
2013.március 4. VII. évfolyam 3. szám



Önkormányzati hírek
TÁJÉKOZTATÓa földhasználati nyilvántartásban bekövetkezett/bekövetkezendő fontosabb változásokról

2013. január 1jével megváltoztak, illetve 2013. február 1jével változni fognak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV.törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartásrészletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Fönyr.) módosító355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
1. ) A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése
A Tft. 2013. február 1jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság fel.Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31ig a földhasználatinyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával tehetnekeleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót éslakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csakakkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor.Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kelltüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatávalérintett földrészletek vannak. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
2.) 2013. január 1jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köreazáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező,és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)
3.) A használat, a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon túl – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a statisztikaiazonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat.Ezen adatokkal kiegészítésre került a már eddig is kötelezően használandó bejelentési adatlap formanyomtatvány, mely a www.foldhivatal.huhonlapról a „nyomtatványok” menüpontból letölthető.
4.) A jogszabályi változások új formanyomtatványok kötelező használatát is előírják. Kötelező a formanyomtatvány használata a földhasználatban bekövetkezett változásoknak, illetve a használatmegszűnésének bejelentésekor is. Az új nyomtatványok a 3. pontban megjelölt honlapról a „nyomtatványok” menüpontból tölthetőek le.
Az új formanyomtatványokat 2013. január 1jével kell használni, de kötelező az alábbi eljárásokbanis használni: azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés már megtörtént a földhivatal felé, de ahasználat bejegyzésére, a változás átvezetésére vagy a használat törlésére nem került sor 2012. december 31ig; a megismételt eljárásokban.
5.) 2013. február 1jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező; az aláírásicímpéldányt, illetve az aláírásmintát pedig csak akkor kötelező benyújtani a földhivatalhoz, ha azta cégjegyzék nem tartalmazza. Arról, hogy a cégnyilvántartás ezeket az iratokat tartalmazzae, acégnek kell nyilatkoznia a bejelentési adatlapokon.
6.) A földhivatal a változások bejelentésének hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból vezeti át a földrészlet helyrajzi számában, a használt terület aranykorona értékében, valamintművelési ágában, illetve ha a földrészlet az ingatlannyilvántartás szerint alrészletekre bontott, ahasznált alrészletek jeleiben, művelési ágaiban bekövetkezett és az ingatlannyilvántartásban márátvezetett változásokat. A hivatalból való átvezetésre csak akkor kerülhet sor, ha a földrészletnek
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az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója és az általa használt terület mértéke azadatváltozást követően nem változik.
7.) Az azonosító adatok kötelező bejelentése a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1jét követően a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készítielő. A földhasználati nyilvántartás központi adatbázisából a nyilvántartás személyi azonosítóialapján lesz majd elkészíthető a földhasználati összesítő. Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazzamajd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületekfekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő igénylésére – a Tft.ben nevesített hatóságon és szervezeten kívül – maga a földhasználó lesz jogosult, annak érdekében, hogymint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa az őt érintő eljárásokban.Vidékfejlesztési Minisztérium

TÁJÉKOZTATÓa termőföldek használatát érintő változásokról
2013. január 1jét követően termőföldre szerződéssel nem alapítható haszonélvezeti jog, kivéve a közeli hozzátartozó javáraalapított haszonélvezeti jogot. Az ezen jogszabályi rendelkezésbe ütköző szerződés semmis; a haszonbérleti szerződések megkötésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 2013. január1jén fennálló haszonbérleti szerződéseknek a 2013. január 1jét követő módosítása esetére is, haa szerződés módosítása a haszonbérlet időtartamának meghosszabbítására, illetve a haszonbérletidíj csökkentésére irányul (kivéve azt az esetet, ha ebben a felek korábban megállapodtak és aszerződés módosítására e korábbi megállapodásnak megfelelően kerül sor); a haszonbérleti szerződés megkötésekor osztatlan közös tulajdonban álló olyan földrészlet esetében, melynél a szerződés fennállása alatt a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvényszabályai szerint a közös tulajdon megszüntetésre kerül, a haszonbérbeadó a gazdasági év végérefelmondhatja a haszonbérletet, feltéve, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet önálló ingatlanként kapta meg és a haszonbérlő felé megtett felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, miszerint a területet maga kívánja használni.
2033. január 1jén megszűnik az olyan haszonélvezeti jog, amely 2013. január 1jén fennállt, feltéve, hogy azt határozatlan időre, vagy határozott időre, de 2032. december 30a utáni lejárattal,és nem közeli hozzátartozó javára alapították.
2013. február 1jét követően új szabályok vonatkoznak az osztatlan közös tulajdonban álló termőföldek használatára. Ezeket a szabályokat a Tft. 11/B.11/H. §ai tartalmazzák majd. A szabályozás lényege, hogy első lépésben a tulajdonközösségnek kell az osztatlan közös tulajdonban állóföldrészlet használati viszonyait rendezni, méghozzá oly módon, hogy a tulajdonostársak egyhangú döntéssel megállapodjanak az ingatlan tényleges használatában, vagyis kijelöljék, hogy a tulajdoni hányadoknak megfelelő földterület a földrészleten belül kit hol illet meg. Ez lesz az alapjaminden későbbi használatnak, illetve használatba adásnak.Az osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek esetében az egyhangú döntés meghozatalánakelősegítése érdekében az új szabályozás tételesen meghatározza azokat az eseteket, amikor a döntésben való részvétel hiánya az egyhangú döntés meghozatalát nem akadályozhatja meg. Ez azesetkör két nagy csoportra osztható. Az egyik csoport azon tulajdonostársaknak a köre, akik nemakarnak vagy elérhetetlenségük miatt nem tudnak részt venni a folyamatban (passzívak). A másikcsoportba azon tulajdontársak tartoznak, akik személye „bizonytalan”, vagyis maga a tulajdonosnem állapítható meg (pl. a bejegyzett tulajdonos elhunyt, de a hagyaték nem került letárgyalásra,így az örökösök személye ismeretlen; az ingatlannyilvántartásba bejegyzett adatok alapján a tulajdonos nem azonosítható be, stb.) Ezek olyan objektív és a többi tulajdonostárstól független körülmények, melyek nem lehetnek akadályai a használati viszonyok rendezésének. Az új szabályokszerint a használati megállapodást egységes okiratba kell foglalni, és annak érvényességi kelléke –a kivételektől eltekintve – a használati megosztási vázrajz megléte.A használati megosztásra vonatkozó szabályozás eredményezte azt, hogy az új szabályozás kiterjed arra is, miszerint a használati megosztás megléte mellett milyen eljárást kell követnie annak akívülálló harmadik személynek, aki a földrészlet egészét, vagy annak egy részét kívánja használatba venni. A földhasználati szerződést egységes okiratba kell foglalni. Ha a földhasználati szerződésa földrészletnek csak egy részére jön létre, úgy a szerződés a használati megosztási vázrajzzalegyütt lesz érvényes.Az új szabályozásnak azonban nem célja, hogy a már meglévő használati viszonyokat felborítsa,ezért az új szabályokat nem kell alkalmazni az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintően,amelynek a teljes területét a földhasználati nyilvántartás 2013. január 1jei állapota szerint egyvagy több földhasználó használja, illetve a 2012. december 31ig megkötött szerződések esetén.Vidékfejlesztési Minisztérium
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H I R D E T M É N Y
A Marcali Városi Kórházban történt átalakulások miatt a

18 év alatt i gyermekekügyelet i e l látása a kórházban
2013. március 1től megszűnik, ezért a gyermekek orvosi ügyeleti ellátása is aMarcali Központi Orvosi Ügyeleten történik.(8700 Marcali, Széchenyi u. 1721.)

Telefon: 85/310515 az alábbi ügyeleti időben:Hétköznap (munkanapokon):16.00 – 8.00 közöttHétvégén (ünnepnapokon): szombat 8.00 – hétfő 8.00 között Önkormányzat

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!
A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott földhasználati nyilvántartásba vétellelkapcsolatos tájékoztatás lényege, hogy csak azokat a földtulajdonosokat terheli a bejelentésikötelezettség, akiknek a tulajdoni lapján ARANYKORONA ÉRTÉKBEN is meghatározásrakerült a termőföld, mező, és erdőgazdasági belterület, vagy külterületi földrészlet.
A jogszabályt rövidesen módosítják, mely szerint 2013. ÁPRILIS 30ig kell a bejelentéstmegtenni, amely díj, és illetékmentes.
A www.foldhivatal.hu honlapról („nyomtatványok” menüpont) letöltött nyomtatványt elegendőPOSTAI ÚTON (ajánlott, tértivevényes levélben) AZ ILLETÉKES FÖLDHIVATALNAKMEGKÜLDENI, nem szükséges személyesen a hivatalt felkeresni.

Mestyán Valéria sk.címzetes főjegyző

Kedves Kossuth Lajos utcai Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nők a Balatonért Egyesület hozzájárulásával, a Községháza és aPosta közötti útszakaszon (mindkét oldalon) kihelyezett fa virágládákat március hónapbanelszállítjuk. Kérjük, hogy akinek saját növénye van a ládákban, szíveskedjen azokat átültetni.Az utcának ezen a szakaszán több lakatlan ingatlan található, illetve az ott élők közül semmindenki tudja vállalni a beültetett virágok gondozását.A még használható ládákat a községi strandon, a Balaton utcai buszmegálló környékén és aHonvédségi üdülő előtti parkolóban kívánjuk áthelyezni.  Köszönettel:Horváth Lászlóné
Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése a kormányhivatalt jelöliki az iskolák felvételi körzetének meghatározására és közzétételére.A tankerületi igazgatók javaslata, majd a települési önkormányzatok hivatalunkhoz beérkezettvéleménye alapján összeállítottuk a 2013/14es tanévben az iskolai felvételi körzethatárokra,illetve a kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó táblázatokat, összhangban anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdésével, továbbá a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §ával.A köznevelés jogszabályi rendelkezései alapján a tanulók számára a kormányhivatal kijelölte akötelező felvételt biztosító iskolát, mindez azonban nem érinti a szabad iskolaválasztás jogát.Az iskolai körzethatárok megállapításával kapcsolatos tájékoztatót a kormányhivatal jelenértesítéssel nyilvánosságra hozza. A somogy megyei általános iskolák felvételi körzeteit tartalmazótáblázat megtekinthető: http://www.balatonbereny.hu/lakossag/node/2094 oldalon.(Somogy Megyei Kormányhivatal)
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Tisztelt Kutyatulajdonosok!

