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Anyák napja

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék, 
útra kelnék, 
hömpölygő sugárban 
énekelnék  
minden este 
morzsára, búzára 
visszaszállnék 
anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék, 
mindig fújnék, 
minden bő kabátba 
belebújnék  
nyári éjen 
fehér holdsütésben 
elcsitulnék 
jó anyám ölében. 

Ó ha csillag volnék, 
kerek égen, 
csorogna a földre 
sárga fényem  
jaj, de onnan 
vissza sose járnék, 
anyám nélkül 
mindig sírdogálnék.



Önkormányzati hírek
Szabadban égetés szabályai

Tisztelt balatonberényi ingatlan tulajdonosok!

Az élet és vagyonbiztonság, és a jelentős tűzvédelmi bírságok elkerülése érdekében kérem, hogy a
nyílt téri égetés szabályait a következők figyelembe vételével szíveskedjenek betartani.

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet értelmében Balatonberény
közigazgatási területén a hulladék nyílt téri égetése tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül,
ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. Lábon álló növényzet, tarló
és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM rendelet 606 § (1) bekezdése
alapján az avar, a tarló, gyep, a nád, és a növényi hulladékégetés – alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

Az OTSZ előírásai, amelyeket minden esetben be kell tartani:
 szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben

tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható legyen
 a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlen hagyni tilos, és veszély esetén,

vagy ha tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani
 a növényi hulladékégetés befejezés után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a

parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni
 a tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét

tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Kötelezően kiszabandó tűzvédelmi bírság (tehát nincs méltányossági lehetősége a
tűzvédelmi hatóságnak)

 tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100.000 Fttól – 1.000.000 Ftig
 tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a

tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200.000 Fttól  3.000.000 Ftig

A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik (parlagon hagyott, és gazzal benőtt
termőföldek) a tulajdonos, használó 60.000 200.000 Ftig terjed a tűzvédelmi bírság.

A tervezett tarló, nád, gyepégetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább
24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
8701 Marcali Templom u. 2. , Tel: (3685) 515280 Fax: (3685) 515280
email: Kat.Ved.Marcali@katved.gov.hu

A bejelentés tartalmazza:
 égetésre vonatkozó adatok (időpont tólig, pontosan behatárolható helyszín –utca, házszám,

helyrajzi szám)
 felelős személy adatai
 helyszínen tartózkodó telefonos elérhetőségei
 készenlétben tartott a tűz korlátozására, eloltatására használt eszközök,
 helyszínen tartózkodók létszáma,
 telefonon a kezdés befejezés időpontja, vagy esetleges elmaradása

Mestyán Valéria sk., címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S

2013. június 30án Balatonberény Község Önkormányzata rendezi a Berény nevű
települések találkozóját.

A rendezvény sikeres lebonyolításához önkéntes segítőket keresünk a lakosság köréből.

Jelentkezni lehet személyesen az Önkormányzat titkárságán, vagy a 85/377482
telefonszámon 2013. május 31ig.

Balatonberény, 2013.04. 26.
Horváth László sk.

polgármester



Önkormányzati hírek
F E L H Í V Á S

A Somogy Megyei Önkormányzat, a Somogyi Hírlap Szerkesztősége és a Szent Anna Borház ha
gyományőrző céllal megszervezi a

„Somogy megyei kistermelők és hobbi borászok
V. Megyei Borversenyét”

A megmérettetésre tisztelettel hívja mindazokat a kistermelőket és hobbi borászokat, akik adó
raktárral nem rendelkeznek. A versenyen a borokat a DélBalatoni Borvidék legnevesebb borászai
bírálják el, és ítélik oda az arany, ezüst és bronzérmekről szóló okleveleket. A legmagasabb
pontszámú borokból kerül kiválasztásra Somogy megye legjobb fehér, rosé, vörös kistermelői bo
ra.

A versenyre nevezni kizárólag Somogyban termelt fehér, rosé és vörös borokkal lehet, évjárat
megkötés nélkül. Direkttermő szőlőből készült borok nem nevezhetnek.

Borverseny helye: Szőlősgyörök Szent Anna Borház, Rekesz dűlő

Nevezés a minták leadásával egy időben és helyen:

2013. május 272829. 9.0017.00 óra
Szent Anna Borház, Szőlősgyörök, Rekesz dűlő

A mintákat a borbaráti közösségek is összeszedhetik és egyben is leadhatják.
A mintákat 0,75 l borpalackokban kell leadni, fajtánként 3 palackot. A palackon fel kell tüntetni
a termelő nevét, címét, telefonszámát, a bor fajtáját, a bor termelőhelyét, évjáratát.

Nevezési díj: 1.000 Ft + ÁFA fajtánként, melyet a minták leadásával egy időben kell a helyszínen
befizetni.

A borverseny – borkóstolóval és zsíros kenyér partival egybekötött ünnepélyes eredményhirdetése:
2013. június 6. 17.00 óra Lengyeltóti Művelődési Ház

A versennyel kapcsolatos tájékoztatást ad:
 Komáromi Ferenc 30/9972711
 Lábadiné Somogyi Márta 82/898246

Szőlősgyörök, 2013. április 22.
Szervező Bizottság

F E L H Í V Á S

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet
köztisztviselői munkakörben ellátandó

I D E G E N F O R G A L M I A D Ó E L L E N Ő R I
(kurtaxa ellenőri) álláshely betöltésére, napi 4 órás munkaidőben, 2013. június 15től
szeptember 15ig terjedő időszakra, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Balatonberény
községek közigazgatási területeire.

Az álláshely betöltésének feltételei:
 büntetlen előélet
 cselekvőképesség
 középiskolai végzettség
 magyar állampolgárság megléte.

Előnyt élvez:
 Pénzügyi szakirányú végzettség
 német nyelv ismerete, legalább társalgási szinten
 közigazgatási területén élés.

Az illetmény a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján kerül meghatározásra, és a
jutalék teljesítményhez kötött.

Jelentkezni lehet írásban, legkésőbb 2013. május 25ig Mestyán Valéria címzetes főjegyzőhöz
címzett ajánlott levélben.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző



Önkormányzati hírek
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Események
Balatonberényben alakult meg az Országos Polgárőr Szövetség Vízi Polgárőr
Tagozata
A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület szervezésében Balatonberény adott otthont a Vízi Polgárőr
Egyesületek I. Szezonnyitó és Felkészülési Értekezletének.
A rendezvényen, amelyet Horváth László polgármester nyitott meg, Bozsóky Ferenc, a Balatoni
Vízi Polgárőr Egyesület elnöke tartott előadást „A vízi polgárőrség helyzetéről, javaslat a 2013 évi
cselekvési program meghatározásához, és az Országos Vízi Polgárőr tagozat megalakításához"
címmel.
Az értekezletet megtisztelte jelenlétével Zámbó Péter,  az Országos Polgárőr Egyesület alelnöke és
itt voltak az ország más vizein dolgozó vízi polgárőrök (FelsőDuna, Balaton, Fertőtó, Tisza és
Velencei tó) képviselői is.
A hozzászólások után a jelenlévők az Országos Polgárőr Szövetség Vízi Polgárőr Tagozata megala
pítása mellett döntöttek. A tagozat elnökévé Kövér Gábort, a Tiszai Vízi Polgárőr Egyesület elnö
két választották.
A rendezvény a Balaton megkoszorúzásával zárult. www.balatonbereny.hu

Színházban jártak az ovisok
2013. április 16án a balatonberényi óvodások egy kedves ismerősnek köszönhetően a keszthelyi
Balaton Színházba látogathattak el, ahol a Hattyúk tava című előadást nézhették meg.
Köszönjük szépen az élményt és a felajánlást, valamint a helyi önkormányzat segítségét az
utazáshoz. Ifiné Bodó Erzsébet, tagintézményvezető

