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Az 56os forradalom 60. évfordulóját ünnepelte községünk

Az 1956os forradalom 60. évfordulójához mél
tón ünnepelt október 23án délelőtt Balatonberény
lakossága.

Fél kilenckor ünnepi szentmisével kezdődött a
program, melyet a keszthelyi Kis Szent Teréz Ba
zilika lengyel plébánosa, Pawel Denisiewicz atya
celebrált, aki tiszteletét fejezte ki a magyar 56os
hősök előtt, és elmondta, hogy Lengyelország 
egykori szocialista országkénti – hasonló helyzete
miatt ő maga is átérzi a forradalom szellemiségét.

Ezután került sor az ünnepségre, mely a Bala
tonparti 56os emlékműnél zajlott. A ködös, ba
rátságtalan idő ellenére szép számú közönség
gyűlt össze a megemlékezés helyszínén. Elsőként
a balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri Bár
dos Lajos kórus női karával közösen énekelve
hangzott el a Himnusz, majd a zalaegerszegi He
vesi Sándor Színház két színművésze vette át a
szót: Hertelendy Attila nagy átéléssel szavalta el
Tamási Lajos Piros a vér a pesti utcán című ver

sét, valamint Debrei Zsuzsanna ajkairól felcsen
dült a Bródy János Ha én rózsa volnék című dala.

Ezt követően a balatonberényi kötődésű Nav
racsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért,
kultúráért, ifjúságért és sportét felelős biztosa
osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűl
tekkel. Beszédében a forradalom és szabadság
harc által képviselt eszmék, célok jelentőségét
hangsúlyozta. 60 évvel ezelőtt egy kis nép harcba
kezdett az igazságért az elnyomással szemben,
sajnos hiába, hiszen a nyugati országok nem se
gítettek. Hozzátette, hogy huszonhét évvel ez
előtt, a Magyar Köztársaság kikiáltása ennek az
igazságért való küzdelemnek egy újabb, sikere
sebb állomása volt, és az ezeréves Magyarország
bebizonyította Európához tartozását. Azonban
ezért az igazságért ma is harcolnunk kell, to
vábbra is.
Folytatás az 5. oldalon.
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Hirdetmény szociális célú tűzifa
igényléséről

Vigyázzunk embertársainkra!

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Bala
tonberény Községi Önkormányzat Képviselőtes
tülete elfogadta a szociális célú tűzifa juttatásról
szóló 13/2016. (X.28.) rendeletét, melyben meg
határozta a tűzifa igénylésére vonatkozó jogo
sultsági feltételeket.

A rendelet a www.balatonbereny.hu honlapon
a rendeletek menüpont alatt, és a nemzeti jog
szabálytárban (www.njt.hu) érhető el.

Balatonberény Község Önkormányzata Képvi
selőtestületének 13/2016.(X.28.) önkormányzati
rendelete alapján az önkormányzat a rendelke
zésre álló szociális célú tűzifa keretből térítés
mentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Balatonberény község
ben bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él és a rendeletben meghatáro
zott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számí

tott havi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %
át (57.000 Ftot) nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel ren
delkezik, és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e
rendelet hatálybalépését követően, de legké
sőbb 2016. november 30. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése ese
tén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban ré

szesülők közül különösen a lakásfenntartási költ
ségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult
személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz
gatásról szóló törvényben szabályozott halmozot
tan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a kép
viselőtestület a rendeletben meghatározott jöve
delemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat
szociális célú tűzifa juttatást.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül
– függetlenül az ingatlanban lévő személyek és
háztartások számától – csak egy kérelmező részé
re állapítható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható tá
mogatás 15 m3 lehet.

A szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez szük

séges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri
Közös Önkormányzati Hivatalban illetve a Bala
tonberényi Kirendeltségén, valamint a
www.balatonbereny.hu oldalról is letölthető.
Mestyán Valéria Horváth László
címzetes főjegyző polgármester

Közeleg a tél, biztosan felfigyeltek azokra a
szomorú hírekre, melyek lakásukban vagy a
szabadban megfagyva talált idős és fiatal
emberekről szóltak. Tudjuk, hogy ezen esetek egy
része elkerülhető lenne! Szerencsére
községeinkben ez idáig nem fordult elő ilyen
szomorú eset, amely valószínűleg annak
köszönhető, hogy a kisebb közösségekben még
működnek a személyközi kapcsolatok: a
családok, barátok, szomszédok figyelnek
egymásra.

Sokat jelenthet, ha felfigyelünk arra, hogy az a
személy, akivel naponta találkozni szoktunk, pár
nap óta nem látható, vagy a szomszédot napok
óta nem látjuk, nem ég a villany, nem füstöl a
kémény. Különösen figyelni kell az olyan idős
emberekre, akinek nincsenek hozzátartozói vagy
távol laknak – ők a legveszélyeztetettebbek.

