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Önkormányzati hírek
Közösségi együttélés szabályairól tájékoztató
Tisztelt Balatonberényi Polgárok!
Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a. pontjában rögzíti a helyi önkormányzat azon
jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkosson.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdése b.
pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és
betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d. pontja – amely 2013. január 1től
lépett hatályba  felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy rendeletben
határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeit.
A hatályos szabálysértési törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, viszonylag szűk körben
szabályozza a lakossági együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A
közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró
magatartások szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését.
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete megalkotta a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletét, amely 2013. június 5.
napján lép hatályba.
A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és
azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti feljelentést bárki megteheti,
ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult
eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet jelenti be.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője százötvenezer
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot
a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem
tesz eleget, úgy a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók.
A Ket. 128. §a értelmében a végrehajtást az elsőfokú hatóság, a jegyző foganatosítja.
Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget (bankbetét)
lefoglalhatja, ha ez az összeg nem, vagy részben fedezi a követelést, vagyis a kiszabott
közigazgatási bírság összegét, akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni. Továbbá
ingóvégrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható és a lefoglalt ingóság árverés
útján értékesíthető.
A Ket. lehetőséget ad arra, ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett bizonyítja, hogy az
összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok lehetetlenné teszi a
határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene, kérelmére a jegyző
fizetési kedvezményt engedélyezhet.
Ha azonban a kötelezett a fizetési kedvezményben foglaltakat nem teljesíti, úgy a közigazgatási
bírság késedelmi pótlékkal növelten egy összegben esedékessé válik.
Balatonberény község lakóinak, vendégeinek a nyugalma, a közösségi, közhasználatú
területek rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége, az egymást tiszteletben tartó
magatartás megvalósulása céljából szükségesnek tartjuk a rendeletben foglalt
magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
szankcionálási lehetőségének megteremtését.
A rendelet a www.balatonbereny.hu honlapon (önkormányzatrendeletek) megtalálható.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások  kivonatos közlés
1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások
Aki a község jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy használatra vonatkozó engedélytől
eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
2. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az
utcanévtábla elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon nem engedi meg,
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
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Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, karbantartását, pótlását elmulasztja vagy a
házszámtáblát nem az épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi el,
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
3. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások
 aki a közterületet a rendeltetésétől eltérő célra engedély, illetőleg a külön önkormányzati
rendelet szerinti bérleti szerződés nélkül vesz igénybe;
 aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve: az engedélyezett alkalmi rendezvényt, a
vendéglátóipari előkertet, kulturális, bor, gasztronómiai, egyházi és sportrendezvényt,
cégbemutatót, társadalmi rendezvényt, és minden év december 31. napján 20 órától a következő
év január 1. napján 6 óráig terjedő időszakot – közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartást valósít meg.
4. Közterület rendeltetésétől eltérő célú használatához kapcsolódó magatartások
 közterületet közterület bérleti szerződéstől, közterület használati hozzájárulástól eltérően
használ, vesz igénybe;
 közút és közterület bontását végzi anélkül, hogy rendelkezne Balatonberény Község
Önkormányzatának tulajdonosi, valamint a közútkezelői hozzájárulásával.
 A község bel és külterületén szállásférőhelyet ideiglenesen gépjárműre szerelt, gépjárművön vagy
járműben elhelyezett, illetve kézben tartott hirdetőeszközzel reklámoz, és erre utaló tevékenységet
folytat, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
5. Hulladékkezeléssel kapcsolatos magatartások
 aki a helyi közszolgáltatással ellátott területen a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet alapján a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe;
 aki a háztartási és vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladékot a közterületi hulladékgyűjtőben
helyezi el a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
6. Köztisztasággal, környezetvédelemmel kapcsolatos magatartások
 aki az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként az ingatlanon nem végzi el az aktuális
növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, károkozók és kártevők elleni védekezés,
közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos nyesése);
 aki ingatlanát szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal (május 15ig, június 1ig,
július 1ig, augusztus 5ig) gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cmes magasság elérését
megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 aki az ingatlan tulajdonosa vagy használójaként és az ingatlan utcai határvonala és az úttest
közötti területet nem tartja tisztán, e területen a füvet a vízszintestől számított 45 fokos szöget
meghaladó meredek rézsű kivételével május 1je és szeptember 5e között a 20 cmes magasság
elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja;
 aki az ingatlana előtti járdaszakasz, a közút padkájáig terjedő zöldterület, illetve az útárok
tisztán tartására, e területen a fű nyírására, hó eltakarítására, síkosság elleni védekezésre
vonatkozó, a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kötelességét
elmulasztja;
 aki a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon, valamint a külterületi
kertművelésű ingatlanokon június 1. és szeptember 15. között éget, a közösségi együttélés
alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
 aki kertépítéssel és zöldfelületfenntartással kapcsolatos, magánszemélyek háztartási igényeinek
kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenységet, építési tevékenységet június 1
től augusztus 31ig 19 óra és 8 óra között végez, a közösségi együttélés alapvető szabályaival
ellentétes magatartást valósít meg.
7. Állattartással kapcsolatos magatartások
a) aki az állatok elhelyezésére szolgáló és a tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények
létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be;
b) aki az állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja, azt nem takarítja,
fertőtleníti, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról rendszeresen nem gondoskodik
c) aki az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem
gondoskodik;
d) aki a Balatonban és a Balatonba befolyó vízgyűjtők területéről befolyó vizek belterületi
szakaszán állatot fürdet;
e) aki a település területén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását, vagy magánterületre
való átjutását nem akadályozza meg, vagy az ebet kóborolni hagyja, a közösségi együttélés
alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
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8. Hirdetőberendezések kihelyezésével kapcsolatos magatartások
a) aki a hirdetőberendezés építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése során  ideiglenesen
elhelyezhető megállító tábla, valamint a közterület fölé kihelyezett transzparens kivételével – nem
a vonatkozó hatályos építésügyi jogszabályok előírásai alapján jár el;
b) aki a hirdető és reklámberendezések megfelelő állapotáról, rendezettségéről és
tisztántartásáról a közterülethasználati hozzájárulás jogosultjaként vagy annak hiányában
annak üzemeltetőjeként nem gondoskodik;
c) aki hirdetőberendezést helyez el
ca) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett és ragasztott kivitelben,
cb) közterületen álló fákon, padokon,
cd) emlékműveken,
ce) közterületen lévő közműtárgyakon,
cf) játszótéri berendezéseken,
d) aki a választási plakátot élő fára, növényzetre, országos vagy helyi védett épületre, közterületi
szobrokra, valamint a helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megsértésével helyez ki, a
közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.
9. Temető használatával kapcsolatos magatartások
 aki a köztemetőkben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek
megfelelő magatartást tanúsít;
 aki a köztemetők területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt
előzetes bejelentés nélkül kivisz – közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg.
10. Építési tevékenységgel kapcsolatos magatartások
Aki a közterületen szálláshely létesítés, nyaralás, pihenés vagy munkavégzés céljából sátort,
lakókocsit helyez el, büfé kocsit, lakókocsit, sátort, sátorgarázst, lakó, iroda, tároló és
szállítókonténert szabálytalanul helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg.
Mestyán Valéria
címzetes főjegyz
ő

Tisztelt Balatonberényi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a temető kapuk egyik szárnyát 2013. június 10től zárva tartjuk. A
temetőbe gépjárművel behajtani tilos. Amennyiben sírfelújítási munkálatokat szeretnének
végeztetni, akkor azt a temetői rendtartásnak megfelelően, a Kft. Táncsics utcai
telephelyén szíveskedjenek előre bejelenteni, illetve a temető fenntartási hozzájárulást
megfizetni. Elérhetőségeink és temetői rendtartás a www.balatonbereny.hu oldalon valamint
ravatalozó falán elhelyezett hirdetőtáblán megtalálható.
Köszönettel: Horváth Lászlóné Településüzemeltetési Kft.

