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XI.évf., 4.szám 2017. április

Húsvét a berényi játszótéren
Balatonberényben a polgármesteri hivatal par
kolójában, a játszótéren készítette el az önkor
mányzat a húsvéti dekorációt. Fából kifaragott
nyulakat helyeztek a fészkek köré. A kisvonat
elejére egy kisfiút és egy kislányt ültettek, melye
ket virágcserepekből alkottak. A „játszóházban”
régi szakajtóban ül a kotlóstyúk, a mellette le
vőkben piros és sárga tojások díszelegnek. Tex
tilből és rafiából készített nyúl, valamint a padok
elején ülő kakas és tyúk vigyázza őket. Igazi ta
vaszi hangulatot teremtettek, szeretettel várnak
minden érdeklődőt!
Csiri
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Értesítés
óvodai beíratásról

Megszűnt a védőnői ellátásról való
lemondás lehetősége

A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda
Csicsergő Tagóvodája Balatonberény
a 2017/18as nevelési évre

A szülők nem tagadhatják meg gyermeküktől a
védőnői ellátást, ezt mondja ki a 2017. január 1
én hatályba lépett jogszabálymódosítás. Eddig is
kötelessége volt a szülőknek a gyermeke ellátá
sában közreműködő személyekkel és szervekkel,
továbbá a hatóságokkal együttműködni. Így a
védőnővel, annak feladatai során a várandós és
gyermekágyas anyának, a korlátozottan cselek
vőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú szülőjé
nek a gyermek egészséges fejlődése érdekében
együttműködési kötelezettsége van.

az óvodai beíratását:
2017. április 20án,21én
8 órától16 óráig
tartja.
Az
óvodai
okmányok:

beíratáshoz

szükséges

Az idei évtől hatályba lépett rendelkezés szerint
azonban a korlátozottan cselekvőképes vagy cse
lekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgál
• a gyermek lakcímkártyája
tatás nem utasítható vissza. Ennek megfelelően
• a gyermek TAJ kártyája
egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető ok
nak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más
• a gyermek oltási kiskönyve
törvényes képviselő megtagadja az együttműkö
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
dést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálta
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
tóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal,
készült határozat.
védőnővel. Ez hatósági eljárást von maga után.
Emellett a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások
Balatonberény,2017. április.4.
ról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló mi
niszteri rendelet szerinti, 0–18 év közötti
Ifiné Bodó Erzsébet szűrővizsgálatok kötelezőek. A szűrővizsgálatra
tagintézmény vezető kötelezett kiskorú személy részvételéről a szűrő
vizsgálaton a gyermek szülője köteles gondoskod
ni. Ha e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget,
Kedves Balatonberényi Lakosok! az egészségügyi államigazgatási szerv a szűrővizs
gálatot határozattal elrendeli, ez pedig közegész
ségügyi vagy járványügyi okból fellebbezésre
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Az
egészségügyi
államigazgatási szerv a határozatot
április 20án, csütörtökön,
megküldi a család és gyermekjóléti központnak,
18.00 órától
valamint a gyámhatóságnak.

a Képviselőtestület fogadóórát tart

Az ellátás során a területi védőnő feladata a tör
vényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondo
zási terv alapján a családlátogatás, védőnői
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti
gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő
hozzánk bizalommal!
gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek ne
velésének és szocializációjának segítése, valamint
Balatonberény Község Önkormányzati a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges
életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása.
Képviselőtestülete
(Somogy Megyei Kormányhivatal)
a Művelődési Házban.
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Tájékoztató a balatonberényi
idősek klubjában igénybe vehető
szociális alapszolgáltatásokról
1) Szociális étkeztetés:
Melynek keretében azoknak a szociálisan rászo
rultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésé
ről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve
önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, külö
nösen koruk, vagy egészségi állapotuk, fogyatékos
ságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybeteg
ségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkezés igé
nyelhető helyben fogyasztással, vagy lakásra szállí
tással. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
Az étkezők személyi térítési díját az intézményve
zető állapítja meg az étkezést igénybe vevő jövedel
me
alapján.
Szociális
étkeztetés
az
intézményvezetőnél igényelhető „kérelem nyom
tatvány” kitöltésével.
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Az ellátás igénybevételéért óradíjat kell fizetni.
(szintén jövedelemtől függ).
3) Nappali ellátás (Idősek klubja)
Igénybe vétele önkéntes és térítésmentes, az
intézményvezetőnél kérelem nyomtatvány kitöl
tésével igényelhető.

Az 1993. évi III. tv. alapján nappali ellátást a
18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy
idős koruk miatt szociális és mentális támoga
tásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére biztosítjuk. Az Idősek klubja
keretében lehetőség van napközbeni tartózko
dásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá
igény szerint megszervezzük az ellátottak nap
közbeni étkeztetésének helyben fogyasztását. A
helyi igényeknek megfelelő közösségi programo
kat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a kö
zösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
2) Házi segítségnyújtás:
Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában,
az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elér
Igénybe vétele önkéntes, az intézményvezető hető módon működjön.
nél igényelhető, aki az igény jelzését követően a
háziorvossal gondozási szükséglet vizsgálatot vé
A Klub hétfőtőlpéntekig 8.00tól  16.00
gez, melynek alapján eldől, hogy az igénylő jogo óráig tart nyitva. Elérhetőségünk: 85/377
sulte a szolgáltatás igénybevételére.
489.
A házi segítségnyújtás gondoskodás, azokról az
időskorú személyekről, akik otthonukban önma
guk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk
nem gondoskodnak, továbbá azokról a pszichiát
riai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan
az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátá
sában segítséget igényelnek, de egyébként önma
guk ellátására képesek, valamint azokról az
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről,
akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentla
kásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Intézményvezető Petkess Kornélné elér
hetősége: 06308200933.

Sikeres véradás

2017.03.24én a Vöröskereszt és a Somogy
Megyei Vérellátó Szolgálat sikeres véradást
szervezett Balatonberényben.
A 20 megjelent véradóból 16an adhattak vért,
4 főnek a labor és orvosi vizsgálatok után saját
egészségük érdekében nem javasolták a véradást,
de az augusztusi véradáson várjuk Őket is
vissza.
A napi ellátásban főként a személyi higiénéhez,
Köszönet minden megjelentnek.
mosáshoz, bevásárláshoz, gyógyszerbeszerzéshez,
Vöröskereszt Vezetősége
vérnyomásméréshez, takarításhoz és a hivatalos
ügyek intézéséhez nyújtunk segítséget.
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Befejeződött a Kossuth Lajos utca
keleti oldalán a faültetés