Figyelnünk kell embertársainkra akkor is,
amikor az időjárás miatt nehézkes a közlekedés,
csúszósak, jegesek az utak. Ha lehetőségünk van
rá, kérdezzük meg az idős, nehezen mozgó
szomszédot, vane szüksége valamire, biztosított
e az ellátása, vane tűzifája, és hasonlók.

Ha tudnak, segítsenek, de ha nincs erre
lehetőségük, kérjük, jelezzék az Alapszolgáltatási
Központnak telefonon vagy személyesen.

Nem mehetünk el szó nélkül azon esetek mellett
sem, amikor a túlzott alkoholfogyasztás vezetett a
fagyhalálhoz, ennek elkerülése érdekében a
szolgáltatóegységek segítségére is számítunk.

Továbbra is kérjük a község lakosságát, hogy
legyenek segítségünkre a megelőző munkában,
és ha valami problémát, gondot tapasztalnak a
környezetükben, jelezzék szolgálatunk felé, hogy
segíthessünk a rászorulóknak.

Együttműködésüket megköszönve, továbbra is
számítunk segítőszándékú jelzéseikre!

Alapszolgáltatási Központ dolgozói

Az Alapszolgáltatási Központ elérhetőségei:
Petkess Kornélné intézményvezető
8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.
Telefon: 85/376296
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Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy

november 17én, csütörtökön,

17.00 órától

a Képviselőtestület fogadóórát tart

a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak

hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati

Képviselőtestülete

Értesítés
rendelés elmaradásáról

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy november 23án
(szerdán) a rendelés elmarad.

Helyettesem ezeken a napokon Dr. Darabont
Ferenc lesz.

Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba

háziorvos

Bűnmegelőzési előadás
időseknek

Balatonberényben, 2016. november 8án, a
Művelődési Házban, az időskorúak sérelmére el
követett bűncselekményekről és a trükkös csalá
sok újszerű elkövetési módjairól tartott
filmvetítéssel és szituációs gyakorlattal egybekö
tött prevenciós előadást Fábos Edit a Marcali
Rendőrkapitányság rendőr főhadnagya.

Bemutatta a trükkös csalások legújabb fajtáit,
így többek között a feltöltő kártyás, telefonos
csalások módszerét és az ún. unokázós csalással
megvalósuló bűneseteket, valamint időszerű a
trükkös tűzifa árusokra történő felhívás. Tájé
koztatást adott a zsebtolvajokkal, a besurranásos
lopásokkal szembeni védekezés és megelőzés
módjairól, lehetőségeiről.

Mivel az idős emberek koruk, sajátos élethely
zetük, egészségi állapotuk, egyedüllétük, hiszé
kenységük, szokásaik miatt könnyen válhatnak
bűncselekmény áldozatává, a rendőrség kiemelt
feladatának tekinti a megelőzéssel kapcsolatos tá
jékoztatást e célcsoport részére, ezért is indította el
még 2015. év tavaszán a Somogy Megyei Rendőr
főkapitányság az idős bűnmegelőzési kortárssegítő
programot, amelyre várják az önként jelentkező
ket. A program lényege, hogy maguk az érintettek
is tegyenek, illetve tehetnek az idősek sérelmére
elkövetett bűncselekmények megelőzése érdeké
ben. Egy alapképzésen megismert bűnügyi és
bűnmegelőzési ismeretek birtokában, tevékenysé
gükkel a bűnmegelőzés helyi motorjai, az idősek
bizalmasai lesznek, egyfajta hidat képeznek a
rendőrség és az érintettek között.

Az előadás végén, az érdeklődők kötetlen be
szélgetés keretében tették fel a biztonságukat
érintő kérdéseket, illetőleg mesélték el saját ta
pasztalataikat a bűnelkövetéssel, bűnüldözéssel
kapcsolatban.

A Balatonkeresztúri Rendőrőrs elérhetősége:
0620/2857024.

Petkess Kornélné
Alapszolgáltatási Központ vezetője
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Döntött a Képviselőtestület
2016.10.27.

Köszönetnyilvánítás

A Képviselőtestület az idegenforgalmi adóel
lenőrzés 2016. évi tapasztalatairól adott tájékoz
tatást megismerte, azt elfogadta. Az ellenőrök
személyes beszámolója szerint az érintett adóala
nyokkal 99%ban együtt tudtak működni. Az el
lenőrzést minden szálláshely esetében
turnusonként végezték, így egyegy szálláshelyen
minimum 23 db jegyzőkönyv is készült. Az el
lenőrzés során elsősorban a vendégekkel veszik
fel a jegyzőkönyvet, így a valós képet kapjuk a
vendégéjszakák számáról. A 2016. évi idegenfor
galmi adó ellenőrzési jegyzőkönyvekben összeírt
vendégéjszakák száma: 23.131 db. Továbbra is
igaz, hogy a le nem ellenőrzött vendégéjszaka
után az idegenforgalmi adó befizetése nem törté
nik meg. A jövő évben a NAV, fogyasztóvédelem
közreműködését is kérni fogjuk az adóhatóság
részéről, mert sajnos vannak még mindig olyan
személyek, akiknek kimeríthetetlen tárháza van
az adóeltitkolás terén.

