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Önkormányzati hírek
Pályázat családgondozói munkakör betöltésére
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ pályázatot hirdet családgondozó (Családsegítő
Szolgáltatás) munkakör betöltésére, közalkalmazotti kinevezéssel, határozatlan időtartamra, heti
40 órában történő munkavégzésre.
Feladatkör: Családgondozás, családlátogatás konfliktuskezelés adminisztratív tevékenység.
A munkavégzés helye: Az Alapszolgáltatási Központ, 8648 Balatonkeresztúr Iskola u 3. sz. alatti
központi iroda, valamint Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Hollád, Szegerdő
és Főnyed település közigazgatási területe.
Illetmény: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Tv. (Kjt.) szabályainak megfelelő
besorolás szerinti bérezés.
Pályázati feltételek:

Felsőfokú szakirányú végzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében található kizáró
okok nem állnak fenn.

B kategóriás jogosítvány, saját gépkocsi.

Szakmai gyakorlattal, és helyismerettel rendelkező.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Részletes szakmai önéletrajz,

Motivációs levél,

Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.december 30.
A pályázatot az Alapszolgáltatási Központ címére (8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.)
személyesen a központi irodában, vagy postai úton kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014.január 10.
A munkakör 2014.február 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatos további információt Petkess Kornélné intézményvezető nyújt a 85/376
296os telefonszámon.

Áramszünet lesz!  Az E.ON felhívása
Tisztelt Ügyfeleink!
Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonságos
elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2013. december hónap 10.én 08:00
órától várhatóan 14:00 óráig Balatonberény alábbi területein : Balaton utca 30. hsz.,
Ibolya utca 15. hsz., Gyöngyvirág utca 13. hsz. területén áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését! A balesetek megelőzése
érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott
áramfejlesztőt használni csak az E.ONnal megkötött  a leválasztás feltételeit tartalmazó 
üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.
Ezzel kapcsolatos bejelentéseit a 0693/503533 telefaxon várjuk. A tervezett üzemszünetekről
internetes oldalunkon tájékozódhat: www.eondeldunantul.com.
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Döntött a Képviselőtestület…
A november 20i rendkívüli nyilvános ülés határozatai:
 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete arról döntött, hogy bejelenti a
Marcali Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa részére, hogy 2013. december 31.
napjára a Társulási Megállapodás alapján a társulás által fenntartott egészségügyi alapellátás
keretében biztosított háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvételét
felmondja.
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyúttal felhatalmazta a polgármestert,
hogy a Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetével az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási megállapodást aláírja.
A november 28i rendes nyilvános ülés fontosabb határozatai:
 a KT elfogadta a helyi adókról szóló rendelet módosítását: Az új rendelet adómérték
emelést, csökkentést nem tartalmaz. A rendelet módosításánál figyelembe kellett venni a Kúria
Önkormányzati Tanácsa Köf. 5076/2012/4. számú határozatát, mely alapján az
adókedvezmények adása a lakcímbejelentéshez nem köthetők. Aki az önkormányzat illetékességi
területén életvitelszerűen él, annak jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy állandó lakosnak
bejelentkezett vagy sem. Az életvitelszerű lakóhely meghatározását a helyi adókról szóló rendelet
értelmező rendelkezése tartalmazza.
 A KT döntése értelmében a Művelődési Ház önálló intézményi státusza megszűnik. A
megszűnő költségvetési szerv pénzügyigazdasági feladatait a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján biztosítja.
Balatonberény Község Önkormányzata 2014. január 1. napjától a közalkalmazottakra vonatkozó
törvény szerinti, változatlan feltételekkel – a szakmai önállóság fenntartásával  foglalkoztatja
tovább a munkavállalókat.
 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete – az eddigi szerződést
meghosszabbítva  a Balatonberényi Strandfürdő épületében lévő 24 m2es irodahelyiséget 3 évre
2016. december 31. napjáig határozott időre bérbe adja a Berény Tour Kft 8649 Balatonberény
Ibolya u. 8/b. szám alatti vállalkozás részére nettó 166.000 Ft/év bérleti díjjal. A bérleti díj
növelése a KSH által elismert infláció mértéke. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert
a bérleti szerződés aláírására, amennyiben a bérlő a feltételeket elfogadja.
 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Balatonberény belterület 660/15 hrsz. alatti Naturista Strand és Kemping tekintetében –
a VÍZPARTTOURIST Idegenforgalmi és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
jelenlegi bérlő és a Balatontourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4. szám), mint leendő új bérlő között kötendő – előterjesztés szerinti
– bérleti szerződést aláírja.
 Az „Aktuális ügyek” napirend keretében Horváth Péter alpolgármester javasolta, hogy
következő önkormányzati időszak és a 2014ben induló új 7 éves EUs költségvetési ciklusra
tekintettel a KT vegye számba a községbeli fejlesztési feladatokat a megnyíló pályázati források
minél jobb kihasználása miatt. Az alpolgármester vállalta a fejlesztési célok összegyűjtését. Ezzel
kapcsolatban a KT várja a lakosság és a civil szervezetek javaslatait is.
A nyilvános képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei
településünk honlapján az alábbi linkre kattintva:
http://www.balatonbereny.hu/lakossag/node/89

teljes

terjedelmükben

olvashatók
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Események
Idősek Napja
November 16án délután került sor községünk hagyományos, az Idősek Napja alkalmából
rendezett ünnepségére. A megjelent szépkorúakat Horváth László polgármester és Kovács
Nándorné, a Vöröskereszt helyi csoportjának vezetője köszöntötte.
Az ünnepi műsort a balatonberényi Csicsergő Óvoda gyermekei kezdték, akik versestáncos
énekes produkcióval rukkoltak elő. A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület kórusa után a Kabala
Tánccsoport keringője következett, majd a Balatonberényi Amatőr Színjátszócsoport tagjai Móricz
Zsigmond Csőszök c. novellájának színpadi változatát adták elő Horváth Lászlóné rendezésében.
Idén sem maradhatott el a vacsora: a menüt ezúttal is Tilesch József vezetésével a Nyugdíjas
Egyesület tagjaiból verbuválódott csapat főzte,amely most is kiválóan sikerült.
Az addig is jó hangulatot csak fokozta a Gyöngyösi Csárda cigányzenekarának meglepetés
fellépése, akik estig húzták a talpalávalót. Előadásukat csak a tombolasorsolás szakította félbe,
amelyen ezúttal is  köszönhetően a rengeteg felajánlásnak  minden kedves vendég nyert valami
apróságot.
www.balatonbereny.hu