Számítógépes teremmel bővült a balatonberényi könyvtár
Számítógépes teremmel bővült a balatonberényi Művelődési Ház könyvtára. A Barjákné Martin
Judit vezette intézmény az Új Széchenyi Terv TIOP1.2.311 számú "Könyvtári szolgáltatások összehan
golt infrastruktúrafejlesztése  Tudásdepó Expressz" című pályázaton 7.970.799 Ft vissza nem téríten
dő támogatást nyert a projekt megvalósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
költségvetési előirányzatból, ami annak 100 %át fedezi.
A fejlesztés fontosabb részei:
 számítógépes terem kialakítása (szigeteléssel, nyílászárócserével, festéssel, akadálymentesítéssel)
 6 db új, jogtiszta szoftverekkel ellátott számítógép beszerzése
 1 db vékonykliens
 1 db nyomdagép (nagy teljesítményű fénymásoló és nyomtató készülék)
 1 db szervergép
A fejlesztésnek köszönhetően a balatonberényi könyvtár része lett az Országos Dokumentumellá
tási Rendszernek, amelynek segítségével az ország bármelyik könyvtára elérhető innen, s termé
szetesen a balatonberényi állomány is az ország többi könyvtár rendelkezésére áll majd a jövőben.
Az új számítógépes terem a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.
A számítógéphasználat (jelképes) díjai:
felnőttek: 100 Ft/óra diákok, nyugdíjasok, álláskeresők: 50 Ft/óra
www.balatonbereny.hu
,
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Események
Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázott önkormányzatunk
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.)
BM rendelet ac)
pontja alapján pályázatot nyújtott be térfigyelő kamerák Balatonberény
Községben történő telepítésére.
A beruházás költsége: 7 986 268 Ft
Önrész vállalás: 1.600.000 Ft (20 %)
A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.
www.balatonbereny.hu

Berényben találkoztak a délnyugatbalatoni nyugdíjas egyesületek
Ebben az esztendőben is  immár hagyományosan  Balatonberény volt a házigazdája a
délnyugatbalatoni települések nyugdíjas egyesületei kulturális bemutatójának. A Művelődési
Házban megrendezett eseményre az idén a megszokottnál kevesebb egyesület érkezett meg,
amiért köszöntőjében Tilesch József, a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület elnöke sajnálatát
fejezte ki. Az egybegyűlteket a helyi önkormányzat részéről Horváth Péter alpolgármester, míg a
Somogy Megyei Nyugdíjas Szövetség képviseletében Szmolicsné Takács Terézia alelnök üdvözölte.
A berényin kívül a balatonmáriafürdői, balatonkeresztúri, fonyódi, balatonlellei és balatonboglári
szépkorúak mutatták be produkcióikat a közönség és a szakmai zsűri számára, akik hallhattak
népdalokat, gyönyörű verseket, figyelhettek komikus jelenetet és még country táncot is.
Az idén is remek hangulatú rendezvény résztvevőit a házigazdák jóvoltából büfé várta. A
szervezésért e helyről is gratulálunk a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület tagjainak!
www.balatonbereny.hu

A körzeti tűzoltóversenyen jártak csapataink
Szombaton, május 25én Kéthelyen rendezték a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
körzetének illetékességi területén működő önkéntes tűzoltó egyesületek versenyét.
Hölgyeink a nagyon előkelő második helyet szerezték meg, míg férfi csapatunk az ötödik helyen
végzett.
A verseny legidősebb csapataként Balatonberény felnőtt férfi különítménye a helyi önkormányzat
különdíját vehette át.
A Somogy Megyei Tűzoltószövetség részéről szolgálati érmet kapott Kovács Gábor a 10 éves
önkéntes tűzoltó szolgálatban végzett eredményes munkájáért, valamint oklevélben
részesült Balogh Noémi az 5 éves önkéntes tűzoltó szolgálati munkájáért.
2014ben Balatonkeresztúron rendezik meg a tűzoltó egyesületek Marcali körzeti versenyét.
Végeredmény:
Felnőtt női kategória:
1. Balatonszentgyörgy ÖTE
2. Balatonberény ÖTE
3. Böhönye ÖTE
4. Nagyszakácsi ÖTE
Felnőtt férfi kategória:
1. Böhönye ÖTE
2. Szőkedencs ÖTE
3. Kéthely ÖTE
4. Balatonszentgyörgy ÖTE
5. Balatonberény ÖTE
6. Balatonkeresztúr ÖTE
7. Fonyód ÖTE
8. Nagyszakácsi ÖTE
További részleteket a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján találnak.
www.balatonbereny.hu