Falunap 2013
Talán a szeles idő volt az oka, hogy idén a megszokottnál valamivel kevesebben vettek részt a
hagyományos falunapon. Főleg a kisgyermekesek voltak aktívak, s a falu "apraja" volt a
leglelkesebb, s szép számmal voltak jelen a különböző ügyességi, gyorsasági és egyéb próbákon,
vagy csak játszottak, rajzoltak, pingpongoztak, fociztak önfeledten.
Különösen népszerűnek bizonyult a Horváth Zoltán  vezette íjászat, de a segítő civil szervezetek
mindegyike kitett magáért. Idén végre ismét volt elég jelentkező, így a Sárkány Kupa sem maradt
el. A nyugdíjasok és az ifik főztek, s természetesen minden elfogyott az utolsó morzsáig. Sajnos a
késő délután megérkező eső elijesztette a résztvevők nagy részét, ám úgy tűnt, hogy aki akarta, jól
érezte magát az idei falunapon. www.balatonbereny.hu

Verssel ünnepeltük a Magyar Költészet Napját
Négy korcsoportban összesen huszonkét induló vett részt a Balatonberényi Turisztikai Közhasznú
Egyesület által a Magyar Költészet Napja alkalmából meghirdetett szavalóversenyen.
A balatonberényi Művelődési Házban megrendezett eseményen előbb  Horváth
Péter alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a szavalók állhattak színpadra.
A háromtagú zsűrit bizony nehéz feladat elé állították a felkészült versmondók, hiszen valóban
magas színvonalú produkcióknak tapsolhatott a publikum. A szavalatok elhangzása után  amíg
a zsűri visszavonult –  Farkas Tibor, a nagykanizsai  Igricek  együttes alapítója magyar költők
megzenésített veseiből adott hangulatos, a nézőket láthatóan megérintő dalcsokrot.
Végül „felszállt a füst”, s a zsűri jóvoltából kialakult a végleges sorrend:

Nagycsoportos óvodás korcsoport:
1.Bán Gyöngy Beáta
2.Böröcz Melitta
3.Bogdán Petra
Alsó tagozatos korcsoport:
1.Orsós Gábor
2.Nyers Romina
3.Cser Szilvia

Felső tagozatos korcsoport:
1.Bán Antal Balázs
2.Brassó Sára és Országh Anna
3.Gyurecska Bianka és Óhidi Levente

Középiskolás és felnőtt korcsoport:
1.Druskóczi Tünde és Futó Levente

A rendezvény zárásaként Horváth Péter alpolgármester, a zsűri tagjaként köszönte meg a
versmondók és a felkészítők munkáját, majd  Osvald Bálint, a Turisztikai Egyesület elnöke a
zsűrinek mondott köszönetet.
Szerencsére immár hagyomány, hogy községünkben szavalóversennyel tisztelgünk a Magyar
Költészet Napja előtt, s reméljük, jövőre ismét Balatonberényben köszönthetjük környékünk
verset mondani szerető és tudó kicsijeit és nagyjait. www.balatonbereny.hu



Egészség tükrében
Kedves Olvasóim!

Az eddig írt témákat az Önök kérésére írtam és most, hogy ezt kimerítettem és nem kaptam újabb
kérést, hogy miről írjak, úgy gondolom, hogy egykét fontosabb, vagy gyakoribb betegségről adok
tájékoztatást. Amivel kezdeni szeretném, az a vérnyomás, és így a magas vérnyomás latinul
hypertonia, az alacsony vérnyomás, más nevén hypotonia. Szeretnék segíteni azoknak, akik
rendelkeznek vérnyomásmérő készülékkel, hogy mi a helyes vérnyomásmérés, hogyan tudunk
pontos mérést végezni.

A vérnyomás a vérkeringés fenntartásához szükséges: pontosabban a vérpálya központi és
környéki része közötti nyomáskülönbség. Röviden a vérnek az erek falára kifejtett nyomása.
A vérnyomás az életkorral változik ezért más egy gyermeknél és más egy felnőttnél:

• 1 éves korban  95/65 Hgmm
• 69 éves korban  100/65 Hgmm
• Felnőtt korban  110/65  140/90 Hgmm

Itt fontos megemlítenem, hogy napközbeni ingadozása is van, ezért senki se várja, hogy
gyógyszerrel vagy anélkül is a vérnyomásunk mindig állandó. Ennek az oka az, amikor a kezelő
orvosunk azt kéri, hogy általában azonos időpontban mérjük meg a vérnyomásunkat, mert így
lehet összehasonlítani és következtetést levonni a mérésekből.
Ebben a táblázatban benne van a normális és a magas vérnyomás, csak több fokozatban
összegyűjtve.

Méréskor két értéket kapunk, van egy magasabb és egy alacsonyabb érték ez mutatja meg a
vérnyomásunkat, és van a pulzus, az a harmadik, hogy 1 perc alatt mennyit ver a szívünk. Itt
meg kell említenem, hogy ez nem mindig pontos, mert ezt a gépek úgy kalibrálják ki a mért
vérnyomásból. De a pulzusszámunkat mi is könnyen megszámolhatjuk, csak fogunk egy órát,
kitapintjuk a pulzusunkat, számoljuk negyed percig majd felszorozzuk néggyel, mi így csináltuk a
gyakorlatban. A két különböző értéket próbálom képpel is szemléltetni, hogy hogy is van ez.



Egészség tükrében

Mérésről pár szót:
Minden vérnyomásmérő eszköz alapvetően az alábbi részekből áll: a mandzsetta, ami rendszerint
tépőzárral rögzíthető a karon. Az ebbe pumpált levegő nyomása fejti ki hatását az érfalra, és az
eret a felkarcsonthoz szorítva állítja meg a vér áramlását. A vérnyomásmérő pumpájának
segítségével hozzuk létre a méréshez szükséges nyomást. Így zárja el az artériában a keringést,
majd a nyomás csökkentésekor a pulzus megjelenése (szisztolés vérnyomás) és ismételt eltűnése
(diasztolés vérnyomás) jelzi az aktuális vérnyomás értékét. A nyomásmérő egység a hagyományos
vérnyomásmérőkön higanyos, ez van a kórházakban és általában a rendelőkben, de ma egyre
inkább az elektronikus mérőátalakítóval ellátott készülékek terjednek el, és 0300 Hgmm nyomás
mérésére képesek.
A mérés helye lehet:

 A felkaron: tartósan magas vérnyomás, cukorbetegség, vesebetegség, ödéma, érszűkület,
érelmeszesedés esetén a vérnyomást mindig a felkaron kell mérni!

 A csuklón: előnye, hogy kisebbek, mint a felkaros mérők, valamint túlsúlyos, kövér egyének
is használhatják, hisz a túlsúly kevésbé van hatással a csukló átmérőjére. A legfontosabb
probléma a csukló szívhez viszonyított elhelyezkedése, ezért ügyelni kell arra, hogy a szívvel
megegyező magasságba emeljük, különben a hidrosztatikai nyomás 2030 higanymilliméterrel is
meghamisíthatja a mérést.

 Az ujjon elhelyezett mérő a vérvolumen, illetve áramlásváltozás alapján méri a vérnyomást.