Tájékoztatom Önöket, hogy befejeződött a Kos
suth Lajos utca keleti oldalán a faültetés. A munká
latok keretében 62 db gömb kőrist ültettek ki a
Balatonberényi Településüzemeltetési Kft. dolgozói.
Néhány mondatban összefoglalnám a kiültetett
fák legfontosabb tulajdonságait.
Gömb kőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’):
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Felhívás horgászvizsgára
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fő
osztály Földművelésügyi Osztálya horgászvizsgát
hirdet az alábbi időpontokban, 13:00 órai kezdet
tel. A vizsga helyszíne minden esetben: 7400 Ka
posvár, Guba S. u. 20., földszinti nagyterem.
Vizsga időpontok:
2017. május 25.
2017. július 14.
2017. szeptember 8.
2017. október 20.
2017. november 17.
A vizsgára jelentkezni előzetesen emailben kell
a hazi.szabolcs@somogy.gov.hu címen vagy a 06
82/527583as telefonszámon.
A jelentkezéshez szükség van a vizsgázó nevé
re, születési helyére és idejére, az édesanyja ne
vére, valamint a jelentkező lakcímére.
Az állami horgászvizsga díja 3.500 Ft, gyer
meknek és ifjúsági horgásznak 1.000 Ft. A vizsga
díját előre kell befizetni és a befizetést igazolni a
vizsgát megelőzően.
(Somogy Megyei Kormányhivatal)

Ingyenes tanácsadás
rászorulók részére

• 56 mre megnövő, gömbölyded koronájú,
Banki és Végrehajtási Károsultak
világviszonylatban is híres magyar fajta
Fogyasztóvédelmi Egyesület
• lombtartása közepes: 2526 hét
www.bankikarosultak.hu,
valsagkezeles2008@gmail.com,
• nem igényes, jól viseli a levegő és talaj
telefonszám: 70/2532910, 70/4328868
szennyezést, porterhelést
Az
egyesület a nehéz helyzetbe került vagy el
• nagyon jól regenerálódik, koronája az idősebb
adósodott családok részére nyújt segítséget in
ágakra visszametszve megújítható
gyenes tanácsadással.
• légvezetékek alatti területek fásítására kiváló
Amennyiben lakhatása veszélybe került, vég
rehajtás alá vonták, vagy hitelezőjével peren kí
(Forrás: Dr. Szabó Krisztina (2015). Közterü vüli
egyezségre
törekszik,
keresse
leti Sorfák jegyzéke 2015. Magyar Díszkertészek Egyesületünket.
Szövetsége)
Betegút Egyesület
(Betegsegítő Tanácsadó Központ)
Mivel a tuskózás nem kivitelezhető a nagy rom
www.betegutegyesulet.hu
bolás miatt, (telefonkábel, burkolt vízelvezető árok,
betegutegyesulet@gmail.com,
járda a régi fák nyomvonala mentén található) a
70/3894178, 70/8845879
megmaradt vérszilva fák tuskóit a Kft. dolgozói
Problémás, nehezen kezelhető egészségügyi
körbe kibontják és elvágják a talajszint közelében, helyzetek kezelése.
Várólista kezelés, diagnosztikai lehetőségek,
hogy ne akadályozzák a fűnyírást és ne legyenek
konzílium
szervezés, külföldi gyógyszerbeszer
balesetveszélyesek.
zés, jogsegélyszolgálat, stb.
Az egyesület a Senior szolidaritási egészség
Véghelyi Róbert programja, időskorúak részére további plusz
ügyvezető
segítséget is biztosít (egészségügyi, szociális
kérdésekben)
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Döntött a Képviselőtestület
2017.03.30.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást ad arról,
hogy a Hotel Beach épület és terület kapcsán a
felszámolás keretében harmadik alkalommal
hirdették meg a pályázatot, melynek határideje
március 31. Egy befektetői csoport érdeklődött e
terület iránt, és a vételre pályázatot fognak be
nyújtani.

2017. április

az uniós kártyával minden ellátást szeretnének
igénybe venni, amely azonban csak a sürgősségi
ellátásra jogosít. Másik probléma a kommuniká
ció kérdése, mert nem biztosítanak a külföldi be
tegek megfelelő tolmácsot, és ez félreértésekhez
vezet. Ilyen volt az utóbbi időben egy személy
esetében a nem kötelező védőoltás beadásának
költsége, amelynek összege az oltóanyag árával
azonos. E témakörben a közösségi felületeken
durva megjegyzésekhez, véleménynyilvánítások
hoz vezetetett a bejegyzés.

A Gyöngyvirág utcai ingatlan kapcsán, hol
A Képviselőtestület Dr. Belina Csaba házior
napi napon érkezik meg a tulajdonostárs, akivel a
vos által készített 2016. évi háziorvosi tevé
tárgyalásokat megkezdi, az önkormányzati tulaj
kenységről adott beszámolót elfogadta.
donrész esetleges eladása tekintetében.
A Képviselőtestület Lipicsné Salamon Ágnes
védőnő 2016. évi tevékenységéről adott be
Bejelenti, hogy a testvértelepülési pályázatot
számolót elfogadta.
benyújtotta.
A Képviselőtestület a Keszthely Város Ön
kormányzata Alapellátási Intézete Köz
A mai nap délelőtt tartott kistérségi ülésen Mó
ponti ügyelet 2016. évi tevékenységéről adott
ring József Attila országgyűlési képviselő is jelen
beszámolót elfogadta.
volt, és tájékoztatást adott többek között a TOP
pályázatokról. E szerint a jövő héten, csütörtö
Horváth Péter alpolgármester
kön a megyei közgyűlés meghozza végső döntését
Megköszöni a civil szervezetek munkáját. A kö
a pályázatokról.
zösség erejét mutatja, hogy ennyi szervezet műkö
dik a településen, és több esetben az
A társulás ülésén elhangzott, hogy a tervek sze
önkormányzat válláról vesznek át terhet, feladatot.
rint a siófoki, marcali, és a Balatonparti hulla
A szervezetek munkáját, tevékenységét jobban
dékgazdálkodási társulások egyesülnek, de
kellene a jövőben kommunikálni, hogy minél szé
továbbra is a jelenlegi szolgáltatók fognak
lesebb kör ismerje meg azt. Erre a honlap és a he
dolgozni a településeken. Képviselői kérdésé
lyi újság is felületet, alkalmat biztosít.
re elmondja, hogy ez az átalakulás egyelőre nem
jelenti a díjmérték változását. A díjakat egyébként
A Képviselőtestület a
is központilag szabályozott módon állapítják meg,
• Nyugdíjas Egyesület
és a díjképzésben figyelembe veszik a lerakási díj
• Vöröskereszt Alapszervezet
összegét, amely évente emelkedik.
• Turisztikai Egyesület Balatonmáriafürdő
• Keresztelő Szent János Plébániahivatal
A Képviselőtestület „Balatonberény 2016
• Balatonberényi Községi Sportegyesület
2030. Településfejlesztési koncepcióját” a
• Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
rajzi melléklettel együtt jóváhagyta, mely a fo
• Balatonberényért Egyesület
lyamatban lévő HÉSZ módosításhoz és a Balaton
• Balatonberény az Idősekért és Gyerekekért
törvény módosításhoz szükséges fejlesztési el
Alapítvány 2016. évi működési támogatásról
képzeléseket tartalmazza.
adott elszámolását és beszámolóját elfogadja.
Jeroscsáki Józsefné képviselő
A Képviselőtestület pályázatot nyújt be az Ön
Ismerteti a háziorvosi beszámoló lényeges ada
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tait, megállapításait.
2017. évi támogatására az 1.c) jogcímre: Bala
Elmondja többek között, hogy a külföldi klien
tonberény BajcsyZs. és Arany János utca
sek kapcsán merült fel több probléma, mert ők
burkolat felújítása projekt megvalósítására
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bruttó 12 902 327 Ft bekerülési költséggel, mely
hez a 15 %os önrész kötelezettséget figyelembe
véve 1 940 000 Ftot 2017. évi költségvetésében az
utak fejlesztésére megállapított keretösszeg terhé
re biztosít.