Köszönetnyilvánítás „Idősek napja” 2013 év
Balatonberény Község Önkormányzata, a Vöröskereszt Helyi Szervezete, a Nyugdíjas Egyesület, a
Csicsergő Óvoda és a Művelődési Ház november 16án rendezte meg a hagyományos „Idősek
napját” a község 65 év feletti lakosai részére.
A szép számmal megjelent szépkorúakat Horváth László polgármester köszöntötte. Az ünnepi
műsort az óvodások, a Kabala Tánccsoport, a Nyugdíjas Egyesület dalköre és a helyi fiatalok
színjátszó csoportja biztosította. Köszönet nekik érte és felkészítőiknek: Ifiné Bodó Erzsébet
óvónőnek, Barjákné Martin Juditnak és Horváth Lászlónénak (Csirinek).
A Vöröskereszt nevében köszöntöttem a jelenlévőket és a legidősebb lakosokat, akik tisztes kort
megértek, de a műsoron nem tudtak részt venni, ezúton szeretnék nekik gratulálni sok – sok
örömet és jó egészséget kívánni: Nagy Imréné Bözsi néni (101 éves), Ifi Józsefné (94), Györei János
(93), Garai Ferenc (92), Györei József (91), Szvoboda Jánosné (91), Jandó Jenőné (91), Horváth
Vilmosné (90), Zsényi Ferencné (90).
A műsor után vacsorával látta vendégül a jelenlévőket az Önkormányzat. A finom vacsora
elkészítőinek szeretném megköszönni a munkájukat: Tilesch Józsefnek, a Nyugdíjas Egyesület
elnökének, Megyeri Gyulánénak, Bató Elemérnének, Tilesch Józsefnének és a pogácsát
készítőknek: Marton Lászlónénak, Bognár Máriának, Kovács Ilonának (Huginak) és Mikhe
Jánosnak és minden Vöröskeresztes aktívának. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak az ünnepség előkészítéséhez.
A szervezők meglepetést is tartogattak a számunkra, a hévízi cigányzenekar lépett a színpadra és
szórakoztatta a jelenlévőket. A jó hangulat fokozódott, sokan a zenekarral együtt énekeltek.
Hálás köszönet minden adományozónak: Polgármesternek, Alpolgármesternek, Dél Balaton
Mezőgazdasági Zrtnek, Balatonszentgyörgyi Téglagyárnak, Turisztikai Egyesület elnökének,
Alapszolgáltatási Központ vezetőjének, helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek, német
családoknak, magánszemélyeknek és a Vöröskeresztes aktíváknak.
A sok felajánlásnak köszönhetően és a Vöröskereszt által vásárolt tárgyakkal együtt a
hagyományos tombolahúzáskor senki nem maradt nyeremény nélkül.
A közelgő ünnepek alkalmából ezúton kívánok minden balatonberényi lakosnak, békés, meghitt
karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendőt.
Kovács Nándorné Vöröskereszt titkára
,

Móricz Zsigmond: Csőszök
Nehezen indult a szereplőgárda toborzása, de aztán igazi csapatmunka lett, melyben a szereplők,
a rendező, a jelmeztervező és a technikus tökéletes összhangban, egymás keze alá dolgozott! A
XXI. sz. társadalmi betegsége, az önmagunkba és a négy fal közé való bezárkózottság falunkba is
beszivárgott. Végül is négyfős lelkes társaságot sikerült színpadra állítani, akik úgy gondolták,
áldoznak szabadidejükből, felkészülnek az Idősek Napjára, megszépítik, derűre fakasztják az
ünnepelteket. Mert bizony a nevetés szépít! S talán, ha csak pár percre is visszavarázsolják őket
fiatalkorukba. Jó volt látni a mosolyt az arcokon, a huncut csillogást a szemekben! Felemelő érzés
volt előadás után hallgatni, ahogy élcelődtek egymással, vizsgálták egymás bokáját, vajon kién
látszik az ördög keze nyoma. S, akik ezt lehetővé tették, teljes átéléssel játszották a szerepüket,
mimikájuk hűen tükrözte a cselekményt és tökéletesen hangsúlyoztak. Igazi színészek voltak!
Közkívánatra, a Magyar Kultúra Napján megismételjük a darabot.
Csiri
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BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatai
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára
összesen 8 fő nyújtott be „A” típusú pályázatot, melyből a képviselőtestület a 4 pályázó részére
havi 5.000 Ft, és 4 fő pályázó részére havi 3.000 Ft támogatási összeget állapított meg.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójára „B”
típusú pályázatára 1 fő pályázott, aki részére 3.000 Ft/hó támogatási összeget állapított meg a
képviselőtestület.
Balatonberény, 2013. december 4.
Horváth László sk.
polgármester

A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatója
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 28/2012.(IX.4.) NGM rendelet értelmében Hivatalunkban az év végi ünnepek miatt a nyitva
tartás az alábbiak szerint történik:

2013. december 7. (szombat) munkanap

ügyfélfogadás:
8.00 – 11.00 óra között lesz.

ügyfélfogadás:
2013. december 21. (szombat) munkanap 8.00 – 11.00 óra között lesz.
2013. december 24. (kedd) pihenőnap

Hivatalunk zárva tart.

2013. december 27. (péntek) pihenőnap

Hivatalunk zárva tart.

2014. január 1. (szerda) ünnepnap

Hivatalunk zárva tart.

Kérem szíves megértésüket.
Balatonkeresztúr, 2013. december 2.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Új multifunkciós nyomtatót kapott az óvoda
Óvodánk Balatonberény Község Önkormányzatától egy új, CANON PIXMA MG 5350es
multifunkciós gépet kapott, mellyel nyomtatni, szkennelni és fénymásolni is tudunk.
Nagyon szépen köszönjük a készüléket, amely sokat segíti majd a napi munkánkat.
Ifiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A karácsony veszélyei
Itt a december, s mindenki izgatott készülődéssel várja a karácsonyt. Sajnos azonban sosem
múlik el úgy év vége, hogy az izgatottság ne válna rémületté, elkeseredettséggé és sajnos néha
gyásszá az ünnepek alatt felcsapó lángok nyomán.
Az alábbiakban megpróbáljuk felhívni az olvasó figyelmét azokra a veszélyekre, melyek az év végi
ünnepek jellemző tűzokozói, illetve ezek kapcsán a megelőzés fontos mozzanataira is.
Ugye emlékszünk?  minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik. Annak érdekében, hogy még esélyt se
adjunk a lángoknak, érdemes odafigyelni pár apróságra, melyek megemlítése magától
értetődőnek tűnik, azonban figyelmen kívül hagyásuk nem egy esetben okozott tragédiát. Az
ésszerű viselkedés, bizonyos biztonsági rendszabályok kialakítása, illetve tűzoltásra használható
eszközök beszerzése, készenlétbe helyezése olyan pszichés biztonságot ad, mellyel felvértezve, egy
az otthonunkban keletkező tűz ellen sikeresen vehetjük fel a harcot! Nem a meglepetés erejével ér
bennünket a vész: tudjuk, mit tegyünk, hová nyúljunk, hogyan használjuk...
Az első a sorban az advent egy hónapos időszaka, mely már javában tart. Ahogy telnek a hetek,
egyre szárazabbak az adventi koszorúk, ugyanakkor a pislákoló gyertyák száma nő.
Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen a koszorú anyaga. Legyen az valódi fenyő vagy
műanyag, egyformán tűzveszélyes!
Mire érdemes oda figyelni?
 Ellenőrizzük a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését. Ha könnyen mozdítható, vagy le
akar dőlni, rögzítsük dróttal.
 Érdemes alufóliából széles, tölcsér alakú tálcát készíteni a gyertyák alá.
 A koszorút minden esetben fém tálcán tároljuk.
 Ne helyezzük el a koszorút éghető anyagokra vagy azok alá. (könyves polc, abrosz, televízió). A
gyertya lángja hamar meggyújtja a körülötte, fölötte lévő éghető anyagokat.
A kellő körültekintés nélkül elhelyezett koszorú, vagy a nem megfelelően rögzített és égő gyertya
ledől, melynek lángja meggyújtja a koszorút és/vagy a környezetében lévő éghető anyagokat. Ha
mindez olyankor történik, amikor nincs szemtanúja az eseményeknek, a tűz tovább terjedhet.
Erre is emlékszünk?  "Egy kísérlet alkalmával égő cigarettát helyeztek egy romos épület komplett
berendezett szobájában az egyik kárpitozott fotelre. Elindították a stoppert és figyelték mi
történik. Hát történt! A 4. perc végére égett a fotel, a 8. percben izzó pokollá változott az egész
szoba!"
Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk le aludni, ne hagyjuk őrizet, felügyelet nélkül koszorúnkat,
amíg gyertyák égnek rajta!
A TŰZOLTÓSÁG SEGÉLYKÉRŐ SZÁMA:
105 EGY  NULLA – ÖT
Karácsony napján elhelyezzük szobánkban a fenyőfát, s felkerülnek rá a díszek, látványos
izzósorok. Készenlétbe kerülnek a csillagszórók, esetleg gyertyák. Ahogy telnek a napok, a meleg
szobában kiszáradó karácsonyfánk egyre tűzveszélyesebbé válik! A tűzvizsgálati statisztikák két
keletkezési okot regisztrálnak. Az elektromos áram és a nyílt láng.
A mindenféle piacokon, KERMI vizsgálat nélkül árusított izzósorok meghibásodása, zárlata nem
egy esetben gyújtotta meg a kiszáradt karácsonyfát! Ne vásároljunk kétes eredetű, KERMI
engedéllyel nem rendelkező izzósort, mert tűzveszélyes!
A nyílt láng fogalma a csillagszóró vagy gyertya meggyújtásához kapcsolható. A csillagszóró
szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát, viszont ha rosszul helyezzük el  hozzáér a
tűlevelekhez, egy papírdíszhez  a felizzó, szikrát vető része meg fogja gyújtani azokat, majd a
fenyőfát!
 A viaszgyertya használatát mellőzzük a karácsonyfán!
 A csillagszórókat kellő körültekintéssel helyezzük el, ne érjen a tűlevelekhez, díszekhez!
 Körülbelül egy hét után egyáltalán ne használjunk nyílt lángot a fán!