Menetrend

Események
A Balatonberényi Izraelita Temető
Balatonberény a Balaton déli partjának nyugatról
számítva első községe. Kialakulása a honfoglalásig
nyúlik vissza. A zsidó lakosság feltehetően a XVIII.
század végén települt le a kis faluban, mely helyi
adottságai folytán fürdőhelyként is említve van.
A letelepült Hittestvéreink önálló Imahellyel nem
rendelkeztek,
vallási
szempontból
Marcali
községhez (ma város) tartoztak és békességben
éltek, végezték munkájukat. A község elfogadta és
szerette Őket.
Létszámuk a „vészkorszakban” kötelezően előírt
számláláskor (18 ?) fő volt.
Az 1800as évek végén létrehozták Temetőjüket és élték mindennapi életüket a maguk és
környezetük javára, mindaddig, ameddig azt a „vészkorszak” politikája lehetővé tette. Az utolsó
temetés 1936ban történt.
1944 nyarán lovas kocsikra pakolták Őket és deportálták Auschwitzba, ahonnét senki nem tért
vissza. Egy helyi lakos elmondta, hogy egyik Hittestvérem megállíttatta a katolikus templom előtt
az Őt és Családját szállító lovas kocsit, és pénzét bedobta a perselybe, mondván arra neki és
családjának már nem lesz szüksége. (érezhette sorsát?) Balatonberény elvesztette 8 felnőtt és 1
gyermek lakosát. MIÉRT??
Házaik, ingatlanaik az Államra szálltak, melyek később eladásra kerültek. A Kis Közösség
Temetője jogilag először a MIOKra (Magyar Izraeliták Országos Központja), majd a
rendszerváltáskor a MAZSIHISZre (Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsége) szállt.
Sajnos egyik szervezet sem törődött vele. Megjegyzem, hogy országosan 1600 Izraelita Temető
jutott erre a sorsra, és elsősorban azon Temetők állagmegóvására adtak támogatást, ahol a
„visszatértek” ezt kérték.
Hagyományaink szerint Temetőinkben nyugvó Hittestvéreink örökös helyet kaptak. Csupán két
esetben szüntethető meg az elhunytak „nyugalma”. Az egyik eset, ha csontjaikat a „Szentföldre”
viszik, és ott újra eltemetik, a második eset, ha a Temetőt megszüntetik. Ekkor azonban új helyen
kell eltemetni vallási előírásaink szerint az exhumáltakat.
Az előzőekben röviden vázoltak szerint a „vészkorszakot” követően 1997ig háborítatlanul
nyugodtak a Balatonberényi Izraelita Temető „lakói”. A természet a vegetáció által mintegy
megvédte a sírokat. Legfeljebb a vadak és a vadászok zavarták meg nyugalmukat. Volt idő, hogy
magasles is építésre került a Temető területén.
A Temetőben lévő mintegy 30 síremlék egy részéről eltűntek a márványtáblák és néhány
síremléket megrongáltak. Egy esetben sírgyalázást is elkövettek gonosz emberek. A sírok között
fák nőttek, melyeket időközönként csak úgy, ismeretlenek kivágtak.
A Temetőt megközelíteni napjainkban is „szolgalmi” úton lehet.
A község népe nem volt ellenséges más vallású lakóival. Ennek következtében alakulhatott ki az a
kezdeményezés a helyi katolikus közösség plébánosai és főként Kovács Hugi kezdeményezésére
1998ban, hogy rendbe tegyék az Izraelita Temetőt.
Megkeresték közösségünket, a Keszthelyi Izraelita Hitközséget, ahol örömmel fogadtuk
felajánlásukat, és azóta évente tavasz végén, nyár elején közösen elvégezzük a mintegy 300m2es
terület tisztítását, ami kezdetben nem kis munkát jelentett.
A társadalmi munka során jó emberi kapcsolatok alakultak ki. A „társaság” összetétele
szociológiai szempontból is érdekes. Részt vettek a munkában a kétkezi munkából élőktől,
nyugdíjasokon át, országgyűlési képviselő, orvosok és egyéb értelmiségiek. Az utóbbi években a
helyi polgármester és az általa vezetett hivatal is bekapcsolódott a munkába.
Megemlíteném, hogy pár éve történt ilyen „összejövetel” indított arra, hogy megírjam a Keszthelyi
Izraelita Hitközség Temetőjének történetét, ami 2011ben kiadásra is került. Ezt a Balatonberényi
Közösség kezdeményezésének köszönhetem. Ezért személy szerint is hálás vagyok.
Az alkalmakként résztvevő 1012 fő általában 23 óra alatt végez a terület tisztításával. Közben a
fő szervezők szerény vendéglátást szoktak biztosítani a „munkaközi szünetben.” Jó érzés látni,
hallani különböző emberek megnyilvánulásait. Sajnos ritka kivétel napjainkban ilyen esemény,

Események
hogy emberek önzetlenül tesznek valamit a köz érdekében.
Volt kezdeményezés a MAZSIHISZ felé a Temető bekerítésére, de nem volt rá fogadókészség.
Sajnos az idő múlásával már néhányan nem tudnak részt venni a munkában, de tisztelettel
emlegetjük nevüket, beszélünk sorsuk alakulásáról
Hitközségünk minden ilyen munka után meghívja a megjelenteket egy kötetlen beszélgetésre és
szerény vendéglátásra, ahol szintén jól érezzük magunkat. Ilyenkor többnyire a „Bibliai Kertben”
vagy rosszabb idő esetén az Imatermünkben jövünk össze.
Az idei évben is a helyi plébános kétszer is kihirdette a „társadalmi munkát” és Kovács Hugi
koordinálásával május 13án kitisztítottuk a Temetőt. Egy időközben ledőlt síremléket is
felállítottunk, majd egy kis beszélgetés után megegyeztünk, hogy valamikor júniusban
találkozunk Hitközségünk „Bibliai Kertjében” és az idén a Keszthelyi Hitközség Temetőjét
látogatjuk meg.
A „főszervező” elmondta, hogy készülnek az „elhurcoltak” emlékének méltó megemlékezésére, és a
hetvenedik „évfordulóra” szeretne egy kiadványt is megjelentetni a Balatonberényi Izraelita
Temető történetéről. Nemes kezdeményezés.
Véleményem szerint Balatonberény község társadalmi munkát vállaló lakosai által, 15 év alatt
végzett önzetlen munkája a „Vészkorszakban” elhurcoltak emlékének ilyen formában is történő
megőrzése, reményt ad számomra arra, hogy vannak még rendes emberek, közösségek, akiket
nem tud megfertőzni napjaink rossz értelemben vett jobbratolódása. Megerősített abban a
meggyőződésemben, hogy minden embert a tettei alapján ítéljek meg. Köszönet Nékik és legyen
példa önzetlenségük más közösségek számára is, akik nem feledik egykor kitaszított, és
megsemmisített polgártársaik emlékét.
Nemes tevékenységüket Kis Közösségünk, és a magam nevében is Tisztelettel megköszönöm.
.

A szervezők és a „társadalmi munkások” megérdemlik nevük felsorolását:
Balatonberényből: Brieber László plébános, Kovács Hugi szervező, Horváth László
polgármester, Horváth Lászlóné, sz.: Simon Márta koordinátor, Ángyán Veronika, Bende Lászlóné
(Katika), Bogdán Dániel, Bognár Mária, Gere István, Kovács János, Dr. Ralovich Béla, Tóth
Lajosné.
A korábbi években Éberhardt László, Bokor Antal és Bokor Antalné, Bokor Csaba.
Keszthelyről: Dr. Ifi Ferenc főorvos, Sáringer Tamás, országgyűlési képviselő
Hitközség részéről: G. I., elnök, Goldschmied László, Szalai Gábor, Rejtő Gábor hitközségi tagok
Keszthely, 2013. május 19.
Goldschmied István
EMIH Keszthelyi Hitközség képviselője

Gyermeknapi kalandozások
Június 1én a Balatonberényi Turisztikai Egyesület támogatásával és a szokásos lelkes önkéntes
csapat segítségével idén is megrendezésre került a már hagyománnyá vált gyermeknapi program.
Az eredeti tervek szerint a balatonberényi hegyben barangoltak volna a résztvevők, ám az előző
napok hűvös, esős illetve az aznapi bizonytalan időjárás miatt a falu utcáin helyeztük el az
állomásokat. A gyermekek létszáma valamivel elmaradt a korábbi évekétől, de a lelkes kísérő
szülőkkel együtt sikerült négy csapatot verbuválni.
A falu bejárása és a játékos feladatok teljesítése után finom ebéd várta a résztvevőket a
művelődési házban, majd szabad játék és arcfestés volt a program, melynek minden kis lurkó
nagyon örült.
A remekül sikerült rendezvény délután négy órakor ért véget. Reméljük, mindenki jól érezte
magát, várunk mindenkit szeretettel jövőre is!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik valamilyen formában segítették a program
szervezését és lebonyolítását:
a Balatonberényi Turisztikai Egyesület, Garai Ferenc, Horváth László polgármester, Barjákné
Martin Judit, Horváth Lászlóné, Bertókné Vadál Erzsébet, Horváth László, Horváth Zoltán, Tikos
László, Toronyi Zsolt, Toronyiné Sifter Judit, Tilesch József, Tilesch Józsefné, Szabó Aranka,
Sifter Kálmánné, Bató Elemérné, Sifter Milán, Gerecs Richárd, Bató Filoména, Bató Dorottya.
Bató Bernadett

