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Tisztelt Balatonberényi Polgárok!
A teremtő irgalma jóvoltából immár a 2012es évet is magunk mögött tudjuk. Tavaly az
előzőkhöz hasonlóan rohantunk egész évben, kerestük a boldoguláshoz szükséges lehetőségeket.
Megpihenni, megállni csak a ritka ünnepeken tudtunk. A karácsonyi várakozás kicsit
felmelegítette a szívünket, a szeretteink körében töltött órák feledtették az év során átélt keserű
pillanatokat.
Pezsgős poharak csilingelő hangjai kíséretében léptünk át az Újév küszöbén és elmondtuk a
szokásos jókívánságokat.
Lassan visszarázódunk szürke hétköznapjaink magunk és mások által megszabott korlátai közé.
Az új évben sem kívülről kell várnunk a csodát, mert az bennünk van a teremtés pillanatától
kezdve. A hallgatástól el kell jutnunk egymás meghallgatásáig, az üres fecsegéstől a tiszta
csengésű szavak kimondásáig. Újra vállalnunk kell a közösségért végzett munka örömét, a
hogyan tovább kérdésre választ kereső átvirrasztott éjszakák gyötrelmeit.
Lépést kell tartanunk álmainkkal, irányt kell szabni gondolatainknak.
Az utolsó percig hinnünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk a család, és
kisebb közösségünk fennmaradása és gyarapodása érdekében.

Tisztelettel:
Horváth László

polgármester

Újévi köszöntő

Nagy László: Adjon az Isten
Adjon az Isten
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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatalról
Tisztelt Állampolgárok!
Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei létrehozták a BALATONKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALT, amely 2013. január 1. napjával kezdi meg működését.A képviselőtestületek 2012. december 14én írták alá a megállapodást Balatonkeresztúron.
A hivatal a megszűnő Balatonberényi Polgármesteri Hivatal és Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének jogutódja.
A hivatal munkáját 18 fő köztisztviselővel látja el. A hivatal vezetője Mestyán Valéria címzetes főjegyző.
A közös hivatal létrehozásának indoka, hogy 2013. január 1. napjától azon községek, melyek lakosságszáma nem éri el a kétezer főt nem tarthatnak fenn önálló polgármesteri hivatalt, így szervezetalakítási szabadságuk e tekintetben korlátozottá vált.Balatonberény Község Önkormányzata 2012. október 31én hozta meg végleges döntését, hogyközös hivatalt kíván alakítani Balatonkeresztúrral és Balatonmáriafürdővel.
Az új hivatal alakításával kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy 2013. január 1ével a MarcaliJárási Hivatal is megkezdi működését, és azon munkatársak, akik nem lesznek a közös hivatalköztisztviselői, azok továbbfoglalkoztatására a járási hivatalban kerül sor.
A hivatalnak két kirendeltsége lesz:1. Balatonberényi Kirendeltség8649 Balatonberény Kossuth tér 1., ahol 3 köztisztviselő fogadja az ügyfeleket.A kirendeltségen a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátását, meghatározott napokon,szakügyintéző ügyfélfogadásával biztosítjuk, így szociális és gyermekvédelmi ügyek, hagyatéki ügyek, pénztári ki, befizetések adóigazgatási ügyek, a képviselőtestület és bizottságai tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását.

2. Balatonmáriafürdői Kirendeltség:Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9., ahol a képviselőtestület működésével kapcsolatos feladatokat, adminisztratív teendőket, ügyféltájékoztatási feladatokat látja el a hivatal 1fő köztisztviselővel. E kirendeltség tényleges, helyszíni működését a közösségi épület felújításátkövetően kezdi meg, előreláthatólag 2013. őszén.
A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje mind a székhelyen, mind a kirendeltségeken:
Hétfőn, szerdán, csütörtökön délelőtt 8:0012:00, délután 13:0016:00pénteken: 8:0012:00Kedden nincs ügyfélfogadás.
Hivatalunk célja, hogy Önöknek pártatlan segítői, ügyeik intézésében partner legyen.
A Hivatal elérhetőségeiről, az ügyintézésről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyi újságokbanés honlapokon.

Mestyán Valériacímzetes főjegyző



Önkormányzati hírek
A keszthelyi kórház ellátási körzetébe került Balatonberény
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy december 18tól Balatonberény Község mind a járó mind a fekvőbe
tegellátás tekintetében a Keszthelyi Városi Kórház ellátási területébe került át.
Egyúttal a marcali kórház jelezte, hogy ettől a naptól sem járó sem fekvőbetegeket nem fo
gad Balatonberényből.
A keszthelyi kórház honlapján (www.vkkeszthely.hu) további információkat találnak a keszthelyi
kórház nyújtotta egészségügyi szolgáltatásokról.
A kórház központi telefonszáma: 83/311060
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az érvényben lévő társulási szerződés értelmében az ügyeleti
ellátás (hétvégeken, illetve hétköznap 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) továbbra is a
Marcali Központi Ügyeleten lesz.
A fonyódi Egészségügyi Nonprofit Kft. főigazgatója, Dr. Metz József arról tájékoztatott, hogy já
róbetegellátásaikon továbbra is várják a balatonberényieket.
A fonyódi járóbetegellátó központ nyújtotta szolgáltatásokról az intézmény honlapján
(http://www.fonyodegeszseg.info) olvashatnak.
(Az érvényes rendelési időket az újság ezen számában is megtalálják  a szerk.)
Reméljük, hogy a változásoknak köszönhetően a legkönnyebben megközelíthető intézményben
juthatnak a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz községünk lakói.
Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Horváth László

polgármester

Hirdetmény a Bursa Hungarica pályázat eredményéről
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának
eredményéről az érdekelteket (A és B típus) értesítettük.
8 db pályázat érkezett be határidőre, melyek formailag és tartalmilag a pályázati kiírásnak
megfeleltek.