A karácsonyfa elhelyezéséről
Általában nem sok választási lehetőség adódik  főleg egy lakótelepi lakásban  ennél fogva
megszokott helye van minden családban. Azonban érdemes az elhelyezésekor elgondolkoznunk
azon, hogy egy kritikus helyzetben a tűz merre és hogyan tud tovább terjedni, illetve milyen
menekülési lehetőségünk van. Ha például a szobából kivezető egyetlen bejárat közelébe helyezzük
el, nem mást teszünk, mint egy lehetséges égő fáklyával torlaszoljuk el a szabadulás egyedüli
útját. A terjedés szempontjából tartsuk távol a fát a függönyöktől, könyvespolcoktól. A legtöbb
karácsonyfa tűznél a fa magától ledőlt valamelyik irányba (vagy leborították), tehát érdemes egy
úgynevezett biztonsági zónát kialakítani. Ha dől, ne a könnyen meggyulladó fotelra, kanapéra
boruljon. A leborításról még lesz szó.
Ezek a tanácsok ünneprontásnak, vagy kivitelezhetetlennek tűnhetnek, azonban mind a tűzoltók
tapasztalatain nyugszanak. Ha csak egyetkettőt fogadunk meg belőlük, a kockázati tényezőt
csökkentjük velük.

Mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj?
A legfontosabb, hogy nem szabad kockáztatni saját testi épségünket! A realitás és ésszerűség
határain belül azonban cselekednünk kell.
Baj esetén az emberi reakció általában fejvesztett, tehetetlen kapkodás, pánik.
Gondoljuk át a fentebb leírtakat, s ezek tükrében tegyük meg a szükséges lépéseket családunk
biztonsága érdekében!
További lépés tűzoltásra alkalmas eszközök beszerzése. Ezekről már más alkalommal volt szó:
tűzoltó készülék, tűzoltó pokróc, szénsavas, palackozott italok. E két utóbbi talán minden
háztartásban előfordul, érdemes ezekből egykét darabot tudatosan tűzoltási célra előkészíteni
egy biztonságos, jól elérhető helyen. A pokrócot adott esetben helyettesítheti az ágytakaró is.

Az azonnali cselekvés fontossága
Egy még friss  nem annyira kiszáradt  fenyőfa estén is gyorsan terebélyesednek szét a lángok a
fán, de egy kiszáradt  és főleg rövid tűlevelű  fenyő esetén szinte azonnal ellobban a fa,
iszonyatos mennyiségű hőenergia felszabadulása kíséretében. Ezért kell távol tartani a
függönyöktől, könyves polcoktól.
Ha kigyullad a karácsonyfa, ne fújkáljuk, legyezgessük, azzal csak szítjuk a lángokat! Ilyenkor
AZONNAL BORÍTSUK LE és dobjunk rá egy, vagy két szétnyitott pokrócot! Ezért fontos, hogy két
három méteres körzetben ne legyen éghető bútor, függöny, stb. A szétnyitva rádobott pokróc
megfojtja, illetve nem engedi továbbterjedni a lángokat! Ezután már olthatjuk tűzoltó készülékkel
vagy más módon, de felhívom a figyelmet az izzósor áramtalanításának fontosságára!
A karácsony a szeretet, az összetartozás, a hit ünnepe. Ilyenkor egy pillanatra megállunk a
rohanásban, s azokra koncentrálunk, akik a legfontosabbak számunkra. Szeretnénk
gyermekeinket boldognak látni, biztonságban tudni, hiszen az ő boldogságuk a miénk is. Ezért a
mi  felnőttek, szülők, nagyszülők  kötelességünk gondoskodni biztonságukról!
A gondoskodásba pedig beletartozik gyermekeink kioktatása is! Magyarázzunk el nekik, hogy a
tűz nem játék, hogy milyen veszélyeket rejt magában a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a
kiszáradt karácsonyfa közelében. Oktassuk ki őket, hogy mik a helyes viselkedés szabályai tűz
esetén. De elsősorban egy kicsit jobban figyeljünk oda rájuk.
Szilveszter napján, de már napokkal előtte is repülnek a csillagszórók, a petárdák és
nyomukban fellángolnak az erkélytüzek. Hiába hangzik el naponta többször a médiákban a
figyelmeztetés, a petárdázás az ünnepek velejárója.
Azon kívül, hogy mi nem dobálózunk ezekkel a vackokkal, csak egyet tehetünk: ideiglenesen
kiürítjük erkélyünket, eltávolítjuk onnan az éghető anyagokat. Ezt főleg olyankor érdemes
megtenni, ha az ünnepek alatt több napra elutazunk. Ilyenkor emellett áramtalanítsuk a lakást,
vagy ha a hűtőgép miatt ezt nem akarjuk, legalább húzzunk ki minden elektromos készüléket a
konnektorokból.
Lakáskulcsunkból pedig hagyjunk egy példányt egy olyan szomszédunknál, akivel jóban vagyunk.
Nos, már csak egy dolog maradt hátra:
Tűzmentes és kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánunk!