2017. április

alatti céget hirdeti ki nettó 39 122 968 Ft vállal
kozói díjjal és jótállás időtartama 6 hónapon felül
megjelölt 6 hónapos ajánlattal. A képviselőtes
tület felhatalmazza a polgármestert a felhívásban
közzétett kivitelezési szerződés aláírására.

A Képviselőtestület a Balatonberényi Polgár
Mestyán Valéria címzetes főjegyző
őr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
A következő tájékoztatást adja: A 2016. június
800.000 Ft támogatást biztosít szolgálati sze 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített
mélygépkocsi beszerzése és tűzoltó autó felújítá vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi
sa céljából támogatási szerződés keretében.
fennmaradási engedélyezési eljárás során a
fennmaradási engedélyre vonatkozó általános
A Képviselőtestület a tulajdonát képező, és a szabályok érvényesek azzal a lényeges különb
Településüzemeltetési Kft kezelésében levő Bala séggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
tonberény Béke u. 4/a. szám alatti lakást 2017. LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7)
szeptemberétől a Balatonkeresztúri Rendőrős ál bekezdése alapján:
lományában szolgálatot teljesítő KMB rendőr
Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól
lakhatása céljából, szolgálati lakás jelleg az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995.
gel, a szolgálati jogviszony fennállásáig ja évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi
vasolja bérbeadásra a Kft. ügyvezetője felé. XLI. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi
engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító ví
A Képviselőtestület, mint tulajdonos egyetért zilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási
és támogatja a Településüzemeltetési Kft. Fel engedélyezési eljárását 2018. december 31ig ké
ügyelő Bizottságának javaslatát az üzletek és relmezi, és az engedély megadásának feltételei
szolgáltatások bérleti díjának, szerződéseinek fennállnak.”
módosítása tekintetében, az előterjesztés szerint.
A fenti jogszabályi módosítással a jogalkotó azt
kívánja elérni, hogy a 2016. június 4. – 2018. de
A Képviselőtestület megismerte a ZNET Tele cember 31. napja közötti időszakra vonatkozóan a
kom Zrt. kérelmét, a Balatonberény Kossuth tér kérelmezők vízkivételt biztosító vízilétesítményük
1., 153 hrsz alatt ingatlanon levő, a cég által üzemel további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nél
tetett internetes átjátszó állomás műszaki fejleszté kül juthassanak vízjogi fennmaradási engedélyhez.
sére vonatkozóan. A jelenleg üzemelő antennatartó Ily módon Magyarország területén olyan jogszerű
rácsos torony helyett az új 30 méteres antennatartó állapot alakuljon ki, ahol biztosított a hatósági fel
elhelyezésének a jelenleg hatályos Helyi Építési Sza ügyelet, figyelemmel kísérhető a vízhasználat pon
bályzat 7/2004.(V.30.) szerint: helyi védett területen tos mennyisége, és a vízgazdálkodási célok és a
adótorony nem létesíthető (1.§ 19. pont), illetve a 6.§ vizek jó állapotának megőrzése megvalósítható.
(2) bekezdés szerinti Vt3 építési övezetben a megen
Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító ví
gedett építmény magasság 6 méter lehet. A HÉSZ zilétesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül
felülvizsgálata, és az arculati kézikönyv kidolgozásáig került megépítésre vagy attól eltérően került
a Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulást ezen megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
indokok alapján adni nem tud.
kérni: a karszt vagy rétegvízkészlet igénybevéte
le, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevé
A Képviselőtestület megállapítja, hogy a „Ba tellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
latonberény községi utak, járdák, árkok felújítása vízkészlet felhasználásával üzemel.
2017” megjelöléssel indított, a Kbt. 115. (1) bek.
A tervezők körében tett kutatás azt mutatja, hogy
szerinti közbeszerzési eljárás eredményes. A 35150 e Ft közötti összegért végzik a tervezői munkát.
Képviselőtestület az eljárás nyertesének az érvé
A határidő még nem sürgeti az állampolgáro
nyes ajánlatot tevő és a teljesítésre alkalmasnak kat, de fel kell készülni arra. Tudomása szerint a
talált ReálMunkagép Mérnök Építő és Szolgál jogszabály újabb módosítása várható, de az in
tató Kft. 8360 Keszthely BajcsyZs. u. 43. szám kább technikai jellegű lesz.
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Beszámoló az Utazás 2017
kiállításról

Horváth Péter alpolgármester
Köszönetet mond a Kft dolgozóinak, hogy a he
gyi utak mellett elszórt hulladékot összegyűjtötték.
Az azonban nem megoldás, hogy a jövőben is a fe
lelőtlen emberek után takarítsanak. A polgárőrség,
rendőrség segítségét is kérni kell az illegális sze
métlerakás megakadályozásában.
A túraútvonal kialakítása kapcsán elmondja,
hogy a kilátó építésének, elhelyezésének lehető
ségét már vizsgálják. A megfelelő terület meg
szerzése, a tervek elkészítése, engedélyeztetése és
a forrás megteremtése is időt vesz igénybe.
Felhívja a lakosság figyelmét, hogy a képviselők
minden hónap 3. csütörtöki napján délután a mű
velődési házban fogadóórát tartanak, ahol biza
lommal várják a polgárokat.
Ezen túl egyre jobban divatba jött az online fo
gadóóra, a facebook felületen. Erre is nyitott a
Képviselőtestület. Azonban kéri, hogy mielőtt a
nagy nyilvánosság előtt valamilyen témában véle
ményt nyilvánítanak, azt ne félinformációk birto
kában tegyék, tájékozódjanak előtte.
A vasút fejlesztés kapcsán azt tapasztalja, hogy
a szomszédos településeken több vasúti átjárót
hetekre lezárták. Remélhetőleg ez a berényi átjá
rónál nem történik meg, mert máshol nincs lehe
tőség a vasúti területen áthaladni. A jövőben úgy
gondolja, hogy a lezárás miatt a Bokrosi út ki
használtsága növekedni fog.