. 4 fő pályázó 5000, Ft/hó

. 1 fő pályázó 4000, Ft/hó

. 3 fő pályázó 3000, Ft/hó
támogatásban részesült.
Balatonberény, 2012. december 17.

Horváth László sk.
polgármester



Polgármester válaszol
Internacionalista község lettünk
Községünk rendezvényein – legyen az üdülőhelyi, vagy lakossági fórum , gyakran hallunk
idegennyelvű megszólalásokat. Azt természetesen mindenki tudja, hogy községünkben viszonylag
sok idegenajkú személy van.
Hogyan kerültek ide? Milyen nációhoz tartoznak? Állandó vagy ideiglenes lakosok? Hogyan sikerült
beilleszkedniök a község életébe? Mi róluk a lakosság véleménye?
Ezekre a kérdésekre kértem választ Horváth Lászlótól.
A községben közel 300 belterületi házasingatlant vásároltak meg külföldi állampolgárok. Ezzel – a
település lélekszámát figyelembevéve – országos szinten a hetedik helyen állunk. Jelenleg 121 fő
azon ingatlantulajdonosok száma, akik állandó jelleggel itt laknak. Ez a lakosság tíz százalékának
felel meg. Hasonló nagyságban vettek külterületi ingatlant, melyről azonban nincs megbízhtaó
kimutatásunk, mivel azt nem kell az önkormányzatnak nyilvántartani – válaszolta a
polgármester.
Milyen náció tagjai találhatók a községben?
Legtöbb a német és osztrák állampolgárságú, de van angol, belga, holland is. A szőlőhegyen
mindenekelőtt osztrákok építkeztek. Sokan vannak, akik nem települtek le, csak ingatlant
vásároltak a külterületen.
Községünk népszerűsége abban rejlik, hogy – a többi balatonparti településhez viszonyítva – a
mienk a főszezonban is aránylag csendes hely. Közrejátszott a sármelléki repülőtér közelsége is,
melyet mindenekelőtt az angolok vettek igénybe. Egy részüket vonzotta a naturista strand is.
Olyanok is voltak, akik korábban itt vagy a környéken nyaraltak, és akkor szerették meg a
községet. Az egyik letelepült elmondta, hogy hévízi nyaralása idején az augusztus 20–i
tűzijátékokra rendszeresen eljött, és így szerette meg a települést – tájékoztatott a polgármester.
Hogyan fogadta őket a lakosság?
Nem tudok arról, hogy konfliktus lett volna a lakosság és a más anyanyelvűek között. Sőt örültek
annak, hogy szomszédot kaptak a mellettük lévő lakatlan ingatlanba. Nagyon jól bekapcsolódtak
a község társadalmi életébe. Klubot alakítottak, énekkart szerveztek, nevezetes ünnepekkor
műsorukkal gazdagítják a rendezvényt. Sőt a kórus tagjai között találkozhatunk
Balatonszentgyörgyön és Cserszegtomajon élőkkel is. Sokan tagjai a helyi nyugdíjas egyesületnek,
aktívan részt vesznek annak munkájában.
Letelepedésükkel a polgármesteri hivatal munkája a nyelvi nehézségek miatt bonyolultabb lett. Az
ügyintézés így is zavarmentes, mert az idegennyelvet beszélő magyar állampolgárok szívesen
segítenek.
Külföldi kapcsolataik révén anyagi segítséget is nyújtanak a községnek. Legutóbb egy
teherautónyi különböző dolgot kaptunk, melyek között gyógyászati kellékek, felszerelések,
segédeszközök, az óvodának játékok, a fiataloknak sportfelszerelések, a rászorulóknak
ruhaneműk voltak  fejezte be tájékoztatóját Horváth László polgármester.

Ujj Imre



Események

Megtelt a Művelődési Ház a karácsonyi műsorra
Rég nem látott nagy érdeklődés mellett került sor Balatonberény Község hagyományos karácsonyiünnepségére. A Művelődési Ház zsúfolásig telt nagytermében előbb Barjákné Martin Judit, az intézmény vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Horváth László polgármester tartott ünnepibeszédet.Az ünnepi műsor Óhidi Levente zongorajátékával indult (ő saját szerzeményét adta elő), majd azóvodások remek dalosversestáncos összeállítása következett, s aratott nagy közönségsikert.A legkisebbek után az Országh testvérek és tanáruk, Koczkás Magdolna lépett színpadra, hegedűés furulya hangjain szólaltatva meg karácsonyi dallamokat. Községünk németajkú polgárainakénekkara német és (nem kis meglepetésre és nagy ovációt kiváltva) magyar nyelvű ünnepi énekekkel lepte meg a nagyérdeműt. Őket a Csiribiri Diákszínjátszókör karácsonyi darabja követte,amely a három királyok történetét dolgozta fel. A színdarabban közreműködött a Nyugdíjas Egyesület dalköre is, akik a darab végeztével önállóan is felléptek ünnepi dalcsokrukkal.Végül  de nem utolsósorban  hagyományainknak megfelelően az Osvald Bálint vezette hagyományőrző fiatalok Berény tradicionális bábtáncoltató betlehemes játékát adták elő, kiérdemelve avastapsot.Természetesen a rendező civil szervezetek önkénteseinek köszönhetően idén is forralt bor, tea ésaprósütemény várt minden résztvevőt a polgármesteri hivatal parkolójában. Itt végre volt alkalombeszélgetni egy kicsit, s falubeliek kívántak egymásnak békés, boldog karácsonyt. Azt gondolom,az utóbbi évek talán legszebb, legmeghittebb hangulatú falukarácsonya volt az idei, s ez természetesen annak a soksok önkéntesnek köszönhető, aki munkájával segítette e gyönyörű este megvalósulását. Ezúton is köszönet érte! www.balatonbereny.hu