A helyes vérnyomásmérés szabályai

A vérnyomásmérés időpontja és gyakorisága alapvetően rajtunk múlik. Érdemes azonban kikérni
a kezelőorvos tanácsát is arról, hogy a terápiás döntések meghozatalában, mely napszakokban és
milyen gyakorisággal mért eredmények bírnak a legnagyobb jelentőséggel.
Érdemes mindig ugyanabban az időpontban mérni, hogy az egyes értékeket lehessen mihez
hasonlítani. Különbségek lehetnek a munkanapokon és szabadnapokon mért eredmények között
is.
A jobb és a bal karon végzett mérések eltérő vérnyomásértékeket eredményezhetnek. Első
alkalommal érdemes ezért mindkét karon kipróbálni, és amelyik karunkon nagyobb értéket
kapunk, utána már azon mérjük.
A helyes vérnyomásmérés technikája:
1. A mérés előtti 30 percben ne fogyasszunk kávét, alkoholt, ne cigarettázzunk és ne sportoljunk.
2. A mérést nyugalomban, több perces pihenés után végezzük el.
3. Lehetőleg a felkarunkon mérjünk.
4. Rövid ujjú felsőben, vagy a hosszú ujjú inget kigombolva, lazán feltűrve végezzük el a mérést.
5. Üljünk le egy asztal mellé, karunkat helyezzük az asztalra és lazítsuk el. A hátunkat
támasszuk meg, lábainkat ne keresztezzük.
6. Megfelelő méretű mandzsettát használjunk (a nem megfelelő méret téves értéket eredményez).
7. A vérnyomásmérő leeresztett mandzsettáját a karon húzzuk szorosra, de ne túlságosan
szorosra (két ujj még beférjen a mandzsetta és a kar közé).
8. A vérnyomásmérő mandzsettáját helyezzük a szív magasságába.
9. Mérés közben ne mozogjunk, és ne beszéljünk.
10. Ha rendszeresen magasabb az első mérés eredménye, akkor érdemes megismételni a mérést
12 perc múlva és ennek az eredményét feljegyezni.
A mért értékeket jegyezzük fel egy vérnyomásnaplóba. A mérési naplóból ne hagyjunk ki
értékeket, ne kerekítsük.
A kapott értékek mellett jegyezzük fel a mérés pontos időpontját, a mérés körülményeit (pl. fizikai
aktivitás után, idegeskedés, stb.), és az esetleges panaszokat.
Ez azért fontos, mert így a kezelő orvosunk vagy akár saját magunk is vissza tudjuk nézni, mikor
mit mértünk.

Király Ildikó



Interjú

Beszélgetés Horváth Lászlóval, Balatonberény polgármesterével, az Aranyhíd
Fesztivál Szövetség elnökével ….
Írta: Vágó Zoltán 2013. április 16. (kedd) www.marcaliportal.hu

Hatodik éve létezik az Aranyhíd Fesztivál Szövetség. Balatonberény, Balatonkeresztúr,
Balatonmáriafürdő, és Marcali Önkormányzatai által létrehozott kulturális szövetség, igyekszik
közösen meghirdetni, a rendezvényeit, segítve egymást és hát persze a vendégeket. Négyévente új
elnököt választanak, és ez évtől Horváth László, Balatonberény polgármestere lett a Szövetség
elnöke. Irodájában kerestem fel és a Szövetségről, a nyári szezonról kérdeztem. A beszélgetésünk
második felében persze szóba került Balatonberény is.
Elsőként a múltról szeretném kérdezni. Milyen tapasztalatai vannak az elmúlt öt évről?
Nagy lendülettel indult ez a kezdeményezés, kezdetben nagyon sok tag lépett be. Több
önkormányzat is jelezte a részvételi szándékát. Amikor viszont eljött a konkrét cselekvés ideje,
úgy csökkent a résztvevők létszáma. Részben anyagi okok miatt, a civil szervezetek több esetben
nem fizették meg a tagdíjat, illetve a korábban tag önkormányzatok túlzónak tartották azt az 50
100 ezer forint tagdíjat. Sajnos többen kiváltak.
Újraszerveződött két évvel ezelőtt a Szövetségünk, és reméljük, hogy azok a tagok akik a kezdetek
óta aktív tagjai a Szövetségnek (Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, és Marcali)
tovább viszik ezt a jó kezdeményezést.
Nem csak azokat a programokat szeretnénk tovább vinni, amelyek évrőlévre szerepelnek a
programkínálatunkban, hanem távlati terveink között szerepel, hogy az egyesület egy kicsit
terjeszkedjen. Szeretnénk nyitni Balatonfenyves irányába, és szívesen várunk további civil
szervezeteket, egyesületeket.
Mi komolyan gondoljuk a szövetségünk nevében szerepelő híd szót. Szeretnénk egy hídként
átívelni a települések közötti fizikai távolságot, programjainkat egyeztetni, közösen meghirdetni, a
vendégeink javára. Célunk a már meglévő kapcsolatainkat tovább erősíteni.
Több hagyományos nagyrendezvény lesz idén – Keresztúron a Fúvóstalálkozó, Márián a
Máriai Napok, Marcaliban a Fesztivál – ezeken kívül idén Balatonberény rendezi a Berény
nevű települések találkozóját. Arra kérem, tájékoztassa olvasóinkat a rendezvényről.
Valóban június 30–án lesz egy ilyen találkozó, ami egyúttal a kistérségi szezonnyitó rendezvény is.
2013–ban ezen a napon rendezzük meg a Berény nevű települések találkozóját. Tizenhárom
Berény nevű községet látunk vendégül, mintegy 600 fővel az előzetes jelentkezések alapján. A
napokban tartottunk egy megbeszélést munkatársaimmal, ezzel kapcsolatosan. Szeretnénk ezt a
rendezvényt „flottul" lebonyolítani, és nagyon szeretnénk azt, hogy az idelátogató vendégeink jól
éreznék magukat nálunk. Színes programokat fogunk kínálni, a fő műsorszám az a Rajkó
Zenekar lesz este hat órakor, de lesz vitorlázási lehetőség és sok más már megszokott, de kedvelt
program is szerepelni fog a kínálatban.
Természetesen a települések is hozzák magukkal a kulturális csoportjaikat, akik fellépéseikkel
nagyon színes programot kínálnak az idelátogatóknak és vendégeinknek.
Mielőtt megfeledkeznék róla, feltétlenül elmondanám, hogy ekkor van a faluban a búcsú is, ami
talán ma már nem akkora rendezvény, mint az korábban volt, de fontos eseménye
településünknek!
A rendezvény maga a sportpálya melletti parkolóban lesz, és hát elég jelentős költségekkel jár,
mert kell készülnünk arra az esetre is, ha rossz idő van. Nekünk nincs sportcsarnokunk ahol 600
embert eltudunk helyezni, ezért sátrakat kell bérelnünk. Mielőtt megkérdezné, a rendezvény közel
2,5 millió forintba fog kerülni.
Egynapos rendezvényről van szó, délelőtt 10 órakor kezdődik a kistérségi települések
bemutatkozásával, várjuk a településeket, hogy minél többen jöjjenek el hozzánk.
Milyen nyár lesz a programok szempontjából?
Igyekezünk minden hétvégére szervezni valamilyen rendezvényt, és ahogy már említetem, idén
nyáron is lesznek nagy fesztiválok. Balatonkeresztúron a Fúvószenekari Találkozó,
Balatonmáriafürdőn a Máriai Napok, Marcaliban pedig a „Tradíció és folk" címmel lesz fesztivál.
Nálunk hagyományosan az augusztus 20–ához kapcsolódnak a főprogramok. Már most hívom a
kedves olvasóinkat 19–én este a hagyományos tűzijátékunkra.
Ha megengedi, akkor kihasználom az alkalmat és egy kicsit Berényről is kérdezem.
Balatonberény évekig „szenvedte" egy komoly adóság terheit. Mi a helyzet most, vane már
lehetőség a fejlesztésekre?
Én két évvel ezelőtt falugyűlésen egy felszólalással kapcsolatosan említettem, hogy a múltról
akkor beszélek utoljára ... azóta én nem is hivatkoztam erre. Akkor is és most is azt gondolom,
előre kell nézni, nem kell a múlttal foglalkozni.