Esemény
Móring József Attila Balatonberényben.
A 2014es választások tétje: visszafordulunke a megkezdett útról!
2013. november 27én, szerdán, a helyi Fidesz alapszervezet meghívására lakossági fórumot
tartott Móring József Attila országgyűlési képviselő a Művelődési Házban. A képviselő úr
bevezetőjében tájékoztatta a jelenlévőket a kormány intézkedéseiről, a parlamenti döntések
hátteréről, a települést is érintő ügyekről, és a várható eseményekről. Az önkormányzatok
adósságára vonatkozóan reménytelinek nevezete, hogy a kormány az eddigi adósságátvállaláson
felül átvállalja a települések hátra maradt adósságát is, így jövőre minden település tiszta lappal
indulhat. Hozzátette: míg ha a szocialistákon múlt volna, már több száz település lenne csődben,
hiszen 2005 és 2010 között négyszeresére, 1200 milliárd forintra nőtt a települések
adósságállománya. Most viszont az önkormányzatok a nyomasztó adósság törlesztése helyett
végre a fejlődésre, a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatási programokra
tudnak koncentrálni.
Szót ejtett a rezsicsökkentésről, megemlítve, hogy a november 1jével életbe lépett újabb
rezsicsökkentés révén összesen 20 százalékkal lesz kevesebb az áram, a gáz és a távhő ára a
tavaly decemberihez képest. Ezzel egy család átlagosan akár 100 ezer forintot is megtakaríthat. –
Ugyancsak a rezsicsökkentés részét képezi a szociális tűzifatámogatás – folytatta a képviselő –,
melynek az önkormányzatok által történő kiosztása már zajlik. A választókerületben 47 település
kapott összesen 38 millió forintnyi tűzifatámogatást, köztük Balatonberény is, kevés híján 460
ezer Ft értékben. Hangsúlyozta: az idén kétszer annyi pénzt – 1 milliárd forint helyett 2 milliárd
forintot – fordított a kormány a programra, mint tavaly. – A kormányváltás óta eltelt időszakban
iszonyatosan nagy munkát végeztünk el együtt – fogalmazott Móring József Attila, hiszen egy
erkölcsileg leromlott, eladósodott országot vettünk át. Ezért határozottan és gyorsan kellett
cselekedni. Az intézkedések hírére először megremegett Európa, de aztán lassanlassan más
országok is követték példánkat.
A hulladékszállítás környéket érintő, jövő évi változásainak hátteréről szólva elmondta, a siófoki
önkormányzat évekkel ezelőtt morálisan elfogadhatatlan módon eladta a jelenlegi hulladékszállító
cég többségi tulajdonjogát egy osztrák vállalkozásnak. Ugyan a szolgáltatás jobb nem, viszont
drágább lett, holott a hulladék mennyisége csupán 20%ban határozta meg a fizetendő díjat.
Közös fellépéssel azonban sikerült ezen változtatni, és a jövő évtől teljesen új alapokra helyezve új
cég kezdi meg a szolgáltatás, melytől a 71 tulajdonos önkormányzat olcsó és hatékony működést
vár el.
A fórumon lakossági kérdések, hozzászólások kapcsán szó esett egyéb aktuális kérdésekről is, így
a devizahitelesek gondjairól, a „trafikmutyiként” elhíresült témáról, az online pénztárgépek és a
földbérleti ügyek visszásságairól, a közmunkaprogram nehézségeiről, a vidéki egészségügyi
helyzetről, valamint a mindenütt tapasztalható, súlyos erkölcsi válságról, a kiüresedett emberi
kapcsolatokról és a megszűnő közösségekről. Itt hívta fel a figyelmet a képviselő a virtuális helyett
a személyes kapcsolattartásra, a keresztényi magatartás fontosságára, melynek alapja a szeretet
gyakorlása. Mint mondta, mindezt vissza kell hozni életünkbe.
A közeli jövőre vonatkozóan megosztotta hallgatóságával az országgyűlési választások várható
időpontját, eszerint április elején kerülhet rá sor, melynek tétje szerinte az, visszafordulunke
arról az útról, melyen 2010ben elindultunk, magyarok akarunke maradni, vagy hagyjuk, hogy
újra átgázoljanak rajtunk. – Mi azt szeretnénk, ha egy erős, nemzeti öntudatára büszke,
keresztény Magyarországként tudnánk megmaradni – zárta szavait Móring József Attila.
Forrás: Móring József Attila honlapja
A kedves olvasók figyelmébe ajánlom ugyanezen a honlapon a Somogyi Panoráma című, a
választókerület problémáival foglalkozó Hírlevelet, melynek 2013.11.22. számában a
vidékfejlesztési miniszter, Fazekas Sándor, a Somogyváron megrendezett fórumon többek között a
következőkről beszélt:
„Helyben termelt élelmiszert a piacra!
Hiába vagyunk jók a mezőgazdasági termelésben, ha nincs élelmiszerfeldolgozás és megfelelő
értékesítés; e nélkül kiszolgáltatott marad a somogyi agrárágazat. A legfontosabb feladat tehát
visszaállítani az egykor virágzó élelmiszerfeldolgozó ipart és kidolgozni egy hatékony értékesítési
stratégiát.”
Ottné Bene Teréz

A téli időjárás veszélyei, fagyhalál, kihűlés megelőzése
Az október végéig kitartó napos, meleg idő már a múlté. Az időjárás visszatér a megszokott
kerékvágásba, hamarosan beköszönt a hideg téli idő. A még fagymentes éjszakák után a 0 Celsius
fok és az alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül,
lakásukban egyedül élő, idős embereket.
A rendőrség is fokozottan figyelmet fordít az egyedül élő, idős emberek és a közterületeken élő
hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetek, a kihűlés megelőzésére:
 Ezen tevékenysége során kapcsolatot tart a hajléktalan szállókkal, a polgárőrökkel, akik
személyismeretüket felhasználva figyelmet fordítanak az egyedül élő idősekre, illetve a
hajléktalanokra, hiszen ők azok, akik leginkább ki vannak téve a kihűlés veszélyének.
 A megyei ügyelet ingyenesen hívható telefonszámain – 112, 06/80/200676  soron kívül fogadja
bejövő hívásokat.
 Valamennyi közterületen szolgálatot ellátó rendőr felkeresi az előtte ismert egyedül élőket annak
érdekében, hogy megbizonyosodjon ellátottságukról.
 Kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanok korábban felmért tartózkodási helyeinek visszatérő
ellenőrzésére.
Somogy megyében a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, SzocioNet
Családsegítő, Gyermekjóléti és Módszertani Központ várja a hívásokat a 06/82511613as
telefonszámon, valamint a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ a 06/82510982es
telefonszámon és személyes megjelenést követően is segítséget nyújt!
A Rendőrség a fentieken túl az alábbiakat tanácsolja:
 Az elkövetkező napokban látogassák meg többször, közeli és távoli hozzátartozóikat,
szomszédjaikat, ismerőseiket! Lehet, hogy segítségre szorulnak.
 Ellenőrizzék, hogy Önök és segítségre szoruló családtagjaik rendelkezneke megfelelő
mennyiségű tüzelővel!
 Idős vagy nehezen mozgó hozzátartozóiknál, segítsenek a lakás, ház befűtésében!
 Jelezzék azt is, ha hozzátartozójukkal, ismerősükkel váratlanul, minden különösebb indok
nélkül megszakad a kapcsolatuk, továbbá ha szomszédjuknál nem tapasztalnak fűtésre utaló jelet
vagy életvitelszerű mozgást!
 Amennyiben utcán találkoznak láthatóan segítségre szoruló, a kihűlés által fenyegetett
hajléktalan személyekkel, hívjanak hozzá segítséget a fenti számok valamelyikén!