2013. január 1től a 115/2012.(VI.11.) Kormányrendelet értelmében
 minden 4 hónapos kor feletti kutyát mikrochippel kell ellátni csak mikrochipes kutyát LEHET beoltani veszettség ellen.
Az önkormányzat segítve az ebtartóknak, hogy a fenti jogszabálynak meg tudjanak felelni, helyben lehetőséget biztosít az ebek mikrochippel történő megjelölésére az alábbi időpontokban:

Balatonberény2013. március 21én (csütörtök)1415 óra között községháza parkolójábanDr. Bánkuty József állatorvos
A mikrochip behelyezése a regisztrációval együtt 3500 Ftba kerül.
Az eb új, sorszámozott, oltási könyvét mindenki hozza magával!
Természetesen a már választott magánállatorvossal is elvégeztethető az eb megjelölése, rendelőben vagy kérésre az eb tartási helyén.
A mikrochipről:Az egyedi állatazonosítás célját szolgáló mikrochip, mely az állatok nyakának bal oldalába egyvastagabb tűn keresztül kerül beültetésre, egy rizsszemnyi méretű üvegkapszulában lévő elektromágnesesen gerjeszthető ideiglenes adóvevő. Ezt a detektor, mellyel azonosítani tudjuk a chipet,gerjeszti, és csak az alatt a rövid idő alatt (25 másodperc) detektálja is azt a 15 számjegyet, amelyet a chipből érkező elektromos jelek alapján visszakódol. Tehát a chip nem tartalmazza a gazdaadatait, nevét, címét, telefonszámát, email címét. Nem GPS, hogy folyamatosan jeleket sugározzonés műhold segítségével állandóan nyomon követhessünk egy kutyát. A beültetett chip adatait:  akutya neve, szőrzete, színe, ivara, szül. ideje, fajtája, a tulajdonos adatait az Állatfelvételi Regisztrációs Adatlapon rögzíteni kell, majd ezeket az adatokat egy internetes állami adatbázisba továbbítják.
2013. február 25. Mestyán Valéria sk., címzetes főjegyző

F E L H Í V Á SBALATONBERÉNYI EBTULAJDONOSOK RÉSZÉREEBÖSSZEÍRÁS
Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatalebösszeírást tart 2013. március 30ig.Az ebtartóknak egy nyomtatványt kell kitölteni.

Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvánnyaltehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról (www.balatonbereny.hu,), a Balatonberényi Tükörkép helyi újságból kivehető formában, vagy személyesen beszerezhetik a Közös Önkormányzati Hivatal BALATONBERÉNYI KIRENDELTSÉGÉN (8649Balatonberény Kossuth tér 1.)
A kitöltött ívet postai úton küldhetik vissza a gazdák, vagy leadhatják a KIRENDELTSÉGEN2013. március 30ig.
Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, azt az állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján ebenként 30.000–90.000 forintig terjedő bírsággal büntethető. 
A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. január 1jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehettartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem végezteti el, 45.000–135.000 forintig terjedő bírsággal büntethető. Balatonberény, 2013. február 25. Mestyán Valéria sk.címzetes főjegyző



Polgármester válaszol
Szerkesztőségünkbe két kérdés érkezett a Polgármester úr számára. A kérdező egy ismeretlenemail címről küldte őket, „tudás lánya” aláírással. Véleményünk szerint a kérdések megfogalmazásának stílusa kifogásolható és kissé személyeskedő volt, így lehetséges, hogy a „tudás birtoklása” ezúttal nem párosult az intelligens kérdésfeltevés és a vélemény kulturált felvállalásánakképességével?Az általa feszegetett témák azonban esetleg többek érdeklődésére is számot tarthatnak, így továbbítottuk őket a Polgármester úrnak, valamint megpróbáltuk kevésbé szurkálódó stílusban megfogalmazni őket.

1. A kérdező aggályait fejezte ki amiatt, hogy azok a vendégek, akiknek – állítása szerint  a kurtaxa ellenőr kellemetlenséget okozott tavaly nyáron, ebben az évben vajon visszajönneke községünkbe?2. A kérdező ezenkívül arról is szeretne információt kapni, hogy az Erzsébet  tábor mennyivelnövelte meg a falu turisztikai adó bevételét!A kérdésekre az alábbi válaszokat kaptuk.
Tisztelt Névtelen Kérdező!
1. Kurtaxa ellenőrt azért kénytelen alkalmazni az Önkormányzat, mert évtizedes tapasztalatokszerint ritka azon esetek száma, amikor a magánszállásadó által bejelentett vendégéjszakák száma megegyezik a tényleges adatokkal. A 2012. évi bevallások ellenőrzésekor 100 felett volt azonesetek száma, amikor lényeges eltérést tapasztaltunk. Jelenleg is van olyan ügyfél önkormányzatunknál, aki 500 vendégéjszakát nem vallott be az elmúlt évben. Közel 20 esetben kényszerültünkbírság kiszabására.
A kurtaxa ellenőr munkájával kapcsolatban hozzám is érkeztek panaszok.Az ellenőr köztisztviselőként végzi munkáját. Kértem jegyző urat mint munkáltatót, hívja fel az ellenőr figyelmét arra vonatkozóan, hogy köztisztviselőként a község érdekében az köz javára tevékenykedjék. Munkája során köteles az Önkormányzat és a nyaralótulajdonosok, valamint azállandó lakosok között már meglévő és a jövőben fenntartani kívánt jó kapcsolat elmélyítésén fáradozni.
2. 2012. évben a Humán Jövő 2000. Kft. üzemeltette a volt Lapkiadó Üdülőt és a Vas MegyeiGyermeküdülőt. A működésből adódóan 2.265.000, Ft kurtaxa bevételt utalt át Önkormányzatunknak. Mivel az Erzsébet táborban túlnyomórészt fiatalok nyaraltak és 18 éves kor alatt nemkell kurtaxát fizetni, valószínűsíthető, hogy az üdülőhelyi díj nagy része a Lapkiadó Vállalat működtetéséből származik, hisz az Erzsébet táborban csak a 18 év felettiek, kísérők, pedagógusok,illetve egyéb vendégek után kellett kurtaxát fizetni. Tisztelettel:Horváth László, polgármester
Közgyűlést tartottak a polgárőrök és önkéntes tűzoltók
Megtartotta éves rendes közgyűlését a Balatonberényi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület.Az eseményt a keszthelyi tűzoltóság részéről Gyalog László százados, a marcali tűzoltóság részéről  Dávid Tamás  őrnagy, míg a marcali katasztrófavédők részéről  Bozsek Balázs  százados ismegtisztelte jelenlétével, az önkormányzatot pedig Horváth László polgármester képviselte.A közgyűlésen tisztújításra is sor került: újabb négy esztendőre  Kiss Ferencet választotta azegyesület elnökévé a tagság, míg az elnökség tagjai a következő négy évre Giber Tibor, HorváthImre, Szekeres Emilné, Tikos László és Tilesch József lettek. A régiúj elnök beszámolt az elmúltév munkájáról, s ismertette a 2013as esztendő terveit. Ezek közül ki kell emelni, hogy a Balatoni Vízi Polgárőr Szövetség, melynek Kiss Ferenc az egyik alelnöke, egy Quicksilver típusú járőrhajóhoz jutott, amely immár minden engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy megkezdje szolgálatát.A járőrhajó egyébként a gyenesdiási kikötőből fogja vigyázni a Balaton nyugati medencéjét, s asomogyi oldalon a feladatok koordinálása szintén a berényi polgárőrök feladata lesz.Az önkéntes tűzoltók munkájáról Orsós György tűzoltóparancsnok tartott beszámolót, akit szintén újraválasztott a tagság a következő négy esztendőre. Külön kiemelte sikeres pályázatukat,amelynek köszönhetően új tömlőkhöz jutottak tűzoltóink. Csapataink idén is részt fognak vennia körzeti tűzoltóversenyen, amelynek ezúttal a kéthelyiek lesznek a házigazdái.Egyébként polgárőreink a mostoha téli viszonyok között sem tétlenkednek. Jelenleg különlegesfeladatot jelent a szőlőhegyi járőrözés, amit a sok helyen autóval járhatatlan utak ellenére ismegold az egyesület tagsága: Giber Tibor vezetésével a lovas polgárőrök vigyázzák a pincék biztonságát. www.balatonbereny.hu



Események
Közmeghallgatást tartott a képviselőtestület
Közmeghallgatást tartott február 22én pénteken este Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete. Először Horváth László polgármester számolt be a község 2012. évi gazdálkodásáról és a 2013as költségvetés tervezetéről, illetve a fejlesztési célokról. Ezt követően  HorváthPéter alpolgármester Balatonberény 2012. évi turizmusát értékelte. Dr. Belina Csaba háziorvos ajáró és fekvőbeteg ellátás megváltozott feltételeiről, a keszthelyi kórház illetékességi területéhezvaló csatlakozásunkról tájékoztatta az egybegyűlteket.Ezután a hallgatóság kérdései következtek: Többek között az önkormányzat hiteleinek állami átvállalásáról, a GAMESZ szervezet feladatait átvevő Balatonberényi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. megalakulásának okairól és   a cég szervezetéről, feladatairól, aBalatonkeresztúrral és Balatonmáriafürdővel létrehozott közös önkormányzati hivatal költségeiről,valamint a Honvédségi Üdülő önkormányzati tulajdonba adásáról szerettek volna többet megtudnia jelenlévők. www.balatonbereny.hu
Székely zászló kerül a közös hivatal épületeire
Együttes ülésen fogadta el Balatonberény, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő képviselőtestülete a közös önkormányzati hivatal költségvetését.A Balatonberényben tartott közös tanácskozáson a képviselőtestületek arról is döntöttek, hogycsatlakozva a budafoki önkormányzat kezdeményezéséhez, a közös hivatal és kirendeltségei épületeire kitűzik a székely zászlót, szolidaritást vállalva a székelyföldi településekkel szimbólumaikszabad használatáért folytatott küzdelmükben. www.balatonbereny.hu
Jelmezbállal búcsúztatták a farsangot a nyugdíjasok
Vidám jelmezbállal búcsúztatták a farsangot húshagyó kedden a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület tagjai. A remek hangulatú rendezvényen igazán fantáziadús jelmezekbe bújtak az idősek.A zenével, tánccal és tombolával tarkított öszejövetelen láthatóan remekül érezték magukat arésztvevők, mint azt fényképeink is igazolják, melyeket a www.balatonbereny.hu oldalon tekinthetnek meg. www.balatonbereny.hu
Köszönetnyilvánítás
A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak a vállalkozóknak,szervezeteknek, és magánszemélyeknek, akik tombolafelajánlásukkal segítették húshagyó kedden rendezett hagyományőrző farsangbúcsúztató jelmezbáljuk sikerességét. Szintén köszönetetmondunk azoknak, akik vendégként tisztelték meg rendezvényünket, és azon (nem kis örömünkre) jól érezték magukat. KÖSZÖNJÜK!
Az eMagyarország Pontok segítenek az Erzsébetprogram pályázataiban
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) több országos szervezet, így az eMagyarország hálózat segítségét is kérte abban, hogy együtt segítsünk szociálisan rászorult honfitársainkon az Erzsébetprogram várhatóan nagy érdeklődésre számot tartó pályázatainak elkészítésében.
Azon pályázatok listája, melyek regisztrációjában az eMagyarország Pontok (így a balatonberényiis) támogató segítséget nyújtanak:1. Nagycsaládosok számára kiírt pályázat;2. A Belügyminisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt: belügyi szervek) hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói számára kiírt pályázat;3. Az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói részére kiírt pályázat;4. Fogyatékossággal élők részére kiírt pályázat;5. A Honvédelmi Minisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt honvédelmi szervek) hivatásos és szerződéses állományú tagjai, kormánytisztviselői és közalkalmazottaiszámára kiírt pályázat;6. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók számára kiírt pályázat;7. A Magyar Államvasutak Zrt. és annak többségi tulajdonában lévő vállalatok munkavállalói számára kiírt pályázat;8. Nyugdíjasok részére kiírt pályázat.
A részletes pályázati kiírások a www.erzsebetprogram.hu oldalon érhetők el!A pályázók részletes tájékoztatására, a felmerülő kérdésekre az Erzsébet Program telefonos ügyfélszolgálata áll rendelkezésre, az alábbi telefonszámon, munkanapokon 8 és 16 óra között: 06/1/3713242Ha segítségre van szüksége, keressen bátran a balatonberényi eMagyarország Ponton (Művelődési Ház, Balatonberény, Kossuth tér 1.)! Barjákné Martin Judit, műv. ház vezető



