Húsvét
Jézus kivégzésének az volt a legmélyebb oka, hogy megijedtek Isten végtelen szeretetéről.

Húsvéti szertartásrend
Április 5.
Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora ünnepe, az Oltáriszentség alapítása.
18 órakor ünnepi szentmise, a mise végén oltárfosztás. A harangok „Rómába mennek”,
elnémulnak.
Április 6.
Nagypéntek: Jézus szenvedése és halálának
ünnepe.
Szigorú böjt: naponta háromszor étkezünk, de csak egyszer lakunk jól. Húsétel fogyasztása szigorúan tilos.
18 órakor ünnepi szertartás: A kereszt
leleplezése, majd hódolat a kereszt előtt.
Passió felolvasása a szentbeszéd helyett: Jézus szenvedéstörténete – János evangelista írása szerint.
Április 7.
Nagyszombat: 18 órakor tűzszentelés a templomkertben, majd a húsvéti gyertya meggyújtása és a láng (a húsvéti fény) bevitele a
Fotó: Toronyi Zsolt
templomba.
Ünnepi szentmise. A harangok „visszatérnek”, felzúgnak és feltámadási körmenet indul
ki a faluba. A pap végighordozza az Oltáriszentséget az utcán, és a nép énekelve kíséri.
Végül, a templomba visszatérve Te Deum-ot, Isten – dicséretet éneklünk.
Április 8.
Húsvét vasárnapja: Reggel fél 7 órakor ételszentelés.
8 órakor ünnepi szentmise: Jézus feltámadott, és mi bűnös emberek meg vagyunk váltva az örök kárhozattól!!!
Április 9.
Húsvéthétfő: 8 órakor ünnepi szentmise.
Isten mérhetetlenül szereti az embert! Legyünk nagyon boldogok és szeressük egymást!
Tné N.G.

Ünnepi megemlékezés
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulóján ünnepi megemlékezést tartott
községünk. Az ünnepi szentmisét követően a Művelődési Házban Horváth László polgármester
köszönötötte az egybegyűlteket. Ünnepi beszédében a közös ünneplés fontosságára hívta fel a
figyelmet. Az ovisok vidám, táncos-zenés műsora most is hatalmas közönségsikert aratott. Ezt
követően a Kis-Balaton Táncegyüttes március 15-i verses, énekes táncjátékát élvezhette a publikum Üst Gyula rendezésében. A rendkívül színvonalas produkció rászolgált a közönség vastapsára.
A műsor után a Polgármesteri Hivatal előtti Kossuth-szobor megkoszorúzása következett, ahol
előbb Rácz Alexandra tolmácsolásában hallgathattak meg egy szép verset a jelen lévők, majd
az önkormányzat és a a FIDESZ-KDNP helyi szervezete helyezte el a megemlékezés virágait Kenéz László tavaly felavatott gyönyörű köztéri alkotásának talapzatán. Az ünnep zárásaként az
egybegyűltek elénekelték a Szózatot.
www.balatonbereny.hu

Lomtalanítás
Lakossági tájékoztató
Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy községünkben a 2012. évi
LOMTALANÍTÁS időpontja a következő:
Lakossági kihelyezés: április 13. (péntek) – április 18. (szerda).
Ettől eltérő időpontban lomot kihelyezni tilos és szabálysértés miatt bírságolható.
A fémhulladék gyűjtése a Polgárőrség közreműködésével történik.
Előzetes értesítésre házhoz mennek!
Telefonszámuk: 70 339 8640
2012. évi zöldhulladék szállítási napok:
Április 4., április 25., május 16., június 6., június 27., július 18., augusztus 8., augusztus 29.,
szeptember 19., október 10., október 31., november 21.
Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Balatonberény, 2012. március 26.

Tisztelettel: Schenk István, jegyző

Eboltás
Értesítjük Balatonberény Község lakosságát, hogy a 2012. évi szervezett formában történő
ebek veszettség elleni védő- és pótoltására, valamint féregtelenítésére az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
OLTÁS
Helye: Polgármesteri Hivatal
Időpontja: 2012. 04. 18. (szerda)
8.00 – 10.00 óra
PÓTOLTÁS
Helye: Polgármesteri Hivatal
Időpontja: 2012. 04. 25. (szerda) 14.00-15.00 óra
A védőoltás elvégezhető: az állatorvos rendelőjében, az állattartási helyén, szervezetten,
összevezetett formában, kerületi főállatorvos engedélyével.
Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén (Ft/eb): 3.500
Új sorszámozott oltási könyv (Ft/db): 600
(új kutyánál, vagy ha a régi oltási könyv elveszett)
Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1-től kötelező, ezért szükséges a cseréje, amelyik ebnek még nincs!
Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál illetve az eb tartási
helyén történő oltás bejelenthető a Polgármesteri Hivatalban, a fenti időpontjában az oltás helyszínén és telefonon: dr. Bánkuty József állatorvos
+36 30 957 8469
Oltásra kerülnek:
* Egészséges ebek.
* Három hónap feletti még be nem oltott ebek.
* Az egy évvel korábban oltott ebek.
* Az oltatlan ebek.
Oltás nem adható:
* Beteg ebek.
* Ember harapott és e miatt hatósági megfigyelés alá vont ebek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.
Dr. Bánkuty József, állatorvos