Nyári programok  Aranyhíd
Balatonmáriafürdő
Június 1  4.
Falunap
Helyszín: Központi strand Színpad
Június 29.
Fergeteges Forgatag, Balaton M&K és Marcato Ütőegyüttes
Helyszín: Központi strand – Színpad
Július 6.
Néptánc est
Helyszín: hajókikötői szabadstrand
Július 13.
Fergeteges Forgatag, Balaton M&K és Marcato Ütőegyüttes
Helyszín: Balatonmáriafürdőalsó
Július 21.
Néptánc est
Helyszín: Központi strand – Színpad
Július 25.
III. Máriai utcatárlat
Helyszín: Széchenyi Imre tér
Július 2528.
Balatoni Nyár  Máriai Napok
Helyszín: Központi Strand, színpad
Augusztus 3.
Néptánc est
Helyszín: Balatonmáriafürdőalsó
Augusztus 10.
Fergeteges Forgatag, Balaton M&K és Marcato Ütőegyüttes
Helyszín: Hajókikötői szabadstrand
Augusztus 20.
Államalapítás ünnepe
Helyszín: Központi strand
Szeptember 7.
Holnap Halnap
Helyszín: Központi Strand

Balatonberény
Június 30.

Berény nevű települések találkozója
Kistérségi Szezonnyitó és Búcsú
Helyszín: Szabadtéri Színpad és környéke, egész napos színes programok és kirakodó vásár
Július 7.
10.00 18.00 Az Óperenciás tengeren innen” Mese Fesztivál
Helyszín: Strand öböl és környéke
Július 14.
Nemzetiségi néptánc verseny táncverseny
Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztivál
Helyszín: Szabadtéri Színpad
Július 20.
Dunántúli Amatőr Művészeti Fesztivál Moderntánc verseny
Helyszín: Szabadtéri Színpad
Július 27.
Operett est a Marcali 3 Tenorral
Helyszín: Szabadtéri Színpad
Augusztus 3.
19.00 óra Tóparti Tóparty a Start tánczenekarral
Helyszín: Szabadtéri Színpad
Augusztus 11.
19.00 óra Szamba show az M&K fúvós zenekarral
Augusztus 19.
18.00 órától Ünnepi megemlékezés a templomkertben
20.00 órától gálaműsor, tűzijáték
Helyszín: Szabadtéri Színpad

Balatonkeresztúr
Június 29.
Nyugdíjasklubok, népdalkörök, néptánccsoportok találkozója, mulatós
muzsika
Helyszín Szent István tér
Július 13.
19 óra Balaton M&K fúvós koncertje
Helyszín: Szent István tér
Július 2628.
Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Helyszín: Bene Ferenc Sportcsarnok, Szent István tér
:

Július 27.

19.0020.30 Modern táncest a Fergeteges Forgataggal és barátaival
20.3024.00 Utcabál
Helyszín: Szent István tér
Augusztus 3.
19.0020.30 Operett est
Helyszín: Szent István tér
Szeptember 21. 16.00 Szüreti felvonulás Balatonkeresztúr utcáin
20.00 Óvodabál
Helyszín: Bene Ferenc Sportcsarnok

Marcali
Május 11.
15.00 Orgonaünnep – Családi nap
Helyszín: Európa park Szabadtéri színpad
Május 26.
10.00 Hősök napja – városi rendezvény
Helyszín: Plébániatemplom
Június 4.
17.00 Nemzeti összetartozás napja: fotókiállítás és előadás
Helyszín: Kulturális Korzó
Június 8.
20.00 Színházi est
Helyszín: Európa park – Szabadtéri színpad
Június 15.
19.00 True Smile Jam Band koncert
Helyszín: Európa park – Szabadtéri színpad
Június 2223.
Tűz és szenvedély  Szent Iván és a Múzeumok éjszakája erotikus kiállítás
megnyitóval, tűzzsonglőrökkel, mágikus népszokásokkal
Helyszín: Bernáth Aurél Emlékház festői udvara, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Kulturális Korzó, Künzelsau tér
Június 29.
20.00 Meglepetés koncert
Helyszín: Európa park – Szabadtéri színpad
Július 6.
20.00 Made in Hungaria
Helyszín: Európa park – Szabadtéri Színpad
Július 1213.
Tradíció és Folk – Fesztiváludvar népzenével, népdallal, néptánccal, népi
színjátékkal, népi étkekkel, italokkal, népi kézműves termékekkel, népi mesterségek
műhelyeivel.
Pénteken este
20.00 Hercku Ágnes  Nikola Parov koncert
Szombaton este 20.00 Makám koncert
Helyszín: Európa park  Szabadtéri Színpad
Július 20.
20.00 Meglepetés koncert
Helyszín: Európa park  Szabadtéri Színpad
Július 27.
20.00 Fúvószenekari koncert
Helyszín: Európa park  Szabadtéri Színpad
Augusztus 3.
20.00 Calympa koncert
Helyszín: Európa park Szabadtéri Színpad
Augusztus 10.
20.00 Színházi est
Helyszín: Európa park – Szabadtéri Színpad
Augusztus 17.
20.00 Operett est
Helyszín: Európa park – Szabadtéri Színpad
Augusztus 20.
Városi és egyházi ünnep – szentmisével, szoboravatóval, a város
kenyerének megszegésével
Helyszín: Európa park – Szabadtéri Színpad
Augusztus 24.
20.00 Rockzenekari találkozó
Helyszín: Európa park – Szabadtéri Színpad
Augusztus 31.
20.00 Szezonzáró
Helyszín: Európa park – Szabadtéri színpad
Szeptember 7.
19.00 Magyar dal napja koncert
Helyszín: Európa park – Szabadtéri színpad
Szeptember 14. A keresztény egység napja
Helyszín: Kulturális Korzó
Szeptember 2728. Szüreti fesztivál – helyi termék vásárral
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Szeptember 30. Népmese napja
Helyszín: Kulturális Korzó