DRV felhívása
Tisztelt Olvasók!
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint az ország elsőszámú víziközműszolgáltatója az idei évben is a Víz Világnapja alkalmából színes rendezvényekkel, oktató és szabadidős programokkaligyekszik felhívni a figyelmet országunk vizeinek védelmére, az ivóvízfogyasztás fontosságára és acsapvízre, mint alapvető és biztonságos élelmiszerre.  A DRV Zrt. 2013ban is szeretne minél többjátékos kedvű gyereket és iskolát bevonni a programsorozatba, ezért korosztályoknak megfelelőpályázatokat és nyílt labor akciót hirdetünk.2013ban a Víz Világnap nemzetközi jelmondata (ENSZ): „2013  A nemzetközi vízügyi együttműködés éve! Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!”
1. Nyílt labor akció:Programsorozatunk keretében lehetőséget biztosítunk működési területünk általános és középiskolás osztályai számára, hogy megtekintsék a DRV Zrt. vizsgálólaboratóriumait Balatonszéplakon,Balatonfüreden, Agárdon és Kaposváron. A nyílt labor akciónkkal szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a víz pótolhatatlan és sérülékeny lételem, ugyanakkor az egyik legbiztonságosabb és ellenőrzött élelmiszer. A vizsgálólaboratórium látogatása csak szervezett formában,csoportosan történhet, előzetes bejelentkezés alapján.Érdekes vizes kísérletek és meglepetés ajándék vár minden látogató csoportot!A nyílt napok időtartama: 2013. március 4április 12. között.Helyszínek:DRV Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Siófok BalatonszéplakDRV Zrt. Fejér megyei Vizsgálólaboratórium AgárdDRV Zrt. Északbalatoni Vizsgálólaboratórium BalatonfüredDRV Zrt. Somogy megyei Vizsgálólaboratórium KaposvárElőzetes bejelentkezés: Mihalovics Dóra kommunikációs szakértőnélTelefon: +36 84/501096; +36 30/2106405; email: mihalovics.dora@drv.hu; vizvilagnap@drv.hu
2. Kreatív pályázatok  Rajz és fotó pályázat kategóriákban:A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Víz Világnapja alkalmából fotó és rajzpályázatot hirdet aműködési területén található óvodások, általános és középiskolák diákjai számára. A Víz Világnapialkotásokat postai úton lehet eljuttatni a DRV Zrt. alábbi címére:BEKÜLDÉSI CÍM:Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Víz Világnap Pályázat8600 Siófok, Tanácsház utca 7.A pályamunkák beküldésének határideje: 2013. március 14.Jelmondatok 2013:„2013  A nemzetközi vízügyi együttműködés éve!”„Jusson a Földön mindenkinek tiszta ivóvíz!”
Pályázati kategóriák kritériumai:• Rajzpályázat az idei jelmondat kapcsán Óvodás, alsós, felsős és középiskolás kategóriában kiírt pályázat. Várjuk a csapvízzel és az idei mottóval összefüggő alkotásokatA maximális képméret: A/2. A rajzokon, alkotásokon a feliratokat a frontoldalon helyezzék el (név, város, cím, iskola, kor, osztály). A rajzokat nem áll módunkban visszaküldeni.• Fotópályázat: Működési terület valamennyi óvodája és iskolája részére kiírt pályázat. Várjuk azokat a kreatív fényképeket, melyeken a résztvevő gyerekek sokasága vízcseppet formáz,illetve az idei jelmondathoz kapcsolódó fotókat.BEKÜLDÉSI CÍM:Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.Víz Világnap Pályázat8600 Siófok, Tanácsház utca 7.Az idei évben is értékes nyereményekkel jutalmazzuk a legötletesebb és legkreatívabb pályamunkákalkotóit. A győzteseket értékes nyereményekkel jutalmazzuk a március 22i rendezvényünkön!3. Online kVÍZjáték értékes nyereményekért:A kvízjátékunk kitölthető a www.drv.hu internetes oldalon az ott megadott paraméterek szerint.A kvízt március 14ig lehet kitölteni és elküldeni a www.drv.hu honlapon keresztül.A fotókat és videókat szakmai zsűri bírálja el, az elbírálás során elsőrendű szempont, hogy mi apályázó mondanivalója, illetve milyen módon kapcsolódik az alkotás a Víz Világnap ezévi jelmondatához. A pályázat eredményéről levélben értesítjük a nyerteseket, akiket könyvutalvánnyal ésértékes nyereményekkel díjazunk. A legjobb pályamunkákat bemutatjuk a Víz világnapi kiállításunkon és a DRV Zrt. honlapján. Felhívjuk a pályázatainkon indulók figyelmét arra, hogy a DRV



Egészség tükrében

Zrt. az alkotásokat a későbbiekben felhasználja a kommunikációs akcióiban. Bővebb felvilágosítás kérhető Mihalovics Dóra kommunikációs szakértőtől a 84/501096os telefonszámon vagy a mihalovics.dora@drv.hu emailcímen.A DRV Zrt. 2013. március 22én nagyszabású rendezvénynappal ünnepeli a Víz Világnapját.A program helyszíne Siófokon a DRV Zrt. központi székházának nagyterme lesz, ahol vizes kísérletekkel, kiállítással, mesével és sok más szórakoztató programmal várjuk a kicsiket és nagyokat.A részletes programokról a későbbiekben küldünk tájékoztatást a működési terület oktatási intézményeinek, valamint folyamatosan frissítjük programjainkat a www.drv.hu weboldalon.Kérjük felhívásainkat, programjainkat minél szélesebb körben jutassák el a gyerekek és a pedagógusok között. Várjuk az alkotásokat, jelentkezésüket meghirdetett programjainkra!Siófok, 2013. február 15. Tisztelettel: Szebényi Tibor, értékesítési vezető

Kedves Olvasóim!
Folytatjuk a laborlelet értelmezését, a rövidítések elmagyarázását.
HGB=Hemoglobin Értéke nem, kor és magaslatfüggő, a tengerszint felett élők esetében, magasabb az érték a levegőoxigéntartalmának csökkenése miatt, míg terhességben a megváltozott állapotok miatt alacsonyabb. Értéke:Nők esetén:01 hónapos korban: 155215 g/L 16 hónapos korban 128165 g/L 6 hó2 évig: 100142 g/L210 évig: 115145 g/L 1016 évig: 105150 g/L felnőtt : 120160 g/LFérfiak: 10 éves korig megegyezik 1016 évig: 125161 g/L felnőtt: 135180 g/L HCT= Hematokrit A hematokrit a Vvt arányát adja meg a vérben, vagyis azt, hogy 100ml vérben hány ml Vvtvan. Ma már ezt a Vvt számának és a Vvt átlagos térfogatának (MCV) a szorzatából adják meg: HCT=RBC X MCV ÉrtékeNőknél esetén:01 hónapos korban: 0,42%  0,65 % 16 hónapos korban: 0,39%  0,52% 6 hónaptól2 évig: 0,33%  042% 210 évig: 0,33%  0,43% 1016 évig: 0,36%  0,50% felnőtt: 0,36%  0,47% Férfiaknál ugyanaz felnőtt korig Felnőtt: 0,42%  0,52%MCV= Vvtk átlagos térfogata: 8095 fl A Vvtk alakjának kóros elváltozására utal, értékét mindig csak a HBG értékével együtt szabad értelmezni.MCH= Vvték átlagos haemoglobin tartalma= 2834 pg Vvtk átlagos hemoglobin tartalma, a fentihez hasonlóan szintén csak a HGB szinttel együtt értelmezhető. Értékét megkapjuk a HGB / Vvt hányadosábólMCHC= Vvtk átlagos hemoglobin koncentrációja :320360 g/L A Vvtk átlagos hemoglobin koncentrációja, az is megmutatja hogy elég hajlékony és rugalmase aVvt ahhoz, hogy átjusson a hajszál ereken. Értékét megkapjuk, ha HGB / HCT hányadosából PLT = Trombocita vagy vérlemezke: 150450 G/L A vörös csontvelőben termelődnek és 14 napnyi kiöregedésük után a lépben bontódnak le. Nagyon fontos szerepük van a véralvadásban, a szöveti sérülések és a gyulladásos reakcók utáni állapotok helyre állításában.MPV= A trombociták mérete: 7,2 – 11,1 fL A trombociták mérete nagyon fontos a véralvadás megfelelő működésének biztosításához, bármilyen alakbeli eltérés vagy összecsapzódás megzavarja a folyamatotRDW= Vvtk elolszlási szélessége :37 – 54 fL A Vvtk eloszlási szélessége méret vagy alakbeli eltérés miatt, mindig az MCVvel együtt kell figyelembe venni értékét. Király Ildikó



Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer  Lakossági hírlevél
Az Internethasználat veszélyei, megtévesztő honlapok, emailek, adathalászat
Az Internet elterjedésének köszönhetően napjainkban megszokottá vált a „webes” vásárlás és az „onlinebankolás” és már a „mobil bankolás” is. Sajnos a bűnözők is lesben állnak, és a zavarosban halásznak.
Elektronikus leveleket küldenek, melynek feladója látszólag egy megbízható vállalat vagy egy barát, de céljuk igazából az, hogy Önt rávegyék egy vírus letöltésére vagy egy olyan, csalás céljábólkészített webhelyre való belépésre, ahol személyes információkat – folyószámlaszámot, PINkódot akarnak megszerezni. Minden Internetfelhasználónak fel kell ismernie a csaló szándékkal küldöttemaileket. (más néven "halászás" (phishing), megtévesztés, félrevezetés)
A csalók által küldött levelek ismertetőjelei: Nehéz az ilyen leveleket azonosítani, de általában arra kérik a címzettet, hogy látogasson el egy hamis weboldalra és adjanak meg, aktualizáljanak vagy erősítsenek meg érzékeny személyes adatokat. Hogy minél biztosabban rábírják a címzettet adatainak megadására, a címzett számláit fenyegető, sürgős intézkedést igénylő körülményre hivatkoznak. Észrevehető helyesírási hibákat tartalmazhatnak. A helyesírási hibák lehetővé teszik, hogy acsalási céllal küldött emailek az Internetszolgáltatók által használt spamszűrőkön átjussanak
Nagyon fontos! A bankok soha nem küldenek sürgős intézkedést igénylő vagy időhöz kötött emaileket, sem pedig olyanokat, amelyben arra kérik ügyfeleiket, hogy adják meg, aktualizáljanak vagyerősítsenek meg érzékeny adatokat. (mint pl. a bankkártya száma, az ATM PIN, a FelhasználóiNév, a Jelszó, a TPIN, a számlaszám, a hitelkártya száma vagy lejáratának dátuma, anyja leánykori neve stb.) Az Online szolgáltatásba történő regisztráció után csak Felhasználói Nevét és Jelszavát kell megadnia bejelentkezéskor.Nem küldenek olyan emailt, amelyben arra kérik az ügyfeleket, hogy a saját biztonsága érdekébenadjon meg személyes, ill. folyószámlájára, bankkártyájára vonatkozó azonosító adatokat. Amennyiben az internetes banki felület használata során helyesírási hibákat tartalmazó, magyartalan megfogalmazású üzenetet kap, a megszokottól eltérő a képernyő, esetleg új adatbeviteli mező jelenik meg,azonnal szakítsa meg a kapcsolatot az adott weboldallal, és értesítse számlakezelő bankját.
Saját védelme érdekében teendő biztonsági szabályok, módszerek: Minden esetben azonosítsa be az internetes oldal címét, szánjon rá néhány másodpercet és minden esetben gépelje be maga a www oldal címét! Személyes információk bevitele ELŐTT keresse meg a lakat jelet a webhely jobb alsó sarkában(Internet Explorer esetén jobb alsó sarok), hogy meggyőződhessen róla, a webhely biztonságosüzemmódban fut! A lakat szimbólumra való dupla kattintás eredményeképp megnyíló ablak jelzi aweblap tulajdonosát. Ne kattintson a hivatkozásokra olyan kéretlen emailekben, amelyek személyes adatok megadására kérik. Ha nem adja meg a kért adatokat, a hivatkozásra való kattintással lehetővé teszi a tolvaj számára, hogy hozzáférjen az Ön számítógépéhez, és figyelje az Ön által leütött billentyűket ésjelszavakat, amikor a különböző weboldalakra bejelentkezik. Legyen rendkívül óvatos az olyan cégekkel vagy személyekkel szemben, akik jelszavát, társadalombiztosítási számát vagy egyéb, személyes információt kérnek Öntől! Legyen különösen óvatos az olyan emailek megnyitásánál, amelyekhez csatolt fájl is tartozik!Még barátai között is lehet olyan, aki akaratlanul vírust küld Önnek emailben. Járjon el körültekintően, mielőtt rákattint egy emailben vagy egyéb üzenetben található linkre!Előfordulhat, hogy a link nem megbízható. Kizárólag biztonságos webhelyről, titkosított módon küldjön személyes vagy pénzügyi adatokat!A közönséges emailek nem titkosítottak. Csak olyan cégekkel végezzen üzleti, pénzügyi tranzakciókat, amelyeket ismer, és amelyekben megbízik! Legyen óvatos! A nem valódi, "szélhámos" webhelyeket azért hozták létre, hogy megtévesszék azügyfeleket és személyes információkat szerezzenek tőlük. Győződjön meg arról, hogy azok a webhelyek, amelyeken üzleti tranzakciókat végez, tartalmaznak adatvédelmi és biztonsági nyilatkozatokat, és ezeket tekintse át alaposan! Internetes felhasználói azonosítójaként mindig bonyolult jelszavakat és PINkódokat válasszon! Olyanjelszavakat használjon, amelyeket mások nehezen találnának ki! Személyes adatokat ne használjon! Operációs rendszerét és böngészőjét frissítse rendszeresen. A szoftverfrissítések gyakran biztonsági bővítéseket tartalmaznak, amelyeket ingyenesen tölthet le. Gondoskodjon arról, hogy otthoni számítógépére mindig a legfrissebb vírusfelismerő program legyentelepítve. A vírusfelismerő programokat gyakran kell frissíteni, hogy az új vírusok ellen is védjenek.Mindig azonnal töltse le a vírusfelismerők frissítéseit, amint értesítést kapott elérhetőségükről! Otthoni számítógépébe való illetéktelen behatolások megakadályozására telepítsen személyes tűzfalat. Itt hívjuk fel a figyelmet az okostelefonok és táblagépek kiemelkedően fontos védelmére, hiszen gyakorlatilag azokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint a számítógépek, laptopok. A mobileszközökre iskifejlesztettek már a vírusvédelmi programokat, tűzfalakat. Sok ingyenesen elérhető, használja ezeket. Tartózkodjon bármilyen pénzügyi, banki tranzakció elvégzésétől olyan nyilvános helyen, ahol azInternet hozzáférés bárki számára biztosított (pl: internet kávézók).Rendkívül nehéz meggyőződni arról, hogy az ott használt számítógépeken nincs elhelyezve olyanfeltörőprogram, amely által az Ön személyes, banki információit megszerezhetik.

Vigyázzanak értékeikre és adataikra!!Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse osztályunkat:SOMOGY MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁGTEL:82/5027002732, FAX:82/5027002772, Email:bunmeg@somogy.police.hu



Külföldiek községünkben
Jól érzik magukat nálunk!
A Balatonberényi Tükörkép ez évi első számában a község polgármesterét, Horváth László uratkérdeztem az itt letelepült külföldiekkel kapcsolatban. A téma kifejtése úgy teljes, ha meghallgatjuk a másik felet is.Egy szerda délután 16 óra: A Balatonberényi Művelődési Ház klubtermében tíz főből álló jókedvű,vidám németajkú hölgykoszorú fogad, akik közös éneklésre gyűltek egybe. Miután elmondtam jövetelem célját, örömmel tettek eleget annak, hogy kérdéseimre válaszolnak.Érdeklődésemre elmondták, hogy ingatlanközvetítő irodán és interneten keresztül figyeltek fel községünkre és az itt szabadon álló ingatlanokra. A naturista strandnak külföldön is híre van, melyszintén vonzerővel rendelkezik. Rendezett a község, csodás a Balaton, a hegyről nézve gyönyörű apanoráma. A kiszemelt ingatlan nagyjából megfelelt az elvárásaiknak, a szomszédok is jó benyomást keltettek bennük. Nagy többségük szívesen fogadta őket. Letelepedésük óta csak javult velüka kapcsolat. Annyira „belakták” új hazájukat, hogy hátralévő életüket itt kívánják leélni.
Valaki visszaemlékezésében elmondta, hogy 1974 óta szabadságát Balatonberényben töltötte. Rendszerint az előszezonban jött feleségével együtt. Közeli kapcsolatba kerültek a szállásadóval. Volt amikor a lakbért festéssel, tapétázással dolgozták le. Akkor is sok emberrel megismerkedett.Nyugdíjasként végleg itt telepedett le. Végül is haza jött, mert idegenbe szakadt hazánk fiáról van szó.Egy volt NDKs állampolgár elmondta, hogy 1972 óta járt Magyarországra nyaralni. Tizenhárom éve annak, hogy Balatonszentgyörgyön letelepedett. Döntésében az is motiválta, hogy nálunk olcsóbb volt amegélhetés. Tapasztalata szerint ez napjainkra már nem jellemző. Sajnos érezhető az elhidegülés, melynek okát az elszegényedésnek tudja be. Amióta EUs tagország lettünk bizonyos visszafejlődést tapasztal. Az árukínálat túlzottan internacionalizálódott. Csökkent a magyar áruk mennyisége. A külföldiáruházláncok  Lidl, Tesco, Penny  letelepedése óta kisebb a magyar mezőgazdasági termékek kínálata.Már Magyarországon is sok a spanyol, portugál, kínai termék. Hasonló Németországban is kapható.Baráti körük mindenekelőtt az azonos anyanyelvűek körében alakult ki. Nagyon sajnálják, hogy amagyarokkal nyelvi nehézségek miatt nincs még szorosabb kapcsolat. Autodidakta módon képezikmagukat, tanulják a magyar nyelvet, remélik, hogy ez még közelebb hozza őket szomszédaikhoz.Beszélgetés során elmondták, hogy kéthetente rendszeresen találkoznak, énekelnek. Ott jártamkor éppen egyikük születésnapját ünnepelték. Kiderült, hogy a Balatonberényieken kívül Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Keszthely, Alsópáhok, Zalacsány, Cserszegtomaj, Rezitelepülésekről is vannak tagjai a kórusnak. A vidékieknek jólesett, hogy a berényiek szívesen fogadták őket, és a művelődési ház helyet biztosít számukra is.
A balatonberényiek elmondták, hogy a helyi szervekkel, szervezetekkel jó a kapcsolatuk. Egyetlenkritika hangzott el, hogy ez évben a nagy havazás miatt nehezen voltak járhatóak a hegyi utak, ésa temetőben a sírokat is nehéz volt megközelíteni. Negatív élmények a községen kívül érték őket.Bankokban, a Földhivatalban lassú az ügyintézés, nagy a bürokrácia. Tapasztalják a korrupciót,amit világjelenségnek tartanak. Egy személy panaszolta  nem balatonberényi , hogy lakóhelyénpróbálták anyagilag kihasználni.A szülőhazában maradt családtagok, rokonok rendszeresen látogatják őket. Az idősebb vendégekértékelik a nyugodt, csendes környezetet. A fiatalok mozgalmasabb életre vágynak, tehát nem berényt választanák lakóhelyül. A csökkenő anyagi lehetőségek ellenére a magyar vendégszeretetrőlmég mindig elismerően szólnak.Összegezésként elmondhatom, hogy azon a szerdai délutánon jól éreztem köztük magamat, ésjólestek a községünkre vonatkozó dicsérő, elismerő mondatok.Ezúton is megköszönöm Fazekas Lászlónak, hogy segített a tolmácsolásban.Végezetül: A Balatonberényi Tükörkép 2013/1es számában megjelent írásom címe miatt kritikátkaptam. Nagyon sajnálom, ha félreérthető volt. A kifogásolt szót a magyar nyelv fő, és melléknévként is használja. A címben az utóbbi nyelvtani fogalom szerint szerepelt. Így tehát semmi közenincs az internacionalizmushoz, még kevésbé a „Világ proletárjai egyesüljetek” jelszóhoz. Ujj Imre
Hol van Marcipán?
Mi már két és fél éve Balatonberényben lakunk. A szemben lévő szomszédunk Erzsi, valamintleánya, és nem utolsósorban Marcipán. Számunkra nagyon fontos az Ő kutyájuk! Felügyeli aházunkat, és minden mozzanatunkat, rezzenésünket figyeli. Kedves „Barát” lett számunkra. ABalatonberényi Tükörkép hasábjain is írtak róla. Nagyon kedves a Balatonberényi TükörképSzerkesztőitől, hogy mi is kapunk ebből az újságból egyet. Kedves ismerősünk Kovács Hugi,mindig lefordítja nekünk az újságban lévő cikkeket. Sok hasznos információ van benne. Párhónapja Marcipánról nem hallani!  mit csinál, milyen események zajlanak körülötte? Mi nagyonkíváncsiak lennénk rá. A kutya az ember hű és igaz barátja, tehát tudni szeretnénk, hogyan élimindennapjait. Mi úgy érezzük, ha lát bennünket, boldog. Amikor nyitjuk a kaput, máris akerítésnél van, és figyel. Ellenőrzi: mi, vagy idegenek mozgolódnak. Várjuk az újabb eseményeketközlő cikkeket Marcipánról. Úgy gondoljuk, hogy ez nem nagy kérés részünkről!Tisztelettel:Renáta Pauls és Theodor Pauls



Vélemények
Megint a hegyi utak…

Örömmel halottuk a közmeghallgatás alkalmából, hogy a bokrosi utat felújítják. Igaz, nemhosszú szakaszról van szó. Csak ennyire futja?Borzasztó rossz állapotban van a Szabadság út folytatásaként a hegyre vezető út is. (A kőkeresztközelében.)A jelenlegi sok csapadék kihozta a súlyos hibákat. A víz az út mély részén összegyűlik, nem tudlefolyni, szinte csak gumicsizmában lehet közlekedni. Ez a hegyi út eléggé forgalmas, sok embertérint. Javasolnám a falu vezetőinek, most tegyenek egy kirándulást a területre. Ezt az útszakasztkb. 200–300 méteren kellene vasúti bazalttal feltölteni (kb. 2 teherautó bazalt elég lenne, vagyegyéb kőzet).Ha itt lesznek az útépítő gépek a bokrosi úton, pár órára át kellene küldeni erre a területre. Hatudnák, mennyi mérgelődést, szitkozódást hallottam az erre közlekedőktől! Vannak olyanok, akikelindulás előtt telefonon érdeklődnek tőlem, pl. Zalaegerszegről, hogy autóval járhatóe a hegyi út.Az emberek hajlandóak lennének pénzbeli áldozatot is hozni a jobb útért. Pár évvel ezelőtt gyűjtést terveztünk. A dolog leállt, mert az Önkormányzat nyert a hegyi utakra pályázaton több milliótés ígérték, ebből jut majd pénz, a mi hegyi utunkra is.Ezután következett a hosszú hallgatás, majd a gazdák részéről a kiábrándulás. Erre a hegyi útranincs pénz!! Gondolom, a község vezetői is mélyen a zsebükbe nyúlnának a nemes cél érdekében.Egy rövid, legrosszabb útszakaszról van szó. (Máshonnan lefolyik a víz.) Ennek javításával sokembernek okoznának örömet. A Gamesz is tudna segíteni.Kérem, sok ember érdekében kezeljék pozitívan ezt az útjavítást is! Tóth Lajos
Minek nevezzelek?Petőfi Sándor. II. 284.Pest 1848. I.