Balatonberényben lüktet Somogy e-pontja
Egy ezerkétszáz lelkes kistelepülésen működik Somogy területi e-Magyarország Pontja. A
balatonberényi művelődési ház, egyben könyvtár vezetője fogja össze a megyében működő
197 e-Magyarország Pont működését, ahogyan teszi ezt az ország többi 18 megyéjében a
területi vezető.
Mik ezek?
Barjákné Martin Judit igyekszik az 1200 balatonberényi életritmusához igazítani egyszemélyes
intézménye működését, például este kilencig, tízig tart nyitva. Teszi ezt azért, hogy az általa
működtetett e-Magyarország Pont betöltse szerepét: a lehető legkevesebbet kelljen utazniuk a
berényieknek, hogy ügyes-bajos dolgaikat intézhessék. Évente hét-nyolcezer fős forgalmat bonyolít intézményében, egyedül. Kedden ő volt a megyei könyvtár szakmai napjának vendége.
– Ez egyszemélyes intézmény, művelődési ház, könyvtár, egyben e-Magyarország Pont – mondta
Barjákné Martin Judit, intézményvezető a Megyei és Városi Könyvtár valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete közös tavaszi szakmai napján Kaposváron. – A
megyében működő 197 e-Magyarország Pont többsége könyvtárakban található, de vannak művelődési házakban, önkormányzatoknál, iskolákban is. A könyvtáraknak azonban kiemelt szerep
jutna a rendszerben, ám ezt még nem minden könyvtáros látja. Ráadásul ma a könyvtárak
pénzt is tudnak szerezni a működtetésükhöz. Balatonberény például pályázaton a könyvtár fél
éves teljes fenntartási költégét nyerte meg mint területi e-Magyarország Pont. Gépre ugyan
szükségünk volna még, mert bizony az összesen négy egyikére gyakran várni kell.
Barjákné Martin Judit szerint az e-közszolgáltatások jelentősége éppen abban rejlik, hogy az
embereknek ne kelljen órákat utazgatniuk a kistelepülésekről, ahol a közlekedés amúgy is csapnivaló, hogy ügyeiket intézhessék.
– A legkeresettebbek az APEH ügyintézés, a banki szolgáltatások, az e-kereskedelem, e-tanulás, a távoktatásban való képzések, a távmunka – mondta. – Szükséges, hogy felzárkóztassuk a
lakosságot, ám itt nem csak a hátrányos helyzetűekről van szó. Egy családban például arra már
szinte biztosan nincs pénz, hogy csak azért fizessenek elő internetre, mert az amúgy a városban tanuló egyetemista gyerek esetleg csak hétvégén tud otthon vizsgára jelentkezni.
Totth László, a Somogy Megyei Civil Tanács elnöke a januártól hatályos civil törvény újszerűségére hívta föl a figyelmet.
– A civilek támogatása korábbi formájában nem volt teljeskörű – mondta. – A módosított törvény
pontosan meghatározza: kik a civilek, mely szervezetek esnek a civil törvény hatálya alá, milyen
közcélú feladatokat látnak el. Az új törvény széleskörűen meghatározza mely szervezet honnan
kaphat támogatást. Azért van szükség az információátadásra, hogy valamennyi civil szervezet el
tudja helyezni magát a rendszerben, megismerve a központi elektronikus adatbázist.
http://sonline.hu/somogy/kozelet/balatonberenyben-luktet-somogy-e-pontja-432623

Könyvajánló
Nyulász Péter: Helka – A Burok-völgy árnyai
Az ifjúsági kalandregény a Balaton és a Bakony egy rég elfeledett mítoszán, Sió tündéres
regéjén, Helka és Kelén legendáján alapul. A történet ott kezdődik, ahol az eredeti legenda
véget ér. A meseregény főszereplői a korábbi legendahősök gyermekei, akik saját múltjuk
titkainak a nyomába erednek. Útjuk során valós, mégis mesébe illő helyszíneket járnak végig,
bebarangolják az egész Balatont. Míg a nemzetközi irodalomban megjelenő varázslatos hősöket
ismeri a hazai olvasóközönség, magyar „varázslóink” feledésbe merültek. Pedig a balatoni
mese- s mondavilág legalább olyan gazdag, mint külhoni társai. - fogalmazott az író, mikor
családjával személyesen megtisztelte községünket, a színjátszókör Sió és Kamor előadásán.
Elmondta, kislánya került kapcsolatba Lipták Gábor Aranyhíd című könyvével, ezen belül is Sió
és Kamor története ragadta meg. Nyulász Péter a régi történetre alapozva, először egy
tündérmesét akart írni leányának, de, ahogy elmerült a balatoni legendavilág
tanulmányozásában - Fáy András és Lipták Gábor gyűjtéseiben – úgy ragadta magával az
óriások, sárkányok mesevilága. S megalkotta a műfajában is egyedülálló „gyerek-fantasy”-t.
A regény 2011-ben jelent meg a Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Betűtészta kiadó
gondozásában. Érdekes, lebilincselő olvasmány a 10 éves korosztálynak.
Csiri

Pecázó pap
Stólában érkezik a versenyekre, és néha vízparton születnek a prédikációk
Sifter Gergely stólában, reverendában érkezik a horgászversenyekre. Áldást mond, majd villámgyorsan leveti a papi ruhát, mely alatt ott rejtőzik már a horgászöltözék, csónakba
ül, botot ragad és irány a víz!
2012. március. 08. csütörtök | Szerző: Horváth-Balogh Attila