Az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány rendezvényére érkeztem a berényi Művelődési Házba, ahol nagyon sokkisgyermek várt rám. Az alapítvány aktivistái és családtagjaik vidám hangulattal, forró teával és aprósüteménnyelkedveskedtek az egybegyűlteknek. Külön dicséretet érdemelnek azok a lurkók, akik segítettek az én kelekótyamanócskáimnak a rájuk háruló nehéz feladat megoldásában. Örömömre szolgált a sok vers és ének, ami a kicsikszájából elhangzott! A 1214 évesek produkciója különösen tetszett! A piros ruhába öltözött lányok táncjátékateljesen lenyűgözött! Bencének üzenem, 2013ban feltétlenül hozza magával, azt a bizonyos levelet!Üdvözlettel: Mikulás

Köszönetnyilvánítás
A Balatonberény az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány ezúton mond köszönetet valamennyicivil szervezetnek és magánszemélynek, akik étel, ital, ill. pénzbeli hozzájárulásukkal valamintfizikai segítségükkel támogatták a karácsonyi ünnepség után megvalósuló vendégséget. Örömmel látjuk, hogy évről évre egyre nagyobb érdeklődés övezi a község karácsonyi rendezvényét ésaz azt követő kis „zsúrt”.Még egyszer hálás köszönet minden adományozónak, és ezúton kívánunk sikeres, egészségbenés szeretetben gazdag új esztendőt a Balatonberény Tükörkép valamennyi olvasójának!Bató Bernadett, a Kuratórium elnöke
Sajnos azonban némi kellemetlenség is beárnyékolta a falukarácsonyi vendégséget. Alapítványunk néhány évvel ezelőtt kerámiabögréket vásárolt éppen abból a célból, hogy a karácsonyivendégségek alkalmával a lakosság abból kortyolgathassa a forralt bort és a teát. Az elmúlt évektapasztalata azt mutatta, hogy minden alkalommal „eltűnt” egykét bögre az ünnepség végére.Nem lepődtünk meg rajta, mondhatni, ennyi veszteséggel számoltunk már akkor, amikor a bögrék vásárlása mellett döntöttünk.A mostani vendégség alkalmával azonban sajnálattal észleltük, hogy több mint 10 db bögrének„kelt lába”…Tényleg ennyire szegények lennének, akik zsebre tették őket, hogy még olyanoktól is lopnak,akik megvendégelik őket ingyen, viszonzás várása nélkül? Elkeserítő, hogy ilyen helyen, ilyen világban élünk, az pedig még szomorúbb, hogy az eset legnagyobb vesztesége valójában nem abögrék hiánya, hanem az egymásban való bizalom megrendülése. Ha lehetne egy kívánságom azújévre, az az lenne, hogy próbáljunk meg kicsit jobban odafigyelni a másikra, és ne éljünk visszaegymás jóindulatával!



A Somogy Megyei Kormányhivatal közleménye
Járási hivatalvezetők kinevezése
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszterdecember 17én hétfőn ünnepélyes keretek között kinevezte a járási hivatalok vezetőit.Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdi megműködését a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként, hogy a megyeiszintén alacsonyabb államigazgatási feladatokat ellássák. A járási hivatalvezetők – köztük a8 somogyi szakember  ma tették le az ünnepélyes esküt Budapesten, a Millenárison.
A járási hivatalvezetőket a megyei és fővárosi kormánymegbízottak javaslatára a közigazgatási ésigazságügyi miniszter nevezi ki határozatlan időre. A járási hivatalvezetők feladata az lesz, hogy ajogszabályokban és belső szabályzatokban a hatáskörükbe utalt feladatokat ellássák, biztosítsáka járási törzshivatal és szakigazgatási szervek feladatellátását, a hivatal működéséneküzemeltetetést, s ők gyakorolják a munkáltatói jogokat a járási hivatal és szakigazgatásiszerveinek kormánytisztviselői felett.
A hivatalvezetők kiválasztásánál a cél az volt, hogy szakmailag felkészült, közigazgatásban jártasvezetők kerüljenek a hivatalok élére. Kinevezésük feltétele a felsőfokú végzettség és legalább 5 évközigazgatási gyakorlat, amelybe beleszámít az országgyűlési képviselői tevékenység és apolgármesteri tisztség betöltése is.
A kinevezett járási hivatalvezetők átlagosan 12 éves közigazgatási gyakorlattal rendelkeznek.Közel kétharmaduk jogász végzettségű, s több mint 60an a jegyzői munkát cserélik fel ajárási hivatal vezetésére. A most kinevezett vezetők 52%a nő.
Hét közülük jelenleg országgyűlési képviselő, ők a következő választásig megtarthatjákmandátumukat, azt követően a két tisztség összeférhetetlen. Tizenegyen polgármesterek, ők atörvény értelmében  lemondanak polgármesteri tisztségükről.
Mint ismert, a járások kialakításáról tavaly szeptemberben döntött a kormány, a közigazgatásátfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a Jó Állam kialakításának egyik fontos állomásaként. Acél az volt, hogy olyan modernkori járások jöjjenek létre, melyek hozzájárulnak a maiközigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan működőterületi közigazgatás létrejöttéhez.
A járások kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárokszámára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és ajelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg.
A januárban induló járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmiés gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatásiügyek intézését veszik át a településektől. Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatásiszervként fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrzőhivatal, a járási földhivatal, a járási munkaügyi kirendeltség.
A Somogy megyei járási hivatalvezetők:
Barcsi Járási Hivatal: Racsek JózsefCsurgói Járási Hivatal: Maronics GáborFonyódi Járási Hivatal: Dr. Nagy SzabinaKaposvári Járási Hivatal: Dr. Kimmel JózsefMarcali Járási Hivatal: Lipták Rita MártaNagyatádi Járási Hivatal: Dr. Trefeli KatalinSiófoki Járási Hivatal: Dr. Huszárné dr. Bodor TündeTabi Járási Hivatal: Dr. Sütő Bernadett
Kaposvár, 2012. december 17. Tisztelettel:Juhász Tibor kormánymegbízott megbízásából Soóky Krisztina, kabinetvezető



