
Úrjövet és Karácsony

Áldott, békés, boldog karácsonyt 
és sikerekben gazdag új esztendőt kíván 

minden kedves olvasójának 
a Balatonberényi Tükörkép szerkesztősége!

A karácsonyi ünnepkörben az Atyaisten szeretetét ünnepli az egyház, aki az emberiség megvál-
tására elküldötte egyszülött fiát.
A karácsonyt megelőzi az adventi időszak. Az advent a karácsony előtti 4. vasárnappal (novem-
ber utolsó, vagy december első vasárnapja) kezdődik, s a karácsony ünnepét megelőző szent 
estéig tart.
1.) Balatonberényben a rk. templomban – az adventi időben – minden hétfőn és szerdán reg-
gel 6 órakor  lesz a hajnali mise (rorate). December 7-én szerdán reggel a hajnali misében em-
lékezünk a II. vh. borzalmaira, és miért is lett fogadalmi nap december 9-e községünkben.

„Harmatozzatok, Égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,

Jöjj el, édes Üdvözítőnk!”
2. A vörsi templomban már advent első vasárnapjára elkészült az országos hírű Betlehem. Az 
advent vasárnapjai zarándokhellyé váltak ebben a kis faluban. Szeretettel várják a híveket a 
vörsiek az adventi- és karácsonyi időszakban a Betlehem megtekintésére és a programjaikra.

Vörsön advent minden vasárnapján 14 órakor kezdődnek a programok. Ezeken a vasárnapokon 
vendégpapok mondják a szentmisét, s minden alkalommal műsor  emeli az advent hangulatát.

Szentmisék után a vörsi betlehemezők játéka kerül bemutatásra.

A Rózsafüzér Társulat tagjai értesítik a híveket, hogy december 15-től (csütörtök) kezdődően 
kilenc napon át, délután 4 órakor „Szent Család járás” imaórát  tartunk a „Keresztelő Szent 
János” közösségi házban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a hagyománytisztelő, vallásos híveket.

Karácsonyi ünnepkör miserendje

Minden szombaton este 5 órakor, és vasárnap reggel 8 órakor szentmisék.
2011. december 17-én (szombaton) 16 órakor szentmise, utána a Balatonszentgyörgyi Dobó Ist-
ván Ált. Isk. tanulói adnak műsort.
2011. 12. 24. Szenteste 22,30-kor „éjféli” szentmise
2011. 12. 25. Karácsony, reggel 8 órakor szentmise
2011. 12. 26. Karácsony másnapja, reggel 8 órakor szentmise
2011. 12. 31. Szilveszter, a polgári év utolsó napja. Mivel szombat – az év végi hálaadás előtt – 
16 órakor a szokásos szombat esti szentmise.     Kovács Ilona



Áramszünet
Tisztelt Ügyfeleink!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű beavatkozások biztonsá-
gos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében 2011. december hónap  05-én  12:00 órá-
tól várhatóan 15:30 óráig Balatonberény alábbi területein : 2138 hrsz. ; 2143/4 hrsz. ; 
2143/2 hrsz. ; 2343/1 hrsz. ; 2038/2 hrsz. ; 2044 hrsz. ; 2139 hrsz. ; 2144/1 hrsz. ; 2145/2 
hrsz.; 2039/1 hrsz. ; 2037 hrsz. ; 2045 hrsz. ; 2141 hrsz. ; 2144/2 hrsz. ; 2146/1 hrsz. ; 2347 
hrsz. ; 2036/3 hrsz. ; 2046/2 hrsz. ; 2058/1 hrsz. ; 2348/2 hrsz. ; 2413/1 hrsz. ; 2352 hrsz. ; 
2414/5 hrsz. ; 2410 hrsz. ; 2354/4 hrsz. ; 2348/1 hrsz. ; 2350 hrsz. ; 2351 hrsz. ; 2353/1 hrsz. 
; 2414/4 hrsz. ; 2411 hrsz. ; 2355 hrsz. ; 2409/2 hrsz. ; 2409/1 hrsz. ; 2408/1 hrsz. ; 2407/2 
hrsz. ; 2387/1 hrsz. ; 2387/3 hrsz. ; 2396 hrsz. ; 2405 hrsz. ; 2404 hrsz. ; 2403 hrsz. ; 2402 
hrsz. ; 2400 hrsz. ; 2399/2 hrsz. ; 2401 hrsz. ; 2457/1 hrsz. ; 2399/5 hrsz. ; 2465 hrsz.; 
2467/16 hrsz.; 2467/17 hrsz. ; 2462/1 hrsz. ; 2467/12 hrsz. ; 2467/18 hrsz.,  Vodafone torony 
teljes területén áramszünet lesz.

Megértésüket köszönjük!

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
H-7626 Pécs

Búza tér 8/a.

Rókakilövés március végéig!
LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÓ

SZŐLŐHEGYEN

KÓBOR  RÓKÁK  K I L Ö V É S É R Ő L

Lakossági kérésre elrendelt (Marcali Rendőrkapitányság 
által 14040/5797-1/2011./ált. határozattal engedélyezett

RÓKA  KILÖVÉSRE

BALATONBERÉNYI  SZŐLŐHEGYEN

2011. december 3-án szombaton
8.30 – 22.00 között kerül sor.

A rókakilövést balatonberényi sportvadászok bevonásával a 
Somogyi Hunor Vadásztársaság végzi.
A szakmai irányítást: Nagy Péter fővadász végzi, indokolt 
esetben elérhetősége 30/401-55-95 telefonon.
Kérem a tisztelt Lakosságot és az érintett 
ingatlantulajdonosokat, hogy  a fenti napon lehetőleg ne 
tartózkodjanak a szőlőhegyen, illetve zárt épületben 
tartózkodjanak napközben.

Balatonberény, 2011. november 29.
Schenk István sk.

jegyző

2011. dec. 15-től

fenyő fa 

kapható a  
ba latonberényi  
Virágüzletben!  

(Irányi D. utca)



A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása
Önvédelem és önmentés
A téli szélsőséges időjárási körülmények közepette mit tehet az állampolgár? 
Mérlegelje lakhelye adottságait és gondoskodjon családja biztonságáról ! 
Ennek érdekében: 
- rendelkezzen legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és ivóvíztartalékkal, 
- gondoljon az áram, gáz kimaradásra, az alternatív fűtési, melegedési lehetőségre, 
- időben jelezze, ha különleges egészségügyi ellátási igénye van, vagy lesz ( pl. vesekezelés, 
szülés előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.) 
- ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok. 