Válasz a "Nem úgy volt…" írásra
A közölt írás tartalma nem merít ki megbizonyosodott tényt, ami miatt exkuzálni kellenemagamat.A cikk írója nem ismeri, vagy nem akarta betartani az etikett idevonatkozó szabályát. Tudniillikha valamiről véleményt mondok, írok, előtte meggyőződök annak hitelességéről és csak utánamondom vagy írom le a véleményemet. Ha a szabályt nem tartom be, akkor rágalmazok.Közreadom Garai Irénke néninél történt adatfelvétel másolatát.

Felhívása az oka fogyott „tény” öreg berényiek támogatására a cikk íróját minősíti.Végül önjelölt bíróként „jogosan” egyszemélyben ad előjogot, ki az a személy, aki alkalmas a falutörténetének igaz megírására,  nem szóbeli, hanem írásos forrással igazolva adatait. E.B.L.A.



Múltidő

Sérelmek a pszichiátriánHa Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójávalpszichiátriai kezelése során visszaéléstkövettek el, illetve ha tudomása van ilyenesetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás,bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írjameg panaszát a következő címre, vagy hívja azalábbi telefonszámot:
Állampolgári Bizottság az Emberi JogokértAlapítványCím: 1461 Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384Email: info@cchr.huWeboldal: www.emberijogok.huMinden információt bizalmasan kezelünk!

 Felhívás! Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy"viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriaiszereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermekállapota semmit sem változott vagyrosszabbodott emiatt, keresse az ÁllampolgáriBizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Azalapítványtól ingyenes tájékoztató  kiadvány iskérhető a hiperaktivitás témájában.Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384Email: info@cchr.huWeboldal: www.emberijogok.huMinden információt bizalmasan kezelünk!

Georgikon
A csaknem ezer holdas tangazdasággal ellátott főiskolát azért létesítette Festetics György, hogyuradalmai részére vezető tiszteket képezzen, hogy birtokainak jövedelmét a mezőgazdaságiszaktudás terjesztésével s jobb gazdaságszervezéssel növelje. A gazdatisztképzésen kívül oktatottmérnököket, erdészeket, uradalmi ügyésznek szánt jogászokat, középés alsó fokonménesmestereket, lovászokat, kertészeket. „A parasztfiúkat megtanítják olvasni, írni, számolni;bemutatják nekik az újításokat, amelyeket a földmívelésben és az állattenyésztésben hasznosanbe lehet vezetni, megismertetik velük a különböző gépeket és eszközöket, amelyekből nagymintagyűjteménnyel rendelkezik az intézet. Megtanítják őket mindarra, amire mechanikából,geometriából és építészeti tervezésből szükségük van. Tanulnak botanikát, s bizonyos kémiai ésfizikai ismeretekre is szert tesznek.” „Festetics György a tanároknak kiszemelt jeles férfiakat sajátköltségén külföldre küldi, kik minden nevezetességet szorgosan összvegyüjtvén, intézetébeszálliták, s ezt ekként Európa nevezetesebb tudományágainak centrális iskolájává tevék.”Tantárgyaik: föld, szőlő és kertművelés, közgazdasági ismeretek, a számolás felsőbb elvei,gyakorlati földmérés, érc és kőismeret, baromorvoslás, gazdasági építészet alapelvei, víziépítészet, csere és kereskedelmi törvények, s általában a magyar és az osztrák törvények. Atudományos foglalkozás naponta öt órát tart, eleinte latin, ill.német és magyar nyelven folyik.1846tól kizárólag magyarul oktatnak. A tanítást elősegíti a nagy szorgalommal ésáldozatvállalással összegyűjtött könyvtár és múzeum. A múzeum ásványgyűjteménnyel,háziállatok csontvázaival, a mezőgazdasági gépek kicsinyített másaival valamint építészetieszközökkel rendelkezik. A Georgikon kertjei a földművelés szolgálatában állnak, gabonaféléknek,zöldségféléknek, gyümölcsfáknak és ipari fáknak a gyűjteményei. A gazdatisztjelöltek valamennyiiskolájukat itt végzik el. Az utolsó években gyakorlati tanfolyamokon, az iskola földjein amezőgazdaság különböző ágainak a vezetésére fogják be őket. A tanulók a főiskolavizsgaünnepségein számolnak be tudásukról. A szakmai ismereteken kívül felolvasnak prózai ésverses munkákat, színművekben, táncokban is jeleskednek.1848 őszén, Kossuth hívó szavára mind hadba vonulnak. A szabadságharc elbukása után azönkényuralom be is záratja. Ötvenegy éves fennállása alatt 1444 hallgatója volt.(Forrás: Antalffy Gyula: A reformkor Balatonja) Csiri

2013 Gyermekfarsang
2013.02.09én gyermekfarsangot szerveztünk. A hangulat nagyon jó volt, bár nem voltunksokan. 29 jelmezes vett részt a jelmezversenyben. A szervezők is jelmezt öltöttek, és játékosvetélkedőkkel színesítették a mulatságot. Összesen kb. 50 fő vett részt a rendezvényen. Tudjuk,több beteg is volt, ami miatt kevesebben jöttek el a vártnál.De nagyon érezhető az emberek részéről az anyagi problémák szaporodása. Sajnos egyre inkábbbezárkóznak, ami teljesen érthető, de mégis elszomorító. A régi bálokban elképzelhetetlen volt,hogy a szülők és nagyszülők nem kísérték el gyermekeiket, unokáikat. Ma egyre jobbanjellemzőbb.Köszönet mindazoknak akik segítették, hogy létrejöhessen ez a rendezvény, itt is látszott, hogyjószándékkal, és összefogással létre lehet hozni egy rendezvényt minimális költséggel is.

Köszönet az önkéntes munkáért, a felajánlásokért :Balatonberény Község Önkormányzata; Ifjúsági klub: Kelemen András, Nyers Szilvia; Tóth Margit;Horváth Lászlóné Csiri; Toronyiné Sifter Judit; Gulyás Ágnes; Péter Renáta; Nyers Rovena;Tikosné Lábodi Henrietta; Barják Laura; Venczel Erzsébet; Dienhard Mária Barjákné Martin Judit



Emlékeim
(Régi szokások)

Gyertyaszentelőre visszatérve a megszentelt gyertyával Szent Balázs Püspök ünnepén (febr. 3.)„Balázs áldás” van a templomban, hogy Szt. Balázs püspök védjen meg bennünket a torok betegségtől, és minden más bajtól. A húsvét ünnepének időpontja változó, így ebben az évben nagyonrövid lett a farsang, mely a húshagyó keddel véget ér. Ezen a napon – a farsang bezárásaként –maskarába(1) öltözve házrólházra jártak a „maszkák.”(2) Balatonberényben óriási kultusza volt. Agazdák húshagyó kedden morzsolták le a vetni való kukoricát. A háziasszony pedig farsangi fánkot sütött. (Azért morzsolták le a kukoricát ezen a napon, mert így a háziasszonyoknak volt a fánksütéséhez „csuta”(3)). Szerintem nem volt Berényben egyetlen család sem, ahol ne sütöttek volnaezen a napon farsangi fánkot. Napjainkban is több háziasszony folytatja e szokást. Ebéd utánigyekeztek gyorsan kitakarítani, mert a gyerekek már kora délután elkezdték a „maszkázás”t.Szinte mindenütt,  ahova bekopogtattak – beengedték őket. Egy botot vittek magukkal, melyneka vége ki volt hegyesre faragva. Volt akit nem lehetett felismerni. A gyerekek meg szokták mutatniki rejlik az álarc mögött. Ezt a háziak egyegy fánkkal jutalmazták, melyet a botra fűztek. Főleg akisebbek, amikor már a botra több fánk nem fért, boldogan futottak haza. Este, sötétedés utánkezdetét vette a felnőttek „maszkázása”. Legények jártak, de fiatal házaspárok is beöltöztek maszkázni. Nagyon ötletes, néha rémisztően csúf „maskarákat” találtak ki. (Arra törekedtek, hogy ne legyenek felismerhetőek.) Természetesen megkínálták őket fánkkal és itallal. Aki egyáltalán nemakarta fel fedni magát az hátat fordított, és úgy emelte fel az álarcát a bort elfogyasztani. Ahol nagyon kíváncsiak voltak, hogy ki rejlik az álarc mögött, ott a háziak az ital fogyasztása közben leakarták rántani az álarcot. Emiatt volt aki lemondott az ital elfogyasztásáról. Éjfélre mindig befejezték, mert másnap – hamvazószerdával – kezdődött a böjt. Sajnos, mint minden régi hagyomány, így a maszkázás is elmaradt falunkban. A 60as évek végére szinte teljesen megszűnt.Azóta a kultúrotthon falain belül, az iskolások részére jelmezbált tartanak, ahol különböző „maskarákba” öltözve folytatják ezt a szokást. Amióta nyugdíjas klub működik, a klubtagok jelmezbeöltözve húshagyó kedden batyus bált tartanak a kultúrotthonban, így ápolva e hagyományt. Húshagyó kedden este mindig volt litánia (1992ig) a templomban, a farsangban elkövetett bűnök engesztelésére. Hamvazószerdán pedig hamut szentel az egyház, (az előző évi virágvasárnaponmegszentelt barkából készül a hamu) mellyel a homlokra kereszt alakot rajzol a mindenkori plébános. Ez a hamvazkodás. A hamu a mulandóság jelképe, a hamvazással az egyház a földi dolgokmulandóságára figyelmeztet bennünket. Sok helyütt nagyon szigorúan megtartották a böjtöt.Hamvazószerdán és nagypénteken egyáltalán nem ették meg a húst, sőt zsírral sem főztek. Ezen akét napon még azokat az edényeket sem használták, melyben egész éven át zsírral főztek. Húshagyó kedden mindig ünnepi ebéd volt úgy, mint vasárnap. Tyúkot vágtak húslevesnek, sültnek. Aze napról megmaradt ételt aztán „csonka csütörtökön” ették meg. Csonka csütörtökön – míg Balatonszentgyörgyön igen  Berényben nem volt szokás a „csonkaördög” járás. (Azt azonban szokták mondani itt Berényben, hogyha megetted hamvazószerdán a húst, akkor elvisz a „csonkaördög!”) Fekete vasárnap nagyböjt ötödik vasárnapja. A berényiek ezen a napon fekete ruhábanmentek a templomba. Az idősebb asszonyok még napjainkban is, és nagypénteken fekete kendőbe, vagy sapkába jelennek meg a szentmiséken. Virágvasárnap.  E napon barkát(4) szentel azegyház. Ebből mindig visznek haza a hívek. Régen a szentkép fölé, vagy az eresz alá, a gerendáratették. Ha nagyon csúnya vihar jött, dörgés, villámlás, nyári zivatar, dobtak belőle a tűzbe, hogykárt ne okozzon a vihar. Míg nagyböjti péntekeken Jézus szenvedésére emlékezvén keresztúti ájtatosságot végeznek a templomban, addig ezen a vasárnapon – a barkaszentelési szentmisében – aPassió(5) hangzik fel Máté, nagypénteken pedig János evangélista írása szerint. A berényiek – amindenkori kántorral karöltve, az ünnepet megelőzően – próbákon gyakorolták a Passió éneklését.Nagy hittel, és odaadással,  teljes átéléssel a vállalt szerepköröket – adták elő a Passiót. Jézusszerepében sokáig hallhattuk csodálatos hangját: Szekeres Emil bácsi édesapjának: Szekeres Jánosnak, Gál (Halász) Józsefnek, Ángyán Ferencnek (Hegy utcai, ma Szabadság utca), Pilátus szerepében Simon Imrének (dani), Ángyán Jánosnak, szolgálólány szerepében pedig: GulyásLászlónénak sz.: Böröcz Mária, Kovács Ferencnének sz.: Böröcz Ilona, Kránicz Győzőnének sz. Bene Margitnak. Az utóbbi időben pedig Jézus szerepében Ángyán Géza, szolgálóéban pedig ÁngyánVeronika hangját hallhatjuk. Sajnos Pilátus szerepébe mindig importálni kell egyegy személyt, aszomszédos Balatonszentgyörgyről. (Ha valaki úgy érzi, hogy jó a hangja, jelentkezzen erre a feladat körre. Férfi szerepről van szó, éljünk a lehetőséggel. Virágvasárnap pedig minél többen hallgassuk meg ezt az ún. misztériumjátékot.) Nagyszombaton feltámadási körmenet van, régen atemplomtól indulva eljöttek a kisboltig, és megkerülve a „zsidódombot” tértek vissza a templomba. Ma már rövidített útvonalon van a körmenet, csak a zsidó dombi keresztet kerülik meg. A böjtután, húsvét reggelén ételeket szentel az egyház. Nagyon régi szokás, melyet a szigorú böjti fegyelem tett nagyon indokolttá. Maga a szó jelentése, hogy húshagyó, a húsételektől való megtartóztatást jelentette, a húsvét szó pedig magába foglalja a meghatározást, hogy böjt után a húsételeket