Egészség tükrében
Kedves Olvasóim!
Szeretnék mindenkinek nagyon BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNI, és remélem, hogy mindenkinek a
2013as év a legjobbat hozza, mind egészségben, mind szerencsében és természetesen mind
szerelemben!
A januári lapszámot szeretném még arra használni, hogy pár nagyobb, felszereltebb, jobban
megközelíthető gyógyszertár címét, telefonszámát megadjam.
Mivel sokan találkozunk azzal a problémával, hogy bizonyos gyógyszerünk nincs készleten, csak
megrendelésre tudják beszerezni, és ez nem csak a helyi patikára igaz, hanem a városiakra is már
sajnos, ezért remélem, segítség, ha itt összegyűjtve meglesz.
Így lehetőségünk lesz, mielőtt útra kelünk, hogy felhívjuk őket és megkérdezzük, hogy vane
készleten nekik, vagy esetleg tanácsokat kérhetünk a szedéséről, mellékhatásáról, vagy hogy
azonose a már előtte szedett gyógyszerünkkel (gondolok itt: hatóanyaga ugyanaz, csak a gyártási
név más).

Király Ildikó



Emlékeim
(Régi szokások)

Karácsonyi ünnepkör.  Az éjféli misére szinte az egész falu lakóssága elment. Nagy
eseménynek számított, ha már a szüleink 7 éves korunkban megengedték, hogy részt vehessünk
ezen a szt. misén. Napjainkban is az egyik legünnepélyesebb, és a leglátogatottabb szentmise. Ezt
a nagy ünnepet előzte meg az adventi időben végzett Szt. Család járás. Még az én
gyermekkoromban is házaknál végezték. A szállást kereső Szt. Család tiszteletére 9 család
összeállt. Karácsonyig, december 15től kilenc estén át a Szt. Családnak, ill. A Szt. Családot
ábrázoló képnek másmás ház (Család) adott szállást. Emlékeim egyik legszebbike, amikor ezen
szokást évrőlévre megismételve Baranyai Mártonné sz.: Benke Etelka (Telka néni) az ájtatosságot
végezte a mi körzetünkben. Ő volt a mindenkori előimádkozó a templomban, és nagyon szépen
tudott énekelni. Ezen az estén az előkészület hasonló a karácsony esti „vigília est” ünnepi
készülődéseihez. Kitakarítják az egész lakást (ez már a karácsonyi nagytakarítás), a vacsora is
korábban van azokon az estéken. Alig befejezték a vacsorát a háziak, máris felhangzik az utcáról
az ének: „Szállást keres a Szt. Család, de senki sincs ki helyet ád...” beköszöntő és többi éneke.
(Több csoport is járt ekkor a faluban.)
A „nagy ünnepeket”, így a Karácsonyt is bensőséges családi ünnep jellemezte. A család távollévő
tagjai ilyenkor nem utazást, kirándulást terveztek, nem szórakozó helyeket kerestek fel, hanem
hazatértek a szülői házhoz, és a család többi tagjával együtt ünnepeltek. A régi időkben, de még
az én gyermekkoromban sem volt szokás karácsonykor ajándékot adni. Egyegy új ruha, vagy
kabát (ami fontos volt, óhatatlanul kellett), a nagymamától néhány piros alma, s zsebkendő volt az
ajándék. Nem volt olyan kultusza az ajándékozásnak, mint napjainkban.
Karácsonyfa mindig volt, még a nehéz időkben a II. vh. előtt és után, sőt a Rákosirezsim idején is.
Vászon abrosszal leterített „sublot”1 vagy „kászli”2 tetejére volt elhelyezve. Szaloncukrot – a
háború után, és az 1950es években  nem lehetett kapni. A korábbi évekből a szalon cukor
papírját (az ezüst vagy arany papír részét körömmel kiegyenesítették) eltették ezekre az ínséges
karácsonyokra. Házilag főztek szaloncukrot, s ebbe csomagolták. (Nekünk, amikor még kicsinyek
voltunk, több karácsonyra Jalsoviczky Andrásné, Erzsi néni főzte. Ő nagyon értette ennek a
szaloncukornak az elkészítését.)
Karácsonyra az asztal alá elkészítették a „barmok jászolyát”. Szénát tettek le, melyre ahol ló volt
a kantárt fektették, ahol tehén fogat volt ott pedig az igaszeget, vagy az egész igát bevitték. Ez a
lakásban volt vízkeresztig, és ezt a szénát osztották el a számosállatok között, hogy ezt fogyasszák
el először. Ezt az állatok egészségének védelmében tették, hogy a betlehemi kis Jézus óvja meg
őket minden bajtól.
A berényi „Bábtáncoltatós Betlehem” híres volt a környéken. Több generáció is betanulta, és
karácsony előtt házról házra jártak, bemutatták a betlehemes játékot. Olyan nem volt, hogy egyes
családok ne engedték volna be Őket. A régi balatonberényi Betlehemet Kánya Berta bácsi
készítette, mely most a kaposvári múzeumban van. A betlehemezést karácsony előtt egy héttel
kezdték el. E betlehemes játékot több ízben is filmre vették. Első ízben Gáts Tibor
kezdeményezésére Kétszeri Ambrus bácsi házában, majd Együd Árpád népzajzos a balatonberényi
templomban. (Mindkettőről készült fénykép). Ma már csak az éjféli mise előtt, valamint a
művelődési házban a falu karácsonyán mutatja be a fiatalok egy csoportja. A házakhoz való járás
 tudomásom szerint  teljesen megszűnt.
Szent este a faluban élő pásztor emberek végig vonultak az utcán, és a korbácsukkal
durrogtattak, és karácsonyi énekeket énekeltek. Azok a gazdák, akiknek számos állata járt ki a
legelőre, el is várták Tőlük, hogy személyesen is kívánjanak boldog karácsonyt. Ekkor a házigazda
ajándékot (bort, almát) adott át nékik.
Karácsony után (december 27én) János napkor szokásban volt a házigazdák körében, hogy a
János nevűeket felkeresték az istállóban, (reggel az állatok etetése után) és a köszöntés után
pálinkával koccintottak egymás egészségére.