Ha mégis el kell indulnia: 
- ellenőrizze a jármű műszaki megbízhatóságát, az önmentéshez segédeszközöket (kisebb hóla-
pát, hólánc, jégkaparó, meleg felsőruházat, vastag kesztyű, takaró, vontatókötél, elakadásjel-
ző, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, innivaló, stb.). Járművével „teletankolt” állapotban 
induljon el – így ha elakadt, hosszabb ideig fűthet vagy töltheti fel mobiltelefonját is. 
- folyamatosan tájékozódjon az útviszonyokról, hallgassa a helyi rádiókat, 
- vigyen magával feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét, 
- ha elakadt, jól láthatóan jelezze és húzódjon az út szélére, járművét ne hagyja ott, ne indul-
jon el a bizonytalanba, kérje, illetve várja a segítséget, 
- ha többen elakadtak, fogjanak össze, segítsék egymást, 
- ellenvetés nélkül hajtsák végre a kárfelszámoló erők tagjainak utasításait.  

Ha otthonában rekedt: 
- hallgassa a rádiót, TV-t és hajtsa végre a kapott utasításokat, segítsen a szomszédainak, a te-
lepülés vezetőinek a mentésben, kárfelszámolásban, 
- ha gazdálkodó, fokozott gondossággal járjon el és készüljön a télre (takarmánykészlettel, ivó-
víztartalékkal, fűtőanyaggal, ha kell alternatív fűtési, világítási szellőztetési lehetőséggel, 
nyersanyag és árukészlettel).  
Kérjük, hogy az állampolgárok és közösségeik tegyenek önmagukért, családjukért, szűkebb tá-
gabb környezetükért!
Kerüljék el a veszélyhelyzeteket vagy csökkentsék azokat megfelelő felkészültséggel!  

Ha mégis bajba került és segítségre van szüksége: 
- Elsősorban próbáljon meg helyben segítséget keresni és kérni,
- Ha ez eredménytelen, hívja a közismert segélyhívó telefonszámokat: 104, 105, 107, 112 (Men-
tők, Tűzoltók, Rendőrség, Katasztrófavédelem)  

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Kirendeltsége

Köszönet a támogatásért
November hónapban került megrendezésre az Idősek napja, az önkormányzat, az Idősekért és a 
Gyermekekért Alapítvány, a Vöröskereszt szervezete, a Nyugdíjas Egyesület és a Művelődési 
Ház közös szervezésével. A Vöröskereszt tagsága 300 db meghívót vitt a 65 éven felüli állandó 
lakosoknak, a műsorra és az azt követő vacsorára, melyet az önkormányzat biztosított 
számukra. Ezúton szeretném megköszönni a finom vacsorát készítők a munkáját: Tilesch 
Józsefnek, a Nyugdíjas Egyesület elnökének, Tilesch Józsefnének, Megyeri Gyulánénak, Bató 
Elemérnének és a Vöröskeresztes tagoknak. Szeretném köszönetemet kifejezni dr. Belina Csaba 
háziorvosunknak, aki a vacsorához a húst biztosította; a Dél-Balaton Zrt. vezetőségének, a 
Téglagyár vezetőjének; az Idősekért és a Gyermekekért Alapítványnak a támogatását, valamint 
a vállalkozóknak, Vöröskeresztes tagoknak és mindazon személyeknek, akik felajánlásukkal 
hozzájárultak a sorsoláshoz, így minden ünnepelt nyereményhez jutott.
Az Idősekért és a Gyermekekért Alapítvány vezetősége két 90 éven felüli lakosnak vitt 
ajándékcsomagot, a többi 90 éven felüli személyt pedig a Vöröskereszt tagjai otthonukban 
köszöntötték virággal és ajándékkal. Köszönöm az ünnepségen szereplők és a műsort szervezők 
munkáját, a Vöröskereszt aktivisták segítségét, és mindazok munkáját, akik hozzájárultak az 
ünnepség megrendezéséhez.
A közelgő ünnepek alkalmából kívánok áldott, békés karácsonyt és egészséges új esztendőt.

Kovács Nándorné, a Vöröskereszt titkára



A harangok

(I. rész)

Amit a harangokról tudni kell:

Az ősegyházban a híveket egyenként hívták az istentiszteletre. Az összehívást a diakónok végez-
ték, vagy más kisebb rendű klerikusok. Későbbiekben trombitával jelezték az isten-tisztelet 
kezdetét.
Legelőször a kolostorokban kezdték használni a csengettyűket, melyekkel jelt adtak a karimá-
ra. A nagyobb kolostorokban természetesen nagyobb csengettyűkre, a későbbiek folyamán pe-
dig harangokra volt szükség. Egy karthágói diakónus 515 körül tesz először említést a kolostori 
harangokról. Toursi Szt. Gergely pedig (+594) már említi a plébániai templomok harangjait is. A 
harangokat a püspök szenteli fel. A harang ekkor egy szent nevét kapja. (Én két harang szente-
lését láttam: először Vörsön, majd Budapesten a Szt. István Bazilikáét, melyet Passauból ka-
pott.)  Miután a püspök megszenteli, húzzák fel a harangot a toronyba.

A következő alkalmakkor harangoznak:

- amikor valaki meghal (kiharangozzák, kicsendítik)
- az elhunyt hívek temetésekor,
- a mise kezdetét is haranggal jelzik (misére hívogató)
- nagymise alkalmával Úrfelmutatáskor,
- napjában háromszor: hajnalban, délben és este Úrangyalára,
- körmenetek alatt, különösen, ha az Oltáriszentséget viszik a körmenetben,
- a püspök fogadásakor, egyházi ünnepélyekkor,
- legtöbb helyen, pénteken délután 3 órakor az Úr halálának emlékére,
- a római szertartáskönyv szerint harangoznak még nagy zivatar alkalmával (vihar elé).

Itt kell megemlítenem, hogy a nagyhét 3 utolsó napján: a nagycsütörtöki ünnepélyes szentmise 
Glóriája után, egészen a nagyszombati mise Glóriájáig elnémulnak a harangok az egyház nagy 
gyászának jeléül. (Ekkor fa-kereplővel adnak jelt a harangok és a csengők helyett, s ez Balaton-
berényben is így van.)

A legtöbb helyen a gyakorlat, és szokásjog alapján harangoznak. Balatonberényben férfi és nő 
halálakor megkülönböztettet harangszót használtak. (Ha férfi halt meg 3 verset, nő esetében 2 
verset húztak, harangoztak.) Úgy tudom, hogy ma a sekrestyés egyformán harangoz az elhunyt 
férfi és nő felett.