Interjú
Örvendetes tény, hogy a kormány átvállalta a település adósságát, ez esetünkben 67 millió forint
volt. Ez az adóság a régi, örökölt perek – orvos per, a jegyző per, illetve a pedagógus perek  miatt
volt. Ezeknek a kötelezettségek a tőke és kamattartozásai adták össze azt a 67 millió forintot,
amit most konszolidáltak.
Idén már van arra lehetőségünk, hogy fejlesszünk is a faluban. Én 2006. óta vagyok
polgármester, és hát arra még nem volt példa, hogy a pénzügyes azzal keresett volna meg, hogy
van szabad pénzeszközünk, amit érdemes lenne lekötni néhány hónapra ... Őszintén mondom
meg is lepődtem a kérdés hallatán ... nem ehhez voltam szokva.
Na de a konkrétumok: az Adyköz aszfaltozását már meg is rendeltük, a volt Határ Csárda előtt
szélesíteni kell a kerékpár utat, szeretnénk egy járdát építeni a vasútállomástól a stranddal
szembeni buszmegállóig. Tervezzük a Bokrosi úton  hegyi út – egy 1,7 millió forintos javítást. A
Település Üzemeltetési Kft.nek szeretnénk gépet vásárolni 10 millió forint összegben, tervezünk
kisebb javítási munkákat, vásárolni fogunk egy kismotort az ügyintézőknek. Ezek apró dolognak
tűnnek, de végre ilyesmire is tudunk gondolni.
Milyen pályázatok vannak jelenleg folyamatban?
Tavaly ősszel adtunk be egy turisztikai célú KEOP pályázatot 220 millió forintos pályázat volt
„Legendás Balaton" néven, sajnos az irányító hatóság azt közölte velünk, hogy „rejtett parti
sétány" van a pályázatban és ezért elutasították, ugyanakkor meglepődve olvastam a nyertesek
névsorában, hogy parti sétány bővítésére egy városi önkormányzat nyert 220 millió forintot ...
Vannak egyenlők és egyenlőbbek ... Mi újra be fogjuk adni ezt a pályázatot.
Van egy LEADER –es pályázatunk játszótér építésre, ha igaz ez a héten kerül elbírálásra. Most
nyújtottunk be egy 47 millió forintos pályázatot a közvilágítás korszerűsítésére, ledes lámpákra
kívánjuk cserélni a meglévőket.
A DélBalatoni vasút fejlesztés érinti annyiban a településünket, hogy tudomásom szerint nem
duplázzák meg a pályát , a gyalogos és a közúti átjárókat fogják megújítani, illetve a lakosság
kérésére egy új vasúti gyalogos átkelő épül majd a község nyugati részén, valamint a pályához
közeli nyaralók lesznek zajvédő fallal elhatárolva. És hát abban is bízunk, hogy a pályatest
rekonstrukciójából kikerülő bazaltkő zúzalék segítségével rendbe tudjuk tenni a hegyi utakat.
2012–ben már sikerült 1000 m3 kőhöz jutnunk, de hát nagy a berényi szőlőhegy!
Milyen szezont vár Balatonberény 2013 –ban?
Az elmúlt évi szezon nekünk nagyon jól sikerült. 2012 –ben majdnem 50% al nőtt a „kurtaxa"
bevételünk. Balatonberényben kereskedelmi szálláshely nincsen. Valamennyi nagyobb üdülő
bezárt, a Korona étteremben van 10 szoba, ennyi az összes kereskedelmi szálláshely. A
nyaralóknál, házaknál van kiadó szoba. Sokan jöttek, a vendégéjszakák száma majdnem
megduplázódott, reméljük azt, hogy 2013 –ban ennél is jobb eredmények fognak születni.
A Balaton regenerálódott, a vízminőség kiváló. Mi ahogyan eddig is úgy idén is tisztán tartjuk a
községet, virágot ültetünk és mosolyogva várjuk az idelátogatókat.
Alakult egy Településüzemeltetési Kft. Balatonberényben ..
Már 2012. márciusában megalakítottuk. Rendeztük ezzel minden a település üzemeltetéséhez
kapcsolódó feladatot. Ekkortól került vissza az Önkormányzathoz a Községi strand működtetése,
egy külön személyt bíztunk meg az Erdei iskola és strand működtetésével, és 2013. január
elsejével pedig alapítottunk egy nonprofit Kft–t a település üzemeltetésére. Azt várjuk, hogy
hatékonyabb legyen a tevékenység.
A Balaton parti települések egyik nagy problémája a bezárt, kihasználatlan volt üdülők
kérdése. Itt Berényben is van több ilyen üdülő. És van egy nudista strandja is Berénynek ...
bár erről mostanában alig hallani. Létezik még?
Öt éve a BALATON TURIST üzemelteti a naturista strandunkat, hamarosan sor kerül a szerződés
megújítására. Sokat fejlesztett a bérlő, de mi szeretnénk, ha a hátralévő öt évben folytatná ezeket
a fejlesztéseket. A vendégéjszakák számában volt némi növekedés, de úgy látom egy kicsit
visszaesett, vagy stagnál az érdeklődés. Ez egy bizonyos rétegnek a nyaralási szokása, de minden
bizonnyal vannak feladatai bérlőnek a népszerűsítésben.
Nagy üdülők ... A Vas megyei gyermeküdülő egy darabig zárva volt, most az Erzsébet tábor
programban megint üzemel. A volt Hotel Beach a régi OKISZ üdülő esetében sajnos nincs előre
lépés. A honvédségi üdülőt még mindig nem kaptuk tulajdonba, Hende Csaba miniszter úr másfél
éve lemondott az üdülő kezelési jogáról. A lemondással kapcsolatban nekünk törvény adta
kötelességünk volt a Kormány elé terjeszteni a visszaadási kérelmünket a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrtn keresztül ... most már majdnem két éve ott van. Az év elején lett új vezetése a
Zrt–nek. Az igazgató úr értesített bennünket, hogy szeretné a folyamatban lévő kérelmeket
elbírálni, ezért kérte a kérelem megújítását, mi ezt megtettük. Most április 15–e van és döntés
még nincs.
Köszönöm a beszélgetést! Sikeres szezont kívánok!



Emlékeim

(Régi szokások)

Szent György (április 24.) a kikelet ünnepe. Ekkor a tél idején istállóban tartott jószágokat
kihajtották a zöldellő legelőre. Megkezdődtek a tavaszi munkák a földeken.

Május 1je munkaszüneti nap volt. Az egyház a Munkás Szent Józsefet ünnepli ekkor. Ezen a
napon szokásban volt a májusfa állítása. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. Az
erdőn már április 30án estefelé jó magas, lehetőleg vékony, lombos fát választottak. Ezt aztán
késő este, vagy éjszaka kifűrészelték. A törzsét megtisztították az ágaitól, és csak fent hagyták
meg a lombját. Meztelen kocsin (nincs oldala), vagy vállon hozta 45 férfi haza az erdőről. Mindig
akadt legény, aki ezt kezdeményezte, és megbeszélték, hogy melyik nagylányos házhoz állítják fel
az éj leple alatt. Fel szokták díszíteni: különböző színű krepp papírokkal, aztán fehér üvegben
bort töltöttek, és felkötötték a fa ágára, vagy 12 üveg sört, a későbbi időkben pedig pezsgőt. Ezt,
aki ügyes volt, felmászott a csupasz törzsön, és ha elérte, az övé lett az ital. Ezen kívül
közintézmények elé is szoktak állítani. Tán legutóbb itt a Kossuth téren volt állítva májusfa, de az
utóbbi években nem emlékszem, hogy e szokás folytatódott volna.
Amint írom, május 1je munkaszüneti nap volt. Tilos volt dolgozni, még a mezőgazdaságban is.
Kényszerpihenőt kellett tartani. Zenés ébresztőt tartottak itt Berényben. Édesapám, mint községi
előfogatos, minden utcát bejárva, szódásék (Darvas Ferenc szikvíz gyáros) lapos kocsiján vitte a
zenészeket, akik nagyon szép számokat játszottak. A másik kocsin pedig a nagylányok voltak, és
végig a falun énekeltek. A község vezetői: a bíró, az esperes, a kántortanító, stb. háza előtt
megálltak, ahol külön nekik szóló zenét játszottak. A ház népe pedig kijött, és megkínálták őket.
Általános volt az egy kupica pálinka, (volt ahol egy vizes pohárral hoztak ki a kocsisnak) kisfröccs,
esetleg sütemény.
Délután aztán gazdag program volt a futball pályán, külön az iskolások, és külön a felnőtt ifjúság
számára. Ekkor volt a zsákban futás, lángos evés, mely zsinórral fel volt kötve egy rúdra (a lángos
belsejébe bele volt már nyersen dagasztva egy 2Ftos), melynek a közepében – evés közben – meg
kellett találni a pénzt. Az győzött, aki a pénzt evés közben megtalálta. Ezekre a május elsejékre
visszagondolva az én, és tőlem idősebb generációk egyik kedves emléke, mert az egész falu együtt
volt, együtt ünnepelt, összetartottak az emberek.