A szenvedélyes horgász eddigi legnagyobb zsákmánya egy 13 kilós ponty volt. A fiatal kanizsai káplánt édesapja „fertőzte” meg
a hobbival – de amúgy is kötelező lett volna botot ragadnia, hiszen a Balaton partján, Balatonberényben nőtt fel.
– Már akkor volt ifjúsági horgászengedélyem, s rendszeresen jártam pecázni édesapámmal – bocsátotta előre Sifter Gergely. –
Amikor középiskolába, főiskolára jártam, jó pár évig szüneteltettem a horgászatot, hiszen minden erőmmel a tanulásra koncentráltam. Csak akkor váltottam ki újra az engedélyt, amikor pappá
szenteltek és Marcaliba kerültem. Ottani főnököm nem vette jó
néven a hobbimat, azt mondta, hogy a horgászat a bolondok
sportja – mert hogy´ lehet csöndben lenni? Erre én azt válaszoltam, el sem tudja képzelni, mennyire jó: pecázás közben elmél- 2011-es pötrétei pergetôversenyen ezt a méretes süllőt fogta
kedem, gondolkodom, gyakran ott, a tóparton születnek a ki Sifter Gergő atya és társa,
prédikációk. Ahogy Szent Ferenc a madarakkal beszélgetett, én a Nagy Miklós, amivel akkor harmahalakkal teszem ugyanezt. S nem utolsósorban, a horgászat szó- dikak lettek. – A fotó szintén a
rakoztató is, a közhiedelemmel ellentétben soha nem unalmas – Zalai Hírlap internetes oldaláról
származik.
mondta.
Amikor Nagykanizsára, a Jézus Szíve Plébániára került Fliszár Károly főesperes-plébános „szárnyai” alá, benne igazi támogatóra lelt, hiszen ő is nagy horgász.
– Viszonylag gyakran pecázunk együtt, legutóbb például lékhorgászaton voltunk Pötrétén – árulta
el Sifter Gergely. – Ezúttal sajnos, nem fogtunk semmit sem, de a közösség éppen olyan jó volt,
mint máskor. Egyébként először 2010-ben jártam ott, amikor a tavat kezelő horgászegyesület elnöke megkeresett, hogy rendezné- nek egy országos pergetőbajnokságot, amelyre elvárnak, nemcsak papként, hanem horgászként is. Természetesen igent mondtam, ez egy páros verseny volt,
és a sors úgy hozta, hogy akik szóba jöhettek volna párként, mind visszaléptek. Erre: majd ők szereznek nekem társat. A pacsai horgászboltban dolgozó Nagy Miklós került mellém, s hozzátartozik
még a dologhoz, hogy ezt megelőzően én csak békés halakra horgásztam, ragadozókra soha. Nosza, vettem egy komplett pergetőfelszerelést és gyerünk! Rövid időn belül 3 nagyobb halat is sikerült fognom, mire a társam azt kérdezte: most akkor ki tanít kit? Végül 6 hallal megnyertük a
versenyt, országos első helyezettek lettünk, több mint 400 ezer forintos összdíjazásban részesültünk. A többi versenyző meg morgolódott, hogy bunda volt az egész, mert Károly atya a partról
adta az áldást, én a vízről, a csónakban pedig ott ült velünk a Jóisten is...
Gergő atya azóta sikert sikerre halmoz: a versenyek révén már egy kisebb egyesület arzenáljának megfelelő horgászfelszerelése gyűlt össze. Többféle bot, legalább tíz fajta műcsali, a ragadozó halak esetében különösen hasznos és ajánlott szájfeszítő... Ha mindent ki akarna vinni a
vízpartra, legalább két bőröndöt kellene maga után vonszolnia.
A cikk az alábbi oldalról származik: http://zalaihirlap.hu/borosta/20120308_pecazo_pap/print
1938-ból egy akkor 8 és 5 éves leánytestvéreknek márciusi emléke a következő ismeretlen
szerző verse.
Egy kis madár azt csicsergi az ágon
Piros fehér zöld lobogó de szeretlek téged
Magyarország csak egy van a világon
A jó Isten adta ezt a szép ruhát tenéked
Ezt a hazát nagyon kell ám szeretni
Magyar vitéz bátor szíve pirosra festette
Messze földön sem szabad elfeledni
Fehér színét az angyalok szárnyaiból vette
Kicsi vagyok, nem értem még ezt a szót
Én vagyok a zöld rügyecske
De hallom a toronyban a harangszót
Kitűzlek a Kárpátokra, ha megnövök nagyra
Kis kezemet összeteszem imára
Áldást kérek e szép magyar hazára
Beküldte: Petra