A Képviselőtestület az önkormányzat tulajdo
nát képező Balatonberény 660/5 hrsz. alatti in
gatlanon levő 180 m2 területű üzlethelyiségeket és
annak keleti oldalán levő 90 m2 területet határo
zott időre 2017. január 1. napjától 2022. decem
ber 31. napjáig határozott időre bérbe adja Bojt
Roland 8391 Sármellék Tüskevár u. 1. szám alatti
lakos részére a pályázati kiírásban megállapított
feltételekkel és nettó 700.000 Ft/év bérleti díjjal.
2018. évtől a bérleti díj fizetés ütemezése: május
30. I. részlet, július 30 II. részlet.

A 2017. évi bérleti díjat a szerződés megkötése
kor a bérlő ügyvédi letétbe helyezi, és kifizetésére
2017. január 2. napját határozza meg.

A képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy ügyvéd által szerkesztett bérleti szerző
dést aláírja.

A Képviselőtestület a Balatonberény Béke u.
4/a. (37/1 hrsz) önkormányzati tulajdonú lakás
2016. november 15. napjával történő bérleti szer
ződésének közös megegyezéssel történő megszün
tetésére vonatkozó nyilatkozatot tudomásul veszi.

Az önkormányzat felkéri a Balatonberényi Te
lepülésüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy Kovács Gábor

bérlővel a lakás átvételátadási eljárását folytassa
le. Az önkormányzat, mint tulajdonos a 2016.
november havi bérleti díj elengedésére vonatko
zóan a következő állásfoglalást teszi: A bérleti díj
elengedését a községben való letelepedésre és a
fiatal, gyermekes pár támogatására nézve java
solja a Kft. részére.

Horváth László polgármester elmondta, hogy a
művelődési ház nagy termében egy gerenda el van
rohadva, a Kft. az anyagot már megrendelte, és
betoldással, csapolással a javítást megoldják.
Nincs életveszélyes helyzet emiatt.

A Kossuth téri parkoló megvilágítása kapcsán
elmondta, hogy már csak az E.On értesítésére
várnak, mivel a lámpaoszlop a Kft. telephelyén
beállításra kész állapotban van, és a kiállás is el
készült. A karácsonyi díszek energiatakarékosak,
azok műszaki állapota jó. Bővítés esetén csak
külön engedélyezett helyekre lehet felszerelni a
füzéreket, díszeket.

Horváth László
polgármester

A helyi Vöröskereszt Alapszervezet idén immár
második alkalommal tartotta meg „Oktoberfest”
elnevezésű rendezvényét, mely a tavalyihoz ha
sonlóan nagy sikert aratott. A bál jótékonysági
céllal került megrendezésre, hisz a bevétel nagy
része az „Idősek napjának” megrendezésére,
nagycsaládosok és rászorulók megsegítésére kerül
felhasználásra.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a sok
sok tombolatárgyat biztosították részünkre:

Kristófné Ifi Jármila, Ifi Mártonné, Kánya At
tila, Schveiger László és felesége, Nyers Tihamér,
Faragó Jenő és felesége, Helga und Adalbert Se
rafin, Horváth László, Somogyi Ferenc, Király
Szabolcs, Zibák Istvánné, Wienerberger Zrt., Ti
lesch József, Tolnai László, Ódor Zoltánné, Stil
ling Ferencné, Gazda János és felesége, Dorner
László és felesége, Toronyi Zsolt, Móricz János
né, Búbos Csárda, Nagy Olga, Nárai Sándor,
Barják László, Navrasics Ferenc, Horváth Péter,
Stefán Ferenc és felesége.

Továbbá megköszönjük mindazon magánsze
mélyeknek és tagjainknak, akik a támogatói je
gyeket megvásárolták és ezzel hozzájárultak az
est sikeréhez.

Vöröskereszt Vezetősége
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Meghívó

Az 56os forradalom 60.
évfordulóját ünnepelte községünk

Folytatás a címlapról.
A színvonalas műsor a Bárdos Lajos kórus női

karának ünnepi dalösszeállításával folytatódott, a
hölgyek csodálatos énekét Tengerdi Győző vezé
nyelte, mely után a koszorúk elhelyezésére került
sor. Elsőként az 56os magyarok nevében Nyers
István vezetésével kerültek elhelyezésre a koszo
rúk, Balatonberény Önkormányzata nevében
Horváth László polgármester és a képviselőtes
tület tagjai következtek, végül pedig a balatonbe
rényi egyházközség képviselői Osvald János
vezetésével zárták a sort. Nyers István pár szóval
köszönetet mondott Navracsics Tibornak, hogy
megtisztelte ünnepségünket.