Szent Flórián ünnepe május 4e. A község fogadott ünnepe. A fogadott ünnep népies vallási
szokásból ered. A természeti csapások, valamint katasztrófák idején egyegy szenthez, vagy
Istenhez fohászkodtak segítségért. Kis falunk sem volt mentes a negatív hatásoktól. Éppen ezért,
akár csapás érte a falut, vagy éppen elkerülte, fogadalmat tettek. A régmúltban a „Durugában”,
ma Petőfi Sándor utca, több ház leégett, sőt a Fő utcában (Kossuth Lajos u.) is. Ekkor tették
fogadalmi nappá a berényiek ezt a napot.

Május 10e a „Madarak és fák napja”. Ezt a napot nem az iskola falain belül töltöttük. Az 1950es
évektől a helyi általános iskola diákjai elmentek a kiserdőbe. Ott a tanító vezetésével különböző
játékok, és vetélkedők voltak, és ismerkedtünk a természetben található madarakkal és fákkal.

Húsvétvasárnap után 7 hétre van Pünkösd, (Május 10.  Június 13. között) a húsvéthoz
alkalmazkodó kétnapos ünnep, de mozgó ünnepnek is nevezzük. Itt a falunkban pünkösddel
kapcsolatos szokás nem volt. Nem volt divat a pünkösdjárás. A régi öregek azonban azt szokták
mondani a lányoknak, hogy a pünkösdi harmatban jó megmosakodni, mert akkor olyan pirosak
lesznek, mint a pünkösdi rózsa. (Folytatása következik.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató



A KALOT és a KALÁSZ Balatonberényben
Ezen az alakuló ülésen az egyenruhájukat illetően is döntés született. Sötétkék rakott alj, fehér
blúz, a nyakukban vékony szalag. A berényieknek kötényük nem volt. A hajukban vékony
égszínkék selyem szalagot kötöttek. Ez a fényképen jól látszik.

Majd 1941. január 12én is szólt a KALÁSZ lányok számára hirdetés: „Kedden a 6 órai vonattal
érkezik hozzánk a KALÁSZ egyesület központi titkára Nagy Erzsébet. A leányainkkal de. 9
órakor mintagyűlést tart az iskolában. Kérem, hogy leányaink lehetőleg mind jelenjenek
meg. Ekkor már 42 tagja volt az egyesületnek. Ugyancsak Ő, ugyancsak kedden du. 2
órakor az iskolában az édesanyákkal is akar beszélgetést tartani, azért az édesanyák du. 2
órára jelenjenek meg az iskolában.”
Az egyesület főtitkára – Nagy Erzsébet – megtisztelte falunkat, és a jelzett napon 1941. január
14én (kedden) „mintagyűlést” tartott leányainkkal az iskolában. Ugyancsak ezen a délutánon a
főtitkár az édesanyákkal is megbeszélést tartott. Számukra még ez évben bentlakásos
lelkigyakorlat volt a „Hunyady kastély”ban. Ilyen lelkigyakorlat volt a KALÁSZ lányok részére
1941ben, melyet Dr. Csertő Antal pápai tanítóképzős hittanár vezetett. A leányok vittek
magukkal élelmet, és három napig a „kastélyban” voltak: április 789én. A templomban pedig a
férfiaknak volt, és szerdán 18,45kor kimentek a leányokért, s körmenetileg jöttek be a
templomba, ahol még meghallgatták az utolsó szentbeszédet. A szentmisét a KALÁSZ lányok is
minden nap a templomunkban hallgatták. Emiatt a templomban lévő lelkigyakorlatos hívek
körmenetileg kimentek mindig a kastélyba a lányokért és a „Tanárok” utcán (ma Irányi Dániel
utca) keresztül jöttek vissza a templomba.

A KALÁSZ lányok ünnepélyes seregszemléje Balatonkeresztúron volt 1941. június 22én. Ezen a
berényi KALÁSZ lányok is részt vettek. (Lásd: fénykép) Húsz község képviseltette magát. A
rendezvény egész napos volt. Az ünnepélyes seregszemlén a Püspök úr is ott volt, aki a szentmisét
mondotta. A KALÁSZ lányok nagyon szép énekkel köszöntötték érkezését. A seregszemlén a
berényi KALÁSZ lányok nagyon szépen szerepeltek. (Folytatása következik.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató



Balatonberény híres vendégei I.

/Nevet adunk a kultúrházunknak?/

Lelkesen újságolta falunk egyik választott vezetője, hogy nevet adunk Balatonberény
Művelődési Házának. Már mondta is a javaslatot (döntést?), hogy ki lesz a megtisztelt személy,
akiről elnevezzük a berényi kultúra központját.

Ezúton teszem közzé a témával kapcsolatos véleményemet és javaslataimat.
I. Egy még élő embernek, politikusnak nem szokás nyilvános emléket állítani, mégha van is

irodalmi munkássága, ami a közkultúrához kapcsolja. Hacsak nem alkotott a hazáért, a népért, a
művészetért, a tudományért stb. olyan kimagasló teljesítményt, ami elévülhetetlen, amit halála
után sem őröl fel az Idő vasfoga.

II. Falunk egyetlen kulturális intézményének javasolt névadójáról meg kell kérdezni a
lakosság nagy nyilvánosságát is!

III. Szerintem meg is osztható a Művelődési Ház és benne külön a Könyvtár elnevezése, hisz
két olyan, a nemzetközi irodalomban is rangos író járt (élt) és alkotott Balatonberényben, akikre
büszke a magyar irodalomtörténet. Ők: Németh László és Hamvas Béla.

Javaslataimhoz kapcsolva elöljáróban megjegyzem:
 Nyilvánvaló, hogy falunk leghíresebb vendége Bartók Béla volt, aki a zenében világhírű

értéket alkotott. Egyetértek viszont azzal az ellenvetéssel, hogy róla van már utcánk elnevezve,
továbbá emlékmű és emléktábla őrzi berényi tevékenységét. Tehát őt már megörökítettük, bár az
évfordulókról még az iskola működése idején sem volt rendszeres oktató – nevelő megemlékezés!

Ezt a két nevet, e két magyar irodalmi szellemóriás nevét fontos, sőt kötelező tudatosítani
falunk lakóiban.

Németh László író (tanár és orvos), született 1901. Nagybányán (Erdély), meghalt 1975ben
Budapesten.

„A 20. századi magyar irodalom meghatározó szellemiségű alkotója. Életműve a műfajokat
tekintve is gazdag: írt tanulmányt, kritikát, esszét, regényt, drámát, önéletírást. Kritikusként és
esszéíróként a népiség ideológusa… Regényei: Gyász, Iszony, Égető Eszter, Irgalom, Emberi
színjáték.”4

Marzsó Hermin néni személyesen beszélte el 2003ban, hogy a Hertelendy villát – ami ma a
volt Baranyai Gyermeküdülő egyik elhagyatottan álló épülete – az ő nagyapja, Hertelendy Béla
építtette. Egyetlen leányát, Irmát (Hermin néni édesanyját) Marzsó Tibor katonatiszt vette
feleségül. Négy gyermekük született. Az apa nem akarta, hogy Lóránt nevű fia (sz. 1907) katonai
pályára lépjen, ezért kereskedelmi iskolába íratta. Az viszont nem ment neki, ezért hívták,
fogadták mellé 1925 nyarára az akkor egyetemista (medikus)
Németh Lászlót házi tanítónak.

Később a neves író így ír erről a Homályból homályba
című önéletírásában a 267. oldalon: „….Pestről ők Győrbe, én
Balatonberénybe tartottam. Egy tábornoknak a bukott fiát
kellett németre és franciára tanítanom. Reggel a fiúval
vágtam a németet, délután az öreg generálissal fűrészeltük a
fát, közben fürödtem természetesen. A szobám a padláson
volt, a padló deszkái közt, a fölvivő falépcsőről egy levelet
könnyen föl lehetett a szobámba dugni. Volt egy fiatalasszony
a családban, az mindig ezen az úton adta föl az Ella leveleit. –
Laci, ég a szobája – kiáltotta azután alulról. S én büszkén
mosolyogtam vissza. Ők is láthatták, hogy komoly szerelmi
levelezésben állok egy lánnyal. …”1

Javaslom tehát, hogy a balatonberényi Könyvtárat
Németh Lászlóról nevezzük el.