A köszöntő (viccesen) így szól:
János napja ma vagyon,
Kecske ugrik a fagyon.

Isten, Isten!  olyan sokan vagyunk,
Hogy még az Úr Isten is János!!!

Egészségünkre!
Az egyház pedig bort szentel ezen a napon szent mise keretében.
Aprószentek ünnepe. – (december 28.) Ezen a napon korbácsolás volt szokásban, melyet délre
feltétlenül be kellett fejezni, mert addig volt szabad. Iskolás gyermekek is szoktak járni, de inkább
legények körében volt szokás. A nagylányos házhoz mentek, és a család összes női tagját
megkorbácsolták. Előfordult, hogy ezt nagyon durván végezték és meglátszott a helye, ugyanis ez
a korbács fűzvesszőből készült. Volt „négysoros”, és „nyolcsoros”. A nagyobb ütések alkalmával
csípett. A korbáccsal csak az „áldozat” fenekére volt szabad ráütni, s ha valaki ezt az íratlan
szabályt megszegte, a korbácsolttól annyi ütést kapott vissza.
A korbácsolás ideje alatt a következő versikét mondták:

Hála Isten megérhettük aprószentek napját,
Aggya édes Jézusunk többeket is megérhessünk,

De ne illen búval, bánattal, hanem jó, és örvendetes napokkal.
Jó légy, friss légy, „porzsávás”3 ne légy, keléses ne légy!
Vízér künnek borér menny, borér künnek vízér menny!

Alá künnek főnek menny, főnek künnek alá menny!
Jó légy, friss légy, egészséges légy, szófogadó légy!

Attól függött, hogy kit korbácsoltak, úgy cifrázták a mondókájukat a legények.
Nagylányoknak, asszonyoknak:

Jó légy, friss légy, jó dolgos légy, jó főző légy, el ne égesd a rántást.
Vagy gyermekeknek:

Jó légy, friss légy, jó tanuló légy, stb.
Szilveszter.  Az év búcsúztatása nem tartozott az év legnagyobb ünnepei közé, annak ellenére,
hogy mindig volt szilveszteri bál a falunkban. Ezek a bálok az ún. „batyusbálok” voltak. A
nagylányok a szülők, de mindenképpen az édesanyjuk kíséretében mehettek el a bálba. A lányos
család vitte a pogácsát, süteményt (batyut), a férfiak az italt.
1.) Sublot =A mai komód elődje. A bútor teljes szélességében, és mélységében 4 fiókkal. Ruha
tárolására használták.
2.) Kászli = A konyhaszekrény elődje. Alul 2 ajtós, felül teljes szélességében, és mélységében egy
fiók. Alul az edényeket tárolták, míg felül a konyharuhák, vászonabroszok, (sodrófa) voltak.
3.) Porzsávás = keléses, kiütéses
(A Szt. Család járás, és a Bábtáncoltatós Betlehemezés (eredeti berényi) teljes szövegét –
hely hiány miatt  itt nem áll módunkban közölni!) (Folytatjuk.)

Kovács (Hugi) Ilona
helytörténet kutató



A Balaton Berényi KALOT Népfőiskola története
Közvetlenül a II. világháború kibontakozása előtt a Katolikus Egyház a pápa hozzájárulásával, aPüspöki Kar támogatásával, világi személyek, politikusok bevonásával, közreműködésével egy újmozgalom indult hazánkban a KALOT, és a KALÁT.A KALOT katolikus legény egyletbe vonta be az ifjúságot, főleg a leventéket, de a cserkészeket is.A KALÁT a katolikus leányokat tömörítette egyletbe. A KALOT 1937ben megjelent „Vezérkönyv”ben ismertette programját és célját: „Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Életerős népet! Önérzetes magyart!”A közölt programok mögött valójában egy új párt alakult meg. Céljuk az volt, hogy a Népfőiskolákkeretein belül „A boldogabb! Szebb világért!” harcban edzett ifjakat képezzenek ki. E cél elérése
miatt militarizálták a leventéket. Bár 1943 – 1944ben aKALOT a Nemzeti Parasztpárttal közös parasztpárt szervezésén gondolkodott, de az Ideiglenes Nemzeti Kormány1946ban megszüntette a KALOT mozgalmat. A BalatonBerényi KALOT Népfőiskola megalakulásának dátumátsajnos nem ismerjük.Fontosabb viszont, hogy a „Balatonberényi Népfőiskolafelállítását megboldogult gr. Hunyady József és fia gr.Hunyady László tették lehetővé azáltal, hogy egyik legszebb villájukat és hozzátartozó épületeit átengedtékMozgalmunknak népfőiskolai célra.”(Kép: B.B. KALOT Népfőiskola)
A bentlakásos Népfőiskolák célja.Mindkét katolikus egylet tagjainak tudását reál és humán ismeretekkel gazdagítani.A Legény egylet tagjai a nyolchónapos bentlakásos idő alatt elméleti és gyakorlati oktatást kaptaka modern gazdálkodás ismereteiből. Lőgyakorlattal (a Nefelejcs utcai homokbányában) egybekötött katonai kiképzést is kaptak.A falusi leányok gazdaasszony tanfolyamon tanultak meg főzni, de indítottak varrótanfolyamot is. Balatonberényben a szépkorúak közül még élnek olyan férfiak, nők akik tagjai voltak a KALOT mozgalomnak.