Az egybegyűltek a magukkal hozott mécsesek
meggyújtásával emlékezhettek az 56os esemé
nyek résztvevőire, akik életüket adták a hazáért
és a szabadságért.

Az ünnepség zárásaként a „Balatonberényért”
Emlékérem átadására került sor, melyet Horváth
László polgármester nyújtott át Tilesch József
nek, a község érdekében évek óta végzett áldoza
tos munkájáért. Tilesch József néhány
mondatban megköszönte a kitüntető címet: „Kö
szönöm azoknak, akik erre az elismerésre engem
javasoltak, köszönöm azoknak, akik ezt számom
ra megítélték és köszönöm mindazoknak, akik
ennek átvételére érdemesnek tartanak.”

Ezúton innen is gratulálunk neki.
Végül a kórus elénekelte a Szózatot, ezzel ért

véget az ünnepi megemlékezés.
www.balatonbereny.hu

Tisztelt Ügyfeleink, kedves leendő
Partnereink!

Tisztelettel meghívjuk Önt a
„Minden, amit tudni lehet a 0%os, és a

kombinált hitelről”
című tájékoztató előadásra

Időpont:
2016. november 17. (csütörtök) 17:0018:00

Helyszín:
Kulturális Korzó (moziterem),

Marcali Múzeum köz 5.

Kiemelten nagy az érdeklődés a 20142020as
Európai Uniós források pénzügyi eszközeinek
megjelenésével, és a fejlesztési elképzeléseiket
segítő támogatott hitelekkel kapcsolatosan.
Ezeknek fontos, és most már elérhető forrása a
0%os Versenyképességi hitel, és a megjelenés
előtt álló kombinált hitel.

A rendezvény célja, hogy segítsünk Önnek
bemutatni ezen pénzügyi eszközökben rejlő
lehetőségeket, a hitel igénylésének feltételeit.
Szakértők mondják el, hogy miként részesülhet
az Ön vállalkozása is a kedvező kamatozású
hitelekből, és vissza nem térítendő támogatásból.

Tematika:

 Köszöntő
 A Takarékbank szerepe a Versenyképességi és

a Kombinált Hitelprogramban.
Előadó: Németh Ferenc régióigazgató, M7

TAKARÉK Szövetkezet
 Projektek a Versenyképességi Hitelprogramban
Előadó: Korompay Gáborné mikrohitel menedzser,

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány
(SMVKA)

A rendezvény házigazdája
Dr. Sütő László Marcali Város Polgármestere

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Ha több forrásból kapott
meghívót, elegendő csak egyszer regisztrálni.
Regisztrációját az alábbi linkre
https://goo.gl/forms/9kCAdRxO5hu5YDwL2
kattintva teheti meg 2016. november 15én 16
óráig.

Tisztelettel:

dr.Tófeji Edina sk. Keresztes Péter sk.
ElnökÜgyvezető Főigazgató

M7 Takarék Szövetkezet SMVKA
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Tisztelt Balatonberényiek!

A nyár folyamán összehozott a sors két – nem
magyar állampolgárságú – házaspárral. Kezdemé
nyezésükre – személyemet is bevonva tervükbe –
úgy döntöttünk, hogy a balatonberényi köztemető
részére egy lélekharangot vásárolunk. Tekintettel
arra, hogy fogalmunk sem volt, hogy egy ilyen ha
rang mibe kerülhet, felvettem a kapcsolatot Gom
bos Miklós harangöntő mesterrel. Az Ő
tájékoztatása után úgy gondoltuk, hogy e nemes ja
vaslat megoldható, a lélekharang megrendelhető.

Tudni kell, hogy a Balatonberényi Rk. Egyház
község lemondott a jelenlegi temetőről, és mind
tulajdonjogilag, mind pedig a kezelési jogot illető
en az 1997es évben átadta Balatonberény Község
Önkormányzatának. Mivel 1997től kezdve Bala
tonberény köztemetője az önkormányzat tulajdo
nában áll, szóban, majd később írásban is
közöltem Polgármester Úrral a lélekharang vásár
lásának tervét. Ő ezen ötletet örömmel fogadta,
támogatván az ügyet, a segítségét is felajánlotta.

A lélekharang meg lett rendelve. Bekerülési
költsége befizetést nyert az önkormányzat szám
lájára azzal a céllal, hogy a lélekharang árát – el
készülte és leszámlázása után – egyenlítsék ki a
harangöntő mester részére.

Erre a célra adományt nem gyűjtöttünk, és nem
is kértünk senkitől. Mind a harangöntőnek, mind
pedig a Polgármester Úrnak írt levelemet úgy ír
tam alá, mint helytörténet kutató.

Úgy tűnik, hogy Balatonberényben egyeseknek
ezen megmozdulás nagyon nem tetszik. Szerény
véleményem szerint örülni kellene annak, hogy
vannak még olyan személyek, akik a jó ügyet felka
rolják, s talán illene megköszönni a kezdeménye
zőknek, az elszármazott berényieknek, valamint az
itt élő pár helyi lakosnak a nagylelkű adományt.