A Hertelendy villa részlete. A padlásszoba ablaka is látható, ahol Németh
László lakott.



Hamvas Béla író, filozófus. (szül.: 1897. Eperjes (Felvidék), meghalt 1968. Budapest).
Trianon után a családot kiutasították Szlovákiából, így tanulmányait Budapesten folytatta.
Irodalmi és tudományos munkássága az emberi lét, az életöröm, a mélylélek filozófiája. Életútja
megpróbáltatások sorozata: Orosz frontvonal (katona – szökevény) rejtőzködés, halálfélelem, majd
a háború után mellőzés, kisemmizés. Évekig paraszti munkát végez, majd raktáros különböző
erőműveknél.

Közben folyamatosan írja magas szintű esszéit, filozófiai munkáit, amik természetesen nem
jelenhettek meg. A 20. század második felének legjelentősebb szamizdat írója.

A II. világháború befejeztével 1945 nyarán merészkedik elő több hónapos rejtekhelyéről.
Elgyötört, fényre, szabadságra kiéhezett lélekkel egyenesen Balatonberénybe utazik. Itt egy
„rövid” vakáció alatt – szinte egy lélegzetre – írja meg A bor filozófiája című remekművet. A könyv
137. oldalán ezt olvashatjuk: „…Most az egyik legszebb bormeditációmról szeretnék beszélni. A
berényi kertek között történt, a pince mellett, a nagy diófa alatt ültem a kőpadon, és kiláttam a
tóra. Szemben a Badacsony, a Gulács, a révfülöpi dombok és Szigliget. Forró délután volt. Egész
délelőtt fürödtem, aztán ebédeltem, és kis pihenés után kijöttem ide olvasni. De a könyv
mellettem feküdt érintetlen, és csak bámultam a nyarat. A tőkéken a szőlő már érlelődött. Ez
rizling. Az ott szilváni. Amaz otelló. Burgundi, mézes fehér, portói, milyen különös, gondoltam
akkor, hogy ez a sok inkognitó jelenés, ez mind Egy, de értéke éppen abban van, hogy mindegyik
csak utánozhatatlanul önmaga és semmi más.”2

Az elmúlt években sokat nyomoztam, hol és kié lehetett a Bokrosi – dombon az a pince
diófával és kőpaddal? Vajon kinek a vendége volt Hamvas Béla 1945 nyarán Balatonberényben?
Nyomozásom ezideig eredménytelen.

Ezúton is kérem tisztelettel a cikk elolvasóit, ha valaki ez ügyben bármilyen információval
bír, szíveskedjen azt velem megosztani!

A fentiek alapján indokoltnak tartom, hogy a Balatonberényi Kultúrház vegye fel Hamvas
Béla nevét!

Hiszem és remélem, hogy javaslataim egyetértésre találnak a balatonberényi lakosság
körében.

Tóth Lajosné
Felhasznált irodalom:

1. Németh László Homályból homályba. Magvető és Szépirodalmi Kiadó. 1977.
2. Hamvas Béla: A bor filozófiája. EDITIO M.
3. Szél Ágnes: In memoriam Hamvas B. 14. kép Panoráma Kiadó
4. Magyar Nagylexikon: 9. és 13. kötet

Kilátás a Balatonra, a balatonberényi szőlőhegyről (Szél Ágnes felvétele)3



Legendák
A csodatevő tó

Nagyhatalmú úr volt Gersei Pethő Gábor, sok birtokkal. Keszthely környékét érezte igazi
otthonának. Tátika volt a nagyúr fészke, de Keszthelyen is állt két háza. Országvilág tudta,
hatalmas vagyonán kívül ritka kincset őriz a várában, tündérszép leányát. Elrejtette mindenki
elől. A kis Klára bénán született, s nem tudtak rajta segíteni még a bécsi felcserek sem. A
tudomány kudarca után javasasszonyok próbálkoztak, de eredménytelenül. Az idő múltával
beletörődött, hogy nincs segítség, bánatát elrejtette a világ elől. Pedig a kislány lelke nem volt
beteg. Fiatal szíve vágyott a vidámságra, szerette az életet, s nem is gondolt annyit a betegségével,
mint apja ura. Ezer örömet talált nótákban, könyvekben. Legjobban a vár alatt elterülő tájat
szerette nézegetni. Pethő Gábor elhatározta még szélesebbre tárja előtte a nagyvilágot. A torony
falára madárfészekhez hasonló, csupa ablak kilátószobát ragasztatott. A soktornyú Sümeg vára
mögött látszott a Somló két válla, de ragyogó kilátás nyílt a Halápra, mellette a Hegyesd kis
kúpjára, a cukorsüveg alakú Gulácsra, a hatalmas Badacsonyra, s a híres csobánci várra. A
ködös messzeségben az egyik hegynyereg mögött ott csillogott a Balaton, s látszottak a somogyi
dombok körvonalai is.

Rezi Sándor a csobánci vár ura, haragosa volt Pethő úrnak, apáról fiúra szállt az
ellenségeskedés már hosszú ideje. Rezi Sándor a billegi erdőben lovagolt, mikor hirtelen zajra lett
figyelmes. Ágak törtek, valaki segítségért kiáltott. Sándor a fegyveréhez kapott, tölcsért formált a
kezéből: Hahó! Erre!  kiáltotta. Szakadt ruhás, halálsápadt öreg pásztor bukkant elő, nyomában
egy vadkannal. Az első nyílvessző az állat két szeme közé fúródott, a második a nyakszirtjét
találta el. – Hívj segítséget öreg, s vidd haza a vadkant! Ha megkérdezik, honnan van, mondd,
Csobánc urától kaptad a vadászzsákmányt. Haza indult, s meglátta Tátika tornyán a „
madárfészket”. Azt hitte álmot lát, az ablakból aranyhajú lány nézett le rá. Attól a naptól
megváltozott az élete, csak a lányra tudott gondolni. Aztán elhatározta magát, felkeresi a család
régi ellenségét, s megkéri lánya kezét. Tátika várura iszonyú haragra gerjedt, de az úr, akkor is
úr, ha ellenséggel áll szemben. – Vőmnek férfit kívánok, nem poétát! Ülj az asztalomhoz, s elválik,
mire megyünk egymással. Ettek, ittak hajnalig, az ifjú állta a sarat. – No, Rezi Sándor, most
nyeregbe szállunk, meglátjuk, ennyi ital után bírode a kardot.  Másfél óra múlva sem tudta
kiütni az ifjút. – Látom, fiam, ember vagy a javából, s bírod a test próbáit. De a szenvedést is
bírode, Sándor? A lányom, akiért eljöttél, béna! Visszaadom a szavad lovag, eredj utadra!
fátyolosodott el Pethő szeme. – Soha! Nekem ígérted. Ha beteg, hát bénán viszem el magammal!
felelt Rezi. Megtartották a kézfogót, s a csobánci várúr is Tátikán maradt a menyegzőig. Egy reggel
szokatlan zajra ébredt, az őrség hadnagya egy öreg parasztot akart elzavarni, aki őt kereste.
Azonnal lesietett, az egregyi pásztor volt az, akit megmentett a vadkantól. – Segíteni szeretnék a
mátkádon uram! Ne nevess ki! A doktorok könyvekből szedik a tudományukat, nekünk, szegény
embereknek, magunknak kell megkeresni az orvosságot. Jer velem! – kérlelte. Mocsaras, lápos,
tőzeges elhagyatott részre vezette. Az óriásfenyők és égerfák közt furcsa, zöldes színű víztükör
csillogott. – Csodatevő víz ez, uram! A vénasszonyok úgy mesélik, az ördög szántott itt valamikor,
kénköves szagot áraszt még most is, s télen, nyáron egyformán meleg a vize. Figyelj csak! 
Szétnyílt a bozót, s egy szarvasbika lépett a vízbe. – Három hete figyelem, először úgy húzta a
lábait, most meg milyen kecsesen lépked. Ezért hívtalak ide, talán a te mátkádon is segít! Nagyon
sokan meggyógyultak már itt, emberek és állatok egyaránt.