Sió és Kamor
Sok-sok évvel ezelőtt gyönyörű aranyhajú lány volt a Balaton tündére – Sió - akihez sok
derék ifjú közeledett igaz érzelmekkel. Sió azonban hiú volt és elbizakodott, csak játszott a lovagok szívével, s mulatott keserves bánatukon. A bakonyi erdők akkor még a Balatonig értek, s
hírmondójukat, egy-egy öreg fát még ma is megtalálni a füredi partokon. Itt lakott az erdő vadonában Kamor, a Bakony hatalmas és tudós varázslója. Az ő derék legény fia is hamarosan találkozott a Balaton tündérével és halálosan beleszeretett a lányba, aki azonban önmagán kívül
senkit sem szeretett. Szép szavával, varázsos mosolyával csak ámította a fiút, aki a tihanyi hegyet is elhordta volna a helyéről, hogy elnyerje szerelmét.
Egyszer azt kérte tőle a lány, hogy hozzon neki bakonyi hársfavirágvizet. Azzal akarta locsolgatni aranyszín fürtjeit. Az ifjú Kamor már rohant is a rengetegbe, s atyjától kért tanácsot,
hol találja a legfrissebb, legillatosabb hársfavizet Sió számára. Az öreg varázsló a szívekbe látott, s kesergett, hogy egyetlen fia a kacér tündér szerelmének rabja lett, de mégsem tudott
ellenállni kérésének. Megmutatta az utat a rengetegbe, s a fiú boldogan vitte a hársfavirágvizet a tó leányának. Késő este lett, mire a Balatonhoz érkezett. Nagyot dobbant a szíve, mikor
a parthoz ütődő hullámok halk csobbanása közt felismerte Sió édes, szerelmes hangját. De a
tündér nem hozzá szólt. Egy másik szerelmes ifjúnak suttogta a holdfényes estében a kedveskedő szavakat. Az ifjú Kamor szíve majd meghasadt. Kiöntötte a vizet, egy kőre roskadt. Bánatát
nem bírta többé elfelejteni, napról napra hervadt az ifjúsága, s egy reggel a vízbe vetette magát. Mérhetetlen volt az öreg Kamor fájdalma. Fiát eltemette a sziklák alatt, sírját beszórta a
Bakony őszi virágaival. Később egy öreg remete telepedett le itt, s gondozta az ismeretlen sírt.
Siót nem rendítette meg Kamor halála, továbbra is a parton incselkedett a szerelmes ifjakkal, mikor is egy öreg pásztor lépett hozzá. – Uram beteg – mondta - s tőlem küldi a megígért hársfavirágvizet. A hiú lány boldogan szorította a keblére a régen várt ajándékot, sietve a
hajára öntötte annak tartalmát. Abban a pillanatban sziszegő kígyók lepték el a fejét, nyoma
sem maradt aranyfürtjeinek. –Viseld a Bakony kígyóit, gonosz teremtés!- szólt a pásztor alakját
levetve Kamor. – Gonoszságod, hűtlenséged jelképei legyenek ezek az állatok mindenki előtt,
hogy igazszívű ember ne közelíthessen hozzád! Viseld őket mindaddig, míg a hű szerelem - melyet kigúnyoltál - önként fel nem oldoz, és két igaz szerelmes önkéntes ajándéka vissza nem adja arany fürtjeidet! Ebben a pillanatban borzalmas vihar vágott le a Bakonyból a tóra. A
hullámok szelíd csobogása, mely a tündér csábító szavait kísérte, vad csattogássá, félelmetes
zúgássá változott, melyet éles sikoltás szakított meg: a víz, s saját lelkiismeretének hullámai
közt vergődő, menekülő hableány jajgatása.
Ezen a szörnyű éjszakán kezdődött meg Sió bűnhődése. Kígyófürtjeivel csak éjszaka jelent meg a Balaton tükre felett, s zokogva menekült a meder aljára, ahogy meglátta tükörképét a víz felszínén. Az itt élő emberek már csak az öregek regéiből ismerték a tündérlányt,
hitték is, meg nem is történetét. Egyszer aztán történt valami Tihanyban. De, ezt már Helka és
Kelén legendája meséli el.
Lipták Gábor nyomán
Csiri

Gyerekrajzok

Kánya Noémi

Nyers Romina, 6 éves

Nemesgulács, Eőry Kúria, Sobri Jóska, Répa Rozi
Az Eőry famíliát Mátyás király nemesítette 1465-ben. 1895-ben 100 holdon felüli birtokos egyedül
Eőry Miklós volt, a hagyomány szerint itt szolgált Répa Rozi, Sobri Jóska híres betyár szeretője.
Sobri József 1810-ben született és 1837-ben hunyt el. Ő volt a Tapolca melletti Ürgelyuki csárda híres betyárja. Mayer Dezső a következő lírai összegzést írta a Tapolcai Világlap hasábjain
Sobri Jóskáról:
„Répa Rozi volt Sobri Jóska szeretője. Sobri Jóska volt az ország legdelibb betyárja. Ifjú, bátor,
csodaszép, legények büszkesége, asszonyok bálványa. Vér nem tapadt kezén. Kincset nem
gyűjt, szegény embert nem bánt. Amit úrtól, paptól, zsidótól elszed: felosztja a szegények
közt. A Bakony az ő országa, bujdosó legény kísérője. Senki se tudja: ki volt az apja-anyja. Senki se tudja azt, hol volt az elmúlás!”
Mayer Dini bácsi gyűjtéséből idézem azt a részletet is, melyben egy korabeli angol úr szemszögéből ismerjük meg Sobri Jóska sorsát:
„Megérkeztünk a bakonyi erdőségbe. A Dunától szinte Horvátországig összefüggő dombvidék terült el, s mindenütt sűrű erdő borítja, ahol bizony rablóbandák is menedéket találnak, mint
ahogy tanyáznak is benne elegen. Rablókat illetően nem vagyok túlságosan hiszékeny, de annak
nagyon is hitelt adok, hogy ezen a környéken mindig akad belőlük, s be kell vallanom, nagyon
nem tetszett nekem annak a tíz-egynéhány fickónak a képe, akik kocsink nyomába szegődtek.
Mikor megérkeztünk Tapolcára, s igen szerették volna megtudni, tovább megyünk-e még aznap
este, megpróbáltam kifaggatni a fogadó pincérét, ő azonban tagadta, hogy gyanúmnak bármi
alapja lenne. Amikor kissé a sarokba szorítottam, beismerte, hogy a faluban látták Sobri tizennégy emberét asszonynak öltözve, s mint mondta, az egész környékre őrjáratot küldtek szét az
elfogásukra.
Jó ideje voltunk Magyarországon, de Sobrinak eddig a nevét se hallottuk, pedig most alighanem
az ő birodalmába tévedtünk. Azóta Sobri nevét egész Európa megismerte, s halálával azt is elérte, hogy nevét népdalba foglalják. Szerte az országban katonákkal kutattak utána, már hosszú
ideje vadásztak rá, amikor valaki besúgta üldözőinek, hogy éppen egy bizonyos kocsmában iszik
az embereivel. Még mielőtt a betyárok észbe kaptak volna, egy lovas osztag körülfogta őket, de
ők még nem adták föl a reményt, hogy bemenekülhetnek az erdőbe, mindenre elszántak megpróbálták hát átverekedni magukat a katonák között. Sokan elestek a csetepatéban, betyárok is, katonák is, az osztag vezetője is csak hajszál híján menekült meg. Amikor elindult Sobri felé, mert
élve akarta elfogni, a betyár előrántotta övéből pisztolyát, s a tiszt homlokának szegezte. De Sobri már korábban megfogadta, hogy nem hagyja magát élve elfogni, s mikor látta, hogy úgysem
menekülhet, maga felé fordította a pisztoly csövét és agyonlőtte magát…”
Forrás: Dancs István, Helyilapok
nemesgulácsi Eőry Béla
A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület "Írjon egy verset a Magyar Kultúra Napjára"
című pályázatára beérkezett versek, felnőtt korosztály.
zenél nagyon szépen,
Böröcz Csaba: Vers a távolból
és soha meg nem áll!
Este van az égen kigyúlnak a csillagok
Egy bőséges kis patak
Ugy fáj, hogy te ott, én meg itt vagyok.
mi folyton csak hívogat,
Este van lefekszem
és nem ver át!
párnádon téged keres kezem.
Reggel ha felébredsz
Erdő közepében
észre fogod venni, hogy álmaidból
itt, és Marosszéken
nem maradt meg semmi.
Én is adnék cukrot,
És, hogy én ott jártam megtudod azt
ha eldalolná, kérem!
könnyen mert kispárnádon ott maradt a
könnyem.
Melyik az a madár?
Varga Boglárka: Suttogó patak lelkemben
Már senki sem tudja
zöld tolla van
Ezer éve már,
az hírlik róla...
hogy itt csordogál
egy rejtélyes kis patak
Másfél év után
az Alpok lábainál
csütörtök délután,
itt ülök mellette
Erdő közepében
tűnődöm: szeretsz-e?