Egészség tükrében
Kedves Olvasóim!
Aktualitásként az influenza elleni oltásokról szeretnék írni pár sort.
Novembertől kérhető a háziorvosoktól a hazai gyártású háromkomponensű szezonális influenza
elleni védőoltás. A vakcina a 2009es H1N1, továbbá a H3N2 altípusú influenza A és az influenza
B vírus ellen nyújt védelmet.
Az ingyenes vakcinára jogosultak köre megegyezik az elmúlt évivel, tehát az idősek, a krónikus
betegek, a várandós nők és az egészségügyi intézményben dolgozók kaphatnak térítésmentesen
influenza ellen védőoltást, továbbá ötezer adag ingyenes vakcina áll rendelkezésre a krónikus
betegségben szenvedő gyerekek részére.
A náthát és az influenzát is vírusfertőzés okozza, de az influenza lefutása sokkal súlyosabb, mint
egy banális nátháé. Szokatlanul magas láz, fejfájás és gyengeségérzet az influenza velejárói.
Ami igazán veszélyessé teszi az influenzát, az az, hogy a vírus képes évről évre változni, mintha
mindig új ruhát öltene. Így immunrendszerünknek újra és újra meg kell birkóznia vele.
A vírus ráadásul igen fertőzőképes, és gyorsan terjed a szervezetben. Szövődménye lehet
arcüreggyulladás, bronchitis (hörgő gyulladás) és a legnagyobb veszélyt jelentő tüdőgyulladás.
Ezek miatt a szövődmények miatt lehet az influenza életveszélyes is.
Kiknek érdemes beadatni:
• Minden 60 év fölötti személynek, mivel az életkor előrehaladtával gyengül az immunrendszer.
• Azoknak a gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek van valamilyen alapbetegségük: szív és
érrendszeri betegségek (például magas vérnyomás, érelmeszesedés, szívkoszorúér betegség)
krónikus tüdőbetegség, COPD, asztma, krónikus neurológiai betegség (pl. szklerózis multiplex),
anyagcserezavar (pl. diabétesz, máj és vesebetegségek). Ajánlott beadatni a védőoltást HIV
fertőzötteknek, leukémiás betegeknek és szervátültetésen átesett pácienseknek.
• Kórházi dolgozóknak, idősek otthonában dolgozó ápolóknak, orvosoknak.
• Kismamáknak is javasolt az oltás, illetve azoknak, akik babát terveznek.
• Azoknak az embereknek, akik rendszeresen nagyobb közösségekkel érintkeznek, és emiatt
nagyobb veszélynek vannak kitéve, valamint megfertőzhetnek másokat: tanárok, buszsofőrök,
áruházi dolgozók, egészségügyi dolgozók.
• Célszerű továbbá beadatni az oltást akkor is, ha külföldre utazik.
Akik nem kapják térítésmentesen meg az oltást azok fel tudják íratni a háziorvosukkal, átlagosan
10004000Ft között már megvásárolható a patikákban.
Remélem, tudtam segíteni, hogy tájékozottabbak legyünk az oltásokról.
Szeretnék zárásként mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyt kívánni, és természetesen
betegségmentes 2014et.
Király Ildikó

Legendák
Az utolsó táltos
Badacsony sziklái ma is tele vannak barlangokkal. Hosszú évszázadokkal ezelőtt itt húzta meg
magát az utolsó táltos, rejtőzködött üldözői elől. Mikor nagyon öreg lett, magához vette
vászontarisznyáját, szárított húst, pogácsát, tűzgyújtó szerszámot tett bele, s útnak indult.
Fehér talárjában lassan lépegetett a tó jegén. Titokzatos, cserzett bőrbe csomagolt hosszúkás
csomagját nagy gonddal és szeretettel szorította magához. Bár hosszú fehér köpönyege beleolvadt
a tájba, a tihanyi apátság éber őre mégis észrevette. Csörömpölt a tihanyi zsoldosok fegyverzete a
tó jegén, ahogy üldözték, de a vén táltos nem indult futásnak. Lassú, nyugodt léptekkel haladt a
maga útján, keresztül a tavon, a szemközti part biztonságot ígérő, sűrű erdőségei felé. Tudta,
hogy sorsa Isten kezében van. Már kőhajításnyira sem voltak az üldözők, mikor hatalmasat
dördült a lábuk alatt a Balaton, megrepedt a jég üldözött és üldözők közt. Ettől a naptól kezdve
minden télen megreped a tó jege. Így emlékeztet bennünket arra, hogy az utolsó táltos elhagyta
Badacsony szikláit, s míg vissza nem tér, nem lesz békessége a tó vizének.
Annak a napnak az éjszakáját egy halászember kunyhójában töltötte. Másnap ment tovább
keletre. Ahová éjszakázni betért, mindenhol mély tisztelettel fogadták, és testvérként vendégelték
meg. Marasztalták, de a táltosnak tovább kellett mennie keletre. Szíve húzta, csak húzta.
Titokzatos csomagját biztonságba kellett helyeznie. Egész életét a badacsonyi barlangrendszerben
töltötte, bujdosott. Nem az éltét féltette, hanem a rábízott kincset. Mert őrző volt ő. Ezért
igyekezett Erdélybe, a székelyek közé. Mert hozzá hasonlóan ők is őrzők voltak. Az ősi hit őrzői.
Ősi szokás szerint bocsánatot kértek a fától, mikor kivágták, vagy az állattól, mikor elejtették.
Amikor áldomást ittak, az első loccsantást az anyaföld kapta, a tüzet földdel oltották ki. Ismerték
őstörténetüket, megőrizték rovásírásukat. Vasárnaponként lementek fatemplomukba, hogy a
szeretet vallása szerint hallgassák Jézus cselekedeteit. De fent, a hegyek között szabadon éltek,
mint a madarak, és észben tartották, hogy az Úr Isten szépnek és jónak teremtette a világot.
Virágba borult a táj, mire elérte az Alföldet. Csikósok, gulyások fogadták be sátraikba, s vezették
tovább keletre. Hiába kérlelték, nem maradt velük. Szíve húzta keletre. Ment tovább hóna alatt
azzal a titokzatos, bőrbe csomagolt holmival. Mire a rónaság végére ért, a fák lombja
megszínesedett. Az erdélyi hegyek lábánál elfogyott minden ereje, összeesett. Egy látóasszony
talált rá. Ő gyógyítgatta, erősítette fel. Nála vészelte át a telet. Mikor a tavaszi csermelyek
lehordták a hegyekből a havat, s járhatóvá váltak a gerincek, elindult újra keletnek. Pásztorkodó
erdei népek vezették tovább Erdély gyönyörű, néma hegyei közé. Eltelt a tavasz, a nyár is, az
erdők lombja arannyá változott már, mire elért Székelyföldre. Ott a székely hegyek szívében az
öreg táltos megérezte, útjának végére ért. Hazaérkezett. Kiválasztotta a székelyek legjobbikát, s
felvezetette magát a legmagasabb gerincre. Fent a hegytetőn kibontotta féltve őrzött csomagját.
Egy kard acélja csillant meg a napfényben. Markolata színaranyból volt, pengéjén ősi ékírás
tündöklött. – Ez Isten kardja! Géza úr óta őrizzük. Elődeim közül sokan az életükkel fizettek, de
nem árulták el rejtekhelyét. Az én időm lejárt fiam. Meg kell esküdnöd, hogy gondját viseled Isten
kardjának, titokban tartod a helyét, s tovább adod az ezzel járó felelősséget, ha a te időd is eljön.
– mondta elfúló hangon a táltos. A székely felesküdött, biztonságba helyezte a kardot, majd
visszament falujába. Hiába kérlelte a táltost, az nem tartott vele. A vén táltos este behúzódott egy
barlangba. Ott talált rá még aznap éjjel a halál.
A székely népnek kevés békessége volt az évszázadok során. De mindig akadt köztük egy
egyszerű, hegyi ember, aki gondját viselte Isten kardjának. A Balaton jege pedig minden télen
megreped. Így emlékeztet bennünket az itt élt, utolsó táltosra.
Wass Albert nyomán
Csiri

Múltidő
Fenyőfa
A kereszténység felvétele előtti időkben az ún. szent fák
előtt

fényeket

betiltotta.

A

gyújtottak.

Az

pogányoknál

egyház

szokás

ezt

volt

452ben

termőággal,

zöldággal való díszítés, kint és bent egyaránt. A kelták
fagyöngyöt,

magyalt

és

egyéb

zöldeket

használtak.

Magyarországon a rozmaring ágacska, a nyárfa és a
kökénybokor ága szolgálta ezt a célt. A fenyőfa már az
őskorban

is

mágikus

fa

volt.

Örökzöld

ágai

az

újjászületést, a meleg és a fény visszatértét jelképezték.
Rontásűző fának tekintették. Szimbolizálta az életerőt, az
állandóságot, a hosszú életet. A fenyőtobozt az élet
tüzének,

az

egészség

helyreállításának

tekintették.

Felhasználták

kezelésére,

légzőszervi

reumás

gyulladásos

megbetegedések

enyhítésére.