Mindenki előtt ott a lehetőség, merjünk kezde
ményezni kis falunk épülésére és szépülésére.

Van mit tenni! Pl.: a temetői nagykereszten alig
olvasható már az irgalmas rendi nővérek neve. Né
hai Kovács Teréz halálának évszáma sincs még fel
tüntetve. A templomtorony északi oldalán a
műemlék tábla lassan olvashatatlan. A templom
déli oldalán a missziós kereszt is felújításra szorul,
az idő vasfoga nagyon látszik rajta, pedig eleink
mindig gondoskodtak annak állagának megóvásá
ról. Igény van több berényi idős asszony részéről, s
áhítattal várja, hogy egyszer a Kossuth Rádióban a
déli harangszót a mi kis templomunk harangjai
szolgáltatják. E feladat megoldását az asszonyok
tőlem várják és remélik, hogy elintézem.

Kövessük a fenti személyek által mutatott jó
példát, mentsük meg értékeinket az utókornak!
Akik pedig a jó ügyért cselekednek, veszik a fá

radságot és a közjóért dolgoznak, ne kritizáljuk
Őket.

A temetőben szép és impozáns haranglábra el
helyezett lélekharang pedig mindenkiért szólni
fog, hisz a balatonberényi köztemetőben római
katolikus, görög katolikus, református, evangéli
kus, lazarista és zsidó vallású elhunytak is vannak
eltemetve.

Az újság mottója – „Itt mindenki szóhoz jut.”
– „A véleménye miatt senki ne szenvedjen
zaklatást.” – jegyében írtam meg ezen cikkemet.

Tisztelettel:
Kovács Ilona

helytörténet kutató

Születésnapodra

Kedves Öcsém! Szüleink nagyon boldogok vol
tak, amikor 1946ban 3 leány után egy kisfiú is
érkezett a családba. Ahogy felcseperedtél meg
adatott számodra, hogy óvodás legyél, hisz 1950
ben a volt Somogyi uraság villájában a berényi
kisgyermekek számára megnyitotta kapuit az
óvoda. Majd szülőfaludban jártál általános iskolá
ba. Amikor itt a tanulmányaidat befejezted, már
megtörtént a parasztság termelőszövetkezetbe
történő tömörítése. Itt dolgoztál, édesapánknak
besegítve, ugyanis nem örült volna annak, ha a
tszbe bevitt szeretett lovait más kocsisra bízzák.
E munkahelyet nem gondoltad biztos jövőnek, így
hamarosan az ERDÉRT telepre mentél dolgozni,
innen vonultál be katonának. Két év katonai szol
gálat után ide is tértél vissza, ahol közel 40 évet
dolgoztál, s 2006ban, lassan 10 éve nyugdíjba
vonultál. A becsületes munkásélet jutalmául
megadatott, hogy sokat utaztál, kirándultál, több
európai országba is eljutottál. Láttam öröm
könnyek csillogását a szemedben, amikor 2012
ben a virágvasárnapot Fatimában töltöttük. Óri
ási élmény volt számodra, számunkra.
A szüleinktől örökölt házas ingatlan kertjét pél
dásan, nagy szeretettel és odaadással műveled.
Látom, hogy mennyire boldoggá tesz a mi orszá
gunkban nem őshonos hatalmas fügefa, mely ez
évben már a harmadik terméssel ajándékoz meg
bennünket. Örömteli mosoly ül arcodra a cit
romfádon csüngő és sárguló citromok, a rajta le
vő soksok illatos virágok és a naspolya fán lévő
megannyi barnuló termés láttán. Szorgalmas,
alapos, környezettudatos ember vagy, a gyom
mentes kertedre, és a többi gyümölcsfáidra is
méltán büszke lehetsz. Szabadidődben a kedvenc
hobbidnak élsz, rendezgeted zászló és nótagyűj
teményedet. Gyűjtöd és olvasod a kalendáriu
mokat, melyekből soksok tudást szerzel
magadnak.
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Berényi emlékeim.
Balatonberényi nyaraink

Balatonberény édesapánk, Benke Lajos szülőfa
luja. Csendes, szép kis falu, ma már község, a nyu
galom szigete. Itt töltöttük az iskolai szünetekben
az egész nyarat, míg a háború bele nem szólt. 1944
ben már nem tudtunk hazamenni Budapestre,
ezért itt kezdtem el a 2. elemi iskolai tanulmányai
mat. Nem sokáig. Berényt is elérték a háborús ese
mények. Az iskola akkor még a templom melletti
épületben volt, egy osztályteremben négy korosz
tály tanult, a tanítónő felváltva foglalkozott a kü
lönböző korú gyerekekkel. A nyarak csodálatosak
voltak. Már az odautazás is felért egy kalanddal.
Akkor még 6 óra hosszat tartott az út vonattal, mire
bepöfögött velünk a berényi állomásra. Akkor még
két sínpáron közlekedtek a vonatok, az egyik Mar
cali, a másik Nagykanizsa felé. Előfordult, hogy éj
szakai járattal tettük meg ezt a hosszú utat a
kemény fapados kocsiban. Ahogy közeledtünk a
Balatonhoz, egyre izgatottabban néztünk ki az ab
lakon, ki látja meg először a tó csillogását. Amikor
aztán elindultunk felfelé a házig, mindenki, akivel
találkoztunk, örömmel köszöntött, kérdezvén: „Hát
megjöttek?” Az odaérkezés utáni napon be kellett
jelentkezni a rendőrségen, egy bejelentkezési űrla
pot kellett kitölteni.