Forrás: Balogh Margit. A KALOT és a Katolikus társadalom politika. 1935. – 1946.Adatközlők: Horváth László Balatonberény polgármestere. Balaton Berényi KALOT Népfőiskola korabeli négyoldalas évszám nélküli szöveges és képes kiadványa.Benéné Mariska néni. KALÁT tagként értékes információk tárházával rendelkezik. A varrótanfolyam eredeti képe az ő tulajdonában van.† Garainé Irénke néni. (Adatfelvétel 2000. október 11én történt.) Irénke néni, mint KALÁT tag megőrizte a mozgalom kitűzőjét, jelvényét. A jelvény: Kör alakú, alapja fehér zománc, zöld színű zománc csíkkal kerítve. Alsóharmadban egy egyenlő szárú kereszt, melynek csúcsán egy kalász van barna vonalakból. A jelvény négy harmadában balról I; H; S; V; betűk vannak. A kereszt szárainak metszés pontjában egy szív van ábrázolva.Köszönetet mondunk a falu közössége nevében, hogy az adatközlők jóvoltából mi utódok megismerhettünk egy szeletet a falu múltjából. E.B.L.A.

Balatonberényi KALÁT varrótanfolyam tagjai (19401946)



Múltidő
Balatoni hajózás

A halászok bödönhajói a Balaton legkorábbi vízi járművei. Egyetlen tölgyfa törzséből faragott
ladikok ezek, amelyekben legfeljebb két ember fér el. Az áruforgalmat két, deszkákkal
összeerősített bödönnel bonyolították le. Az így kialakított fedélzeten szekereket is biztonságosan
szállítottak. A török időkben élénkül meg a hajózás a tavon; vitorlás és evezős sajkák járnak a
vízen, embereket, lovakat és hadianyagot szállítanak egyik várból a másikba. A Balatonnak fontos
szerepe van a maradék ország védelmében. A hatalmas vízterület, melyet széles mocsáröv vesz
körül, 130 esztendőn keresztül természetes erődként állt ellen a hódítóknak. A tó északi része
mindvégig magyar kézen maradt. A törökök Balatont járó gályái főleg a déli oldalon csapnak le a
tó közeli településekre. Vitorlás és evezős hajóik Fokon, a Sió kifolyásánál állomásoznak, egyegy
naszádjuk 6080 embert bír el lovastul. A foki kikötőben ezer emberre való hajóarzenál lelhető fel.
Az oszmán kitakarodása után majd egy évszázadig nincs hajózás a tavon. A vízi szállítás előnyeit
a keszthelyi Festetics család ismeri fel elsőnek. A XVIII. század végén Fenékpusztán valóságos
hajóarzenált létesítenek, elsősorban áruszállító bárkákból. A legnagyobb és legszebb balatoni hajó
a „Phoenix” nevet viseli. A tengeri vitorlásokhoz hasonló kétárbocos fregattot – amely a
vitorlamesteren kívül 24 evezőst foglalkoztat – somogyi tölgyfából trieszti hajóácsokkal építteti
meg Festetics György. A gróf halála után 1821ben elbontják, s lezárul a Balaton első nagyobb
hajózási időszaka.

Némi élénkséget adnak a tónak a két part között járó kompok. A fontosabb átkelőhelyek:
Fenékpuszta  Balatonberény, Kővágóőrs – Boglár, Akali – Őszöd, valamint Szántódpuszta –
Tihany között alakulnak ki. Ez utóbbi a legjelentősebb, a Benedek rendi szerzetesek tulajdonában
van, az akali rév a piaristáké, a kővágóőrsi a Jankovichoké, a berényi a Festeticseké. Egy 1827
ből származó beszámoló így írja le az átkelést Tihanyból indulva: „Tengerre emlékeztető vitorlás
hajók viszik itt az utast Somogyba, s nagyon segítenek rajtok szélvészes időkben, midőn itt
rendszerint 3 óráig tartván az átkelés, az útasok többnyire magok kéntelenitenek 1, 2 révész
ügyelése alatt a hajót hajtani.” A balatoni révészek kemény munkát végeznek. Viharedzett
legények ők, akik a szekerekkel, állatokkal, utasokkal megrakott kompot hosszú szárú evezőikkel
áthúzzák egyik partról a másikra. Az 1777ben vízre bocsátott „Szent Kristóf” vitorlával és négy
evezővel hajtott dereglye. A később szolgálatba állított ún. Nagyhajó 20 m hosszú és 6m széles.
Ebbe 5 szekér, 10 ló vagy 19 szarvasmarha fér. Erősebb viharok idején szünetel a komp forgalma.
A kompoknak nincs menetrendjük, ha a túlparton időznek, nappal füst, este tűzjelzéssel hívják
át. A fenéki révnél Festetics gróf Helena lánya emlékezetére egy kőszobrot állíttat fel, mely
„kellemetesen idvezli” az átkelőket.1815ben négy igen jó hajó közlekedik, melyek állandóan
jönnek, mennek. A révészgazda csak a parasztoktól és a kereskedőktől szed viteldíjat. „A rangbéli,
azaz nemes ember nem szólítható fel, hogy fizessen, még szekere és lova után sem.”