Méregtelenítő

és

eszközének
szívpanaszok

problémák
és
és

kúrálására,

gyakori

fejfájások

idegnyugtató

hatást

Kép forrása: Internet
tulajdonítottak neki. Az izmokat és a kötőszöveteket
erősítették vele, valamint az anyagcsere serkentésére alkalmazták. A japán és a kínai hit szerint
az élők testét, a holtak lelkét erősíti a fa. A görögök a remény fájának tekintették. A fenyő
jelenítette meg a halhatatlan istenek birodalmát. A lengyelek lucfenyőt ültetnek a házuk bejárata
elé. A kelták szerint a karácsonykor született termékenység szellemét testesíti meg a fa.
A korai középkorban mindenszentekkor és halottak napján a templom bejáratánál állítottak fel
egy fenyőfát. Gömböket raktak rá, melyek az elhunytak lelkeit szimbolizálták. Nagyon valószínű,
hogy innét ered a karácsonyfa. Így az évszázadok során átvette  a különböző vallási
szimbólumok, az életfa, a fényfa, a túlvilágfa megtestesítését.
A feljegyzések szerint az első karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a XV. században. A
fenyőfa az életfát, az öröklétet, a természetet jelképezte. A girland a paradicsomi kígyó, az alma a
tudás fájának gyümölcse, a gyertya a nap, a fény és Jézus kifejezője. Hazánkban először
Brunswick Teréz martonvásári grófnő, az első magyarországi óvoda alapítója állította 1824ben.
A legenda, melyet a fa köré szőttek, így szól: Amikor Krisztus a földön járt, menekülnie kellett a
gonosz emberek elöl. Már nagyon közel voltak az üldözői, mikor egy hatalmas fenyőfához ért.
Behúzódott az ágak közé, melyek jótékonyan elrejtették őt. A veszély elmúltával az Úr megáldotta
a fát: Soha ne hullasd el a leveleidet! Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levél nélkül
sorvadoznak! Te légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad között! Élj meg mindenütt!
Légy az emberek öröme, és emlékezetemre rajtad gyújtsanak gyertyát! Ezután kezdték el Isten
fájának, majd karácsonyfának nevezni a fenyőt.
(Forrás: Internet)

Csiri

Adventi gondolatok
Az ELSŐ GYERTYÁT GYÚJTSUK AZOKÉRT:  AKIK MÁR NEM LEHETNEK VELÜNK, de egy
pillanatra MEGÁLLHATUNK CSENDBEN a gyertya  fényénél és EMLÉKEZHETÜNK
 a BÖLCS SZÍVŰ IDŐSEKÉRT, a prófétákért, ŐSEINKÉRT.
 az ÁRTATLAN elesettekért.
 Azokért, akik úgy ÓVTAK MINKET a fájdalomtól, betegségtől, gondoktól, bajoktól, a gonosztól és az
elmúlástól, hogy maguk múltak el. Legyen övék az ELSŐ gyertyaláng. ÉRTÜK, mert LÁBNYOMAIKBAN
ÚJRA KISARJADT a FŰ, ÚJRA SZÜLETTEK a FÁK, és MINDEN, AMI MAGA az ÉLET.
 Az ÉDESANYÁKÉRT, a jóságért, a békesség  szeretetért, az odaadó gyengédségért, a felülmúlhatatlan
odaadásért, a törődő aggodalmakért, az ölelő  szerető karokért, a mosolyért, a fájó könnyeikért, együtt –
érző szíveikért, és GYERMEKEIKÉRT, akik továbbra is ŐRZIK a szívük SZERETŐ AJÁNDÉKÁT. Az
emberi múlandóság felett érzett BÁNAT idején SEM SZABAD MEGFELEDKEZNÜNK RÓLUK.
A MÁSODIK gyertyaláng égjen a — a HÉTKÖZNAPI KÜZDELMEKKEL élőkért, fájdalmakkal 
BETEGSÉGGEL harcolókért, TERHEKKEL, bajokkal KÜZDŐKÉRT, az ÉLET hajótörötteiért,
 NEHÉZ SORSBAN ÉLŐKÉRT, akik ÉHEZNEK és FÁZNAK, s igazán nagy szükségük van
VIGASZTALÁSRA, SEGÍTŐ  SZERETETRE.
 a HÁBORÚKAT, SZENVEDÉSEKET ELVISELTEKÉRT,
 a MEGFÁRADT és MEGTERHELT KITASZÍTOTTAKÉRT és a
 SZEGÉNYEKÉRT, akiknek SORSUK ÁLLANDÓ KÜZDELEM.
 a MAGÁNYOSAKÉRT,
 a kórházban lévő ELFEKVŐKÉRT  hogy legyen valaki, aki BENYIT és LEÜL a betegágy mellé.
 ÁRTATLANOKÉRT, akiket BŐRÜK SZÍNE, NYELVÜK, KULTÚRÁJUK, VALLÁSUK miatt
ÜLDÖZTEK és ÜLDÖZNEK VILÁG  SZERTE.
 a HAZÁTLANOKÉRT, azokért, akik MÉG NEM találták meg a BÉKESSÉGET, mert nem adatott
meg nékik sem a SZABADSÁG, sem az irántuk érzett MEGBECSÜLÉS, SEM a BARÁTI ÖLELÉS,
sem a TISZTELET, sem az OTTHON MELEGE.
Akiknek SEMMI NEM ADATOTT MEG. Lobogjon a láng MEGSEBZETT LELKŰKÉRT, HÁZUKÉRT
és HAZÁJUKÉRT.
ÓVJA, SEGÍTSE ŐKET ez a MÁSODIK, ÉRTÜK gyújtott gyertya  LEGYEN az irántuk érzett
TISZTELET, EGYÜTTÉRZÉS, SEGÍTŐ SZÁNDÉK BIZONYÍTÉKA.
LEGYÜNK IRÁNTUK LEGALÁBB MOST, ez egyszer JÓSÁGOSAK, hiszen az EMBERI MÉLTÓSÁG
MINDEN embert MEGILLET.
A HARMADIK gyertyaláng égjen:  az ORVOSÉRT, aki KEZÉT, HŰSÉGÉT ADTA, amikor reánk tört a
FÁJDALOM, a KESERŰSÉG, és úgy HITTÜK, hogy VÉGE, NINCS TOVÁBB. AKI ÚJRA ÉLETET ADOTT
az ÉLETNEK, s az ELMÚLÁS TRAGÉDIÁJÁT ÉRTVE és MEGÉRTVE MEGKÖNNYEZTE a
MEGVÁLTOZTATHATATLANT.
 azokért, akik az EMBERI ÉLET ÉRTELMÉÉRT kutatják a Makro  és a Mikrokozmosz titkait.
 azokért  akik reményt fel nem adva  életüket kockáztatva KERESTÉK  KUTATTÁK a CSODÁT,
amit MI EMBEREK NEMES EGYSZERŰSÉGGEL így hívunk: ÉLET.
 azokért, akiket MÁGLYÁRA vittek, mert IGAZAT SZÓLTAK a VILÁG emberléptékben
MEGISMERHETŐ, AZÓTA MÁR OLVASHATÓ, kimondható  TITKAIRÓL.
 Gyújtsuk az IGAZAKÉRT, akik MINDIG SZENVEDTEK és szenvedni fognak, MERT volt, van és lesz bennük
ANNYI ERŐ, hogy SZEMBESZÁLLJANAK HELYTELEN dolgokkal, zsarnokokkal, emberárulókkal. Ők ÉREZTÉK
 és tudták, tudják s tudni fogják, hogy az EMBERISÉG BOLDOGULÁSÁNAK MEGMARADÁSÁNAK ZÁLOGA a
SZERETET és a BÉKE.
 azokért, akiket ELHURCOLTAK, és ÁRTATLANUL ELESTEK.
 azokért, akik MEGHALTAK HARCVONALAKBAN, égen és földön, tengeren és tenger alatt.
 a HŐSÖKÉRT, akik a HOLDRA érkezve és szállva rácsodálkoztak a TEREMTETT VILÁG
fantasztikus SZÉPSÉGÉRE  a Föld nevű kék bolygóra.
 a LELKÉSZÉRT, aki elesettségünkben is velünk volt, HITET adott, VIGASZT és SZERETETET,
ha NAGYON fájt már az EMBERI ÉLET — a HARMADIK gyertyaláng értük lobogjon...
A NEGYEDIK gyertyát EGYMÁSÉRT GYÚJTSUK.
ÉRTED és ÉRTEM... Igazán MEGÉRDEMELJÜK azt, hogy főt HAJTSUNK EGYMÁS ELŐTT, hiszen
a JÉZUSI SZERETET arra FIGYELMEZTET mindannyiunkat: LEGYEN szent MINDEN ember