Legendák
Kecseti Márton
A sümegi várkapu előtt korát és súlyát meghazudtoló könnyedséggel ugrott le szamaráról a
barát. – A szamarat vezessétek az istállóba! – adta ki a parancsot, majd lehúzta ujjáról a gyűrűt, s
a hadnagy tenyerébe tette. – Jelents be gazdádnak! – Uramra, a veszprémi püspökre csak így nem
ronthatsz rá! – állt ellen a hadnagy. – Ha a gyűrűt meglátja, azonnal fogad a püspök úr. –
mosolyodott el gúnyosan a barát.
Negyedóra múlva Kecseti Márton a gyűrűt a barát lába elé vetette. Hogy kerülsz ide, te
semmirekellő? – Ámbár szüleink édestestvérek voltak, Márton püspök, most megtagadnád
unokafivéredet? Igaz, ölni bűn. De ki gondolta volna, hogy a lány mátkája a királyi sereg
kapitánya? – legyintett a fráter. – Az életedet mentettem meg azzal, hogy bedugtalak a kolostorba!
– villant a püspök szeme. – Meg a vagyonomat tetted a magadévá ezzel. De a családi ékszereket
csak én tudom, hova rejtettem el! – emelte fel hangját a barát. – Vigyázz Péter! A te ostoba fejed az
ékszerek titkával együtt sem éri meg a püspök nevének meggyalázását! – Az én fejem sokat ér.
Többet, mint gondolnád! Nem hiába ájtatoskodtam öt éven keresztül. Most is azért jöttem, hogy
megháláljam jóságodat. Jól tudod Márton, jön a török. Királyok, kapitányok, ítélőmesterek, de
még a papok is mentik vagyonukat. S a kincseskamra kulcsa nálam van. – húzott elő egy kulcsot
a csuhából. – A papok is? – hebegett Márton. – Bizony atyám, ők is mentik kincseiket. – Az egyház
kincseit. – javította ki a püspök. – A kincs, az kincs, Márton! Akárkié! Akár a tied is lehetne! –
Megháborodtál? – szörnyülködött Márton. – Jobb, ha a Gersei Pethőké lesz? Netán az egyház
kincseivel együtt? Tátika buzgó keresztény ura védelmet ajánlott fel a környékbeli szerzeteseknek,
akik a várába hordták a kolostorok kincseit. – gúnyolódott a barát. – S ezt senki sem jelentette
nekem! – háborodott fel a püspök. – A Tátika gyenge vár. A töröknek egy hétig sem állna ellent!
Sümegen sokkal biztosabb helyen vannak az egyház kincsei! – Bizony uram. Az uzsaszentléleki
pálos kolostor három szekérre való vasládáit most kísértem hat társammal Tátikára. A segesdi,
örményesi s a keszthelyi kolostorok ládái már egy hete ott sorakoznak.
Pár nap múlva egész sereg vonult ki a várkapun. Eddigre mindenki tudta, hogy a Gersei Pethők
kifosztották a környékbeli kolostorokat, s Kecseti Márton most bűntető hadjáratra küldi
várkapitányát. Éjféltálban jelentek meg az első lángnyelvek Tátika felett. A tűz rohamosan terjedt,
vörös fénybe borította a környező erdőket. A társszekereket le sem pakolták a várban. Harmadnap
Kecseti Márton vezette a hadnak is beillő sereget, mely a kincset Veszprémbe kísérte. A sor végén
ott baktatott szamara hátán a kövér barát is.
Lipták Gábor nyomán
Csiri

Múltidő
A névtelen „politikus”
A kultúrház elnevezéséről szóló írást olvasva eszembe jutott egy régi emlék. Zsófi lányom kilenc
éves lehetett, mikor egy nyári napon rohanva állított haza: Anya! Itt az Árpi bácsi! A
fényképezőgépet, gyorsan! S a masinát megragadva futott ki, pattant fel a biciklijére. A
kíváncsiság utána vitt. Garai Feri bácsiék háza előtt két nagy fekete autó parkolt, körülötte
kigyúrt férfiakkal. Egyikőjük az én lányomat fényképezte, ahogy Göncz Árpád kedvesen átöleli.
Ekkor tudtam meg, hogy Berényhez szoros szálak kötik, itt nyaralt gyermekkorában. Mály Bice
visszaemlékezésében olvastam, már fiatalon színdarabokat írt baráti körének, melyeket a
Durugában adtak elő egy répásverem előtti szabad téren, saját maguk szórakoztatására. Kisállat
temetőt hoztak létre, ahol is fejfákat állítottak kedvenceiknek. „Ezekre az ékes feliratokat Árpád
szállította.”
A névtelen „ politikus”, az én szememben ismeretlen irodalmár. Akinek nem olvastuk a műveit. A
Gyűrűk Ura révén műfordítói munkássága beivódott a köztudatba. A színházba járó közönség
zöme nem tudja, hány előadás került színpadra az ő fordításában. Saját írásai még
kevesebbekhez jutottak el. Én szenteltem erre időt, még a cikk megjelenése előtt. A drámái
gyakorolták rám a legnagyobb hatást, melyek teljes színpadi feldolgozások, kész rendezői
utasításokkal. A XX. században játszódó tragédiák teljesen rabul ejtettek, igazi irodalmi élményt
nyújtottak. Mélyreható pszichológiai jellemzések hatják át a történeteket. Írói, műfordítói
munkássága biztosan kiállja az idők próbáját. „Zárt és titkos tárgyaláson, gyorsított eljárással,
fellebbezés lehetősége nélkül életfogytiglani börtönre ítéltek összeesküvésért és hazaárulásért Bibó
Istvánnal… együtt. A börtönben tanultam meg angolul, s ma úgy érzem, már csak ezért is
érdemes volt becsukatnom magamat… Jó húsz évig abból éltem, hogy amerikai írók – Faulkner,
Hamingway, Stryon, Doctoroww, Updike, Susan Sontag, James Baldwin etc. – műveit fordítottam
magyarra. Amit Amerika a Wheatlanddíjjal viszonzott.” De megkapta a József Attiladíjat, a
Művészeti Alap Irodalmidíját, s lehetne sorolni irodalmi elismeréseit. A börtönből szabadulva,
19651990ig szabadfoglalkozású író, műfordító. Ő fordította a Tövismadarakat (Colleen
McCullogh), A folyón át a fák közé (Hamingway). 198990ben a Magyar Írószövetség elnöke. Több
külföldi egyetem díszdoktora.
Hogy a kultúrházat elnevezike valakiről, nem az én reszortom. Hogy kinek erősebb a kötődése
Balatonberényhez, döntse el mindenki maga. Annak, aki egy nyáron megfordult itt, vagy annak,
akit gyermekkora, baráti társasága kötött ide. Netán annak, aki köztársasági elnökként is kitérőt
tesz, hogy meglátogasson egy hétköznapi berényi családot, akihez kedves emlékek fűzik. Esetleg
annak, aki kilencvenkét évesen is azonnal és személyesen fogadja Kovács Ilona helytörténet
kutatót, s szeretettel emlékezik csendes kis falunkra, az itt élt emberekre. És, hogy élő embernek
szokáse emléket állítani? Gondoljunk csak a Puskásstadionra!
Az igazán nagy tudású emberek szerényen hajlanak meg ismeretanyaguk súlya alatt, aminek
Göncz Árpád élő példája. Mint ahogy magáról írja saját hitvallásában: Ő csak egy névtelen
magyar, életének több mint negyven évét az irodalom, a kultúra szolgálata töltötte ki.
(Az idézet forrása: Göncz Árpád: Gyaluforgács)
Csiri

Czimbalek Andrea: Gyermeknapra
Zöldül a rét,
Pipacsok nyílnak,
Gyermekek szaladnak,
Meztelen talppal.

Fogócskáznak,
Bújócskáznak,
S minden fára
Fel is másznak.

Hangos kacajuk
Messzire száll,
Versenyt fut velük
Ezer madár.

Labda röppen,
Szöcske szökken,
Ezer bogár,
Víg táncot jár.

Kicsiny kezükkel
Integetnek,
Bukfencet vetnek,
Fűben hemperegnek.

Dobban a láb,
Gyermeki vágy,
Tücsök koma,
Húzd muzsikád!

Békák brekegése,
Tónak szelídsége,
Alszik a gyermek,
Későre jár.