A Kisfaludy gőzös 1846. szeptember 21én, Széchenyi születésnapján tette meg a próbaútját a
tavon. Keszthelyről, Keneséről és Alsóörsről szállította a vendégeket Füredre. 1861ben a Déli
Vasút közelebb hozza a Balatont a világhoz. 1863tól már Siófok és Füred között közlekedik.
Utolsó útját 1887ben tette meg. 1888. október 21én alakult a Balatoni Gőzhajózási
Részvénytársaság. 1889 júniusában indult útjára a Kelén, melyet később Barossra kereszteltek,
mikor is két újabb gőzhajót a Helkát és a Kelént vízre bocsátották. Ez a három hajó közlekedik
1909ig, mikor is felavatják a 120 lóerős Kisfaludy csavargőzöst. 1927ig négy új hajóval
gyarapodik a Balaton: Csobánc, Szigliget, Csongor és Tünde.

A második világháború végén, 1945. március 24én, a visszavonuló németek a balatonfüredi és
a révfülöpi kikötőben felrobbantották és elsüllyesztették jóformán a teljes balatoni hajóállományt.

(Forrás: Antalffy Gyula: A reformkor Balatonja) Csiri



Legendák
Török a Balatonon
Ali Korbudzsinak hívták a török sereg vezérét. A nép csak a „foki” bégnek nevezte, mivel flottája

Fokon horgonyzott, ahol az iszapos medrű Sió a Balatonból kifolyik.
Félreverték a harangokat Szigligeten, Réhelyen, Tomajon, Tördemicen, ahogy meglátták a

közelgő flottát. Jön a török! Fuss, amerre látsz! – zúgták a harangok egész Badacsonyig a
figyelmeztetést. Tóti Lengyel Gáspár fogcsikorgatva, tehetetlenül nézte végig a bástyáról a szabad
rablást. Három markos katona cibálta elébe Darabos Ferkót, kinek jegyesét elhurcolták a törökök.
– Eresszetek! Utána megyek! – ordította magán kívül. – Nyugodj meg, fiam. A biztos halálba
rohannál, ezzel nem segítesz Rozinak. – csillapította a várkapitány. – Akkor legalább engedj
sajkába ülnöm, hogy kikémleljem, mi lesz Rozival, s hírt hozzak a török megmozdulásairól is. –
nyugodott meg Ferkó. – Ez már okos beszéd, fiam. – eresztette útjára a kapitány. Így történt, hogy
a lófarkas gályák távozása után egy kis könnyű sajka evezett ki a nádasból, s eredt a flotta
nyomába. Ali Korbudzsi lóhátról figyelte a hajók lehorgonyzását, majd a vezérhajóra vitette magát,
ahol meghallgatta a beszámolót. A hadizsákmány között hátrakötött kezű lány kuporgott. – A
lányt választom. Oldjátok le róla a kötelet, s vigyétek a hajómra! – fordult a janicsárhoz. Rozit
eloldozták, erős kezek megragadták, s taszigálni kezdték a pasa után. Éles sikoltás szakadt fel a
torkán, ahogy tudatosult benne a sorsa. Ferkó sajkája ekkor siklott a körbe kötött flotta mellé.
Megmarkolta tőrét, s felosont az első hajóra. Maga sem tudta miért, borotvaéles tőrével elhasította
a kenderkötelet, mellyel a hajókat egymáshoz kötötték. A vezérhajóhoz érve megpillantotta a
zokogó Rozit, egy fényes öltözetű török katonával szemben. Ferkó leborult a piros szattyánbőr
csizmák elé. – Fényes padisah, Darabos Ferkó a nevem, a dicső budai pasa küldött a
szolgálatodra. – szólt pergő török nyelven. – Mutasd be ügyességedet, hogy valóban méltó vagy a
szolgálatomra! – szólt a bég. Ferkó legalább tíz emberre való tudományt felsorolt. Állította, a
felhők színéből meg tudja jósolni az időjárást, a Balaton fodraiból ki tudja olvasni, érdemese
kivetni a horgot, s hogy mi fog ráharapni arra. Elmondta, hogy egyformán jól tud vívni, lovagolni,
nyilazni, muzsikálni. – Állj! – szakította félbe a bég. – Van itt egy hangszer, amit nem ismerünk.
Szólaltasd meg! – ezzel egy nyenyerét adott a kezébe. – Ez egy igen bonyolult hangszer. Én csak
hét olyan emberről tudok, aki ezen tud játszani. Az egyik én vagyok! – tette kezét a húrokra. –
Ezért a gyönyörű muzsikáért kívánhatsz tőlem valamit fiú!  állt fel a bég. – Ezt a lányt add
nekem!  mutatott Rozira. De, ahogy felemelte kezét, kicsúszott a kés ruhája ujjából, pont Rozi
elé. A foki bég felbődült, a janicsárok pedig az árbochoz kötözték, majd elvonultak. A tőrről viszont
megfeledkeztek, amit Rozi a lábával félrerúgott, a zsákmány közé. Ezzel szabadította ki saját
magát, s Ferkót is. A tőrt szorongatva nesztelenül menekültek. Ferkó a vezérhajó kötelét is
elnyisszantotta. Érezte, a megerősödő szél kisodorja a hajót a kikötőből. A foki kikötőben a szél
hatására a hajók nekiütődtek egymásnak. A horgony tartotta őket, elszabadulni nem tudtak. A
szél viharrá erősödött, az ideoda csapódó hajók törtékzúzták egymást. Mire elvonult a vihar,
nem maradt használható hajója a török hadnak. De a gályáknak is csak tört árboca látszott ki a
vízből.