A füredi gyógyvíz
Míg Hévízen az alig beindult fürdőélet az 1830-as években Festetics György halála után
hanyatlásnak indul, Balatonfüreden ekkor bontakozik ki. A Horváth-ház fényes kétemeletes palota, százöt szobával várja a vendégeket. A sétányként szolgáló ligetes tér nyugati oldalán helyezkedik el a Postaházzal és a Nagyvendéglővel együtt. Északon a kőszínház, keleten az ó-és
az új fürdőház uralja a teret. A sétatér közepét a főforrás oszlopos, hegyes tornyocskájú épülete foglalja el. A gyógyerejű víz három helyen fakad fel. A főforrás, vagy ivókút vize – amely kristálytiszta, átlátszó, mérsékelten pezsgő és kellemesen csípős, savanyú ízű – egy 80cm széles és
60cm mély kőmedencébe ömlik. Négy oldalról hét széles lépcső vezet le hozzá, s négy kőpadon
lehet körülülni. A második, vagy középső forrás vize nagyobb vastartalmú, de lényegében nem
különbözik a főkútétól. Eleinte nem élnek vele a vendégek, de később juhsavóval keverve a
mellbetegség, a tüdőbaj gyógyítására használják. A harmadik, vagy fürdőkút keletre, a sétatéren kívül fakad, s vizét az e célra készült szivattyúval a közvetlen szomszédságban levő ó- fürdőházba nyomják fel, és felmelegítve a szobák kádjaiba eresztik. Az 1775-ben épített
ó-fürdőházban 14 egy-egy kádas szoba van, valamint 19 kamrából álló ún. parasztfürdő.1835ben épült az új fürdőház, melynek 9 szobájába melegített tóvíz is kerül. Ezt, a Balaton partján
létesített „vízhúzó gépely” juttatja a gőzerővel dolgozó fűtőkamrába. A „gépelyt” ló hozza
mozgásba.
A pezsgő főkút harmatos vízéhez már kora reggel elkezdenek zarándokolni a gyógyulásra
várók. A kút épületének négy nyílása van, ezeknél állnak meg az inni kívánó vendégek. A „meringélők” - akik egyenruhába öltözött urasági hajdúk – tisztán kiöblített poharakban, pálcákon
nyújtják fel nekik a vizet. A vízmerítő szolgának nem fizet az ivó semmit, s annak tilalmas nem
csak kívánni, de elfogadni is pénzajándékot. A kút mellett vendégkönyv áll, amibe szabadon írhat bárki. A Balaton irányába csövek állnak ki a kútból, ezekből folyik a tóba a forrás felesleges
vize. A köznép itt merítheti meg ivóedényét. A főkút köré sétatér épült. Hársfákat ültettek,
több ösvényt alakítva ki ezzel. „E forrást hosszas négy szegben veszi körül a sétálóhely, melly
gyönyörű hársfákkal vagyon béültetve, olly sűrűen, hogy a napnak tikkasztó hevétől a mulatók
egészen mentve vannak…” „ Pestről nagyszámú német zenekar költözött ide, ki nagy dobjaival,
hatalmas trombitáival a sétatérről a szúnyogokat, az étteremből az estebédezőket nemsokára
tovaüzendi…Pesti német zenészeink csak elvétve játszanak magyar darabokat, s akkor is Isten
legyen irgalmas-kegyelmes a magyarnak, ki hallgatja.” „ A fák alatt imitt amott tsinos padok és
asztalok vannak kirakva, a fáradtaknak elfogadására, és a jádzani kívánok számára. A sétálóhely apró követstsel van megtöltve, melly minden reggel tisztára sepertetik.” Mivel a kor igényeinek megfelelően, számos szórakozási lehetőség közül válogathat az ide érkező, felkapott
divatos fürdőhellyé válik Füred. „Milly élénk ez a fürdői élet! Mennyi ember sürr forr itt együvé. Itt egy csinos unokahúg, ki hon nagynénje leczkézéseit megunván az egészségügyi kút ürügye alatt itt jövend össze – hadnagyával; ott egy mindennapi henye urfi, ki megúnta pamlagán
az örökös ásítást; amott egy egy tudós, ki asztala mellett görbévé ülte magát s most egyenesedni kíván; emitt egy fiatal özvegyke, ki a világgal tudatni akarja, hogy férje már – meghalt, s ki
tudná előszámlálni mindnyájat! S ezek között a korsókkal és palaczkokkal fegyverkezett füredi
és szomszéd falusi pórnymphák, kik az istenitalt szemérmes hebei* vagy hecubai tekintettel nyujtják a szomjas utazóknak – míg az alatt a hírneves Bunkó hévütötte barna bandája zengedezteti a szomorgó nemzeti melodiát.” A Kisfaludy gőzös üzembe állításával még könnyebben
elérhetővé válik Füred. A fürdőélet fellendülése a Balatonra is ráirányítja a figyelmet. „ Füredi
vizeinek gyógyhatására nagy és lényeges befolyással van a gyógyhelynek szerencsés fekvése;
már maga a füredi levegő is elégséges némelly bajok megszüntetésére. Mellkórosok, kiknél az
organisatioban még nagy dulások nem történtek, mintegy bűvös kéztől illetve jobban érzik magukat. Már maga a fölséges táj tekintete is éltetőleg, lelket s kedélyt erősítőleg hat a vendégekre.” A savanyú-víz gyógyerejét az alábbiakban állapítják meg. „ A füredi savanyuvizben vas,
magnézium büdöskő savanyuszoda, kovaföld találtatik..” „Vérfolyásokban, bőrfakadékokban és
egyébb testi hibákban szenvedők….gyakori gyógyulást tapasztalnak…a leggyakoribb kórnemek,
amelyek Füreden enyhülést, nemritkán gyógyulást nyernek, a dugulás, a székrekedés, a betegségek utáni sápadtság és a mellbetegség.”
A gyógyvíz felfakadásához fűződik a Balaton legismertebb legendája, Helka és Kelén története.
Csiri
(Forrás: Antalffy Gyula: A reformkor Balatonja)
* Hébe az ifjúság görög istennője. Gyakran emlegetik úgy, mint az istenek pohárnokát. Az örök
fiatalság forrásának titkát őrizte.