magukhoz vették, s ezeket az eledeleket megszenteltették. Nagy kultusza volt ennek a falunkban.Még ma is szép számmal viszik el a húsvéti ételeket szenteltetni a templomba. A kosárban volt,bor, tojás, sonka, torma, kenyér, melyet a legszebb terítővel takartak le. A bor, és a tojás pirosszíne Jézus vérére, a torma a keserűségre, a tojás Jézus feltámadására (a tojásból is élet keletkezik), a sonka pedig a negyven napos böjtre emlékeztet. Húsvétkor tojást festettek, hímeztek. A mifalunkban csodálatos mintákkal tudta ékesíteni, hímezni a tojásokat özv. Baranyai Mártonné sz.:Benke Etelka (Telka néni). Hímzett dobkötelest, gereblyést, tökmagost, stb. A tojást – mielőtt megfőzték  ecetes vízzel megmosták, hogy a tojáshéj tiszta, zsírmentes legyen. A festék így jobbanmegfogja. „Gicát”(6) készítettek, és olvasztott viasszal rajzolták rá a mintákat. Ezután tették a festékbe. (Gyermekkoromban alkörmössel(7) festettek.) Amikor a tojás szép piros lett kivették, és a viaszt leolvasztották róla. Emlékszem rá – a régi időkben – csípővasra (mely két ágú) helyezték atojásokat a tűzhely szélére, és ott felolvadt rajta a viasz, így könnyen le lehetett törölni a tojásról.A piros tojáson a felolvasztott és letörölt viasz után szépen kirajzolódott a hímzés. Végül zsírral,vagy disznó bőrkével bekenték, és tiszta ruhával kifényesítették. (Folytatjuk.)
1.) Maskara = farsangi álarc, jelmez, nevetséges öltözet,. 2.) Maszka = álarcos, jelmezes. 3.) Csuta = a kukorica sze
mek lemorzsolása után marad a csuta. 4.) Barka = fűzfa virága. 5.) Passió = kínszenvedés, Jézus szenvedés története
virágvasárnaptól nagypéntekig. 6.) Gica = Tojásíró célszerszám. 7.) Alkörmös = amerikai karmazsinbogyó, berzseny
vérfürt, festő bogyó. Bogyójának nagy a festékanyag tartalma. Kovács Ilonahelytörténet kutató

A KALOT és a KALÁSZ megalakulására vonatkozó – gyűjtésem, és kutatásaim által szerzett, valamint szüleimtől halott – információt szeretném e lap olvasóival megosztani.Valószínű, hogy szerencsés helyzetben vagyok, mert Gosztolya esperes úr egyik rokonánál lévő„emlékező dobozt,”  melyben az Esperes által vezetett hirdetőkönyv, jegyzetek, versek, fényképek,stb. vannak – volt szerencsém átnézni már 2002ben. (Gosztolya esperes 1930. 03. 0l.  1965. 03.25ig volt Berény plébánosa.) Ebből a dobozból kaptam kölcsön 2004ben egy hirdetőkönyvet. Borítólapján ez áll: 1940. november 10től 1943. április 18ig, mely helytörténetileg egy óriási„kincs.” A hirdetőkönyvben soksok, nagyon értékes helyi információ van. Itt az újság hasábjainis dicséret illeti az Esperest, aki kiváló História Domus író volt, de hirdető könyvei is felérnek egyBerény történetét felölelő összegzéssel. (Március 25e egyben halálának az évfordulója is.)A lényegre rátérve először a KALOTról. A KALOT mozgalom a két világháború közötti katolikusmegújulás legszámottevőbb, leglátványosabb és legmaradandóbb jelensége. Egy karizmatikus, népéért elkötelezett jezsuita szerzetes  P. Kerkai Jenő S. J.  kezdeményezte, aki a Szent Ignáci lelkigyakorlatok, és az egyház szociális tanítása ihletésére célul tűzte ki az agrárifjúság felemelését.Erre vállalkozott a KALOT, s alig egy évtized alatt országos népmozgalommá fejlődött. A KALOTgyors elterjedésének egyik titka az egyházközségekre való építés. Húsz népfőiskola alakult az országban19401943 között, ebből 7 a Dunántúlon. Ebben a 7ben benne van Berény is. A berényiKALOT Népfőiskola 1942. december 2án alakult, nyílott meg. Vezetője Pék Lajos lett. (Nemhelyi személy.) Erről az eseményről Gosztolya esperes még a fronton lévő fiatalokat is értesítette,melynek bizonyítéka egy tábori levelező lap. A levél erről szóló mondata így szól: „Holnap nyílikmeg a „Kalot” népfőiskola a kastélyban 50 résztvevővel a vidékről.” (A „tábori postai levelezőlap” saját tulajdonom, az Unokabátyámnak íródott, aki bevonulása után még egyszer hazatérvevisszahozta a kapott lapot. Majd visszakerült a frontra, és soha többé nem tért haza.)A KALOT keretén belül táboroztak itt apácák, agrárifjak, munkásifjak, de még a veszprémi szeminárium hallgatói is. Ezen kívül lelkigyakorlatok voltak, melyet a falu lakossága is meghallgathatott. Ilyen tábor volt 1941, 1942, 1943 nyarán is. Péterfai Lajos és Tamás László atyák az említettmindhárom évben itt voltak a kispap évfolyamtársaikkal együtt. Mindkettőjükkel interjút készítettem. Sajnos mára már nincsenek közöttünk. A tábornak folytatása nem lett, mert jött a háború. Aháború alatt megmutatkozott a politikai hatalmasságok ellenérzése a KALOTtal szemben. A KALOT azonban átvészelte a háborút, és szinte elsőként kelt életre, s újra kezdte működését. Ugyanis 1944ben az ideiglenes kormány és a KALOT vezetői között megállapodás jött létre, s akövetkező kijelentés hangzott el: „...semmi akadálya sincs annak, hogy a KALOT zavartalanultovább folytassa működését minden faluban...” Balatonberényben is tovább folytatta munkájáta mozgalom. Helyi összekötőik, a lelkigyakorlatok megszervezői a helyi plébános, és Bárány Imrebácsi. Háború után Kormos Ferenc lett a „Berényi KALOT Igazgatója”. Mivel a szervezet jelentőspolitikai tényezővé nőtte ki magát, ezért a hatalmi harc részeként feloszlatták. A Belügy Minisztérium 1946. július 4én betiltotta a KALOT további működését.Ennek ellenére a Hunyady kastélyban még 1949es év végéig voltak lelkigyakorlatok, de nem aKALOT keretein belül. (Folytatjuk.) Kovács Ilonahelytörténet kutató