Emlékeim
(Régi szokások)
Szt. Márk ünnepéhez visszatérve, mely április 25én van, körmenetet tart az egyház melynek fő
része a búzaszentelés. Ekkor – a régi időkben – körmenetileg kimentek a faluhoz közel eső
búzatáblához. Ekkor a pap négy evangéliumot énekel a világ négy tája felé fordulva, majd
ünnepélyesen megáldja a búzatáblát, majd a körmenet szent énekeket énekelve visszamegy a
templomba. (Általában a Kossuth Lajos utca déli végén, vagy az Ady Endre u. 24 sz. alá mentek,
attól függött, hogy hol vetettek búzát.) Tehát állandó útirány nem volt. Ez a körmenet az 1960as
évek végétől csak a templomban történik.
Úrnapi körmenet.  Szentháromságot követő csütörtökön van, de az előírások alapján az utána
következő vasárnap tartják. Ezt a körmenetet nagy ünnepélyességgel tartották, s tartják még ma
is a Berényiek. Az Úrnapi misén és körmeneten a múltban megjelent szinte az egész falu
katolikus lakossága. A nyaraló kisasszonyok is részt vettek, napjainkban pedig a
villatulajdonosok.
Ilyenkor négy sátort készítenek, ehhez a szükséges hársfa gallyakat a képviselő testület tagjai
biztosítják. A mennyezetet (umbrellát) fiatalemberek viszik, mely alatt a mindenkori lelkipásztor az
Oltáriszentséget viszi. Az Oltáriszentség előtt fehér ruhás kislányok (akik előtte elsőáldozók voltak)
kis karkosarakból rózsaszirmot hintenek. Ember emlékezet óta a templomból kijövet déli irányba
halad a körmenet, és régen megkerülték az egész „zsidódombot”, később csak a zsidódombi
keresztet. Jó pár éve pedig a templom körül van a körmenet megtartva.
Népies vallási szokásként kell megemlítenem, hogy a szentelt búzából, és a feldíszített sátorból
vittek haza épp úgy, mint virágvasárnap a szentelt barkából. Ha csúnya vihar volt, akkor ebből
dobtak a tűzre, hogy elemi csapás semmit ne pusztítson el. Akinek az Úrnapi körmenet előtti
időben hunyt el hozzátartozója, ebből a virágból vitt ki a temetőbe. Ez a szokás a napjainkra is
megmaradt, és kérnek a sátorkészítőtől virágot,  hisz ez a virág meg van szentelve  hogy azt
kivihessék szeretteik sírjára a temetőbe.
Templomunk Védőszentjének, Keresztelő Szent Jánosnak ünnepén, június 24én egész
napos szentségimádás van. Régen az ünnepélyes szent mise után a plébános kihelyezte az
Oltáriszentséget. Diákok, nagylányok, asszonyok be voltak osztva 11 órára, hogy ne legyen
őrízetlenül az oltáriszentség. Imádkoztak a kitett Oltáriszentség előtt, és az imák között
oltáriszentségről szóló énekeket énekeltek. Falunk búcsú napja, pedig ezt követő vasárnap van.
Ezt a napot szentesbúcsúnak is nevezték. Ilyenkor a kegytárgyasok, ajándéktárgy árusítók, stb.
jöttek. Kis sátrakban árusítottak édességet, márcot,1 fagylaltot, bábszívet, bábbabát, báb
lovat. A kegytárgyasok a templom másik oldalán (Kossuth Lajos utca nyugati oldala) építették fel
sátraikat, déli irányba pedig a többi kereskedők. A Kossuth utca keleti oldalán Tikosék, és
Horváthék előtt volt a bábos sátor, majd Horváth Viktorék után volt a kiskörhinta. Nagyobb
gyerekek hajtották, ezért mehettek aztán 11 kört ingyen. Az „ördöghinta”2  nagy körhinta – a
Zsidódomb felőli részen volt. Rigó Lajos tanácselnöksége idején került le  az ott lakó idős
emberek kérésére  a Balatonpartra a búcsú „kirakodó vására”. A kereszt és bérmaszülők
mindig vettek valamilyen ajándék tárgyat a kereszt és bérmagyermeküknek. A Szüleinktől
ilyenkor kaptunk egyegy gombóc fagyit (50 fillér/gombóc) és márcot. Én magam is nagyon
szerettem a márcot, és a jeges ital – a nagy nyári melegben  jól esett gyermeknek, felnőttnek
egyaránt. Általános volt, hogy a gyermekek, de a nagylányok is új ruhát kaptak a búcsúra.
A távol lévő, vagy vidékre került családtagok csak ritkán találkoztak a régi időkben. Ez a nap
aztán alkalom volt arra, hogy vendégségbe menjenek egymáshoz. Mivel még nem volt autó,
lovaskocsival, hintóval mentek a búcsúra. A déli időben pompásan megterített asztal várta a
rokonságot. A menü mindig olyan volt, mint a lakodalmakban. A rétes pedig elengedhetetlen volt
ilyenkor. (Folytatása következik.)
1.) „márc” : Lépes mézet kevertek össze vízzel, és azt áztatták pár napig. A pohárba jégkockát tettek, és
erre öntötték a márcot. 2.) „ördöghinta” Felnőttek részére, nagy körhinta, B.berényben, de másutt is
ringlisnek is hívták. (Az idősebb berényiek elmesélése, és saját ismereteim alapján.
Kovács Ilona

helytörténet kutató

Kukac Kert Szerviz
Szakembertől kertgondozás, kertek kialakítása, füvesítés, ültetés, metszés, fűnyírás, és egyéb
kerti munkák. Ingyenes kiszállás és szaktanácsadás. Nagy László 0620/2046545

A KALOT és a KALÁSZ Balatonberényben
Ifi Ferencné (olajos) sz.: Böröcz Anna (Annus néni), aki mélyen vallásos asszony volt, nagyon
sokat mesélt a berényi KALÁSZ életéről. Ő is tagja volt. Elmondta: „hetente egyszer, vasárnap
gyűltünk össze. Ősztől tavaszig rendszeresen. A téli délutánokon – a lelkieken kívül kézimunka,
szakács, szabásvarrás, betegápolási tanfolyam volt részünkre. Főzőtanfolyam is volt, s
befejezéseként bált rendeztünk. A bevételből, és tagdíjból kirándulni mentünk. Voltunk
Keszthelyen, Badacsonyban, és egyszer Budapestre is eljutottunk. Sokat szavaltunk, énekeltünk.
Kedvenc énekünk volt: Jázmin bokor kihajlik az utcára...
Jelvényünk is volt, betűjele: IHSV. Jelentése = „In hoc signo vinces”, vagyis „e jelben győzni
fogsz.”

Jeligéül Sík Sándor versét választottuk, melyet Gidófalvy Ilona zenéjére az együttlétek alkalmával
vidáman énekeltünk:
Szemünk az égre bízva néz,
Testvérkezet szorít a kéz.

A múlt sugall szent őserőt,
Építünk rajta szebb jövőt.”

Eddig szólt Annus néni beszámolója. A háború után még újra életre kelt a KALÁSZ, de 1948ban
már nem működött. A berényi plébánia irattárában, a pénztárkönyv tanúsága szerint a KALÁSZ
lányok a KALÁSZ Egyesület pénztárkönyvében lévő egyenleget 1948. május 1jén átadták a
templompénztár javára. Gosztolya esperes így könyveli: „A volt KALÁSZlányok támogatása
125,16.Ft.” Tehát biztosan állíthatjuk, hogy tovább nem működött.
(A balatonberényi templom és plébánia története c. kéziratomban a balatonberényi KALOT és KALÁSZ
történetét több oldalon  fényképekkel is illusztrálva  feldolgoztam. Itt az újság hasábjain arra nincs mód,
hogy teljes terjedelmében közöljem. A kézirat lektorálva van Dr. Gál József ny. tanár, ny. múzeum ig., és
Marics József berzencei plébános, egyháztörténész által. Kiadásra vár.)