Szenvedéstörténet - örökség - üzenet
A Balatonberényi Tükörkép egy korábbi számában - Gulyás Kálmán bácsi életrajzi feljegyzéseiben - olvastam egy rövid utalást az 1960-as évekre. Idézem: „Jöttek az agitátorok és kényszeríttették az embereket a téeszbe belépni. Aki nem akart beállni, volt, hogy meg is verték.”
A napokban hallottam a televízióban egy megdöbbentő riportot. A nagyapa megélt történeteit
mesélte felnőtt unokájának, - ugyancsak arról az időről -. Elmondta, hogy az embereknek nem
volt választási lehetőségük. Először jött a rábeszélés, és ha az nem használt, embertelen, durva módszerek voltak a meggyőzés eszközei. Az unoka kétségbe vonta azok valódiságát. A nagyapa ekkor úgy gondolta, tennie kell valamit, mert a múltat ismerni kell. Elkezdte gyűjteni az
emberek megélt „élményeit”. Végül a hiteles dokumentumgyűjtemény elkészült. Ebből a könyv
írója a tv-riporternek egyetlen példát említ az agitátorok meggyőzést szolgáló eszköztárából:
„Mikor a rábeszélés nem használt, a …… bácsi talpait borotvapengével vagdosták össze. A meggyőzés így már eredményesnek bizonyult, másnap ugyanis négykézláb ment a községházára, térdeit is használva - hogy aláírja a belépési nyilatkozatot.
A fejlett, számítástechnika sem tudna megközelítően pontos számadatot prezentálni arra vonatkozóan, hogy évezredekre visszamenőleg, - de csak egy emberöltőt tekintve is - embertelenség, lelketlenség miatt hányan vesztették életüket, hány embernek kellett a maga keresztútját
végigjárnia testi szenvedéssel, lelki megpróbáltatásokkal kísérve. A lelki gyötrelmeket az is tetézhette, ha látnia kellett, hogy embertársai, akik jól ismerték - önös érdekből, vagy közönyösen szemlehunyva hallgattak.
Egy valami még maradt, ami vigaszt, lelki erőt adott: a hitük. A szeretet Istenétől 2000 éve örökölt, megkérdőjelezhetetlen tanítás. Ha az ebben foglaltakat követte volna az emberiség, az eltelt évezredek nem hoztak volna ennyi szenvedést a világra. Hiába volt a helyes útmutatás,
mindig jött valaki új ideológiát hirdetni. Az emberek hiszékenyek és manipulálhatók. Eltelt
hosszabb - rövidebb idő és vége lett. De az a sok-sok generáción át örökölt tanítás most is él, értéke pénzben ki nem fejezhető.
A vallásunkhoz kötődő építészeti örökségeink is vannak. A legrégebbieket - mindet személyesen
is láttam - sorolom: Mánfa / Pécs mellett, Pécsvárad, Velemér az Őrségben, Nagybörzsöny - XIIIXIV. sz-i kis ékszerek - a lakott településen kívül - ezért nincsenek már használatban. Az ajtóra
esetleg ki van írva, hogy a kulcs hol található. A mi templomunkat csak egy évszázad választja
el tőlük korban. - Kivéve a tornyot, amely /Kovács Ilona kutatómunkájának köszönhetően tudom/ 1800-ban épült. Az épület a település legszebb kincse és dísze. Gondolom, mindenki
egyetért velem, ha nem lenne itt, nagyon sivár lenne a falukép.
Hány boldog mosolyt, könyörgő szót, mennyi könnyet fogadtak be és őriznek ezek a falak. Jöhetett háború, nagyon hideg tél, a közös ima nem maradt el.
A templombelsőben észrevesszük-e az árvánmaradt padokban a nagymama, édesanya saját kezűleg varrt ülő- és térdeplőpárnáit?
Ma is több településen építenek, megmentenek templomot, kápolnát. A mi templomunkat csak
birtokba kell venni hétről-hétre, hogy az ajtó mindig nyitva maradjon. Megszólal-e szívünk mélyén a lelkiismeret?
Fésűs Éva, a 36 éves kaposvári díszpolgár; számos rádiójáték, meseregény és verseskötet alkotója.
Csak egy ilyen, kivételes tehetséggel megáldott ember képes ennyire lényegretörően, egyszerűen, világosan, de mégis emelkedetten átadni az emberekhez szóló 2000 éves üzenetet.
Engedjék meg, hogy én, Balatonberény viszonylag új, - 6 éve itt tartózkodó lakója - családom
nevében is mindenkinek ezzel az üzenettel kívánjak áldott, szép húsvéti ünnepeket!
Mátrainé Anna
Fésűs Éva
Üzenet
Csodálatos, mégis nyilvánvaló,
hogy visszavonhatatlanul vagyok
mióta beléptem a létezésbe,
és lettem egy titokzatos EGÉSZ
parányi részecskéje,
amit sugárzó erő alkotott
és a szeretet működtet tovább.