Hihetetlen gyorsasággal nőtt ki a földből Klára cölöpökre épített hajléka. Aztán megtörtént a
csoda! Egy nap lélekszakadva vágtató küldönc hozta a hírt, Klára nehezen és botladozva, de jár!
Három hét múlva, botra támaszkodva, de a saját lábain ment üdvözölni apját és kedvesét.

Pethő Klára faragott fürdőháza régen eltűnt. Hévíz utcái már Egregyig érnek. Az öreg pásztor
faluja elpusztult a török időben, csak temploma maradt fenn. Betegek ezrei keresik fel a
csodatevő tavat minden évszakban.

Lipták Gábor nyomán Csiri



Múltidő
Hévíz

A meleg vizű tó forrásai – a Balaton keletkezésével egy időben – mintegy húszezer évvel ezelőtt
törtek fel. A fürdő fejlesztésének elindítója Festetics György volt. Hévíz „csudatévő erejét” az itt
lakók tapasztalják először. A minden haladást pártoló gróf földmérőket szerződtet, csatornákat
ásat a Keszthelyi Bozót mocsárvizeinek elvezetésére. A tőzeges talajba levert oszlopokra
fakeretekbe rakják a fürdőépületeket, melyeknek közeit téglákkal tömik ki. A kert sétálóútjai alá
is először faragott cölöpöket vernek, aztán rőzsekötegeket helyeznek rájuk, végül földdel és
murvával feltöltik. A mocsaras talaj megkötése, s azon növényi kultúra teremtése Festetics egyik
nagy műve.

Az első fürdőszabályzat szerint a Feredőházak közül „az Iső és IIdik egyedül az Úri renden
levőknek és érdemesebb személyeknek számokra rendeltettek, a IIIdik Feredő a köznépnek
hagyatik, úgy, hogy abban mindenkor a hányan megférnek akadály nélkül feredhessenek, de a
trágárság, kurjongatás, veszekedés és egyéb alkalmatlanságok kifogás nélkül tilalmaztatnak. A
Feredőkben általában egy parthiának a ferdésére egy óra szabattatik, azok mindazonáltal a
kiknek a kéznél levő orvos két órát rendelt, ugyan annyit is válthatnak magoknak. Az I. és II.
Fürdőházak Taxája egy órára minden személytől egy krajczár. A közönséges Ferdőtől pedig semmi
sem fizettetik. A szegény sorsú embereknek meg engedtetik, hogy a padláson háljanak…” A tó
lefolyócsatornája mellé köpölyöző házat építtetett. Ebben a chirurgusok – borbélysebészek –
működnek a keszthelyi kórház doktorainak felügyelete mellett. Eret vágnak és köpölyöznek, ami
abban áll, hogy a gyulladt bőrfelületet felnyitják, s a köpölynek nevezett szívókészülékkel
eltávolítják a rossz vért. A tó lefolyócsatornája gyakran eldugult, megtelt iszappal. „Sokáig nagy
üggyelbajjal járt ennek a csatornának a rendben tartása, de most nem kell semmi mást tenni,
mint a bivalycsordát belehajtani. Az állatok hol előre, hol hátrafelé mozognak benne, és
letaposnak mindent, ami idővel feltöltené a csatornát.”

Az első hirdetés, amely a hévízi fürdőt ajánlja, a bécsi Magyar Hírmondóban jelenik meg 1801
ben. Szerzője Gutten József keszthelyi orvosdoktor. „Készít ugyan a Tudomány a Magyar Hazánk
minden részeiben Orvosló szereket, de nem mindenütt nyújtja a jól tévő Természet önnön
kebeléből gyógyító ajándékát: éppen ez ösztönöz vala engemet annak köztudástúl való adására;
hogy itt ezen T. N. Zala Vármegyében helyheztetett Keszthely mező Várostól fél órányi távolyságra,
a kedveskedő Természet a betegeskedő emberiség nyavalyájának enyhítésére, vagy teljes
meggyógyúlására is, meleg víznek formájában mutatja a már magában elkészült orvosló erejét, s
önként ajánlja a sinlődő testnek helyre állítására szolgáló, s a több orvosló részekből álló
fórrását… Tapasztaltam én a tavalyi fördés idején, hogy némelly ezen hévvízzel élő embereknek a
még hátra lévő napjai megkellemetesíttettek, másokat pedig annak foganatos ereje, a hamar
következhető haláltól megmentett.”

A nagy Festetics 1819ben bekövetkezett halála után Hévíz hanyatlásnak indul, épületei
roskadoznak, düledeznek, a betegellátás és vendégfogadás leromlik. A Regélő munkatársa 1836
ban arról tudósít, hogy Hévíz „..főleg a scorbutos, kéjkóros, máj és egyéb betegségekben igen
sikeres kénkőfürdőnek tartatik.” A Hasznos Mulatságok 1837ben két mondattal intézi el a
beszámolót: „Meleg fördőit nyaranta e környék lakói szorgalmasan látogatják. Ezen kénköves
patak némely chémiai vizsgálatok után venereus, scorbotikus és egyéb ílynemű ragályos
nyavalyák ellen hasznos.”

A tóról az első térkép1769ben készült. Mélysége 43méter. Egy forrásbarlangból táplálkozik. A
barlang feltárását a VITUKI megbízásából az Amphora kutatói végezték. 1977. okt. 30án Plózer
István és Páli Ferenc az egyik barlangi merülés közben nem tért vissza a kijelölt helyre. A
mentőbúvárok már csak a holttestüket találták meg. A forrásbarlang tudományos kutatása
megszűnt.

(Forrás: Antalffy Gyula: A reformkor Balatonja) Csiri



Keszthelyi programok

Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.hu

Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00

péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Színházi előadások a Balaton Színházban
Május 78. (keddszerda) 19.00

CHIOGGIAI CSETEPATÉ
komédia

Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Május 16. (csütörtök) 19.00
STAND UP COMEDY EST
Kiss Ádám és Felméri Péter

Jegyár: 3.000 Ft

Egyéb programok
Május 1819. (szombat  vasárnap)

Több helyszínen
Keszthelyi Kilométerek Futóverseny

Félmaraton, maraton, váltók.
Szervező: Keszthelyi Kilométerek Egyesület

Május 28. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

PALEOLIT ÉLETMÓD
A paleolit táplálkozás és a Dvitamin

Előadó: Szendi Gábor pszichológus
Jegyár: 1.000 Ft

Június 1. (szombat)
Fő tér  Keszthely Város Napja:

Rúzsa Magdi élő koncert

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Május 6. (hétfő) 18.00
„Bolygó Kór”

Hétköznapi klímaváltozások, hétköznapok vízügyei
Előadó: prof. Fejér László

Május 10. (péntek) 16.00 és 17.00
„Természetgyógyász Klub”

Goldmark Károly Művelődési Központ!
Arcdiagnosztika és ÉletSó terápia

Előadó: Soborné Mosolygó Liám
Gyógyító olajok

Előadó: Tóth László olajütő
Jegyár: 500 Ft (klubtagoknak: 200 Ft)

Május 10. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

Száműzött magyar irodalom: Szabó Dezső
Előadó: dr. Takaró Mihály irodalomtörténész

Jegyár: 800 Ft

Május 24. (péntek) 16.00 és 17.00
„Természetgyógyász Klub”

Gyógyító hangok Tibeti hangterápia
Előadó: Ábrahám Beáta természetgyógyász

Helyben termő egészség
Előadó: Meiszner Katalin természetgyógyász

Jegyár: 500 Ft (klubtagoknak: 200 Ft)

Május 24. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

Ázsia halott szívében
Stein Aurél nyomában

Előadó: Felföldi Szabolcs régész

SZÜLETÉS HETE a Balaton Színházban

Május 6. (hétfő) 10.30
Goldmark Károly Művelődési Központ!