Hajnali harangszó: Először a lavauri zsinat említi 1368-ban. (Dél-Franciaországban.) Viszont az 
Úrangyala napi háromszori imádkozásához – XIII. Benedek 1724. szeptember 14-én – havi teljes 
búcsút csatolt, imádkozásonként. Az imádságot a harangozás alatt kell elmondani.

Déli harangszó: III. Callixtus pápa 1456. június 29-én hirdette ki „Imabulláját”, amelyben elren-
delte: minden templomban mondjanak imát a pogányok ellen, délben pedig kongassák meg a 
harangokat. Az „Imabulla” kiadása után néhány nappal a szultán közel százezres serege meg-
kezdte Nándorfehérvár ostromát. Európa városaiba szinte egyszerre érkezett meg a nándorfe-
hérvári győzelem híre, és a korábbi pápai felszólítás. A déli harangszó ez időtől kezdve 
általános lett Európában. A nándorfehérvári diadal emlékére Callixtus pápa új rendelkezést is 
hozott: augusztus 6-át, az Úr színeváltozásának napját ünnepé nyilvánította. (E napon értesült 
a pápa a győzelemről.)

Esti harangszó: - „Az Úrangyalára való harangozás a XIII. században szokásos esti harangozásból 
keletkezett. Ebben a században ugyanis szokásba jött az esti pihenőre jelt adni haranggal. 



XXII. János pápa (1316-1334) elrendelte, hogy ezen esti harangozáskor 3 Üdvözlégyet mondja-
nak el a hívek, s ezen imádságot búcsúval ruházta föl (ez némelyek szerint 1318-ban, mások 
szerint 1327-ben történt.)” Az esti harangszókor három Üdvözlégyet már szokásban volt imád-
kozni XXII. János előtt Magyarországon, mivel az 1309-ben tartott udvardi zsinat kifejezetten 
meghagyja a lelkészeknek, hogy alkonyatkor húzassák meg a harangot. Azóta fenn áll ez a gya-
korlat, és ma is az Úrangyalát imádkozzuk ekkor.
Az Úrangyala imádság az esti harangszókor annyiban különbözik a reggeli- és délitől, hogy a 
megholt hívekért még egy Miatyánkot és Üdvözlégyet teszünk hozzá e szavakkal: „Imádkozzunk 
a megholt hívekért – Miatyánk stb. - Üdvözlégy stb. Adj Uram örök nyugodalmat nekik! És az 
örök világosság fényeskedjék nekik! A megholt hívek lelkei Isten irgalmasságából békességben 
nyugodjanak. Ámen.

Mielőtt a berényi harangokra rátérnék, kell szólnom, hogy tulajdonképpen a harangokat világi 
okból nem szabadna meghúzni, a szokásjog alapján azonban vannak ilyen esetek.
Ezek a következők: jégeső, zivatar, pl.: dörgés, villámlás, felhőszakadás elé, - babonás hiedel-
mekből – valamely természeti csapás ellen (tűz, árvíz, földrengés,  stb.), ill. annak elhárítására 
szólaltatják meg a harangot. Ilyenkor félreverik, s nem a szokványos módon húzzák meg. Ha a 
faluban valahol tűz ütött ki, s aki először észrevette, első útja a templomhoz vezetett, hogy fél-
re verje a harangot.
Így jutott el a lakosság tudomására az esemény. Tudták, hogy tűz van valahol a faluban. Az utcá-
ra mentek, s máris igyekeztek (nők és férfiak, fiatalok és idősebbek) a füst irányába menni a 
vödrökkel. (Folyt. köv.)

(Forrás: Mihályfi Ákos, egyetemi tanár: A nyilvános istentisztelet. Bp. 1916., valamint kutatása-
im alapján, és 8 évi hittan tanulmányaim során tanultakból. (Hitoktatóm: néhai Gosztolya Já-
nos Zoltán, aki plébános Bberényben 1930-1965 között.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató

Elment a Kálmán bácsi...
Megtörtént események életemből
/Részletek Gulyás Kálmán saját kezüleg írt életrajzából./
I. rész
1914
Január elsején születtem Balatonberényben. Ketten voltunk testvérek. József papnak készült, 
de a Jóisten másképpen határozott. Elvette őt tőlünk 10 évesen.
Szerettem iskolába járni, ami abban az időben 6 osztályt jelentett.
Sokat dolgoztak a szüleim, és engem is már 10 évesen befogtak munkára. Fenékpusztára jár-
tunk a Berekbe szénát gyűjteni az állatoknak. Nemcsak mi, hanem a falu majd 90%-a. Mert ab-
ban az időben sok volt a házi állat, úgy az istállóban, mint a legelőn. A meglévő földekbe 
sajnáltunk lucernát vetni, mert az kellett a gabonának, kukoricának. Versenyeztek akkor a pa-
rasztok, hogy minél nagyobb gabonakazaljuk legyen. Kellett a gabona és a kukorica, mert ezek-
ből hízlaltuk az állatokat. Eladó állatokból és borból lehetett akkor pénzre szert tenni...
Hajnal 4 órakor már ébresztő volt a háznál. A petróleumlámpa fénye mellett volt az istállóban 
az etetés, trágyázás. Az asszonyok tömték a ludakat, amiket aztán Keszthelyre vittek eladni. 
Fejtetőn a kosárral, gyalog ment a piacra a fehérnépje. Később már lovaskocsival, ökrökkel, te-
henekkel szekerezték a többi árut is. Az 1930-as, '40-es években a falunkban az emberek mint-
egy 10 %-nak volt lova.
1922
8 évesen már eljártam a Barasics plébános úrhoz dolgozni, kapálni. A felnőttek 1 pengőt, mi 
gyerekek 80 fillért kaptunk egy napra. Nagyon kevés pénze volt a parasztságnak... de annál na-
gyobb megbecsülése volt a pénznek. Itt jegyzem meg, hogy a nagyanyám vasárnapra csak 20 
dkg kristálycukrot szokott hozatni velem a boltból.



A hormonális problémáink okai
A magyarországi fogamzásgátlásról

Egyre több olyan tünet és betegség szaporodott el az utóbbi időben, amelyeknek egyértelműen 
valamilyen hormonális gubanc áll a hátterében. Ennek oka nagyrészt életformánkban keresen-
dő, és sokban közrejátszik a szintetikus fogamzásgátló szerek kontroll nélküli szedése, és külön-
böző „gyors fiatalító hatást” ígérő kozmetikumok használata is. Sajnos ezek szedés és kenés 
utáni mellékhatásaira semmilyen tájékoztató nem hívja fel a figyelmünket.