A KALOT és a KALÁSZ Balatonberényben



Legendák
Kísértet a kolostorban

A két hajdani pápai diákot Veszprémben hozta össze a közös sors. A bujdosás nehéz hónapjaiután mesterséget tanultak, s városról városra vándoroltak. Salföld előtt a szurdokban vénvízimalmot találtak, ide betértek megpihenni. A molnár háromnapi munkát ajánlott az erőslegényeknek koszt, kvártélyért. Harmadnap este a molnár anyja kísértethistóriákkal szórakoztattaőket, amelyeket a közeli páloskolostor romjairól beszélnek. – Csak romok állnak a kolostor helyén,de mendemonda, az maradt bőven. – legyintett a molnár. – Pedig magam is láttam fényt a minap akolostor ablakában! erősködött az öregasszony.  A karácsonyi éjféli misekor még csengettyű isszólt odafönn! – Persze, fent a Bakonyban meg Petőfit látták az emberek, pedig már mióta halott. –intette le az anyját a molnár. – Az ember nemcsak a valóságban, hanem az álmaiban is él. Eztnem tudják elvenni tőlünk. – szólalt meg csendesen a molnárné.Másnap kora reggel indultak. Fantáziájukat magával ragadta a kolostor, ezért úgy döntöttekútba ejtik azt. Gábor, aki tanult régészetet, rögtön látta, hogy a kolostor udvarán vannak.Hamarosan megtalálták a kormos, boltíves konyhát. – Ez egészen friss füstszag! – szimatolt alevegőbe Ferkó.  Hátul a sarokban egy lyuk tátong. Lépcső vezet a pincébe. Jó nagy lehet, mertcsak úgy süt belőle a hideg levegő! Ide nézz! Egy csobolyó! Jó félig van! – húzott rá Ferkó. – Úgylátom, rendes kísértetek laknak itt! Igyunk a magyar szabadságra, s harcoljunk érte élőkkel ésholtakkal, s ha kell, kísértetekkel! – kortyolt nagyokat Gábor is a csobolyóból. – Úgy legyen! Ámen.– visszhangozták a falak. De ezt már csak álmukban hallották a legények. Mikor felébredtek, egyszerzetes hajolt föléjük. – Akkor hát igaz, amit odalenn mesélnek? Éjféli mise? Csoda? – hebegettGábor. – Ha csodának látod azt, hogy a holdfény beragyogja a kapzsi emberek által elpusztítottromokat, akkor valóban csoda. – felelt idegen akcentussal a barát. – Mikor idejöttem, a nyugalmatés a magányt kerestem. Megpróbáltam, ahogy tudtam elriasztani a környékbeli embereket. –Hiszen most is elrejtőzködhetett volna atyám, mi reggel úgyis továbbálltunk volna. – felelt Ferkó. –Így is lett volna, ha nem hallom a barátod szavait, mellyel a szabadságot éltette. Akkor mártudtam, hogy nem kell félnem tőletek. – mondta a szerzetes. Mi meg azt hittük, nyomáraakadtunk a falusi nép szentül hitt legendáinak. Gáspár atyánk azonban aligha lehet kísértet. –nézett az atya szemébe Gábor. – Miért nevezel Gáspár atyának? – Más aligha lehet. Igaz, hosszú útvezet Segesvártól idáig, de mi is végigjártuk. – nevetett Gábor. – Mi csak júniusban értünk Bemseregéhez, a legendás fehér barátról sokat hallottunk, aki ott járt a tábornok nyomában. Lengyelakcentusából ítélve, csak ő lehet. – Sok testvérünk állt a szabadság zászlaja alá itt,Magyarhonban. – bólintott Gáspár atya. – A mi rendünk remeteszerzet, mindenütt otthon van,ahol jó emberek élnek. – hajtotta le fejét a szerzetes.  Gáspár atyánk most már örökké itt marad?– kérdezte Ferkó. – Reggelig azt hittem, itt várom be a csendes halált, vagy meglapulok addig, mígaz ég megengedi, hogy újra a kezembe vehessem a kardot. Ma reggel, azonban hírt kaptamhazulról. Megtudtam, ott is szükség van harcosokra. Az én hazámat háromszor osztották felmaguk között a trónon ülő zsarnokok. A nép jogtalanságban, nyomorban és szolgaságban él. A miszabadságharcunkat nem kell újra kezdeni, mert abba sem hagytuk. Holnap hajnalban indulok. –mondta remegő hangon a barát. – Hát, atyám, papi ruhájában majd csak eljut hazáig. Őszinténmegvallva, nemcsak a kísértetek miatt jöttünk ide. Azt reméltük, találunk elnyűtt barátcsuhát. –mondta szomorúan Gábor. – A dormitóriumban vannak. Gyertek megmutatom! – indult el az atya.A legények beöltöztek, összekacsintottak. – A Bakonyt jól ismerjük. – nézett Gáspár atya szemébeFerkó. – Az ország többi részén átsegít magyar szavunk. Magával tartunk atyám. – A határon isátjönnétek?...De hát miért? – kérdezte megdöbbenten az atya. – Amiért atyánk átjöttnegyvennyolcban. Harcolni a szabadságért! Magyarhonban vagy Lengyelhonban, ahol szükség vanrá! – felelt Gábor.Lipták Gábor nyomán Csiri
Márc ius i miserend

A nagyböjtben minden csütörtökön 17 órakor keresztúti ájtatosság van, utána szentmise.Március 15én (péntek) 16 órakor szentmise.Március 23án (szombaton) 16 órától – vendég pap közreműködésével  nagy gyóntatás lesz,utána szentmise.Nagyhéten, március 28án (nagycsütörtök), március 29én (nagypéntek),március 30án (nagyszombat) 17 órakor kezdődnek a szertartások.Húsvét napján reggel (nyári időszámítás szerint) fél 7kor a húsvéti ételek megszentelése.Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn reggel fél 9kor szentmise.Március hónapban is szombaton 17, és vasárnap délelőttfél 9kor vannak a szentmisék.Szeretettel várjuk a szertartásokra és szentmisékre a híveket.



Egy katona levele...
Családunk hagyatékából egy megviselt  az I. vh. alatt kiadott  kis imafüzetet őrzök. Tartalma hiánypótlásként szolgált. Az első ima alatt a szöveg: „Végezze az egész család a háború időtartama alatt térden állva, közösen.” Majd gondosan összeállítva a választék:  "A szülők,  a feleség, a gyermekek,  a testvér  a jegyesimája,  a szülők imája meghalt fiukért,  ima a meghalt jegyesért,  az özvegy,  az árva imája,  ima a beteg, a haldokló,  a meghalt katonáinkért." Csak a címek felsorolásával nem érezheti át az ember az érintettekszomorúságát és fájdalmát. Azonban az imák sokaságából mégis hiányzott egy; az ima a foglyokért. Jó kétévtized múltán ismét használható lett ez a könyvecske, egyetlen ima vált feleslegessé: az "ima a királyért."
Amikor itthon a családtagok az életbenmaradásukért imádkoztak, ők ott, a háborúk poklában reményvesztetten, lelkeikben már a túlvilágra készültek. A szeretteikre gondoltak, amikor keserűen és könnyezve inkább csak magukban énekelték ezt a már az I. vh. alatt a fenti címmel közismert dalt.

Nem látlak én Téged többé soha, sohasem,Te sem látod meg, hogy érted, könnyes a szemem.Nevedet hiába mondom, véremet hiába ontom,Harcok mezején, valahol te tőled távol,Ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én.
Nem lesz egy tenyérnyi jel sem, puszta síromon,Elesett bajtársak teste lesz a vánkosom.S ahová le fognak tenni, síromra nem borul senki,Senki aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet,Elhordja rólam a földet, messze majd a szél.

Még egyszer lehetnék véled édes kedvesem,Öledbe hajtanám lágyan, őszülő fejem.Szeretnék ajkadon égni, egyszer még tenéked élniCsak egy éjszakán,Azután akármi érhet, boldogan halok meg érted,Kedvesem, s Hazám.
Szeretném, hogyha még egyszer itt lennél velem.Öledbe ringatnám lágyan őszülő fejem.Szeretnék ajkadon égni, könnyezve boldogan élniCsak egy éjszakát.Azután akármi érhet, örömmel halok meg értedHitvesem, s Hazám.

Eljött a békeidő, de az imák nem szűntek meg. Volt aki várt és várt,  éltette a remény, hogy akire vár,nem halt meg, "csak" fogságban van. Ha hazakerült a 3040 kilóra soványodott férj, édesapa, nem maradtel a hálaadó ima.
Az orosz fogolytáborokban már 1848tól fogadták a magyarokat. Éppen hogy kihaltak, 1915től, majd 1938tól, utána a II. vh. után is –"málenkij robot"  címen követte őket a folyamatos utánpótlás, "az emberanyag".
De nemcsak a vesztes '48as forradalom, majd a háborúk és a kommunista diktatúra magyar áldozataikerültek ide. A nagy októberi szocialista forradalmat követően Sztálin (aki magát az "emberiség géniuszaként" ünnepeltette) és követői a több tízezer kivégzett orosz polgártársaikon túl százezreket deportáltak az"átnevelő munkatáborokba."
Így épült meg a szenvedő emberek értékteremtő keze munkája nyomán,  több mint 900 km hosszan  atranszszibériai vasútvonal is. A káposztalevesen lebetegedve végzett nehéz munka következményeként a fogolytársak napirenden temettek. Az orosz föld egyre több áldozatot takart be hantjaival. A kiszámíthatatlansors nekik rendelte a szenvedés keserves és fájdalmas útját. Ők, amíg éltek azzal is megelégedtek volna, haegyetlen napra hazakerülhetnek, hogy utoljára lássák családjukat, és hazai földben nyugodjanak.
Januárban két emlékműsort láttam a televízióban,  "Ott a messzi DON nál..." és "Idegen ég alatt" címmel. A filmek befejező mondatait idézem: "A második világégés keleti győztesei magyar civilek és fogságba esett, katonák tömegeit kényszeríttettéka zsarnoki törvényekkel összetákolt urali táborokba. Vétlen férfiak és nők sínylődtek heteken át a huzatosvagonokban, az elveszett szabadság miatt tébolyult dühvel, félelemben, kicsordult fájdalommal. Mire alattuk már nem rohantak a vasúti talpfák ezerszer törettek meg, s a nehéz vagonajtók nyikordulásakor csupán riadt, állati sorba taszított teremtmények hunyorogtak a fénybe." "A világon a legtermészetesebb, hogy akár a győztes, akár a vesztes oldalon fejezi be valaki a háborút, megkell, hogy emlékezzen a halottairól, mert a halottakról való emlékezés egyúttal jelzi azt, hogy miként látunkönmagunkba, miként látjuk a múltunkat és a múltunkból képesek leszünke valamilyen formában olyan jelent építeni, amely esetleg lehetővé teszi, hogy elkerüljük a háborúkat.  És ha ez mégsem következhet be,akkor mindenki lelkében ott legyen az a pici remény, ha netán másként távozik a túlvilágra, mint ahogy szeretné, akkor is lesznek, akik gyertyát gyújtanak, vagy odavisznek egy szál virágot az emlékhelyre."

A hadisírok gondozásáról szóló 1995ös magyarorosz államközi egyezmény alapján Oroszország 46 régiójának 370 pontján állítottak emléket a magyar áldozatoknak. Az orosz fél ezeknek a költségeknek a fedezése címén  20 millió dollár engedményt kapott a hazánkkal szemben fennálló államadósságából. Alehetővé vált levéltári kutatások alapján hozzávetőleg számszerűsíteni lehetett az "emberanyagot". Csak aII. vh. után mintegy 600.000 – 700.000 magyar hadifogoly és civil járta meg a kényszermunkatáborokat.Nem ismerek számadatot arról, hogy a hatalmas országban sok  sok helyen létesített fogoly és kényszermunkatáborokból hányan térhettek haza.
Már senki sem gondolt arra, hogy él még ott valaki, amikor a közelmúltban megküldték kerekes székében "utolsó élő hadifogoly"ként Toma Nándort. Nem valószínű, hogy 50 év hosszú, reménytelen várakozása után remélte, hogy ez megtörténik egyszer vele. Az utolsó éveit szerető gondoskodás kísérte. Nekimegadatott, hogy hazai földben nyugszik.

Az a 370 oroszországi emlékhely számunkra megközelíthetetlen távolságban van. Ami fontosabb, hogy itt,helyben közösen emlékezünk rájuk a haza minden településén, mert a kényszerűen kihagyott évtizedek ellenére emlékük mindannyiunk lelkében tovább él. Ha nem így lenne, mi célból kaptuk volna a Teremtőtőla föld élőlényei közül egyedül mi, emberek a lelkünket?! Mátrainé / Anna
Megjegyzés: Az idézett dal szövege kottával együtt megtalálható Kovács Ilona: "Balatonberényi hősök és áldozatok 1914 – 1945" című könyvében.