De ránk bízta a folytatást,
megadva hozzá a parancsokat,
hogy jó legyen a tett
és szép a gondolat.
Nekem is szól az üzenet,
s ha dacos értelmem nem érti meg,
Isten tolmácsaként fordítja le
Szívem mélyén a lelkiismeret.

Zöld-ségeim története – avagy a mérgező kozmetikumok
Tehát az elmúlt számban ott hagytam abba, hogy tulajdonképpen még el sem kezdtem. Így hát
a bevezető és az okok felvázolása után, most jöjjön a történetem első része.
Ahogy már említettem, épp munkanélküli voltam, ez okból kifolyólag pedig magától értetődően csökkent a havi jövedelmem is. Ilyenkor aztán az ember elkezd gondolkodni, számolgatni,
hogyan tudna a kiadásain spórolni. Az egyik kínálkozó lehetőség egyértelműen a kozmetikumok
terén mutatkozott, amelyekből bőven volt: arclemosó, arctonik, arckrém, kézkrém, tusfürdő,
testápoló, sampon, balzsam, hogy a sminkeléshez használt kenceficéket már ne is említsem.
Mindig is vonzottak az otthon, saját kezűleg elkészíthető dolgok, illetve alternatív lehetőségek,
így aztán valahogy rátaláltam egy „Csinálj sampont házilag” bejegyzésre, amely egy natúr kozmetikumokkal foglalkozó oldalra vezetett. Kicsit elidőztem ott, olvasgatva mindenféle érdekességet, mígnem rátaláltam egy hírlevél küldési lehetőségre, amelyben azt ígérték nekem, hogy
két-három naponta emailben elmesélik nekem, miből is készülnek a boltok polcain kapható csodaszerek. Gondoltam, ugyan mit veszíthetek azzal, ha egy kicsit jobban informálom magam,
hát feliratkoztam.
Egy rövid kis idézet az első leckéből:
„Minden nap rengeteg olyan testápoló terméket használsz (…), amelyek kémiai összetevőket,
vegyszereket tartalmaznak, és amelyek azáltal, hogy a bőrödre kened/fújod őket, beszívódnak
vagy belélegzéssel és lenyeléssel bekerülnek a szervezetedbe. Ezek közül számos kemikália
kapcsolatba hozható különféle betegségekkel, mint pl. a rák, születési rendellenességek, bőrbetegségek, stb...
Van olyan összetevő, amelyről már bebizonyosodott, vagy valószínűsíthető, hogy hosszú távú
használata kihat az egészségre, ennek ellenére továbbra is engedélyezett a használata (szintetikus illatanyagok, ftalátok, petrokemikáliák…).
(…) A multik azzal érvelnek, hogy a termékekben jelen levő vegyi anyagok mennyisége igen csekély – „a megengedett határérték alatti”, bár (…) Te sem csak egyetlen terméket használsz: naponta akár 25 különböző kozmetikumot is a kezedbe vehetsz, ami több mint 200 összetevőből
is állhat.
És ehhez még vedd hozzá az élelmiszerekben levő szintetikus anyagokat, amik szintén a szervezetedbe jutva összeadódnak.
(…) az, hogy [dermatológiailag] tesztelt, csupán annyit jelent, hogy általában nem okoz akut –
itt van a hangsúly! - reakciókat. Nem vizsgálják a folyamatos használatból eredő, sokszor súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosító hatást.” (www.mannaszappan.hu)
Elég ijesztően hangzik, nem? Persze lehet, hogy csak hatásvadászat, gondoltam először, várjuk
ki a végét!
Aztán jött a többi levél a tartósítószerként használt parabénekkel kezdve, amelyek a véráramban felszívódnak és összefüggésbe hozhatók bizonyos rákos megbetegedésekkel; az üzemanyaggyártás melléktermékeként előállított ásványi olajokon (mineral oil) át egészen a habzásért
felelős Sodium Laureth / Lauryl Sulfate-ig, amelyet petróleumból vonnak ki, és komoly bőrirritációt okozhat. Megnéztem a pl. tusfürdőm összetevőit, és majdnem az összes fel volt sorolva
rajta! Ezért döntöttem: kipróbálom a natúrkozmetikumokat!
Az oldalról, ahonnan a leveleket kaptam, közvetlenül lehet rendelni ilyesmit. Gondosan elolvastam hát a termékleírásokat, a vevői véleményeket, és kiválasztottam első körben egy szappant
és egy mangóvajat. A szappanok többsége azt ígéri, hogy megoldást jelent az ekcémás, száraz,
kirepedezett bőrre, de sok termék a problémás bőrt is kezeli. A fő vonulat, hogy e termékek
használatával néhány hét után kidobhatjuk a testápolónkat, mert nem lesz rá szükségünk.
Az én bőröm nem ekcémás, de ez nem jelenti azt, hogy kevesebb gond lenne vele. Hosszú és
küzdelmes évek állnak mögöttem, ezerféle kezelési módot kipróbáltam, tartós megoldást egyik
sem hozott.
Most kellene jönnie itt a happy endnek, hogy ezek a termékek csodát tettek. Nem ez történt. A
mangóvaj a téli időszakban kevés volt a bőrömnek, a szappan is szárította. De nem adtam fel.
Rendeltem másik szappant és shea vajat. Először ezektől meg túl zsíros lett a bőröm, amíg rá
nem jöttem a megoldásra: ha a shea vajat a nedves bőrömre kenem, úgy nem hagy zsíros nyomot, viszont kellemes tapintású és puha lesz tőle a bőröm.