Az idei évben Egyesületünk is képviseltette
magát a március 25. között megrendezésre ke
rülő Utazás 2017 kiállításon a Hungexpo Buda
pesti Vásárközpontban, ahol csaknem 30ezer
látogató kereste fel a kiállítók standjait.
A kiállítás 4 napja alatt több száz látogató érdek
lődött a Balaton Turizmus Szövetség standján talál
ható pultunknál. A rendezvény kiváló alkalmat
nyújtott arra, hogy a nagyközönségnek bemutassuk
az egyesület új arculatát, amely figyelemfelkeltő,
ugyanis szlogenünk (Természetesen Balaton) sok
érdeklődőt állított meg. A látogatók kérdései legin
kább arra vonatkoztak, hogy milyen aktív kikapcso
lódási lehetőségek vannak a desztinációnkban.
Például kerékpártúrák, gyalogtúrák, nordic walking
lehetőségek. Ez is megerősíti azt, hogy egyesületünk
jó irányban indult el az új arculat kialakításával,
amely nemcsak a fürdőzni vágyó turistákat, hanem
az aktív pihenést választó, természetkedvelő közön
séget is meg kívánja szólítani. Településeinket és
egyesületünk tágjainak szolgáltatásait bemutató ki
adványaink iránt is nagy volt az érdeklődés, több
száz darab került a látogatókhoz.

Ismét felveti, hogy a posta melletti útkereszte
ződés balesetveszélyes, több tábla is akadályozza
a kilátást, főleg amikor a posta előtt parkoló au
tók is vannak. Ez egy forgalmas hely, mind gép
A kiállításon való részvétel nemcsak a nagykö
kocsik, mind gyalogosok szempontjából is. A
zönség elérése miatt volt hasznos, hanem a turiz
településen több KRESZ tábla is hiányzik, ame
mus szakma képviselőivel való további kapcsolatok
lyet vagy nem helyeztek ki, vagy ellopták.
kiépítésére is kiválóan alkalmasnak bizonyult.
Horváth László
Összességében elmondhatjuk, hogy az Utazás
polgármester 2017 kiállítás sikeres volt a számunkra.
Horváth Máté
turisztikai menedzser
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Az 1848as forradalmat
ünnepeltük
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Az ünnepség a Kossuthszobornál folytatódott,
ahol a Nyugdíjas Egyesület énekkara a Kossuth
Lajos azt üzente című dallal indított, majd pedig
a Balatonberényi Önkormányzat Képviselőtes
tülete és a Művelődési Ház delegáltjai helyezték
el a megemlékezés koszorúit. Végül a Szózat kö
zös eléneklésével ért véget a rendezvény.
www.balatonbereny.hu

Somogy megyei bajnok a
balatonberényi sakkcsapat

Az 1848as forradalom és szabadságharc kitö
résének évfordulóján gyűlt össze március 15én
községünk ünnepelni vágyó lakossága a Művelő
dési Házban.
A megemlékezés a Himnusz eléneklésével in
dult, melyet a balatonberényi Csicsergő óvo
da műsora követett. Felkészítők Ifiné Bodó
Erzsébet és Szántó Annamária voltak.
Őket Horváth Péter alpolgármester ünnepi kö
szöntője követte, aki arról beszélt, hogy ez az a
nemzeti ünnepünk, amely során a magyar nép egy
emberként képes volt összefogni, és kifejezte azon
reményét, hogy talán a jövőben ismét eljutunk
oda, hogy acsarkodás, egymásra mutogatás he
lyett közös erővel tegyünk hazánkért. Hiszen az
1848as forradalom szellemiségében, történelmé
ben valamennyi politikai eszmerendszerrel ren
delkező
ember
megtalálhatja
a
saját
ideológiájának megfelelő mondanivalót, mivel
március 15. és az azt követő események olyan
egyetemes értékekkel bírnak, amelyek megkérdő
jelezhetetlenek minden magyar számára.
Ezután a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület
énekkara lépett színpadra egy nemzeti dalcso
korral.
Majd ifj. Horváth László előadásában hallgat
hattuk meg Petőfi Sándor Nemzeti dal című ver
sét. A következő néhány percben Bene
Bernadett és Varga Paméla énekelt egy rövid
részletet A költő visszatér című rockoperából, gi
táron kísért Gazda Tamás. Egy újabb Petőfi vers
zárta a benti programot, a Föltámadott a ten
gert Kelemen Éva szavalta el.

A Balatonberényi Sportegyesület Sakk Szak
osztálya szoros küzdelemben végül fél pont
előnnyel megnyerte a 2016/2017. évi Somogy
megyei csapatbajnokságot. Az első helyezésért
járó érmeket és a kupát április végén megrende
zésre kerülő kéthelyi versenyen adják át. Ezúton
mondunk köszönetet a Balatonberényi Önkor
mányzatnak, hogy évek óta anyagilag támogatja
szakosztályunkat. Külön köszönjük Balogh Bélá
nak, a Búbos csárda tulajdonosának, hogy a hazai
mérkőzéseink után (kedvezményes áron) finom
ebéddel vendégül látja csapatunkat.
Bajnokság végeredménye:
1. Balatonberény
2. Somogyaszaló
3. Kaposvár Császár Vendéglő
4. Marcali VSSz II.
5. Nagyatád II. Ady
Bajnokcsapat tagjai:
Horváth Roland (B.berény)
Garai Tamás (B.berény)
Mike János (B.berény)
Roemer Ulrich (B.berény)
Rikker Gilbert (B.berény)
Vilisics Zoltán (B.berény)
Horváth József (Kéthely)
Hosszú Kristóf (Kéthely)
Léránt Zalán (Kéthely)
Léránt Boglárka (Kéthely)
Tóth Dániel (Kéthely)
Huszár Nóra (Kéthely)
Havanecz Bianka (Kéthely)
Rázsits Géza (Mesztegnyő)
Pap Ferenc (B.fenyves)
SR. Gál Sándor (B.szentgyörgy)

31,0 pont
30,5 pont
28,5 pont
22,5 pont
18,5 pont
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Balatonberény Krónikája
A falu kialakulása
(Folytatás az előző számból.)
A kaposvári levéltár adatai szerint a szabadságharcban honvédként az alábbi személyek szolgáltak
Balatonberényből
 Darvas János, Kovács János, Vilisics György, Tóth Mihály, Keiner János közemberek Világosnál,
 Gergye Viktor, Máté Péter, Kovács György káplárok (Klapka sereg R.Komárom),
 Nyers István, Vilisics Mihály, Nagy Mihály káplárok (Görgey sereg Világos).
:

Ők elmentek, és mind megjöttek. Darvas Géza és Varga Sz. József emlékezők szerint mind honvéd
volt.
Böröcz János, Gulyás István és Takács György, aki őrmesteri rangot ért el, egy dobot hozott haza a
szabadságharc leverése után. A templom padlásán helyezték el.
A községi bírói intézmény kiépülését bizonyítja, hogy 1848ban Sárdi Mihály, 1849ben pedig a
ma is élő Darvas Géza nagyapja, Darvas József volt a bíró.
A szabadságharc elbukott, leverték, de a szabadságharc bukásában is hozott eredményt. A job
bágyfelszabadítás megtörtént. A gróffal a határkiigazítást elvégezték, de a községi bírót vesztegetés
árán is arra bírták, hogy a határkiigazítás a gróf javára történjen.
A jobbágyok az általuk megművelt földeket megváltás és ledolgozás (robot) fejében tulajdonul
kapták. Aki korábban birtokolt földet, abból földtulajdonos lett, aki földet nem birtokolt, az továbbra
is nincstelen maradt, szaporította a zsellérek táborát.
A szabadságharc után a községben a földbirtokviszonyok kialakultak és egyúttal meg is mereved
tek.
A fonyódi Földhivatal adatai, Bódi József kigyűjtése alapján, 1900ban a földbirtok
megoszlás az alábbi képet mutatja:
Nincstelen: 53 fő

A fenti adatokból látszik, hogy az egész falu lakossága birtokolt összesen 1245 kh. földet, míg a
gróf Hunyady birtokolt egyedül 2757 kht. Igaz, ebből 1997 kh. a Balaton és a Balatonhoz tartozó te
rület volt, amelynek az aranykorona értéke alacsonyabb is volt, de minden haszna és joga a grófot il
lette.
A község megművelhető területéből 1245 kh. ellenében 760 kh. a gróf majorsági gazdaságában
volt. Ehhez még hozzájöttek a felszabadított parasztok részéről a földmegváltási és robotszolgáltatási
kötelezettségek a gróf javára.
Ha tovább vizsgáljuk a földbirtok megoszlásának adatait, annak gazdasági és társadalmi hatását,
továbbra is elszomorító kép sokasága tárul elénk. Az 53 nincstelen és az 5 kh alatti földterülettel
rendelkezők 632en vannak.
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A korabeli megélhetési szint egy család részére legalább 5 kh. földet igényelt. Az 5 holdnál keve
sebb föld még a kis létszámú család részére sem nyújtott minimális megélhetést sem.
A megélhetéshez szükséges kereset másodlagos lehetőségét kellett megkeresni. Az 1867es kiegye
zés mégis segítette a gazdasági konszolidációt. Az ország ipari fejlődése, munkaerő igénye a nincste
lenek és a zsellérek egy részét felszívta.
1869re a község lakossága már 1078 főre emelkedett. Ez az emelkedés 19 év alatt 205 fő, nem le
het természetes szaporodás következménye. Bizonyára újabb betelepülés eredménye volt, akikből
kialakult a község kézművesek, iparosok és kereskedők rétege is.
Ezek voltak a Ferenc Józsefi boldog békeidők, míg csendben érlelődött az I. világháború, amelytől
a lakosság helyzete jobbrafordulását várta. De sajnos a nemzetre is, családok sokaságára is a tragé
diák sorozatát hozta.
1910re a lakosság 1419 főre szaporodott, 1920ra 1394 főre apadt. Kiki reménykedve, kiki kese
rűen vette tudomásul, hogy kitört az I. világháború. A haza védelme ürügyén meg kellett támadni
Szerbiát. Jöttek a behívóparancsok. A katonaképes fiataloknak menni kellett a frontra istenért, a ha
záért és a császárért. Ment a nincstelen, ment a zsellér, a 2 és 3 holdas, de nem ment az 50 holdas.
Érthető, mert hiszen belőlük alig volt a faluban. Az 1932ben kiadott F. Szabó Géza által szerkesztett
Somogy vármegye története és címtára c. könyvben az alábbi leírást találjuk Balatonberényről:
„A világháborúba bevonult katonák száma 180 fő. A hősi halottaké 37. A hadözvegyeké 4, a hadi
árváké 6. A hősi halottak emlékét márványtáblával örökítették meg. A földreform folytán az igénylők
Balatonberényben 68, Balatonszentgyörgy határában 183 kh. földet kaptak.”
De e sorok között is tisztelegjünk az I. világháborúban elesett áldozatok emléke előtt
 Ángyán László, Baksa József, Benke József, Gulyás Kelemen, Gulyás László, Halász József, Ifi
Ferenc, Ifi István, Ifi János, id. Ifi János, ifj. Kánya Lajos, Kiss József, Kovács József, Marczin József,
Nagy János, Nagy Lajos, Nyers Antal, Nyers János, Rigó János, Simon Kálmán, Sifter József, Sping
ár István, Szabó Ferenc, Tóth György, Tóth István, Tóth Márton, Varga Elek, Varga János, Vilisics
József.
:

Az említett forrástörténet szerint a község lakói kaptak még összesen 251 kh. földet. A földkérdést
nem oldotta meg, de még nem is enyhítette. Csupán a nincstelenek száma csökkent 53ról 40re. A 01
kh közöttiek száma emelkedett 295ről 334re. A többi kategória szinte változatlan maradt.
(Folytatjuk.)

Rigó Lajos, 1985

Labdarúgás
Győzelem a listavezető ellen,
vereség a sereghajtótól

Eredmények:
Balatonberény  Balatonföldvár 3:3 (U19: 3:3)
Fonyód  Balatonberény 1:0 (U19: 0:1)
Balatonberény  Lengyeltóti 5:2 (U19: 7:2)
Szőlősgyörök  Balatonberény 1:0 (U19: 1:18)