A hormonális fogamzásgátlók hatásai

A fogamzásgátlók műhormonok, azaz szintetikus, módosított vegyületet tartalmaznak. Nem a 
szervezet hormonműködését támogatják, hanem helyette dolgoznak. Úgy gátolják a fogam-
zást, hogy becsapják a szervezetet egy mesterséges vegyülettel, hogy ne legyen valódi pete-
érés. A tabletta abbahagyását követően a szervezetnek újra kell tanulnia a peteérést és a 
menstruáció folyamatait. Hosszantartó fogamzásgátló tabletták használata után fennáll a ve-
szély, hogy soha nem lesz tökéletes a női ciklus hormonmunkája.

1926
Az iskola elvégzése után, aki 12 éves lett, kötelező volt leventének állnia. Minden vasárnap a 
Balaton-partján gyakorlatoztunk. Akkor az Ifi Imre és Bene István volt a segédoktatónk. Később 
én is az lettem.
1930
A balatonberényi futballcsapat játékosa lettem. Ebben az évben született a Magdus testvérem 
is.
Id. Sárdi Jenő, mint templomatya, dékánnak jelölt és lettem. Ezért a szolgáltatásért az egyház-
községtől használatra két hold földet kaptunk és évi 120 pengőt. Ekkortól kezdtem legényked-
ni, mert egy kis mellékes pénzem is volt. Szentgyörgyön 10 pengőért biciklit vettem, ami azért 
volt nagy szó, mert csak 6 embernek volt a faluban.
1936 
Besoroztak katonának.
1937. febr. 5. 
Bevonultam katonának Nagykanizsára az első géppuska-századhoz. Hat hét múlva haza is láto-
gathattam, mivel jó katona voltam. Még a tisztek is öltöztettek, hogy minél jobban mutassak a 
katonaruhában a szülőfalumban. Öt hónap múlva megkaptam a csillagot, és őrvezető lettem, 
majd a mesterlövő bojtot is. Nagy jövőt jósoltak nekem a tisztek... Mivel szép írásom volt, át-
helyeztek az ezredirodába. Nagyon jó sorom volt, de mégis rettenetesen vágytam a szabad élet 
után.
Anyámnak volt egy nagy seb a lábán, amit nem lehetett meggyógyítani, állandóan kötözni kel-
lett. Ez adta az ötletet nekem, hogy leszerelhessek. Berényben volt a Karay tábornok, akihez 
folyamodtunk ez ügyben. Így 16 hónap után leszereltem.
1939
Több leánynak is udvaroltam. Febr. 5-én megnősültem (Sifter Anna). Elvettem azt, akit igazán 
szerettem. Bár a szüleimnek nem tetszett igazán, de én kitartottam mellette. Úgy éreztem, a 
Jóisten őt nekem teremtette. Egy leány, a bíró leánya megfenyegetett, és megüzente, hogy az 
oltár előtt fog lelőni engem, mivel nem őt vettem el. Meghagytam a vőfénynek, hogy az eskü-
vőm alatt figyeljék őt, aki ott ült velem szemben. De hála Istennek, nem történt semmi baj.
Márc. 15-én behívtak újra katonának. A Felvidéket ekkor foglaltuk vissza. 5 hétig voltunk távol. 
Kiskolon-on voltunk elszállásolva Matyinkóéknál.
1940. márc.
Újra behívtak katonának, hogy visszafoglaljuk Erdélyt.Tyukodon voltunk elszállásolva. Innen jár-
tunk ki a csengeri határszélre szolgálatba, őrségbe. Én a határt többször is illegálisan átléptem 
kúszva. A határon túl a szénát gyűjtő lányokkal beszélgettem és kérdeztem, hogy mi van oda-
át... Ők figyelmeztettek, hogy a templomtoronyból figyelik a határt, és nagyon féltettek, hogy 
engem is meglátnak.Vigasztaltam őket, hogy rövidesen jövünk. Szept. 10-én történt az Erdély-
be való bevonulás. Ennivalóval és virágokkal fogadtak bennünket. Nagy volt a lelkesedés.

( G Z )



A hormonális fogamzásgátlók használhatósága
Lényegében minden egészséges nő használhat hormonális fogamzásgátló tablettát. Mindazonál-
tal vannak kockázati tényezők is, amelyek kiszűrése, mérlegelése alapvetően fontos a döntés 
meghozatala előtt.
Az esetleges kedvezőtlen hatások közül kiemelkedő a szedés elkezdésekor: „néha” fellépő 
kellemetlen szubjektív panaszok, amelyek nehezítik a tabletta elfogadását. Hányinger, esetleg 
hányás, fejfájás, mellfeszülés, ödéma, köztes vérzés jelentkezhet……, ezek a panaszok azon-
ban az első három hónapban fokozatosan megszűnnek (vagy nem). Nem elhanyagolható mérték-
ben a hormonális fogamzásgátlók májkárosító hatásúak lehetnek, hajlamosíthatnak 
trombózisra,előidézhetnek magas vérnyomást, visszérgyulladást és testsúlynövekedést is.
Nem javallt a tabletta szedése 35 évnél idősebb, erősen dohányzó nők, szív-és érrendszeri be-
tegségben szenvedők (súlyos hypertonia, artériás vagy vénás trombózis) májbetegek, ösztrogén 
függő daganatos megbetegedésben (emlőcarcinoma) esetében, illetve ha mégis, akkor csak 
szakorvossal történt részletes megbeszélés, kivizsgálás után.
A mesterséges hormonoknak gyakran kellemetlen és veszélyes mellékhatásaik vannak, ilyen pél-
dául a rák. A törvény szerint, a szervezetünk által előállított természetes hormonok nem szaba-
dalmaztathatóak, mert ezek a természetben természetes formában fellelhetőek.
Ezért a gyógyszercégek fogják a szervezetünk által előállított természetes ösztradiol vagy 
progeszteron vegyületet átalakítani, szándékosan, hogy ily módon szabadalmi védelemre 
és profitra tegyenek szert.

Mik azok a progesztinek?
Mivel  a progeszteron molekula bizonyos módosításon ment keresztül, az többé már nem pro-
geszteron. Ennek eredményeképpen ezeknek a módosított molekuláknak, a progesztineknek 
vagy más néven szintetikus progesztagén származékoknak mellékhatásaik vannak.
Ha azt a tényt nézzük, hogy a hormon egy üzenet-vivő postás a szervezetben, akkor máris lát-
hatjuk, hogy ha egy módosított molekula szerkezetű hormont viszünk be, az nem a megfelelő 
üzenetet fogja közvetíteni a sejtjeink között és ekkor tapasztaljuk a jól ismert mellékhatáso-
kat. A progesztinek megtalálhatók a hormonpótló terápiában (HRT) és a fogamzásgátló tablet-
tákban.