Keszthelyi programok

Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.huEmail: jegy@balatonszinhaz.huNyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00péntek 10.0012.00 és 12.3014.00valamint az előadások előtt 1 órával

Színházi előadások a Balaton Színházban
IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!Március 11. HÉTFŐ! (Simándy bérlet) 19.00 ésMárcius 12. kedd (Festetics bérlet) 19.00A RÉGI NYÁRzenés vígjátékKomáromi Jókai SzínházJegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Március 20. (szerda) 14.00Ifjúsági bérletes előadásA dzsungel könyve zenés vadkaland az állatok birodalmában –Jegyár: 1.500 Ft
Március 26. (kedd) 18.00Bérleten kívüli táncszínházi előadásFolklórkalendárium I.Táncoló tavaszHonvéd TáncszínházJegyár: 1.500 Ft

Hangversenyek, koncertek a Balaton Színházban
Március 8. (péntek) 19.00MELLETTEM ELFÉRSZZenés pódiumest hagyományról, családról, titkokról…Közreműködik: Grecsó Krisztián, Dés László(szaxofon) és Dés András (ütőhangszerek)Jegyár: 2.000 Ft

Március 28. (csütörtök) 15.00KAKAÓKONCERTKomolyzenei koncert gyermekeknek.Közreműködik: a Festetics György Zeneiskola
Egyéb rendezvények

Március 21. (csütörtök) 19.00Balaton Színház, színházteremSTAND UP COMEDY ESTKovács András Péter és Beliczai BalázsJegyár: 2.500 Ft
NŐK HETE a Balaton Színházban

Március 8. (péntek) 16.00tólSzépségdélután:Divatbemutató Tóth Xénia divattervező színesés nőies kreációivalHajShow, a bemutatót tartja: Horváth SzabinaSminkbemutató Temleitner Tímeával
Március 8. (péntek) 17.30A nők és szerepeikElőadó: Dr. Domján Mihály pszichológus

Március 9. (szombat) 10.0015.00Nőként a családbanTréning Dr. Domján Mihály pszichológussalRészvétel előzetes jelentkezés alapján.Részvételi díj: 3.000 Ft
Március 9. (szombat) 15.00Amiről a nők és édesanyák sem tudnakElőadó: Gyürüsi József természetgyógyász
Március 9. (szombat) 17.00FengShui a gyógyításbanElőadó: Dr. Fauszt Terézia

Ismeretterjesztő előadásoka Balaton Színházban
Március 8. (péntek) 16.00„Természetgyógyász Klub”NŐNAPI KÖSZÖNTŐ, „A NŐ AZ NŐ”Etka jóga - az erőgyűjtő módszerElőadó: Péterné Bakos Marianna, etkajóga oktatóA REFLEXOLÓGIA CSODÁIElőadó: Palotai Zoltán reflexológusJegyár: 500 Ft
Március 11. (hétfő) 18.00„Világjáró Klub”Magyarország legnagyobb barlangi tavaiA tapolcai Berger Károlybarlang tavai ésfelfedezésük.Előadó: Horváth Sándor barlangász
Március 19. (kedd) 18.00„Nyitott Szemmel”Zarándokvonattal Csíksomlyóra és LengyelországbaElőadó: Budai László szervező

Március 21. (csütörtök) 18.00„Nyitott Szemmel”Természetes vízfolyások, csatornák és aBalaton vízszintjeElőadó: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
Március 22. (péntek) 16.30Családbarát – Kertbarát KörKISKERTI BURGONYATERMESZTÉSBETEGSÉG ELLENÁLLÓ FAJTÁKKALElőadó:Dr.PolgárZsoltPEACBurgonyakutatásiKözpont
Március 22. (péntek) 18.00„Nyitott Szemmel”Ázsia halott szívében  Stein Aurél nyomábanElőadó: Felföldi Szabolcs
Március 27. (szerda) 17.00„Filmklub”Ösvény a világ tetején Kőrösi Csoma Sándor útjainSzékely Orsolya dokumentum játékfilmjei KőrösiCsoma Sándor születésének évfordulója alkalmábólVendég: Székely Orsolya rendező és Tóth ZsoltMarcell operatőr
Március 29. (péntek) 16.00„Természetgyógyász Klub”TAVASZI ÚJJÁSZÜLETÉS DERŰJEDete® tudatos derűterápia az egészségértElőadó: Soborné Mosolygó Liám, mosoly és derűterapeuta, selfness konzulensGYÓGYKÁVÉ AZ EGÉSZSÉGÉREElőadó: Szabóné Wencler Ildikó életmód trénerJegyár: 500 Ft
Március 29. (péntek) 18.00„Világjáró Klub”Miért éppen Alaszka?Túrák az ősvadonban.AMagyarFöldrajziTársasággalközösszervezésűelőadás.Előadó: Gyuricza László egyetemi docens PTE



Interjú Kerényi Ádámmal
Kerényi  Ádámot az autósport szerelmesei Európaszerte jól ismerik. Azt viszont kevesen tudjákróla, hogy édesapja révén szorosan kötődik Balatonberényhez. Hogy Önök is megismerhessék akiváló eredményekkel rendelkező fiatalembert, fogadják szeretettel a vele készült riportot.Aki a magyar drift születése óta követi a szakág eseményeit az pontosan tudja, hogy ki az aKerényi Ádám, de aki most ismerkedik vele, annak mit mondanál magadról?Apukám révén gyerekkorom óta autók és motorok vettek körül, így egyértelmű volt, hogyfelnőttként sem fogok tudni erős gépek nélkül élni. Sokáig motoroztam és az autósport csak2006ban jött be az életembe. Akkoriban sokan jártunk ki esténként az utcára hátsókerekesautókkal gyakorolgatni és 2006ban volt lehetőségünk elsőként drift futamot rendezniMagyarországon. 2007ben már egy E30 V8al versenyeztem, 2008ban pedig a mostani autómelső generációs változatával álltam rajthoz. Már 2007től kezdve kacsingattam a külföldi futamokiránt és jó eredményeimen felbuzdulva 2009 óta folyamatosan versenyzem külföldön. A driftpályafutásom során kétszer nyertem meg a magyar bajnokságot és kétszer nyertem a King ofEurope nemzetközi bajnoki sorozatban is és kétszer végeztem a második helyen az összetettben.  Miért pont a drift? Mi késztetett erre?Gyerekkorom óta motorozom és volt időszak amikor belekóstoltam egy kicsit a stuntriding világába.Idővel kezdett a motorozás ezen formája egyre veszélyesebb lenni és ezért döntöttem az autósportmellett. Akkoriban sok japán videót néztem a neten, ahol keresztbe csúszva vezették az autókat és2003ban megvettem az első hátsókerék meghajtású BMWt, innen pedig nem volt megállás.Mikor kezdted a versenyzést?Pár évig az utcán gyakoroltam és 2006ban neveztem be először drift versenyre, abban az évbenmár minden magyar futamon indultam és 2007ben elkészült az első komolyabb versenyautómis. 2009 óta pedig az európa bajnoki sorozatban versenyzem és 89 különböző országban mérjükössze a tudásunkat a szezon folyamán.Hogyan tudod összeegyeztetni az életed többi részével?Az évek alatt egyre nehezebb volt összeegyeztetni a napi munkával, de sajnos még nem élek meg aversenyzésből, így jelenleg egy rugalmas munkahelyen dolgozom, ahol tekintettel vannak aversenyzői karrieremre. A feleségem szerencsére már versenyzőként ismert meg és jó párversenyre el is kísér engem, így vele is összeegyeztethető az autózás.Milyen terveid vannak a jövőre nézve?Mindenképpen folytatjuk a csapattal a versenyzést, ennyi befektetett pénz, idő és energia utánnagyon nehéz lenne kimondani, hogy hagyjuk abba, ráadásul folyamatosan az élmezőnybenautózunk, így az eredmények is indokolják a folytatást.Komoly nemzetközi rutint szereztél az elmúlt évek során, mit gondolsz, a magyar versenyzőktudása eléri az európai elitét?Mint ahogy minden technikai sportban ebben sem csak az emberi tényező játszik szerepet, hanema versenyautó és a csapatmunka is. A magyar versenyzők számtalan alkalommal bizonyítottákmár a tehetségüket, de sajnos az elmúlt években technikailag eléggé elhúzott a nemzetközimezőny. Nekünk is teljesen újjá kellett építeni az autót, mert 2011ben már sokszor csak a rutinsegített az eredményeim elérésében és elég nagy technikai hátránnyal küzdöttünk.A sikered egyik alappillére talán a folyamatos fejlődésben és fejlesztésben rejlik, te melyik lépcsőttartod a legfontosabbnak a győzelemhez vezető úton?Igazság szerint 2008 után 4 évig maga az autó nem változott, de sikerült egy jól működő csapatotköré építeni, ami ezen a szinten már elengedhetetlen a sikeres versenyzéshez. A győzelemhez, jószerepléshez sok feltételnek kell teljesülnie. Kell egy jó pilóta egy jó autóval, de kell egy megbízhatószerelőcsapat, akik tökéletesen tudják mikor mi a dolguk. Továbbá rendkívül fontos a sokversenykilométer és tapasztalat ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy könnyen alkalmazkodjunkegy idegen pályához, változó körülményekhez vagy esetleg a szélsőséges időjáráshoz.Ritkán látunk hazai futamokon, mi ennek az oka?Sajnos nem csak a hazai versenyeken nem láthattok, de az edzéseken sem. Sajnos egy hazai verseny vagyedzés nagyságrendileg hasonló költségekkel jár, mint egy külföldi szereplés, így a költségvetésünkhatározza meg hova tudunk elmenni. Az autó közel 300 litert fogyaszt és a megnövekedett teljesítménnyelegy pár versenygumi 3 kört bír ki. Szerencsére azért Magyarországon is vannak nemzetközi futamok,amiken általában részt veszek, hacsak nem esik egybe egy külföldi bajnoki futamommal.Mit jelent számodra a KOE idei megnyerése, illetve európai viszonylatban mennyire számít erősnekez a sorozat?Természetesen nagyon örülünk az eredménynek, hiszen az első két futamon nem volt kész az autó, így6 futam alatt kellett összeszedni a 8 futamnyi pontot. Ennek ellenére számomra és a csapatom számárasoha nem a bajnoki cím a legfontosabb, hanem az oda vezető versenyek és csaták. Ebben az évbengyakorlatilag összekerültem minden komolyabb európai bajnokkal és nagyon komoly versenyzőkkelszerte Európából és szerencsére mindig sikerült elégedetten lejönni a pályáról, még akkor is ha nemnyertünk. 8 országban versenyeztünk 1012 ország pilótája ellen és mindenhol pozitív visszajelzéseketkaptunk a versenytársaktól. Az idei évben a technikai színvonal rendkívül sokat emelkedett, emiatt sokúj tapasztalatot gyűjtöttünk a saját autónkról és az ellenfelekről, pályákról, gumikról is. Ennekmegfelelően tudunk felkészülni 2013ra és már pontosan tudjuk, miken kell változtatnunk, hogy mégütőképesebbek legyünk. (Folytatjuk.) www.balatonbereny.hu



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukatküldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter JuditPostacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.comAz esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. Ahatáridőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek amárciusi számba. Következő szám lapzártája: 2013.március 24.Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.