Meglehetősen rapszodikus teljesítményt nyúj
A következő fordulók programja:
tott csapatunk az első négy tavaszi mérkőzésén. A
20170416 16:30
hullámzó produkciót jól jelzi, hogy amíg a listave
BALATONBERÉNY  BALATONSZABADI
zető Lengyeltótit magabiztos, jó játékkal győzte le
20170422 17:00
hazai pályán Nyári Tibor csapata, addig a sereg
ZAMÁRDI  BALATONBERÉNY
hajtó Szőlősgyörök otthonában bosszantó veresé
20170430 17:00
get szenvedett.
BALATONBERÉNY  BALATONSZEMES
Ifistáink jól teljesítettek, négy meccsen tíz pon
20170506 17:00
tot szereztek.
KÉTHELY  BALATONBERÉNY
Az első tavaszi fordulóban szabadnaposak vol
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt össze
tak csapataink.
csapások előtt kezdődnek.
Horváth Péter
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Reakció a "Miért szól (hajnalban) 100 méterre lakik a templomtól, vagy 12 kmre.
Sok településen 6 órakor szól a harang (a közeli
a harang?" című cikkre
települések közül pl. Kéthelyen is). Hévízen is
Már az elején leszögezem, nem a harangozás
sal volt problémánk csak a hajnal 5 órai harang
szóval.
30 éve élünk Balatonberényben, mikor idejöt
tünk lakni, az őslakosok „gyüttmentnek” hívták az
ide költözőket. Lám mennyit változott a világ,
mára „letelepülők” lettünk. Ha Berényből elköl
tözne valaki Keszthelyre, nem úgy emlegetnék,
hogy keszthelyi letelepülő lett, hanem úgy, hogy
keszthelyi lakos lett. A berényi őslakosok száma
évrőlévre zsugorodik, mi lenne a faluval, ha nem
költözne ide senki. Akik ide építkeznek vagy fel
újítják a régi házakat, általuk Berény is egyre szé
pül, gyarapodik, nem beszélve arról, hogy itt
adóznak, ide adakoznak ha kell. Az írásból az tű
nik ki, hogy az ide költözők vagy az itt nyaralók
csak fizessenek, és maradjanak csendben. Csalá
dunk kereskedelemmel foglalkozik, sok emberrel
találkozunk, beszélgetünk és elmondják panaszai
kat. Évek óta panaszkodtak a hajnal 5 órai ha
rangszó
miatt.
Mindenkit
a
hivatalhoz
irányítottunk, de egyenként senki nem írt levelet.
Szóban panaszkodtak ugyan, de annak nem ma
radt nyoma. A korai ébresztés minket is zavart,
gondoltam, időm engedi, gyűjtünk aláírást, hátha
meghallgatásra találunk. Sokan egyetértettek ve
lünk, de nem írtak alá, mert tartottak a reakciók
tól (lám, nem véletlenül!). Az aláírók között
nincsenek a nyaralótulajdonosok sem, és Be
rényben sem mindenki tudott róla. Az interneten
olvastuk, volt olyan település, ahol mindössze 6
ember kérte a változtatást, és teljesítették kéré
süket. A 6 aláráshoz képest az 57 kicsit több, de
több is lehetett volna. Az írásban szó volt arról,
hogy biztosan állítható, hogy a korai harangszó
miatt „még egy vendég sem hagyta itt a közsé
günket, vagy emiatt nem tért vissza”. Ha valami
ről nincs tudomásunk, nem jelenti azt, hogy
nincs is. Az egyik aláíró elmondta, hogy megszó
lalt 5 órakor a harang, és a külföldi vendégei pi
zsamában rohantak az utcára, mert azt hitték tűz
van. A másik elmondta, hogy kérdezték a vendé
gek, hogy minden nap szóle 5 órakor a harang.
Mikor mondta, hogy igen, másnap továbbálltak.
A harmadik elmondta, maradtak ugyan a vendé
gei, mert előre fizettek, de azt mondták a jövőben
olyan helyet keresnek ahol nincs hajnalban éb
resztés. Nem beszélve azokról, akik a templom
közelében laknak, és évek óta nem tudják kiadni
a házukat. Ugyebár az sem mindegy, hogy valaki

változtattak, reggel egyáltalán nincs harangszó az
emberek kérésére.
Hagyományokról is volt szó az írásban. Régen
az emberek állatokat tartottak, mezőre jártak,
korán keltek. Mára eltűntek az állatok (kivéve 12
szárnyast), a mezők helyén üdülők, nyaralók és
lakóházak állnak, sőt az üdülő övezetben tilos is
állatokat tartani. A hagyomány egyik fele meg
szűnt, de az ébresztés megmaradt. Az esti ha
rangszóra sem fekszenek le az emberek a
megváltozott életvitelük miatt. Megemlíteném,
hogy a Magyar Harangok Honlapjáról egy idézet
hiányosan lett közzétéve, mely idézet helyesen
így szól:
Reggeli harangszó
Hajnali 5, 6, vagy 7 órakor megszólaló harang
szó, amely legfőképpen falvakban és vidéki váro
sokban jellemző. Faluhelyen és sok kisvárosban
is ez ébresztette és ébreszti ma is a mezőre indu
ló embereket. Budapesten és a nagyobb városok
ban ez a szokás kihalófélben van. A hajnali
harangszó sok helyen erős ellenállást, tiltakozást,
perlekedést vált ki a templom környékén lakók
körében, így némely templomban elmarad.
Forrás: Magyar Harangok Honlapja
Ebből is látszik, hogy nem egyedi esetről van szó.
Mivel panaszunk meghallgatásra talált, és enge
délyezve lett a reggeli harangszó 5 óráról 6 órára
való módosítása, reméljük, egész Balatonberény
lakossága és a turisták is élvezni fogják jótékony
hatását, és a hagyomány sem sérül az által, hogy 1
órával tovább alhatunk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az alá
írok és a sok támogató nevében is:
Balás Béla kaposvári Püspök Úrnak, aki hozzá
járult ahhoz, hogy Balatonberényben ne hajnal
5kor, hanem 6kor harangozzanak,
Brieber László Főtisztelendő H. Esperes, Plé
bános Úrnak, aki kérésünket továbbította, és
nem utolsó sorban Horváth László Polgármester
Úrnak, aki kérésünket támogatta.
Utólag értesültünk róla, hogy Plébános Úr kór
házba került, és ezért nem lett még átállítva a ha
rangszó.
Ezúton kívánunk neki mielőbbi gyógyulást!
Rikker Istvánné
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Harangozási szokások
Szentmisék/Istentiszteletek
Hívogatások
A szertartás kezdete előtt megszólaló harango
zás, amely a híveket hívja a templomba. Évszáza
dokon át a kétszeri hívogatás gyakorlata élt. Ahol
a hívogatás hagyományát még ápolják, ott leg
gyakrabban egyszer hívogatnak. Ennek időpontja
általában fél órával korábban
Lépegető
A szentmise/istentisztelet kezdetét jelző, a kez
dés előtt legalább 23 perccel megszólaló harang
szó, amely a híveket hivatott a templomba kísérni.
Ilyenkor általában összehúzzák a harangokat,
vagyis valamennyi, de legalábbis több harang
megszólal egyszerre. A lépegető gyakorlata feleke
zettől független.
Beharangozás
A szertartás kezdetét jelző harangszó, amely a
kezdés időpontjában szólal meg. Szintén feleke
zettől független. A beharangozás hátránya, hogy
ezt többnyire csak azok hallják, akik elkéstek az
istentiszteletről, illetve amennyiben az orgonista
kivárja, a templomban ülők hallhatják az épület
által tompítva. A beharangozás rendszerint
összehúzás, vagy ahogy a német szakirodalom
használja: plenum, vagyis több (ideális esetben
az összes) harang egyszerre szól. A beharangozá
sok legtöbbször rövidebbek, mint a lépegetők.
Harangozás szentmisék/istentiszteletek alatt
Római és görög katolikus templomokban szo
kás Úrfelmutatás alatt harangozni, azonban ezt
rendkívül kevés helyen gyakorolják, többek közt
azért, mert ez a harangozó (harangot kapcsoló)
és a szentmisét bemutató pap között szoros
együttműködést, összehangolást igényel.
Kísérő (Harangozás szentmisék/isten
tiszteletek után)
Néhány helyen a szertartás befejeztét is ha
rangzúgás jelöli, és kíséri a híveket otthonukba,
ezért hívják ezt kísérőnek. Kalocsán nagy ünne
peken az érseki szentmise végén kb. 1015 percig
szól az érseki nagyharang. Szegeden a második
legnagyobb, ún. püspöki harang szól a jelentő
sebb szentmisék végén. A budapesti Szent István
bazilikában a körmenetek végét a Boldog
asszonyharang jelzi, illetve az augusztus 20i
ünnepi szentmise végén a Szent István nagyha
rang zeng hosszasan.
Rendkívüli emlékharangszó
A fentieken túl harangok hirdetnek számos
rendkívüli eseményt és ezek emlékét. Így ország
szerte harangok zengtek 2010. június 4én, a tri
anoni határmegvonás 90. évfordulóján, vagy
.
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2009. május 22én, amikor egyesültek a Kárpát
medence református egyházai, és létrejött a Ma
gyar Református Egyház. Ugyanígy harangok zú
gása hirdette az örömöt, amikor a rendszerváltás
idején az utolsó szovjet egység elhagyta Magyar
országot.
Nagypéntek és nagyszombat
Ezen a két napon Jézust gyászolják a keresz
tény egyházak, így a római katolikus egyházban
ezeken a napokon tilos a harangozás. A harango
kat  főként faluhelyen  kereplők helyettesítik.
Érdekes, hogy némely templomban technikai
okok miatt nem tudják nagypéntekre leállítani az
beprogramozott harangozást, így ott a csendet
megtörik. Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliá
ján térnek vissza a harangok. Régi szép gyakor
lat,
hogy
ekkor
a
templom
összes
megszólaltatható hangszerét (orgonáját, harang
jait és csengettyűit) egyszerre hallhatjuk.
Halálhír és temetés
Ebben a témában a legkülönbözőbb szokások
alakultak ki országszerte, amely településről te
lepülésre más és más. Faluhelyen abból, hogy
melyik harang mennyi ideig és mennyi megsza
kítással szól, meg lehet állapítani, hogy milyen
korú, nemű és családi állapotú volt az illető. Ily
módon a harangozási szokások ebben a téma
körben a legváltozatosabbak és legértékesebbek.
A halotti harangozási szokások a temetési kul
tusz egyik meglehetősen felderítetlen területe.