KALÁSZ lányok, álló sor: Bojtor Anna, Ifi Ilona, ?, Böröcz Mária, ?,
Ülő sor: Ángyán Margit, Böröcz Anna, Kánya Anna, ?, ?, ?.
A legények mind vidékiek.

Kovács Ilona
helytörténet kutató

Egészség tükrében
Kedves Olvasóim!
A múltkori számban a vérnyomásról és a méréséről írtam, most szeretnék pár szót ejteni a
vérnyomás eltérésekről, ami lehet magas és alacsony. A magas vérnyomást hypertoniának, az
alacsony vérnyomást hypotoniának nevezzük.
A magas vérnyomás okai:
Sokszor ismeretlenek, ugyanakkor vannak olyan tényezők is, melyek nagyban hozzájárulnak a
magas értékek tartós fennállásához:
1. Öröklött, családi hajlam – ha van a felmenői közt olyan, akinek van/volt magas vérnyomása,
akkor nagy eséllyel számíthat rá Ön is
2. túlsúlyosság
3. mozgáshiány
4. stressz
5. túlzott sófogyasztás.
A magas vérnyomás kialakulásának még okai lehetnek más betegségek is, melynek kísérőjeként
jelenhet meg, például:
1. túlsúlyosság
2. magas koleszterinszint
3. cukorbetegség
4. hormonháztartási problémák
5. vesebetegségek – ez utóbbi kettő esetében másodlagos magas vérnyomásról beszélünk.
A magas vérnyomás tünetei
Az esetek nagy részében nem is a vérnyomás magas értéke, hanem a magas érték miatt
bekövetkezett szervi károsodás okoz tüneteket.
Azonban mégis a leggyakoribb tüneteket lehetnek:
1. orrvérzés
2. látászavar
3. mellkasi fájdalom
4. szédülés
5. fejfájás
6. fáradtságérzés
7. nehézlégzés
8. idegesség.
A hypertonia következményei:
Miután a vérnyomás nem az egészséges tartományon belül mozog  tehát vagy a szív ver gyorsan,
vagy a vér nem áramlik megfelelő sebességgel –, ezért különböző elváltozásokra lehet számítani.
A szív folyamatosan túlteljesít, így gyorsabban és erősebben ver, mint kellene. Az állandó
erőlködéstől a szív fala megvastagszik és szívelégtelenség léphet fel.
A magas vérnyomás azonban nemcsak a szívre hat. Mivel a szív mindenhova nagyobb
mennyiségű vért pumpál, az agyba is túl sok vér áramlik. Az agyi erek falán ennek hatására kis
hólyagszerű kitüremkedések keletkeznek, melyek repedéskor agyvérzést okozhatnak. Az
érelmeszesedés vagy az agyi erek beszűkülése is járhat magas vérnyomással, melyek szintén
agyvérzéshez vezethetnek.
A magas vérnyomás hat a vesékre is. A vesék teljesítőképessége csökken, tehát egyre kevesebb
salakanyagot képesek kiválasztani, melynek hatására veseelégtelenségre lehet számítani.
Ezek akkor fordulnak elő, ha kezeletlen a betegség. Ha időben észreveszed, kezelteted, és
rendszeresen ellenőrizteted a vérnyomásod, akkor a súlyos kimenetelű következmények
elkerülhetőek.
Az alacsony vérnyomás
Krónikusan alacsony vérnyomásról akkor beszélhetünk, ha a vérnyomás első értéke tartósan nem
haladja meg a 100 Hgmmt.
A tartósan alacsony vérnyomás elsősorban fiatalok betegsége.
Okai lehetnek:
1. Családi halmozódás, leginkább vékony alkatú, magas fiatal hölgyeket érint
2. A fizikai aktivitás hiánya
3. Stressz
4. Lehet betegség kísérőjeként, például pajzsmirigyalulműködésben, mellékveseelégtelenségben,
agyalapi
mirigyelégtelenségben.
De
lehet
szíveredetű
is
pl.:
aortaszűkületben,
szívelégtelenségben,
bizonyos
ritmuszavaroknál,
a
szív
működését
akadályozó

Egészség tükrében
szívburokgyulladásnál. Fertőzések, mérgezések esetén is lehet tünet az alacsony vérnyomás.
5. Hosszan tartó fekvés után.
6.Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak alacsony vérnyomást. Leggyakoribb a vérnyomáscsökkentők,
vízhajtók túladagolása, de ritmuszavar elleni szerek, pszichiátriai gyógyszerek, szívgyógyszerek is
okozhatnak ilyet, különösen, ha más hasonló hatású szerekkel együtt adják őket.
Tünetei:
1. szédülés,
2. kábultság,
3. látászavar,
4. fejfájás,
5. ájulás formájában jelentkezhet,
6. de lehet még szapora szívverés, hideg, sápadt végtagok, émelygés, izzadás.
Alacsony vérnyomás tartós fennállása esetén a teljesítőképesség csökkenése, fáradékonyság,
hosszan tartó reggeli ébredés, koncentrációzavar léphet fel. További panasz lehet az alvászavar, a
depresszió, a fejfájás, és a fülzúgás is.
Kezelése
A fokozott só és folyadékfogyasztás (23 l/nap). Fontos, hogy az étkezések (különösen a reggeli)
ne legyenek túl bőségesek. Sporttal a keringés javul, így a panaszok is enyhülhetnek.
Különösen idősek esetében fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, emellett az
alkoholfogyasztás mérséklése vagy elhagyása.
Tünetek hiányában az alacsony vérnyomás önmagában nem tekinthető betegségnek, gyógyítása
szükségtelen.
A magasvérnyomásbetegség gyógyszeres kezelésének megkezdésekor gyakran fordul elő átmeneti
fáradtság, levertség, felálláskori megszédülés. Ezt a vérnyomás hirtelen normális értékre való
csökkentése okozza. A betegek többségének szervezete néhány hét alatt megszokja az
alacsonyabb vérnyomást, és a panaszok megszűnnek. Amennyiben a gyógyszeres kezelés
megkezdése után egy hónappal is fennállnak a tünetek, esetleg hirtelen felálláskor ájulás
következik be, tanácsos orvoshoz fordulni, mert a gyógyszeres kezelés valószínűleg módosításra
szorul.
Király Ildikó

Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Június 12. (szerda) 19.00
Marc Camoletti:
NÉGY FÉRFI GATYÁBAN
zenés vígjáték két részben
Fogi Színház
Jegyár: 2.400 és 2.700 Ft
Hangversenyek, KONCERTEK
Június 14. (péntek) 19.00
Balatonpart, Zenepavilon
Fúvóskoncert
Svéd vendégzenekar és a Zalai Balatonpart
Ifjúsági Fúvószenekar közös fellépése
Június 15. (szombat) 11.00
Sétálóutca
Térzene
Fellép: svéd fúvószenekar
Június 2122. (péntekszombat)
Több helyszínen
KESZTHELYI DALÜNNEP
Koncertek, fáklyás felvonulás, kórusok
versenye…
Egyéb programok
Június 13. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház, színházterem
1100 év meséi
A Tündérrózsa Gyermeknéptánccsoport
történelmi táncjátéka
Június 13. (csütörtök) 19.00
Balatonpart, Zenepavilon
TANÉVZÁRÓ BULI
Divatbemutatók, karaoke és táncpárbaj,
koncert…
Június 2123.
Keszthely, Belváros
A Bor Összehoz Keszthelyen
Belvárosi borfesztivál.
Szervező: Belvárosi Kereskedők Egyesülete
Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Június 7. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”
Besenyők, kunok története
Előadó: dr. Pálóczi Horváth András történész,
régész
Június 18. (kedd) 19.00
„Csillagnéző Csütörtök”
A NYÁRI CSILLAGOS ÉGBOLT LÁTNIVALÓI
Előadó: Bánfalvi Péter tanár
Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.hu
Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00
péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA a Balaton Színházban
Június 22. (szombat)
NILS HOLGERSSON NYOMÁBAN
Ízelítő a svéd kultúrából
18.00 Svéd játszóház a Szemfüles Egyesülettel
19.00 Kiállítás megnyitó Harrach Ágnes fotóiból
19.30 Előadás a svéd kultúráról, Svédországról
20.30 Svéd ételkülönlegességek bemutatója,
kóstolója
21.00 Népek tánca tánccsoport bemutatója,
táncoktatás
22.00 Svéd masszázs története, elméleti és
gyakorlati bemutatása
22.00 ABBAnd koncert
NYÁRI TÁBOROK
A táborok részvételi díja: 7.000 Ft +anyagköltség
A táborokat min. 10 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezés: 83/515250
Június 1721. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Kézművesház, Sopron u. 2.
NÉPI KISMESTERSÉGEK TÁBORA
Vezeti: Bordácsné Kishonti Erika
Június 2428. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Kézművesház, Sopron u. 2.
FAFARAGÁS ÉS KÉREGMUNKÁK
Jelentkezési életkor: 10 éves kortól.
Vezeti: Bereczky Csaba
Július 15. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Kézművesház, Lehel u. 2.
AGYAGOZÓ TÁBOR
Vezeti: Simon Edit
Július 812. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
HÉTFEJŰ SÁRKÁNY TÁBOR
Sárkánykészítés és eregetés jó hangulatban.
Vezeti: Gál Tamás
Július 1519. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
KREATÍV ANGOL TÁBOR
Kor: 811 éves korig min. 1 év angol tanulás
Vezeti: Tóth Adél
,

Július 2226. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
ÁKOMBÁKOM ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ TÁBOR
Vezeti: VaszilyHegedüs Andrea
Július 29  augusztus 2. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
TANULJUNK TANULNI! TANULÁS
MÓDSZERTANI TÁBOR
Vezeti: KrepszKapai Bernadett
Augusztus 59. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
Honismereti Tábor
Vezeti: PálócziHorváth András
Augusztus 1216. (hétfőpéntek) 9.0012.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
„Ide lábam, ne tova” Néptánc, népzenei tábor
Vezeti: Boroszlán Népzenei Együttes

Vegyes

Tisztelt Szerkesztők!
Nyers Romina I. osztályos tanuló vagyok. Gyűjtöm a fenti elnevezésű matricákat. A felsorolt
számú matricákból több darab is van nekem. Szívesen cserélnék gyűjtőkkel, akiknek az itt
felsorolt számoktól eltérő számú matricájuk van felesleges, amit ők már nem tudnak
beragasztani a gyűjtő könyvbe. Várom a gyűjtő pajtásaimat cserére.
Balatonberény, Kossuth L. u. 75.
Nyers Romina
ÓCEÁN MÁNIA
Beragasztós kártya, növekvő számsorrendben:
4, 8, 13, 19, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 53, 57, 59, 60, 61, 65,
66, 68, 69, 71, 72, 76, 79, 81, 83, 84, 88, 90, 94, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 111,
115, 121, 122, 123, 126, 128, 131, 134, 140, 143, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 162, 164, 166,
167, 170, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 184, 187, 189, 192, 194, 195,
SZAFARI MÁNIA
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 17, 24, 25, 25, 28, 30, 31, 31, 32, 36, 37, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51,
53, 55, 59, 60, 64, 64, 72, 74, 75, 78, 80, 80, 82, 82, 85, 88, 92, 94, 99, 101, 101, 104, 107, 107,
111, 112, 118, 119, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 148, 156, 160, 174, 174, 182, 185,
A MI FÖLDÜNK KALANDOS UTAZÁS (PENNY)
13, 33, 46, 77, 138, 194, 170, 204

Labdarúgás
Labdarúgás: befejeződött a bajnokság
Befejeződtek a megyei II. osztályú bajnokság
2012/2013. évi küzdelmei. Felnőtt csapa
tunk rapszodikus teljesítményt nyújtva vé
gül a tizenegyedik helyen zárt, ifistáink
tizenhét szerzett ponttal a tizenharmadik
helyen végeztek.
Megyei II. osztályú bajnokság
25. forduló:
Balatonberény  Szőlősgyörök 0:5 (0:2)
U19: Balatonberény  Szőlősgyörök 2:6
20. forduló (május 8án játszották):
Balatonszentgyörgy  Balatonberény 0:0
(0:0)
U19: Balatonszentgyörgy  Balatonberény
7:0 (5:0)
26. forduló:
Öreglak  Balatonberény 4:1 (2:0)
Gólszerzőnk: öngól
U19: Öreglak  Balatonberény 1:4 (1:1)

29. forduló:
Balatonberény  Balatonboglár 3:2 (2:2)
Gólszerzőink: Király Szabolcs, Vörös Balázs,
Mezőfi József
U19: Balatonberény  Balatonboglár 3:5
(2:4)
SLASZ borsodi Öregfiúk Bajnokság
Egy fordulóval a bajnokság vége előtt már
eldőlt, hogy a második helyen végzett lab
darúgócsapatunk a 2012/13. évi bajnok
ságban. Együttesünk a tavaszt veretlenül
zárta.
Eredmények:
Balatonberény  Balatonboglár 5:2 (2:1)
Balatonberény  Balatonszárszó 8:0 (2:0)
Balatonlelle  Balatonberény 3:8 (1:3)
Fonyód  Balatonberény 0:11 (0:6)
Horváth Péter

18. forduló (május 17én játszották):
Andocs  Balatonberény 2:2 (0:1)
Gólszerzőink: Kiss Péter, Mezőfi József
U19: Andocs  Balatonberény 4:1 (3:0)
27. forduló:
Balatonberény  Balatonföldvár 3:2 (2:1)
Gólszerzőink: Király Szabolcs, Gazda Gábor,
Mezőfi József
Ifistáink győzelemnek örülhettek a kilenc
fővel felálló Balatonföldvár ellen.
U19: Balatonberény  Balatonföldvár 6:3
(1:3)
28. forduló:
Toponár  Balatonberény 3:2 (1:1)
Gólszerzőink: Kiss Péter, Mezőfi József
U19: Toponár  Balatonberény 6:1 (1:1)
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
szeptemberi számba.
Következő szám lapzártája: 2013.szeptember 1.
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.
Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