számára a MINDENSÉG LEGCSODÁLATOSABB AJÁNDÉKA: az EMBER – ÉLET.
ÉRTED, — ki velem együtt JÁROD a földi élet SZERETETRE, MEGÉRTÉSRE, ÖRÖMRE,
BOLDOGSÁGRA VÁGYAKOZÓ ÉLETÉT. ÉRTED, aki MEGTISZTELSZ FIGYELMEDDEL.
ÉRTED, — aki MEGISMERSZ az utcán, SZÓLSZ hozzám a buszon, a boltban, postán, orvosnál, aki ajtót
nyitsz rám, ha betegségben fekszem,  aki SEGÍTESZ, ha nehéz az élet  terhe. ÉRTED, akivel EGYÜTT
IMÁDKOZTAM csendes pillanatokban.
ÉRTED, akinek ELSZUNNYADT SZÍVÉBEN a szebb, jobb, igazabb  az ÚJ ÉLETRE és az
ÖRÖKKÉVALÓSÁG iránti VÁGYAKOZÁSÁNAK  REMÉNYE.
ÉRTED, hogy BOCSÁSSÁL MEG magadnak és MÁSOKNAK földi tökéletlenségek, bűneik miatt 
hogy terhedtől megkönnyebbülve, a jövőbe vetett HITTEL, MEGÚJULVA  tudd tovább élni életed.
ÉRTED, hogy TUDJ HÁLÁT ADNI szüleidért, életedért, CSALÁDODÉRT, ajándékaiért, segítségéért,
hogy TUDJ IMÁBAN szerető, megbocsájtó MENNYEI ATYÁDHOZ FORDULNI és LEHAJOLNI segítő
kedvességgel MINDEN embertársadhoz. Tudj HINNI ezentúl az EMBERIBEN. Szívemből KÍVÁNOM,
hogy az ADVENTI VÁRAKOZÁS SZENT és szépséges CSENDJÉT, az ünnepeket: a megemlékezés,
MEGBOCSÁJTÁS, és szeretet GONDOLATAIVAL MEGTELVE SZÍVEDBEN a TEREMTŐ ISTEN
iránti TISZTELETTEL, őt dicsérve és dicsőítve  VÁGYAKOZVA: az ISTENGYERMEK  próféta
JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK BETELJESÜLÉSÉBE, és FELTÁMADÁSÁBA, az ÖRÖK
ÉLETRE VEZETŐ KESKENY ÚT FELISMERÉSÉBE és MEGTALÁLÁSÁBA vetett HITTEL,
REMÉNNYEL és SZERETETTEL – tudjad MEGÉLNI.
Durugából  Molnár Ilona Mária
Forrás: alapgondolatot ismerősömtől kaptam, amit felhasználtam és átdolgoztam.
Várakozás a buszmegállóban… Halkan hull az őszi reggel harmata, nyirkos, hűvös időben a
buszmegállóban várakozunk. Beszélgetünk falunk ügyesbajos dolgairól. Pár perc múlva Margit
néni is odaért, köszönt bennünket és MESÉLNI KEZDTE, hogy mennyire szép volt és könnyekre
hatotta a temetőben megtartott SZENTMISE és, hogy szép SZOKÁS, nagyon kedves gesztus, hogy
a nyugdíjasklub tagjai virágot helyeztek a sírokra. Közben lessük az órát  várakozva, lassan telik
az idő.
Egyszer csak felsóhajt Rózsika néni – ő a közelgő adventről, a hajnali roráték hangulatáról,
ünnepekről, hagyományainkról KEZD EL beszélgetni: „ A múló időben mindenkor,  még itt a
buszmegállóban is  jelen van a VÁRAKOZÁS. Tudjuk, mire várt a régi ember, a NAGYSZÜLEINK
és azok SZÜLEI,  igaz SZÍVVEL, TELJES BIZALOMMAL és SZERETETTEL VÁRTÁK ISTEN
ÍGERETÉNEK TELJESÜLÉSÉT  JÉZUS KRISZTUS SZEMÉLYÉBEN…”
„Az biztos, hogy ŐK is jobb és szebb, igazabb JÖVŐRE VÁRTAK, akárcsak ma az egész teremtett
EMBERISÉG.” – vág közbe Zsuzsi, majd folytatta: a történelmi ADVENT, arról TANÚSKODIK,
hogy őseink az ószövetségi IDŐKBEN 40 évig vándoroltak a pusztában, de volt HITÜK és
REMÉNYSÉGÜK és MEGÉRTETTÉK, hogy MINDEN VALÓRA VÁLIK a MAGA IDEJÉBEN.
Marica, aki eddig hallgatott, kedvesen hozzászólt: „Hasznos lenne MINDENKINEK a Szentírás
lapjairól a MESSIÁSRÓL szóló próféták SZAVÁT OLVASNI az ADVENTI KOSZORÚGYÚJTÁS
OTTHON is MEGHITT PERCEIBEN, mert – ISTEN SOHA nem büntet próbákkal és SOHA nem
hagyta el a BOLDOGULÁSRA és ÜDVÖSSÉGRE TEREMTETT EMBERT. Az ősevangéliumban
olvashatjuk, a MEGVÁLTÓ AZÓTA MEGVALÓSULT MŰVÉT. Az ŐSEINK TÜRELMES, reménység
teljes VÁRAKOZÁSÁNAK EMLÉKE ebben a rohanó világban csupán 4 ADVENTI hétre rövidült.”
Hamar eltelt a VÁRAKOZÁS IDEJE  megérkezett a buszunk.
Egy kicsit még kavarogtak bennem a hallottak. Ekkor elterveztem, hogy megosztom a falunk
újságjában az „ Adventi gondolatok „ című írást. Abban a reményben, hogy öröm – teli
VÁRAKOZÁSSAL tekinthessünk előre és méltóság teljes hangulatban tudjunk majd HÁLÁT ADNI
Mennyei Atyánknak aki SZERET MINKET – embereket és SOHA NEM MONDOTT LE a bűn
miatt tökéletlen EMBEREKRŐL, hanem egyszülött fiát JÉZUS KRISZTUST küldte, adta nékünk,
aki velünk és köztünk élt a földön, PÉLDÁT MUTATOTT és elmondta, hogy ATYJA az IMÁK 
imáink meghallgatója.
Ezért HITTEL, REMÉNNYEL, BÉKESSÉGGEL, BIZALOMMAL és szeretettel IMÁDKOZZUNK és
ÉLJÜNK JÉZUS KRISZTUS PÉLDÁJÁT, ÚTMUTATÁSÁT KÖVETVE nemcsak az ünnepvárás
ünnepek idején, hanem egész évben, és életünk minden percében.
(Ha ezt meg tudjuk tenni, de legalább próbáljuk  akkor nemcsak saját ÉLETÜNK, de falunk
ÉLETE, HÉTKÖZNAPJAI is másabbak lesznek.)
Durugából – Molnár Ilona Mária (Marcsi)