Összegzés
A fentiekből jól látható, hogy általános harango
zási szokások Magyarországon nem igazán létez
nek, ezektől sok esetben eltérnek, vagy nem
tartják a hagyományokat (ez alól talán a legerő
sebb kivétel a római katolikusoknál a déli ha
rangszó). Emellett a fenti részletes ismertetést
elolvasva bőven ér bennünket felemelő és elszo
morító élmény. Felemelő, hogy ennyi szép ha
rangozási hagyomány gyűlt fel az évszázadok
során, és vannak települések, ahol ezek mindmá
ig élnek. Ugyanakkor elszomorító, hogy rendkí
vüli értéket képviselő, "zengő szobraink",
amelyek megannyi történetről tudnának mesélni,
egyre kevesebbet hallhatók, és egyre kevésbé
meghatározói a mindennapoknak, az ünnepek
nek. Jó lenne, ha ez a folyamat megállna, és bi
zonyos hagyományok újra felélednének, vagy
megtalálnánk ezek szerepét a modern világban.
Forrás: Magyar Harangok Honlapja
Közreadta:
Gazda Jánosné
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Május 10ig ajánlhatja
háziorvosát!
Tavaly decemberben sajtótájékoztató keretében
hetedszer
indult el az OTH/ÁNTSZ égisze
alatt „Az év praxisa a Kárpátmedencében” pályá
zat, amelyben keresik a tavalyi év év legjobb, a
betegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét,
egyszóval praxisát határon innen és határon túl.
Eddig több mint félszáz jelölés érkezett Szol
nokról, Kétegyházáról, Mátraderecskéről, Kecs
kemétről, Pusztaföldvárról, Makóról, Gyuláról,
Tatáról,Budapestről,Balatonszabadiból, Körösla
dányból, Diósjenőről, Gyöngyösről, Nádudvar
ról,Keszthelyről
és
Székelyudvarhelyről,
Mádéfalváról, valamint Csíkszeredáról és a Kár
pátaljáról a pályázat ajánló oldalára.
Az elmúlt években hat esztendő alatt több mint
1200 hazai és határon túli remek háziorvos, és
legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tá
gabb környezete elismerését, vehetett részt a ne
mes versengésben közülük százhúszan kapták
meg „Az év praxisa a Kárpátmedencében „kitün
tető elismerést Budapesten, az Emberi Erőforrás
Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságának
épületében.
Örömmel számolunk be arról is, hogy „Az év
praxisa a Kárpátmedencében„ pályázat fővédnö
ke Semjén Zsolt Miniszterelnökhelyettes. Védnö
kei: ÓnodiSzűcs Zoltán egészségügyért felelős
államtitkár, Mikola István külügyi államtitkár, va
lamint Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.
Ahogyan a kiírásban is olvasható: „Az év pra
xisa a Kárpátmedencében„ díjat 1010 háziorvos
nyerheti el  munkatársaival, a nővérekkel együtt
 határon innen, és határon túl. Idén is csakúgy,
mint tavaly a hazai családorvosok mellett a felvi
déki, az ukrajnai, az erdélyi, és a vajdasági ma
gyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé!
Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok,
tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi
osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős
otthonok javaslatait is várjuk, a határon innen és
a határon túl!”
Ha van egy kis idejük praxis oldalunkon bön
gészni a pályázat indulása óta beérkezett törté
netek között: okvetlenül tegyék meg! Szép és
megható személyes hangvételű írások találhatók
itt helytállásról, gyógyításról és gyógyulásról, lel
kiismeretről, hivatásról, bizonyítván, hogy nem
csak betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek
szerepelnek az egészségügyben, ahogyan a hírek
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sugallják hanem hivatásuknak élő háziorvosok
és nővérek, és ők vannak többen!
A portálunkon található háziorvosok számára
természetes, hogy meglátogatják betegeiket a
kórházban, hogy konzultálnak az őket kezelő
szakorvosokkal, hogy derűvel, szeretettel töltik
meg az idős nagymamák, nagypapák hétköznap
jait, hogy segítségükkel a cukorbeteg elkerüli az
amputációt, és az is, hogy egyikük észreveszi fia
tal páciense emlőrákját, amin a kórházi szakor
vos diagnózis nélkül átsiklott. Természetesen
most is találkozhatnak életmentő történetekkel, a
makói orvosnő például egy apuka félrediagnosz
tizált lábában ismeri fel a trombózist, de azzal is,
hogy a pusztaföldvári doktornő nagyvárosokat
megelőzve bevezette rendelőjében az elektroni
kus betegirányítási rendszert.
Részlet egy infarktusos beteg újraélesztésének
történetéből:
„A férjem még rám várt rám a rendelőben,
rosszul lett, kapott egy szívinfarktust, és amikor
odamentem hozzá akkor a kezemben "halt
meg"!! A váróban rögtön megkezdték az újra
élesztést a Nővérkével közösen! Szerencse volt a
szerencsétlenségben hogy a rendelő pénteken
kapott az önkormányzattól egy defibrillátort,
amit elsőként a férjemen alkalmaztak kedden,
sikeresen!
A doktor úr és Gyöngyi nővérke szakszerű
gyors munkájának köszönhetem hogy vissza
kaptam a férjemet! Mire a mentők megérkeztek,
ami pár perc volt, addigra a férjemet sikeresen
újraélesztették, és magához tért! Csodálkozva
ült a váróterem kövén, és megkérdezte hogy mi
történt vele? Annyira profin történt az újra
élesztés, hogy a férjem be sem akart menni a
kórházba, mondván hogy már nem beteg.”
A budapesti háziorvosról  ő volt az újraélesz
tő  7 betege is írt ajánlást!
A hazai ajánlások mellett várjuk az erdélyi, vaj
dasági, felvidéki, kárpátaljai beküldök történeteit
is, hiszen tavaly az ott dolgozó háziorvosok és nő
vérek is ott álltak a nyertesek között!
A pályázat hivatalos weboldala a www.evpra
xisa.hu címen érhető el.
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló
oldalon küldhetik be 2017. május 10ig!
http://www.evpraxisa.hu/ajanl
Ne feledje, Önnek öt perc, hazai és határon túli
háziorvosának viszont egy életre szóló ajándék!
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Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Április 18. (kedd) 10.00 és 15.00 óra
Bérleten kívüli gyermek előadás
A MINDENTLÁTÓ KIRÁLYLÁNY
 magyar népmese –
Griff Bábszínház
A belépés díjtalan!
Hangversenyek, KONCERTEK
Április 28. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
Mozaik Klub:
Budapest Bár
Jegyár: 4.900 Ft
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap  Cseh
Tamás program
Május 11. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
ZALA ZENEKAR
„Szép Zalában születtem… 1.”
lemezbemutató koncert
Jegyár: 1.000 Ft
Május 13. (szombat) 11.00
Balaton Színház, színházterem
Mozaik Klub:
HALÁSZ JUDIT
Csiribiri  gyermekkoncert
Jegyár: 2.500 Ft
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap  Cseh
Tamás program
Egyéb programok
Április 18. és május 16. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
KEDDVELEM (KEDVELEM)
közéleti beszélgetés politika nélkül
Vezeti: Csányi Zoltán
Május 14. (vasárnap)
Több helyszínen
Madarak és Fák Napja
9.00 Helikonpark:
Játékos ismerkedés madarakkal, fákkal
16.00 Erzsébet liget:
Komolyzenei koncert a fák alatt
Rendező: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
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Május 18. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUMASZÍNHÁZ
Előadók: Kőhalmi Zoltán, Beliczai Balázs,
Szovácsi Gergő
Jegyár: 3.100 Ft
Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Támogató: NKA
NYITOTT SZEMMEL
Előadások a művészettörténet, a filozófia,
a vallástörténet és a történelem témakörökből…
Április 19. (szerda) 18.00
„A MAGYAR A TALPRAESETT
EREDETISÉG EMBERE”
Kodály Zoltán életműve gondolataiban
Előadó: Hintalan László János zenetanár
Május 12. (péntek) 18.00
ARANY JÁNOS
Előadó: Takaró Mihály irodalomtörténész
LÉLEKTANI ESTÉK
Május 5. (péntek) 18.00
AZ ÉLET MŰVÉSZETE
Előadó: Müller Péter József Attiladíjas író,
dramaturg, forgatókönyvíró
Belépőjegy: 2.000 Ft
Világjáró Klub
Filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolók
expedíciókról, filmforgatásokról, utazásokról,
kalandtúrákról...
Április 26. (szerda) 17.30
AZ ÉSZAKISARKVIDÉK VADVILÁGA
vetítettképes természetfotók személyes
élménybeszámolóval fűszerezve
Előadó: Kércz Tibor fotóművész, természetfotós
(Az előadást megelőzően 17.00 órakor
Természetes szépségek címmel nyílik meg Kércz
Tibor fotókiállítása a Balaton Színházban.)
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
Ismeretterjesztő előadások
egészségmegőrzésről, gyógymódokról
Az előadások látogatása előzetes regisztrációhoz
kötött.
Vezeti: Balázs József (30/2604925)
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Keszthelyi programok
Április 21. (péntek) 15.45
„KÖRÜLMÉNYEIM ÉS EMLÉKEIM
RABJA VAGYOK”
Előadó: Fülöp Csenge lélekgyógyász
Szülőklub
Várjuk a szülőket, védőnőket. A szülőklub
menete:
gondolatindító előadás, majd beszélgetés a
résztvevők kérdései mentén.
Május 8.(hétfő) 17.00
Szülői szerepek
Tanult szerepek vagy velünk született
sajátosságok? Nem felcserélhető funkciók
a családban.
Előadó: Debreczeni Katalin fejlesztőpedagógus
Vezeti: Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Keszthelyi Tagintézménye
BALATONI ÉVADNYITÓ
Balatonpart
Április 30. (vasárnap)
16.30: Hahó Együttes  gyermekkoncert
(KardosHorváth János (Kaukázus) és
barátainak gyermekzenekara)
18.10: Szakonyi Milán  dalok egy szál
gitáron
19.00: Wolf Kati koncert
20.30: Utcabál a Hélios Tánczenekarral
Május 1. (hétfő)
10.30: Balatoni Évadnyitó Ünnepség
A Balaton megkoszorúzása
Közreműködik: A Zalai Balatonpart Ifjúsági
Fúvószenekara
15.00: Varázshangok játszóház
Kreatív műhely minden korosztálynak,
babajátszótér, egyéni és társasjátékok.
15.30: Ribizli bohóc műsora
16.30: Kalimpa Színház:
A királyKISASSZONY cipője  mesekoncert
18.00: Torres Dani  akusztikus koncert
19.00: Roy és Ádám Trió:
Szerelmi állapot  lemezbemutató koncert
Továbbá: borházak, gasztronómiai kitelepülők,
vásározók, vidámpark, gyermekjátékok...
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Születés Hete
Balaton Színház
Május 4. (csütörtök) 16.00
GKMK, Nagyterem
KISMAMA KLUB
Gyermekes családok számára lehetőség
kikapcsolódásra, ismerkedésre, felmerülő
problémák megbeszélésére. A résztvevő 03 éves
korú gyermekek részére játék.
A Klub keretein belül KORSZERŰ BABAÁPOLÁS,
NYÁRI BŐRVÉDELEM c. előadás
Előadó: Szakál Valéria, területi képviselő HIPP
Május 6. (szombat) 9.0013.00
BABA ÉS GYERMEKRUHABÖRZE
Asztalfoglalás: 83/515250
Május 11. (csütörtök)
15.00: Tények és tévhitek a szoptatásról
Előadó: Szalontai Mónika, szoptatási tanácsadó
16.30: Táplálkozás várandósan és szülést
követően
Előadó: Bicsérdi Judit dietetikus, Keszthelyi
Kórház – Egészségfejlesztési Iroda
Május 12. (péntek)
16.00: ZENEBÖLCSI Kőhalmi Ágnes
zenepedagógus, zeneterapeutával
17.00: VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ 
babajátszótér kisebbeknek, logikai játék nagyobbaknak
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Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2017. május 6.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek a májusi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írá
sukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