A progesztinek mellékhatásai (NEM természetes progeszteron)
A molekulán végzett módosítások következményeképpen a gyógyszernek vannak mellékhatásai. 
Az alábbiakban közölt felsorolás egy 1993-as amerikai kézikönyvben (PDR=Physician’s Desk Refe-
rence) jelent meg és a teljesség igénye nélkül feltár a Provera (medroxiprogeszteron-acetát) 
mellékhatási közül néhányat:

FIGYELMEZTETÉS
- A terhesség első négy hónapjában történő szedése esetén, növekszik a születési rendellenessé-
gek (szív-és végtag rendellenességek) száma.
- Vadászkopókon végzett kísérletek során, a gyógyszer beadása következtében az állatokban 
rosszindulatú emlőcsomók ( a rosszindulatú emlőcsomók megegyeznek a MELLRÁKkal) fejlődtek 
ki.
- Hagyja abba a gyógyszer szedését, ha hirtelen vagy részleges látásvesztést tapasztal.
- A gyógyszer kiválasztódik az anyatejbe, melynek következményei eddig ismeretlenek.
- Közvetetten okozhat a felületi vénákban gyulladást, tüdőembóliát, és agyi trombózist.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
- Okozhat folyadék-visszatartást, epilepsziát, asztmát, illetve kiválthatja a szív vagy vese rend-
ellenes működését.
- Okozhat áttöréses vérzést vagy menstruációs zavarokat.
- Közvetlenül vagy közvetetten okozhat depressziót.
- A gyógyszer hosszantartó használata nem tudni, hogy milyen hatással van az agyalapi mirigy, a 
petefészek, a mellékvese, a máj ill. a méh működésére.
- Csökkentheti a glükoztoleranciát: a cukorbetegek gondos megfigyelése rendkívül fontos.
- Növelheti az ösztrogénnal kapcsolatos trombózisos zavarokat. (Folyt. köv.)

További információ: Dobokai Anita, Hormonális egyensúly tanácsadó, 70/3398-634



Pályázat
A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület 

„ Írjon egy verset a Magyar Kultúra Napjára„  

címmel versíró pályázatot hirdet.

A részvétel korosztálytól független.

A verseket jeligével ellátott zárt borítékban, a pályázati űrlap kitöltésével a Mű-
velődési Házban lehet leadni.
Leadási határidő 2012. január 10.

A pályaműveket 3 tagú zsűri bírálja el. 
A legjobbak jutalomban részesülnek, és előadásra kerülnek a Magyar Kultúra Nap-
ján rendezett ünnepségen.

Jó munkát! Sok sikert kívánunk!

Szervezők

Pályázati űrlap

„Írjon egy verset a Magyar Kultúra Napjára„ 
című versíró pályázathoz.

Név:.................................................................................
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Korosztály: (Kérjük a borítékra is ráírni!)
           

Általános iskola alsó tagozat
Általános iskola felső tagozat
Felnőtt

Jelige (Kérjük a borítékra is ráírni!):
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Sírni kéne, - de nagyon!
Egymás mellé fektetett tenyér-szív.
A halálból kirepült galamb-csapat
Fészket keres.
Megbékültek.
Kéményfüst ködlelkek gyászt ülnek.
Törtarany - együtt - létük koporsóba zárva.
Megbékültek?
Maraton jutott nekik, hírvivő szenvedés.
Most már évtizedek pihennek föld-sánc 
halomban.

Öröm sír gyászruhában, kereszt-név
Fúr lyukat magának.
Koszorú - virág - szalag mennybe ment.
Megbékülünk az Istennel.
A korona - kereszt jobbra dőlt, veletek elment 
a bronz-kong harangzúgás.
Sírni kéne, - de nagyon, 
De megbékültünk az Istennel.

(Apám, anyám emlékére)
G. Ottó



Balatonberényi tükörcserepek
Múltidéző tűlevelek

Házunk előtt kivágtunk egy fenyőfát. Szép volt, sudár, mintegy 25 m magas lucfenyő. Kö-
zeli szomszédjai nem lévén, ágai szabadon fejlődhettek, így ő volt a legformásabb a portánkon 
még meglévő hét fenyő közül. No, meg a legedzetteb is, mivel házunk északi sarkán állt, s így 
őt érte kíméletlenül a vihar, az északi szél. Ilyenkor méltósággal hajladozott, hatalmas, kiter-
jesztett szárnyaival evezett, mint egy viharmadár a háborgó Balaton felett. Társával – a ház 
előtt lévő másik fenyővel – nyáron védelmező árnyékot nyújtottak a délutáni hőségben, s ro-
mantikus zöld sátrat borítottak az erkélykorlát tarka-barka muskátli pompája fölé.

Aztán három nyárral ezelőtt bágyadozni kezdett. Tűlevelei sárgultak-barnultak, millió-
számra hullottak alá.  A természetet újra pezsdítő tavaszok egyre kevesebb zöld rügyet fakasz-
tottak az ághegyeken, satnyákat, reményteleneket. Haldoklott az északi fenyőfánk. Az idén 
nyáron már úgy meredezett lombtalan száraz ágaival, mint egy lerágott hatalmas hal csontvá-
za.

Mi történt, ki tudja? Csak sejteni lehet, hogy halálos mérgével rálehelt a civilizáció, ami 
annyi rákot, sorvadást, pusztulást osztogat a XXI. század élővilágában…

Megrendeltük, jött a favágó modern motoros fűrészekkel, hosszú-hosszú kötelekkel. Há-
rom-négy óra alatt levágta az ágakat, levágta a koronát és feldarabolta a törzset. Kész, vége.
A meghagyott tuskón megszámoltuk az évgyűrűket: negyvenhat. Tehát közel ötvenéves alkotása 
volt a természetnek ez a szép szál „karácsonyfa”. 1965-ben ültették.