A berényi nyaralásainknak semmihez nem ha
sonlítható hangulata volt. Ehhez biztosan hozzá
járult az emberek kedvessége, az akkor még poros
Fő utca, a léptek koppanása, a szekerek nyikorgá
sa, a harangszó és sorolhatnám tovább. Itt csend
volt és nyugalom, amit csak néha zavart meg egy
egy tragikus esemény. Hallom még a falun át fel
hangzó jajgatást, amikor baleset érte T. L.t a ba
latonszentgyörgyi vasútnál munka közben. Vagy
amikor a cséplőgép elkapta a T. kislány szép szőke
haját, vagy amikor a Balaton kivetette egyik áldo
zatát. Vagy ahol most a volt "Beach” üdülő elha
gyott épületei vannak, gyerekek táboroztak. Vihar
keletkezett, s a tábor területén lévő egyik fa halálra
sújtott egy ott táborozó gyermeket. Ha jól tudom,

a templomkertben tábla őrzi az emlékét. Ezek a
borzalmas események megmaradtak az emléke
imben. Talán mert gyermekkoromban nagyon
nehezen tudtam feldolgozni, borzongva gondol
tam rájuk, valami titokzatosság lengte körül, és
szomorúság költözött belém.

De ezeknél a szomorú eseményeknél sokkal
több volt az öröm, a boldogság. Helybéli barát
nőinkkel nagyon jókat játszottunk. Tóth Irénke,
Ifi Terus, Ifi Magdus nagyon jó játszópajtásaink
voltak. Terus többször áthívott a pajtájukba
megdézsmálni a hatalmas hordóban illatozó ko
vászos uborkájukat.

Egy házzal feljebb lakott Ifi néni – sokan Kele
Nyanyának is hívták – és Kele papa. A konyha
ablakuk a mi udvarunkra nyílt. Kihallatszott,
ahogy Ifi néni az edényeket rakosgatta. Egyik al
kalommal a 3 éves kishúgom odaállt az ablak alá,
és cérna hangon felszólt: „Ifi néni, ne cölöm
pölj!” Nem tudom, Ifi néni meghallottae, de az
óta szállóige ez a mondat a családban.

Szemben a házzal, ahol a Kossuth utca (akkor
még Fő utca) kettéágazik, van egy domb. Mára
mintha kisimult volna, laposabbnak tűnik. A
domb elején egy kőkereszt áll. De följebb – hiába
keresem – az akkor még a falu itt élő lakóinak
friss vizet adó kerekes kút eltűnt. Vajon mikor és
miért? Ehhez a kúthoz emlékem fűződik. Amikor
a nagymamám velünk nyaralt, egyszer ő ment ki
vízért, s amikor öntötte át a saját vödörbe a vizet,
hát egy béka pislogott rá onnan.

Ennek a dombnak a végében úgy emlékszem egy
majorság, majd a pékség volt, és rémlik, mintha
cukrászüzem is működött volna. Ma a polgármes
teri hivatal költözött oda egy szép új épületbe.

A vasárnapoknak különös hangulata volt. Ün
neplőbe öltözve mindenki a templom felé igye
kezett. Abban az időben Gosztolya János szolgált
ott, mint esperes. Nagyon szerettük a templom
hangulatát, illatát, az oltárképet, és a mellékoltá
ron lévő, az adományokat bólogatva megköszönő
négert ábrázoló szobrocskát. (Missziós persely).

Mise után az emberek (férfiak) nem siettek ha
za, kis csoportokban még ott maradtak beszélget
ni. Az orgona hangját is fel tudom idézni, és az
emberek énekhangját is szinte hallom, ahogy
nyújtva a szavakat, és a dallamot, énekelték a ki
jelölt dalokat.

Emlékszem egy vegyesboltra, a Gulyás boltra a
Fő utcán, ahol szinte mindent lehetett kapni, az
élelmiszertől kezdve a háztartási cikkeken át.
Kerti szerszámokat, vegyszereket, petróleumot a
lámpákba, (akkor még nem volt villany) légyfogó
papírt, cukorkákat és még sorolhatnám.

Tisztelettel:
Szabó Miklósné sz.: Benke Auguszta

(Folytatása következik.)