Fürdésre a kecsketejes szappan jött be leginkább, és testápolóként is shea vajat használok. Télen gyakrabban kellett kennem magam, most már elég hetente egyszer-kétszer.
Így gyakorlatilag nagyjából kétféle kozmetikum maradt a korábbi sokféléből: szappan – amit
arc- és testmosásra is használok, és a shea vaj (valamint a mangóvaj – most, hogy már nincs
olyan hideg, el tudom használni), ami egyszerre arckrém, szemránckrém, testápoló és kézkrém
is. (Viszont rájöttem, hogy nem mindegy, milyen shea vajat használok… Az említett honlapról
rendelt, finomítatlan termék állaga és hatása - de sajnos az ára is - übereli a Keszthelyen egy
bioboltban vásárolt finomított shea vajét.)
Leszögezném azonban, hogy nem vagyok sem vegyész, sem bőrgyógyász vagy kozmetikus, és
tisztelem az ezzel foglalkozók munkáját. Jártam közülük nem egynél, hiszen sajnos nem tartozom a szép és egészséges bőrű emberek táborába. Volt, aki tudott segíteni ideig-óráig, de tartós megoldást sehonnan sem kaptam. Továbbra is keresem a problémáim okait és kezelésük
módját, még nincs meg a tuti módszer, de ha meg is találnám, sem gondolnám, hogy az mindenki számára egyaránt beválna. Mindenkinek magának kell megtalálnia ezen a téren is a neki
kedvező dolgokat, és magának kell eldöntenie, mit vállal, ha úgy tetszik, mivel mérgezi magát.
Egy valami fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit kenünk magunkra, vagy akár hogy,
mit eszünk meg. Az ugyanis a mi saját döntésünk és felelősségünk, hogy mit engedünk be az
életünkbe abból, amit a világ kínál számunkra.
A következő alkalommal az alternatív hajmosási módszerek terén tett kalandozásaimról számolok be.
Bató Bernadett

Marcipán és a gödrök
Kiskutyánk, ahogy talán már említettem korábban, anyai ágon golden retriever – ez az, ami teljesen bizonyos -, apai ágon pedig hovawart ősökkel büszkélkedhet. Utóbbi azonban csak valószínűsíthető (DNS vizsgálat hiányában kénytelenek vagyunk az anyja gazdáinak állítására bízni
magunkat), mondhatni, minden külső jel erre mutat, hiszen az apjának hitt kutya kiköpött mása. A golden retriever, mint azt sokan tudják, eredetileg vadászkutya, míg a hovawartot, ismereteim szerint őrzésre tenyésztették ki.
Marcipánban bizonyos mértékig mindkét tulajdonság megtalálható, nagyon kitartóan tud üldözni séta közben egy arra tévedő nyulat, otthon pedig igyekszik olyan őrhelyet választani magának, ahonnan könnyedén ráláthat a bejáratra, ha pedig kint vagyunk, a közelünkben telepszik
le, és vigyázza minden lépésünket.
Van viszont egy érdekes tulajdonsága, amelyet egyik fajtajellegnek sem tudok beazonosítani,
nevezetesen, hogy szenvedélyesen ássa udvarunkon a gödröket. Ám ha valaki azt hinné, hogy
ezek csak amolyan „gödröcskék”, amelyeket lábával kaparászva mélyítget egy kicsit, aztán sorsára hagyja, az nagyon téved. Ebünk ugyanis felettébb kitartó ásó. Az általa alkotott mélyedések nemcsak terebélyesek, de gyakran a fél méternél nagyobb mélységet is elérik…És mi
tagadás, akad belőlük bőven.
Az egyik például a hátsó terasz és a ház sarkában, benyúlva szinte a ház alapja alá. Én a magam részéről ugyan kicsit mindig sajnáltam, hogy nincs a házunk alatt pince, de azt azért mégsem várnám kiskutyánktól, hogy ő ásson egyet.
Ezenkívül elöl a kiskertben is található több kisebb-nagyobb gödör. Marcipán nagy kedvence közülük a pünkösdi rózsabokor alatti. Minden évben kikotorja, mi meg csendes beletörődéssel lemondunk a virágokról, ám azok csodák csodájára rendre kihajtanak újra – erősebben, mint
valaha, Marcipán talajlazító munkájának hála.
Van még a melléképület és a ház közötti részen is néhány lyuk, amelyben előszeretettel bicsaklik meg a lábunk teregetés közben, de hiába korholjuk amiatt a jószágot, hogy az még rendben
van, ha kiássa, de akkor legalább, ha már nem használja, temesse is be szépen. Néha persze
nyáron belefekszik hűsölési céllal, de azt máshol is tudna, például a nyári konyha cementjén.
Zsolti szerint Marcipán valójában régészeti ásatásokat végez, mert valami nagy ős- vagy ókori
kincset sejt telkünk alatt, és töretlenül hisz a feltárása sikerében. Lehetséges. Talán ezt a feltevést igazolja az is, hogy kiskutyánk a kerítés közelében sosem ás, nem próbál így átjutni a szomszédba és megszökni. Valószínűleg tényleg hisz abban, hogy az igazi kincse nálunk van.
Bató Bernadett

Labdarúgás

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

Következő szám lapzártája: 2012. április 24.

Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
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