Mi is volt akkor? A ház – ami elé annak idején kiültették a két lucfenyőt, a két ezüstfe-
nyőt és egy cidrust – kb. tízéves volt azidőtájt. Azt a házat Jung Antal akkori iskolaigazgató 

Elkezdődött az advent, így e hónap szinte egésze a karácsonyi várakozásban, az ünnepre való 
készülődésben telik. Mindenütt karácsonyi fények ragyognak, karácsonyi dalok szólnak, s így a 
kinti hideget mindjárt nem érezzük olyan borzasztónak. 
A karácsonyi bevásárlás is nagy feladat ilyentájt. Ha van időnk a boltokba szaladgálás után 
vagy közben megállni egy-egy karácsonyi vásárban (a környéken például Keszthelyen, a sétáló-
utcán), rágcsálhatunk kürtős kalácsot, kortyolgathatunk forralt bort, és ha szerencsénk van, 
még régi ismerősökkel is összefuthatunk. 
Emellett rögtön a hónap elején jön is a Mikulás, és mivel én (majdnem) egész évben jó voltam, 
méltán reménykedhetek sok finomságban. De a viccet félretéve, idén számomra a Mikulás kü-
lönleges esemény lesz, mert előadunk egy színdarabot a gyerekeknek a Mikulás ünnepségen. És 
ha csak fele annyira jó hangulatúra sikerül az előadás, mint a próbák, biztosak lehetünk ben-
ne, hogy minden résztvevő gyermek nagyon jól fogja érezni magát.
Aztán a Falukarácsony, melynek ünnepi műsora a hagyományokhoz híven idén is egy kis vendég-
séggel zárul a Művelődési Ház parkolójában.
Majd Szenteste, Jézus Krisztus születésének ünnepe, mindenki meghitt, családi összejövetele, 
és Karácsony napja és másnapja. Sütés-főzés, rokonlátogatás, jobb esetben egy kis pihenésre 
is marad idő.
Szilveszterkor aztán lehet bulizni, bálozni – ki mit szeret, vagy otthon maradni családi körben, 
a lényeg, hogy jókedvűen, bizakodva menjünk át következő esztendőbe. Ahogy a hírek szólnak, 
szükségünk is lesz egy jó adag optimizmusra a túléléshez…
Még néhány érdekesség decemberben: meglepetten fedeztem fel, hogy december 9-én van a 
Labdarúgás Világnapja, aki szereti a focit, biztos talál magának egy jó meccset valamelyik 
sportcsatornán. December 21-én pedig elkezdődik a csillagászati tél – a meteorológia tél „áldá-
sos” hatásait, ugye, már december 1-től élvezhetjük. 
A hónap néhány híres szülötte: Vörösmarty Mihály, Kodály Zoltán, Neumann János. Gondolkod-
junk el kicsit, mi volt a szerepük a magyar irodalomban, zenében és a tudomány (informatika) 
területén! Bató Bernadett

Miért szeretem a decembert?



építtette a kastély parkjából felparcellázott telekre. Tőle vette meg Kredics Mária és férje, Far-
kas Vendel, aki erdész volt. (Itt a magyarázata a sok fenyőfának és cidrusfának.) Nos, ezek kö-
zül távozott el most ismét egy, a mi északi fenyőfánk.

Távozásával tett még egy utolsó, kedves szolgálatot a balatonberényi helytörténet emlé-
keinek. Ugyanis eszembe juttatta az alábbi történetet.

Három évvel ezelőtt, egy koranyári délután lassan elvonult a házunk előtt egy autó. Elvo-
nult, majd visszatolatott és megállt. A benne ülő 70 év körüli két utas nem szállt ki, de feltűnő 
érdeklődéssel nézték a házunkat. Tanakodó, kutató volt az arckifejezésük és a mozdulataik.

Kimentem hozzájuk, hátha segíthetek valami felvilágosítással. Örültek a megszólításnak, 
a barátságos közeledésnek.
- Gyermekkorunkban itt laktunk, ebben a házban… azaz, ami ennek a helyén állt … mi építet-
tük … Jung Annának hívnak, ő az öcsém, Jung Antal … Veszprémből jöttünk…

Rögtön tudtam, kikről van szó, ismerem házunk történetét. Hívásomra szívesen bejöt-
tek. Végigjárták az udvart, a kertet… keresték a hajdani gyermekkor nyomait. Már csupán csak 
egyet találtak, az öreg szelídgesztenyefát. Az még a kastély parkjából való utolsó emlék a kert-
ben (kb. 130 éves). Anna megsimogatta a hatalmas fa öreg törzsét… emlékeket idézgettek. Itt-
ott már elszáradó vastag ágait látva szomorúan állapították meg, hogy „már ennek sem sok van 
vissza, talán 5 év.” (Sajnos igazuk lett. Mára már a gesztenyefánk is haldoklik. Ő az utolsó sze-
lídgesztenyefa a régi Hunyady-parkból.)

Aztán vendégeink leültek a teraszon, beszélgettünk. Idézték a balatonberényi diákkort, 
az iskolát, az '50-es éveket. (Édesapjuk 1998-ban halt meg, 86 évesen, édesanyjuk 1999-ben.) 
Távozáskor megígérték, hogy küldenek képeket szüleikről és berényi iskolatársaikról.

Szavukat megtartották. Anna újságcikket, fényképet küldött, Antal pedig – idén május-
ban – az alábbi tablóképet küldte.

Aztán felhívott telefonon és üzeni, hogy a képen látható (és egy nem látható) minden osztály-
társát szívélyesen üdvözli. Sokuk nevére már nem emlékszik, de reméli, hogy vannak, akik min-
denkit felismernek a képen – őt, a Jung Tónit is.

Nos, a mi távozó fenyőfánk ezt a történetet idézte fel bennem. Közreadom, mert úgy ér-
zem, így advent és karácsony közeledtével kedves és meleg üzenet ez – egy emlékké vált kará-