Keszthelyi programok
ADVENT ÉS KARÁCSONY KESZTHELYEN
Adventi forgatag forralt borral és ünnepi
programokkal a belvárosban
December 8. (vasárnap)
9.00 Evangélikus templom, Lelkészi Hivatal
Adventi könyvvásár
14.00 Fő tér
Dorci és a Haverok adventi gyermekkoncertje
15.00 Fő tér
Játszóház a Szemfüles Egyesülettel
15.00 Fő tér
A Család Általános Iskola adventi műsora
16.00 Fő tér
Acoustic Line Band adventi jazz koncert
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem
Második adventi gyertyagyújtás
A gyertyát gyújtja: Kuti Géza református
esperes
17.30 Balaton Színház, Kacsóh terem
CsuhéVarázs
Markos Lászlóné és Markos Julianna
kiállítás megnyitója
18.00 Balaton Színház, színházterem
Szent Miklós napi gyermekkoncert a Brumi
Bandi Band zenekarral
19.00 Kis Szent Teréz Bazilika
A Helikon Kórus és a Kis Szent Teréz
Kórus közös adventi hangversenye
December 10. (kedd)
17.00 Fejér György Városi Könyvtár
A Festetics György Zeneiskola adventi
hangversenye
December 11. (szerda)
17.00 Fejér György Városi Könyvtár
A Keszthelyi Klarinét Együttes adventi
hangversenye
December 12. (csütörtök)
13.00 Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára
A könyvtár karácsonyfájának közös
díszítése
December 13. (péntek)
14.00 Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára
Karácsonyi kézműves foglalkozás
December 14. (szombat)
13.00 Balatoni Múzeum
Karácsonyi készülődés  játszóház
15.00 Református templom, Gyülekezeti terem
Adventi szeretetvendégség
16.00 Balaton Színház, színházterem
Adventi gondolatok
Előadó: Papp Lajos professzor
December 15. (vasárnap)
9.00 Evangélikus templom, Lelkészi Hivatal
Adventi könyvvásár

14.00 Fő tér
Grimask Színház: „Hóhahó” című
bábelőadása
15.00 Balaton Színház, aula
Karácsonyfa díszítő verseny
15.00 Fő tér
Játszóház a Szemfüles Egyesülettel
15.30 Fő tér
Az Egry József Általános Iskola
kórusának műsora
16.00 Fő tér
Pásztorjáték
Ranolder János Római Katolikus
Általános Iskola diákjai
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem
Harmadik adventi gyertyagyújtás
A gyertyát gyújtja: Szemerei János
evangélikus püspök
17.30 Balaton Színház, Simándy terem
Kultúrában kimagasló gyermekek
köszöntése
December 18. (szerda)
18.30 Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplom
Adventi hangverseny a Festetics György
Zeneiskola előadásában
December 19. (csütörtök)
11.00 Fejér György Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtára
Gitárzene advent jegyében
Petik Ákos zenetanár koncertje
December 20. (péntek)
14.00 Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplom
Pásztorjáték a Ranolder János Rk. Ált. Isk.
előadásában
December 22. (vasárnap)
15.00 Goldmark Károly Művelődési Központ
Adventi játszóház: Mézeskalács készítés
15.00 Fő tér
Civil Karácsony
Karácsonyi asztal, keszthelyi iskolák
műsorai, karácsonyi dallamok, adventi
kirakatverseny eredményhirdetése...
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem
Negyedik adventi gyertyagyújtás
A gyertyát gyújtja: Pawel Denisiewicz
karmelita szerzetes
18.00 Balaton Színház, színházterem
Nagyik karácsonya
Zenés műsor a Hevesi Sándor Színház
színészeivel
18.00 Helikon Kastélymúzeum, Tükörterem
A Helikon Kórus karácsonyi koncertje
December 24. (kedd)
14.00 Balaton Színház, színházterem
Angyalváró filmvetítés

Keszthelyi programok
15.00 Református templom
Gyermekek karácsonya
15.00 Kis Szent Teréz Bazilika
Betlehemes játék
Előadják: a plébánia fiataljai

HANGVERSENYEK, KONCERTEK
a Balaton Színházban

December 27. (péntek)
15.00 Goldmark Károly Művelődési Központ
Szilveszteri játszóház
Vezeti: Kozma Márta
December 28. (szombat)
17.00 Goldmark Károly Művelődési Központ
Csángó szilveszter: gyermek és felnőtt
táncház a Boroszlán Zenekarral

December 7. (szombat) 19.00
Felnőtt hangversenybérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Jurij Szimonov
Jegyár: 2.300 és 2.700 Ft
December 22. (vasárnap) 18.00
NAGYIK KARÁCSONYA
Koncert a Hevesi Sándor Színház színészeinek
közreműködésével.
A belépés díjtalan!
2014. január 1. (szerda) 17.00
ÚJÉVI KONCERT
Jegyár: 2.500Ft

December 31. (kedd)
Éjszaka
Sétálóutca
Városi Szilveszter
A Keszthelyi Turisztikai Egyesület
szervezésében

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Színházi előadások a Balaton Színházban
Gyermek bérletes előadások
December 9. (hétfő) 14.00 Vuk bérlet
December 10. (kedd) 10.00 Bambi bérlet
December 10. (kedd) 13.00 Micimackó bérlet
December 11. (szerda) 10.00 PomPom bérlet
December 11. (szerda) 13.00 Dr. Bubó bérlet
Janikovszky Éva:
MÓKA MIKI ÉS BARÁTAI
interaktív mesejáték
Komáromi Jókai Színház
Jegyár: 1.000 Ft
Felnőtt bérletes előadások
December 10. (kedd) 19.00 Festetics bérlet
December 11. (szerda) 19.00 Simándy bérlet
Tasnádi István:
MAGYAR ZOMBI
színmű könnyed humorral
Komáromi Jókai Színház
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

December 9. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”
BUDAPEST UNDERGROUND
Lerner Balázs filmje.
Vendégek: az alkotók, a filmdzsungel.hu
csapata
December 13. (péntek) 16.00
„TKM Egyesület Kőrösi Klub”
LEPLES LUCA
Előadó: Hintalan László tanár
December 14. (szombat) 16.00
„Nyitott Szemmel”
ADVENTI GONDOLATOK
Előadó: Papp Lajos professzor
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

Labdarúgás
Megnyerték utolsó három őszi meccsüket
14. forduló:
labdarúgóink, s huszonnyolc megszerzett
Öreglak  Balatonberény 0:2 (0:2)
ponttal az előkelő ötödik helyről várhatják a
Gólszerzőink: Kiss Péter, Sifter Ádám
tavaszi folytatást.
U21: Öreglak  Balatonberény 0:7 (0:4)
Ifjúsági csapatunk megemberelte magát, s
Gólszerzőink: Varga Máté (4), Zalavári Dániel (3)
három mérkőzésen hat pontot szerezve feljött a
tabella tizennegyedik helyére.
15. forduló:
Balatonberény  Balatonszemes 3:1 (0:0)
13. forduló:
Gólszerzőink: Bellán Tamás, Karancz Kristóf,
Balatonberény  Toponár 3:0 (0:0)
Sinka György
Gólszerzőink: Bellán Tamás, Sifter Ádám,
U21: Balatonszemes  Balatonberény 2:4 (1:1)
Gazda Gábor
Gólszerzőink: Kalányos András, Bogdán Róbert
U21: Balatonberény  Toponár 2:1 (10)
Gólszerzőink: Varga Máté, Zalavári Dániel
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
januári számba.
Következő szám lapzártája: 2013.december 28.
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.

