlőt érdemeskimagozni, lehúzni a héját és megforgatnizsemlemorzsában, majd belekeverni amasszába.A masszát kivajazottkilisztezett tepsibe öntjük,és előmelegített sütőben takarékon, óvatosansütjük. Villapróbával ellenőrizzük, de mivel elégszaftos sütemény, kicsit csalós.
Forrás: http://www.nosalty.hu/recept/oszimindenjotpite



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukatküldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter JuditPostacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.comAz esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. Ahatáridőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek adecemberi számba.Következő szám lapzártája: 2012. november 26.Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Labdarúgás
Csupán négy pontot tudott szerezni felnőtt
csapatunk az elmúlt négy fordulóban, s a
tabella tizedik helyére csúszott vissza. Ifistáink
három szoros vereség után az Öreglak ellen szép
győzelmet arattak, s jelenleg tizenharmadikak a
táblázaton.

8. forduló:
Igal  Balatonberény 4:1 (1:0)

U19: Igal  Balatonberény 1:0 (0:0)
9. forduló:

Balatonberény  Balatonszabadi 4:1 (2:1)
U19: Balatonberény  Balatonszabadi 1:3 (1:3)

10. forduló:
Szőlősgyörök  Balatonberény 0:0 (0:0)

U19: Szőlősgyörök  Balatonberény 4:2 (2:1)
11. forduló:

Balatonberény  Öreglak 2:6 (1:2)
U19: Balatonberény  Öreglak 8:1 (4:0)
A hátralévő őszi fordulók programja:

2012.11.03. szombat 13:30 óra
BALATONFÖLDVÁR  BALATONBERÉNY

2012.11.11. vasárnap 13:30 óra
BALATONBERÉNY  TOPONÁR
2012.11.18. vasárnap 13:00 óra

BALATONBOGLÁR  BALATONBERÉNY

2012.11.25. vasárnap 13:00 óra
BALATONBERÉNY – BALATONSZEMES

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek!

SLASZ Borsodi Öregfiúk Bajnokság
Öregfiúk csapatunk az ősz utolsó három
mérkőzéséből csak egyet tudott lejátszani, a
Siófok és a Balatonszárszó elleni
összecsapásokra ellenfeleink kérésére tavasszal
kerül sor.

7. forduló:
Balatonberény  Balatonlelle 4:2 (2:1)

Horváth Péter