csonyfától.     Tóth Lajosné

1939-40-41-ben (?) született balatonberényi végzős diákok



A Balaton hiedelemvilága
1. Ördöngös kocsis

A magyar népi hitvilág természetfeletti erejű személye, aki ördöngös tulajdonságokkal rendel-
kezik, esetleg segítő ördögei vannak. A megkötött lovakat el tudja indítani, illetve mások lovait 
úgy megállítani, hogy az ő engedélye nélkül nem indulnak el. Ostorával, akit megcsap, rontás 
száll rá, vagy rontást oldoz fel vele. Ehhez sokszor jelképes tárgyat használ, mint a boszorká-
nyok a kiszét, de őnála fémtárgyak, balta, kés, kulcs, stb. a megrontott vagy megrontani kívánt 
személy szimbólumai. Ezeket suhintja meg ostorával. Gyakran a levegőben repül a fogat, vagy 
elpusztult állatokat hajt. Kézfogással adja tovább a tudományát, e nélkül nem halhat meg. Az 
ördöngös kocsis hét határból szedi össze a kendert, abból fonja az ostor sudarát. Karácsonykor, 
az éjféli mise alatt az ajtófélfára akasztja fel ezt, ezen lemászik egy meztelen gyerek. Telje-
sen egyedül kell lennie, s nem szabad megszólalnia. A gyerek jól pofon vágja a kocsist, majd el-
tűnik. Ez háromszor ismétlődik meg. Ha mind a háromszor szó nélkül eltűri a pofonokat, akkor 
ördöngös kocsis lesz belőle. A legismertebb legenda:
„Mikor még Pozsonyba’ vót az országgyűlés, odamentek a vezető emberek. Még negyvennyóc 
előtt. Ott szavaltak addig, míg vége nem lett. Az asztalnál ültek, s akinek nem tetszett a másik 
mondása, az asztalon át is odavághatott, karddal is, még ha a másik beléhalt, akkor is! Aki csak 
megsebesült, annak másnap is kellett szavalnia. Akkor arru’ ment a vita, hogy a robotot és a ti-
zedet meg kéne szüntetni. A papoknak meg a hitbizományosoknak nem tetszett a dolog. Közbe 
is szólt a tihanyi apát úr: Inkább a nap, hód, csillagok hulljanak le az égről, mint a robot, meg 
a tized e’múljon! – Na ült vele szemben egy katonatiszt, ez úgy odavágott neki, hogy összero-
gyott. Inast híttak be, kivitte, lefektette. Gyütt az apát úr kocsisa. – Mi a baj? – Megtudta. Kér-
dezte gazdáját, szeretne-e haza menni Tihanyba. – Szeretnék fiam, de nem lehet, mert itt 
csukva vagyunk addig, míg az országgyűlés tart. Megint kérdezte a kocsis. Aztán mégis befogta 
a négyest. Hátra űtette az apát urat, melléje az inast, magát a bakra. Szép sudaras ostorával 
durrantott egyet, aztán – ördög tudja hogyan, ki a becsukott kapun! Jöttek hazafelé. Reggel 
már a füredi- aszófői határba’ vótak. - Tudnak-e még menni a lovak? – kérdezte az apát úr. – Az 
elsők igen, a hátsók már nem! – mondta a kocsis. A tihanyi határba’ a két hátsó meg is döglött. 
De a két első vitte az apát urat. Haza vitte. Meg is gyógyult az apát úr. Aranybetűs levelet, ab-
ban rétet adott a kocsisának, Márfinak. Az örököse is Márfi, ez még ma is őrzi a levelet.”

2. A Balaton tündére: Sió
„Vízi tündér lakik a Balatonba’, mondták a régiek. Köldöktű fölfelé csudaszép lány, lefelé csillo-
gó pikkelyű hal.” A tihanyiak mondták, ha a Tihanyi Kútnál, vagyis a révnél megjelenik, abban 
az évben nem lesz csoportos garda. Leginkább éjszaka tűnt fel. Féltek tőle a halászok, el-elra-
gadott egy-egy halászt közülük. Kit szerelemből, kit bosszúból. Tihanyban, Kenesén, Gyenesen, 
Sármelléken és Keszthelyen élt a legtovább az emberek emlékezetében, a balatoni mesevilág 
eme alakja. A Sió és Kamor ill. a Helka és Kelén legendájából ismerjük meg legjobban ezt a 
hiú, öntelt, negatív tulajdonságú tündérlányt. Miután Kamor átkától megszabadult, nem jelent 
meg többet az embereknek.

3.  A Balaton ördöge: Vízi Lulu
A Balaton ördögének a neve. Az elnevezés tompítja az ördöghöz kapcsolódó negatív tulajdonsá-
gokat. Vidám, pajkos, mulatós, gyakran nótázó, a balatoni embereket megtréfáló lényként szá-
molnak be róla. Szerették az itt lakók. Szidni, csak akkor szidták, ha elszakadt, vagy 
összekuszálódott a hálójuk. Ezeket a csínytevéseket Lulunak tulajdonították. A kocsmai mulato-
zásoknál a poharak csengő hangja, és Lulu adta meg a kezdő hangot. A legismertebb legenda: A 
szigligeti malomba igyekeztek télen, a Balatonon keresztül. A jégen lakodalmas menettel talál-
koztak. Odaköszöntek, odamentek a vigadozókhoz, azok szívesen látták őket. Együtt mulattak. 
Mikor ráhúztak a csutorára, mindig azt mondták: Igyunk a Lulu nevibe! Mikor továbbindultak, 
így köszöntek el: Elmegyünk Jézus nevibe! Hát, ahogy kimondták Jézus nevét, eltűnt a lakodal-
mas sereg. Helyébe ló- meg marhaköröm maradt a jégen. A körmök mind borosak voltak, ezek 
voltak a boros poharak, amikből ittak.

4. Szodoma és Gomorra harangja
A Bibliában az áll, hogy ezt a valaha volt, két bűnös várost, gonoszsága miatt elpusztította az 
ég haragja. Ezeket a Balaton helyén képzelték el. Keresztúr előtt köveken halásztak, ezeket a 
város templomának alapköveinek tulajdonították. Györök alatt, (egyes források szerint Gyenes 
alatt), egy 15 kg-os fekete harangot fogtak ki a vízből. A harangot Ify Lajos plébános vitte át 
Szentgyörgyhegyre. Egy másik harangot Fonyódnál vetett partra a víz. Ezeket az elsüllyedt 
templom harangjainak gondolták. „Fonyódon meg azt hallottam, hogy a Balaton helyén Szodo-
ma és Gomorra volt. Bizonyság rá a kifogott harang, ott tartja a hegyoldalban egy harangláb. 



Még egyszer a hegyi utakról

Egy öreg táltos vándorútján meg is mondta, a fonyódiaknak: Ha vihar gyüne é’verni a határt, - 
húzzátok meg a harangot, abba van egy kiskutya, és ha az elkezd csaholni, akkor el is kergeti a 
vihart.” Úgy tartották, bármilyen veszély fenyegeti a települést, a harangot addig kell húzni, 
míg a vész el nem hárul.”

5. Parti boszorkányok
A Balaton partján élő asszonyok, aki csodakenőcs birtokában voltak. Ha ezzel megkenték nyírág 
seprűjük nyelét és seggük lyukát, oda vágtattak éjszaka, ahova akartak. Legtöbbször a környe-
ző hegyi pincékbe repültek be a kulcslyukon keresztül, s mulatoztak hajnalig. Aztán a gazda 
meglepődve látta, hogy boroshordójának tartalma megcsappant. Íme egy beszámoló: „...ott la-
kott egy boszorkány. Csudás kenőcsöt tartott. Avva megkente a fenekit, meg a nyírág seprűnye-
let. Aztán hipp-hopp, ott legyek, ahol én akarok! Eccer megleste egy szógalegény. Az is 
megkente, amit megköllött: Hipp-hopp, ott legyek, ahol öreganyám! Kint találta magát a szőlő-
be, egy borospincébe. Hát épp ittak a boszorkák. De el is tűntek, mihelyst észrevették őt. 
Csak az asszonya maradt ott, mert ő is ott mulatott. – Ha hónap rád akadnak, azt hiszik tolvaj 
vagy és agyonvernek. No most az eccer hazaviszlek. De többet ne verd az orrodat az én dógom-
ba!”                                                                                                            Csiri
(Forrás: Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 10.)