Nagyon jó egészséggel áldott meg a Mindenha
tó. Valószínű, hogy édesanyánktól örökölted, aki
nem volt beteges, s több mint 91 évet élt. Nagyon
vigyázz az egészségedre, erre a drága kincsre,
hogy még sokáig élvezni tudjad szeretteid irántad
tanúsított ragaszkodását és szeretetét.

Isten kegyelméből e hónapban betöltöd a 70
dik életévedet. Szívem teljes szeretetével kívánok
neked nagyon boldog, örömteli születésnapot
szeretteid körében.

Szerető nővéred:
Hugi
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A napmodulok telepítése
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Varga Zsolt
környezetmérnök

Forrás: Egyetemi team munka
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Keszthelyi programok

Színházi előadások
a Balaton Színházban

A bérletes előadásokra jegyek korlátozott szám
ban kaphatók!

November 2223. (keddszerda)

10.00 és 14.00
Bednai Natália

BÉKAHERCEG
zenés mesejáték egy részben Grimm Békaherceg

műve alapján
Budapesti Pódium Színház

Bérletek ára: 4.000 Ft/4 előadás
Jegyár/előadás: 1.200 Ft

November 24. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Bérleten kívüli előadás
SUKHISHVILI

GRÚZ ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES
Jegyár: 4.900, 5.900 és 6.900 Ft

HANGVERSENYEK, KONCERTEK

November 10. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
PALYA BEA ÉS ZENEKARA:

TOVÁBB NŐ
lemezbemutató koncert

Jegyár: 2.500 Ft
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program

támogatta.

December 4. (vasárnap) 17.30
Balaton Színház, Simándy terem

A REFOLK ZENEKAR ADVENTI
KONCERTJE

A belépés díjtalan!

December 11. (vasárnap) 17.30
Balaton Színház, színházterem

ZALAI BALATONPART IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE

A belépés díjtalan!

December 12. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
BRÓDY 70 – LESZ MÉG EGYSZER

koncert
Jegyár: 4.900 és 5.500 Ft

December 17. (szombat) 18.00
Balaton Színház, színházterem

ZÁBORSZKY PÉTER ADVENTI
KONCERTJE

A belépés díjtalan!

EGYÉB PROGRAMOK ÉS ÜNNEPEK

November 17. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház, színházterem

A JÓ PÁSZTOR
A Toursi Szent Márton élete című film vetítése.

A belépés díjtalan!

November 29. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem

KEDDVELEM (KEDVELEM)
Közéleti beszélgetés politika nélkül.

Vendég: Bereczky Csaba fafaragó népi iparművész
Vezeti: Csányi Zoltán

A belépés díjtalan!

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Támogató: NKA

November 16. (szerda) 18.00
Nyitott Szemmel:

SZEMBENÉZÉS AZ EMIGRÁCIÓ
KESERŰSÉGÉVEL

Előadó: Rácz János történész (VERITAS Törté
netkutató Intézet)

November 18. (péntek) 15.45
Természetgyógyász Klub:

GYÓGYÍTÓÉSMEGBETEGÍTŐ GONDOLATOK
Előadó: Nedvig Zsuzsanna természetgyógyász,

mozgásterapeuta
Az előadás látogatása előzetes regisztrációhoz

kötött (30/2604925)!
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Keszthelyi programok

November 23. (szerda) 18.00
Nyitott Szemmel:

ZARÁNDOKOLNI JÓ
Előadó: Csizmazia Bulcsú

November 24. (csütörtök) 17.00
Lélektani Esték:

VESZTESÉGEINK
Előadó: Fülöp Csenge lélekgyógyász

November 25. (péntek) 16.30
Családbarát Kertbarát Kör:

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETŐEK A
TERMÉSZET TÖRVÉNYEI A SIKERES

GAZDÁLKODÁSBAN
Előadó: Fehér Csaba családi biogazdálkodó

November 30. (szerda) 18.00
Nyitott Szemmel:

DUDÁS JÓZSEF:
A FORRADALOM NÉPVEZÉRE

Előadó: Tamáska Péter történész, újságíró

December 1. (csütörtök) 15.45
Természetgyógyász Klub:

HOMEOPÁTIÁS DR. SCHÜSSLERFÉLE
SZÖVETI SÓK TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA
Előadó: Wágenhoferné Pohl Magdolna termé

szetgyógyász, Schüssler só tanácsadó
Az előadás látogatása előzetes regisztrációhoz

kötött (30/2604925)!