A vihar derékba kapta Ferkóék hajóját is a Balaton közepén. Hat órán keresztül hánykolódtak a
viharos vízen. Aztán elült a szél, s könnyen megközelíthették Szigligetet.
Az óvárból látták a közelgő hajót. Vízre szálltak a naszádosok, könnyű csatának ígérkezett a
magányos vízi jármű. Ferkó fehér ingéből zászlót kötött. Darabos Ferkót lóháton, éljenezve kísérte
fel a várőrség, s a helyi lakosság a várba. Ali Korbudzsi bosszút esküdött Szigliget ellen, de egy
évébe is beletelt, mire helyreállíttatta a flottát. Addigra azonban megerősítették Szigliget védelmét
is, s bár a török hajók nagyobbak voltak, a balatoni sajkások jobban győzték tudással és
vitézséggel. A szigligeti vár nem jutott török kézre.

Lipták Gábor nyomán Csiri



Fonyódi járóbeteg ellátás  rendelési idők



Keszthelyi programok

Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.huEmail: jegy@balatonszinhaz.huNyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00péntek 10.0012.00 és 12.3014.00valamint az előadások előtt 1 órával

Színházi előadások a Balaton Színházban
Január 2223. (keddszerda) 19.00Felnőtt bérletes előadásokELVESZETT PARADICSOMszínmű Turay Ida SzínházJegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Február 6. (szerda) 14.00Ifjúsági bérletes előadásEMIL ÉS A DETEKTÍVEKzenés nyomozás Pannon Várszínház
Hangversenyek, KONCERTEK

Január 29. (kedd) 19.00Felnőtt hangversenybérletLISZT FERENC KAMARAZENEKARÜnnepi hangverseny az együttes fennállásának50. évfordulója tiszteletére.Jegyár: 2.300 és 2.700 Ft, diákjegy: 900 Ft
Egyéb rendezvények

JanuárfebruárVárosi strandKeszthelyi JégkarneválJátékos vetélkedők, jeges sportbemutatók,jelmezverseny szórakoztató műsorok…Megfelelő időjárási körülmények esetén!
Január 17. (csütörtök) 19.00Balaton Színház, színházteremSTAND UP COMEDY ESTKőhalmi Zoltán és Szupkay ViktorJegyár: 2.500 Ft

NYITOTT SZEMMELElőadások a művészettörténet, a filozófia, avallástörténet és a történelem témakörökből…Február 1. (péntek) 17.00GYERMEKKORI VISELKEDÉSZAVAROKHOMEOPÁTIÁS KEZELÉSI LEHETŐSÉGEElőadó: Dr. Kürti Katalin gyermekgyógyász,homeopata
Világjáró KlubFilmvetítéssel egybekötött élménybeszámolókexpedíciókról, filmforgatásokról, utazásokról,kalandtúrákról...Január 7. (hétfő) 18.00VenezuelaFúvócsöves indiánoknál az Orinocoforrásvidékén.Előadó: Elter Károly utazásszervező, fotós

TájakKorokMúzeumok EgyesületKőrösi Csoma Sándor Klubjának előadásaiJanuár 11. (péntek) 16.00Balatoni MúzeumMAGYARÖRMÉNYEKElőadó: Boros Lászlóné dr. Lakos Kornéliagyógyszerész
Január 25. (péntek) 16.00Balatoni MúzeumKÉT NEMZET HŐSE: ASBÓTH SÁNDORElőadó: Tar Ferenc tanár, történész

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUBIsmeretterjesztő előadások egészségmegőrzésről,gyógymódokrólJanuár 25. (péntek) 17.00BETEGSÉGEKNEK TŰNŐ ÁLLAPOTOKElőadó: Dr. Lenkei Gábor orvos
CSALÁDBARÁTKERTBARÁT KÖRElőadások kertészeti, növénytermesztési témakörbenJanuár 18. (péntek) 16.30JELES BOR ÉS PÁLINKANAPOK AZ ÉVBENElőadó: Komoróczi Lajos
FILMKLUB a Balaton SzínházbanJanuár 11. (péntek) 17.00AZ UTOLSÓ HEGYCSÚCSszínes, magyarul beszélő spanyol dokumentumfilmJegyár: 500 Ft

CSALÁDI PROGRAMOKJanuár 19. (szombat) 16.00GKMK, nagyteremCSALÁDI DÖNGICSÉLŐJátszóház gyermekeknek„Az emberek és a madarak kenyere”Vezeti: Fehér Csaba
Január 19. (szombat) 17.00GKMK, nagyteremTÁNCHÁZ MINDENKINEKgyermekeknek és felnőtteknekZenél: a Boroszlán Népzenei Együttes
Január 19. (szombat) 20.00GKMK, nagyteremHÁZASOK TÁNCKÖREMagyar néptánc kizárólag pároknak.Vezeti: Hintalan László és felesége

Minden hónap harmadik csütörtök 17.00Balaton SzínházFIMOTA KLUBSzülő és pedagógustréning a FIgyelemzavaros,MOtorosan nyugtalan és TAnulási nehézségekkelküszködő gyerekeket nevelők, oktatók számára.Vezeti: dr. Kovácsné Mozsolics Melinda ésLengyel Adél Eszter
Minden hónap utolsó kedd 17.00Balaton SzínházPALEOLIT KLUBElőadások a téma szakértőitől, a paleolittáplálkozás iránt érdeklődők tapasztalatcseréje,információk megosztása receptekről, azélelmiszerek beszerzéséről stb. (cukorbetegeknek,magas vérnyomásban ill. autoimmunbetegségben szenvedőknek, gyermekvállalás előttálló PCOSben szenvedő hölgyeknek,túlsúlyosaknak stb.).Vezeti: Ruff Jánosné



Vasúti menetrend



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 afebruári számba. Következő szám lapzártája: 2013.január 25.Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.