Köszönöm Horváth Péter alpolgármesterünknek a közérdekű kérdésemre adott intelligens vála-
szát.
Nagy reményeink a leírtak alapján nem lehetnek. De bízzunk abban, hogy a legforgalmasabb, 
legrosszabb útrészek javításával a közeljövőben foglalkoznak.
Igénybe lehetne venni a pénzgyűjtést és a társadalmi munka megszervezését is!

Tisztelettel: Tóth Lajos

Marcipánnak hideg a cement
Ma délelőtt, amikor kimentem fáért, kiskutyánk besurrant a nyíló ajtón. Jó, a surranás nem ép-
pen a legjobb kifejezés, mert az eb, méretéből és határozottságából adódóan rendszerint úgy 
csörtet be a házba, hogy az egy megtermett vadkannak is becsületére válna. Maradjunk annyi-
ban hát, hogy beszaladt a konyhába.
Ilyenkor általában körbeszaglászik, majd pedig, ha a konyhában éppen tartózkodik valaki – pél-
dául főz, ahogy ez vasárnap délelőtt minden rendes családban előfordul -, Marcipán szépen le-
telepszik a konyha közepére, és elterül, mint a Nagyalföld. Olyankor aztán kerülgetni kell 
vigyázva, nehogy a lábára vagy a farkára lépjen valamelyikünk.
Azt gondoltam, ez ma sem lesz másképp… aztán pedig mégis. Mire bevittem a fát, addigra lá-
tom ám, hogy őkelme már a nappali szőnyegén tanyázik, épp a kályha előtt. Kérdezem édes-
anyámtól, hogy mire vélhető a kutya e helyen történő tartózkodása, mire azt a választ 
kaptam, hogy: „hideg neki a cement…” Ezalatt bizonyára a konyhai járólapot értette anyu-
kám, melyen szerinte fázhatott kiskutyánk pocakja. „És ezt maga Marcipán mondta?” – érdek-
lődtem, gondolván, hogy hátha lemaradtam valamiről, és a „lábasjószág” időközben megtanult 
beszélni. Persze kiderült, hogy semmi ilyesmiről nincs szó. Ahogy édesanyám elbeszéléséből ki-
világlott, egyszerűen az történt, hogy Marcipán odaállt mellé, megbökdöste az orrával, majd 
jelentőségteljesen odaállt a konyhaajtóba, egyértelműen jelezve, hogy tessék azt azonnal ki-
nyitni és kiengedni őtet a nappaliba.
Hogy ez azt jelenti, hogy hideg neki a cement? – lehetséges. Meg hát a szőnyegen feküdni ké-
nyelmesebb is, ugye, jobban is esik egy hosszú, fárasztó délelőtt után, ami egy kiadós reggeli-
ből és az utca éjszakai és eseményeinek egyeztetéséből állt, az utóbbi egy hangos, ugatós 
traccspartit jelentett a szomszéd kutyákkal természetesen.
Most egyébként délután van, és Marcipán újra bent heverészik (dél körül ugyanis kimerészke-
dett a farkasordítónak még korántsem nevezhető hidegbe), valamiért ma ilyen benti napot 
tart, úgy látszik. De hát mit tegyünk, kint minden szürke és unalmas, meg aztán vasárnap is 
van, mikor kényeztesse egy kicsit az ember a kutyáját, ha nem vasár- és ünnepnapokon?
Tudom, vannak, akik azt gondolják, hogy egy kutyát nem szabad kényeztetni, annak tudnia 
kell, hol a helye a családban. Ez tulajdonképpen igaz, és meggyőződésem szerint, Marcipán tö-
kéletesen tudja is… Bató Bernadett



Gyermekrajzok

Dragonits Erik 9 éves Dragonits Dói Dedó Babuka, 4 éves,középsős



Labdarúgás
Utolsó öt mérkőzésén 100 %-os teljesítményt 
nyújtva a negyedik helyre jött fel labdarúgó-
csapatunk a bajnokságban, s innen várja a ta-
vaszi folytatást. Ifistáink igali nagyarányú 
győzelmük mellett négyszer kikaptak, ám 
örömteli, hogy mezőnyben egyre többször tud-
nak egyenrangú partnerei lenni ellenfelüknek.
Öregfiúk csapatunk a Kék Tó Bajnokságban a 
Marcali elleni győzelemmel zárta az őszt.

Eredmények:

Megyei II. osztályú bajnokság

11. forduló:
 Bálványos - Balatonberény 0:2 (0:0)
Gólszerzőink: Ilia László, Sifter Ádám
U19: Bálványos - Balatonberény 9:2

Gólszerzőink: Mezőfi József, Kővári Gergő

12. forduló:
Balatonberény - Balatonszemes 3:2 (0:2)
Gólszerzőink: Tullmann Zsolt, Sifter Ádám, 

Gazda Gábor
U19: Balatonberény - Balatonszemes 3:5 (1:3)
Gólszerzőink: Mezőfi József (2), Gyarmati Mar-

tin

13. forduló:
Igal - Balatonberény 1:3 (1:2)

Gólszerzőink: Vörös Balázs, Sifter Ádám, Ta-
más Gyula

 U19: Igal - Balatonberény 1:16
Gólszerzőink: Mezőfi József (11), Kővári Gergő 
(2), Tóth Martin, Horváth Soma, Gombai Tamás

14. forduló:
Balatonberény - Kéthely 2:1 (0:0)

Gólszerzőink: Horváth András, Sifter Ádám
U19: Balatonberény - Kéthely 1:10

Gólszerzőnk: Istiván Krisztián (öngól)

15. forduló:
Balatonszentgyörgy - Balatonberény 1:2 

(1:1)
Gólszerzőink: Gazda Gábor (11-esből), Tamás 

Gyula
U19: Balatonszentgyörgy - Balatonberény 5:1 

(4:1)
Gólszerzőnk: Horváth Soma

Kék Tó Öregfiúk Bajnokság

10. forduló:
Balatonberény - Marcali 7:1 (4:0)

Horváth Péter



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját 
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni. 
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