December 7. (szerda) 18.00
Nyitott Szemmel:

HAMLET REJTÉLY, 400 ÉVE HALT MEG
W. SHAKESPEARE

Előadó: Kardos József pedagógus

December 12. (hétfő) 17.00
Szülő Klub

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZ
TÉSE, TANULÁSBAN VALÓ SZEREPE,

JELENTŐSÉGE
Előadó: Debreczeni Katalin fejlesztőpedagógus,

ZMPSZ – Keszthely

December 13. (kedd) 18.00
Világjáró Klub

ANNAPURNA – PALACK NÉLKÜL
Diavetítéssel egybekötött élménybeszámoló.
Előadó: Klein Dávid expedíciós hegymászó

December 15. (csütörtök) 15.45
Természetgyógyász Klub:

BALATONFELVIDÉKI KOLOSTORI
GYÓGYÁSZAT ÉS FŰVÉSZKERTEK

TECHNIKÁINAK GYAKORLATI
BEMUTATÓJA

Előadó: Szőke András Balázs Béladíjas
filmrendező, természetgyógyász

Az előadás látogatása előzetes regisztrációhoz
kötött (30/2604925)!

December 15. (csütörtök) 17.00
Lélektani Esték:

MEGBOCSÁTÁS ÉS ÚJRAKEZDÉS
Előadó: dr. Domján Mihály pszichológus

December 16. (péntek) 17.00
Nyitott Szemmel:

IDEGSEBÉSZET ÉS HÉTKÖZNAPI MISZTIKA
Előadó: dr. Csókay András idegsebész

ADVENT KESZTHELYEN

November vége – 2016. január eleje
Keszthely, Fő tér

Adventi hangulat és ízek a Fő téren
Forralt bor, kürtőskalács és további téli finomsá

gok, adventi vásározók…

November 27. (vasárnap) 15.00
GKMK, nagyterem

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
asztaldíszkészítés

November 27. (vasárnap) 17.00
Városi Betlehem

ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
17.30 Balaton Színház, Simándy terem

A Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola Adventi Kiállítása
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IMPRESSZUM

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2016. december 6.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek a decemberi számba.

Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.

Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Labdarúgás

Lezárult a 2017/18. évi megyei II. osztályú
bajnokság őszi szezonja. Csapatunk szereplésére
nem lehet panasz, hiszen az előkelő második
helyről várja a tavaszt Nyári Tibor együttese.
Szintén második helyen áll a góllövőlistán Sifter
Ádám, aki tizenháromszor "köszönt be" az
ellenfeleknek.

Ifistáink a tizenkettedik helyen telelnek.
A csapat az utolsó mérkőzést követően a Búbos

Csárdában jó hangulatú vacsorával zárta az őszi
küzdelmeket.

Eredmények:

Öreglak  Balatonberény 1:2
(U19 : 7:4)

Balatonberény  Buzsák 2:0
(U19 :1:3)

Andocs  Balatonberény 0:0
(U19: 13:0)

Balatonberény  Balatonszárszó 1:0
(U19: 1:3)

Horváth Péter

Keszthelyi programok

MAGYAR BOROK MUSTRÁJA
2016. november 19. (szombat) 14.00tól

Balaton Színház, Keszthely

14.00 Ünnepélyes megnyitó és megemlékezés
DR. BAKONYI KÁROLY szőlőnemesítőről.
14.00  19.30 Borkóstoló: Jellegzetes MAGYAR
SZŐLŐFAJTÁK borainak kóstolása.
Borválogatás: Pampetrics Borkereskedés (Keszthely)
Vendég borászatok saját kínálattal:

NYOLCAS ÉS FIA BORHÁZ (Eger)
MOLNÁR BORHÁZ (Mór)
BORBÉLY CSALÁDI PINCÉSZET (Badacsony)
HILLTOP NESZMÉLY BORÁSZAT (Neszmély)

14.30  17.30: Előadások szőlészeti, borászati té
mákban:

 NYOLCAS TAMÁS (Nyolcas és Fia Borház): Az
egri borvidék magyar szőlőfajtái

 DIÓS MÁTÉ (Molnár Borház):Ezerjó, Leány
ka, Saszla és a többiek a móri borvidéken

 BORBÉLY TAMÁS (Borbély Családi Pincé
szet): Hungarikum szőlőfajták és borok Bada
csony környékén

 KAARIKABAY ZSOMBOR (Hilltop Nesz
mély): A magyar szőlőfajták borainak helye a
Hilltop nemzetközi kínálatában

Egyéb étel és ital kínálat:
 sajtok
 pálinkák
 csokoládék, bonbonok
 borkorcsolyák, pogácsák...

18.00  19.30:
BABOS JUDIT ZONGORAESTJE: PIANOBÁR

JEGYÁR:
3.900 Ft/fő, mely tartalmazza: egyedi kóstoló
pohár, az előadásokon való részvétel, korlátlan
kóstolási lehetőség (a készlet erejéig).

SZERVEZŐ:
Goldmark Károly Művelődési Központ

PARTNEREK:
Pampetrics Borkereskedés
Pannon Egyetem Georgikon Kar Kertészeti Tanszék
Da Bibere Zalai Borlovagrend

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JEGYELŐVÉTEL:
Balaton Színház
8360 Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83 515 232
web: www.balatonszinhaz.hu
email: info@balatonszinhaz.hu