A kisgyermekes anyukák sehol sem kellenek?
Vida Ágnes könyvbemutatóval egybekötött előadása

Május 6. (hétfő) 15.00
56 pizsama

Előadó: Herner Dorka pszichológus

Május 7. (kedd) 15.00
Asszonytársi segítség a várandósság idején

és a szülés alatt
Előadó: Varga Éva és Raj Zsuzsanna dúlák

Május 7. (kedd) 16.00
A babaúszás

Előadó: Stoller Katalin babaúszás oktató

Május 8. (szerda) 15.00
Kismama és babamama jóga
Klenovics Mónika jógaoktatóval

Május 8. (szerda) 16.00
Babamasszázs és kismamamasszázs

Előadó:Nagyné Czibor Éva védőnő és Varga Éva dúla

Május 10. (péntek) 15.00
„Babakoncert”

Koncert pocaklakóknak és kisbabáknak

Május 10. (péntek) 15.30
Kerekítő – ölbeli játékok és népi mondókák

Babamama foglalkozás Szebeni Villő
zenepedagógussal

Május 10. (péntek) 16.00
Korai fejlődés és fejlesztés

 Előadások és kötetlen beszélgetések
pszichológus, logopédus, gyógypedagógus

és gyógytornász közreműködésével.
 Hordozási tanácsadás.

 Játszóház a kicsiknek a programok ideje alatt.
Szervező: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

Május 11. (szombat) 9.0013.00
Babaruha börze

Használt, jó állapotú ruhák, játékok,
kiegészítők vására, cseréje.
Asztalfoglalás: 83/515250

PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS
KONFLIKTUSKEZELÉS, VISSZATÉRÉS A

MUNKAHELYRE

Ingyenes képzés GYEDről, ill. GYESről
visszatérőknek, álláskeresőknek!
Kezdési időpont: 2013. május 15.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 000122009
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL2344
Programakkreditációs lajstromszám: PL4733
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

valósul meg.

További információ és jelentkezés: 83/515250
Email: felnottkepzes@goldmarkmk.hu



Vegyes

A Balaton

Kezdődik a mese, ez a szép táj. Volt egyszer egy
kislány, aki a Balatonra járt… Őneki éppen
Andrea volt a neve. És aztán megkezdődött az
ősz. És pont azon a napon az a kislány éppen
ment suliba és találkozott Melittával. Jó volt
összebarátkozni, mindig amikor mentek suliba
együtt játszottak, és az iskolában hamarosan
beborult az idő. Egy malac járt a focipályán. És
a sok osztálytárs nagyon sokat nevetett a
malacon. És a mesének itt a vége, fuss el véle!

Böröcz Melitta 6 éves

Morci macska

Volt egyszer, hol nem volt, de ha igaz, akkor mégiscsak volt egy hatalmas nagyfülű, hosszúszőrű,
vastag farkú, négylábú macska, akit Morcinak hívtak. Ez a Morci olyan macska volt, hogy mindig
morgott. Ezért is kapta a Morci nevet. Egy nap, nagy semmittevésében ráugrott egy bolha a fűből
és megcsípte a hátsóját, erre akkorát ugrott, hogy fejbe kólintotta az almafának az ága, ami alatt
éppen henyélt. De ez még nem volt elég szegény mérges macskájának, hát akkor érett a sok piros
alma, s ahogy bevágta a fejét Morci, 1; 2; 3; 4; 5 alma pottyant a kobakjára. Úgy nőtt fején a búb,
mint a fű a réten. Hát nagy dirregvedurrogva elindult hazafelé, de már olyan mérges volt, hogy
útközben a farkát kergette. Futott körbekörbe, már majdnem elszédült, amikor egy kis patakhoz
ért. Úgy megijedt búbos fejének látványától, hogy elkezdett szaladni. Futottfutott, míg csak haza
nem ért. Aztán egyből a gazdasszonyához ment sírvaríva. Miau miau.

 Hát veled meg mi történt?

Morci elmesélt mindent, hogy a bolha megcsípte, a fa fejbevágta, az almák rápotyogtak a
kobakjára, és ő most búbos lett.

 No! – mondta a gazdasszony.

 Gyere ide, te pórul járt, mérges macska! Bekötöm a búbodat vizes ruhával, s egykettőre
meggyógyulsz. Morci aznap este, csodákcsodájára életében először mindenféle nyafogás,
duzzogás, morgás nélkül aludt el.

Írta: Czimbalek Andrea

Kovács Lászlónak és feleségének 30ik
házassági évfordulójuk alkalmából még
nagyon sok boldog együtt eltöltött éveket
kívánunk, és jó egészséget.

A család apraja és nagyja

Ingyenes jogsegélyszolgálat

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít
INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során.
Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük
jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Bp. Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355
06 (70) 3305384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

MINDEN INFORMÁCIÓT BIZALMASAN KEZELÜNK!



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukat
küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.com

Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
júniusi számba.

Következő szám lapzártája: 2013.május 26.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Labdarúgás
Végre pontokat szereztünk

Utolsó három mérkőzésén hét pontot szerezve
elindult felfelé a tabellán labdarúgócsapatunk.
Reméljük, tovább tart a lendület. U19es
csapatunk erejéből egy döntetlenre futotta az
elmúlt öt meccsen. A felnőttek a tizenkettedik,
az ifisták a tizennegyedik helyen állnak.

Megyei II. osztályú bajnokság

21. forduló:
Balatonberény  Buzsák 0:0 (0:0)

U19: Balatonberény  Buzsák 2:2 (2:0)

22. forduló:
Kaposfüred  Balatonberény 2:1 (1:0)

Gólszerzőnk: Kiss Péter
U19: Kaposfüred  Balatonberény 11:0

23. forduló:
Balatonberény  Igal 5:2 (4:0)

Gólszerzőink: Király Szabolcs (2), Kiss Péter,
Gazda Gábor, Kővári Gergő 

U19: Balatonberény  Igal 2:6 (2:3)

24. forduló:
Balatonszabadi  Balatonberény 0:0 (0:0)

U19: Balatonszabadi  Balatonberény 12:0 (5:0)

30. fordulóból előrehozott mérkőzés:
Balatonszemes  Balatonberény 0:3 (0:2)

Gólszerzőink: Mezőfi József, Gazda Gábor,
Mózes Kristóf 

U19: Balatonszemes  Balatonberény 6:1 (1:1)

A következő fordulók programja:

2013.05.05. Vasárnap 17:00
BALATONBERÉNYI SE  SZŐLŐSGYÖRÖK KSE

2013.05.08. Szerda 17:00
BALATONSZENTGYÖRGY  BALATONBERÉNYI SE

(20. fordulóból elhalasztott mérkőzés)
2013.05.12. Vasárnap 17:00

ÖREGLAKI MEDOSZ SE  BALATONBERÉNYI SE
2013.05.19. Vasárnap 17:00

BALATONBERÉNYI SE  BALATONFÖLDVÁRI SE

2013.05.26. Vasárnap 17:00
TOPONÁR SE  BALATONBERÉNYI SE

2013.06.02. Vasárnap 17:00
BALATONBERÉNYI SE  BALATONBOGLÁR 'BB'

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek.

SLASZ borsodi Öregfiúk Bajnokság

Veretlenül zárta az áprilist öregfiúk csapatunk.
Különösen értékes a sokszoros bajnok, kiváló
erőkből álló Siófok ellen szerzett pont.

Eredmények:
Balatonszárszó  Balatonberény 3:3 (1:3)
Balatonberény  Balatonszabadi 6:2 (2:1)

Balatonberény  Siófok 1:1 (1:0)
Balatonberény  Balatoni Vasas 7:0 (3:0)

A hátralévő fordulók programja:

2013.05.13 17:00
BALATONBERÉNYI KSE  BALATONBOGLÁR `BB`

2013.05.27 17:00
BALATONLELLE SE  BALATONBERÉNYI KSE

2013.06.03 17:00
FONYÓDI PETŐFI SE  BALATONBERÉNYI KSE

2013.06.10 17:00
KARÁD SC  BALATONBERÉNYI KSE

Horváth Péter




