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Újévi köszöntő

Tisztelt Balatonberényi Polgárok!

Lassan távolodik tőlünk 2013, és megérkezik az új év, 2014.
Ilyenkor számtalan és sokszínű jókívánságot küldünk és kapunk
szeretteinktől, barátainktól, ami azt jelenti, hogy fontosak vagyunk
egymás életében.

Elengedve az óévet, fogadjuk az újat. Őszinte hittel és akarattal
alakítsuk világunkat, hogy abban valamennyien jól érezhessük
magunkat.

Kívánom, hogy a sok szép jókívánság az esztendő folyamán legyen

Tisztelt Honfitársaim!

Történelmünk 2014es esztendejének lapjára egy szót most én is szeretnék felírni. Egyetlen szót.
A hazaszeretet szavát.
A nagy szavak pátosza helyett az életörömmel megélt hazaszeretetét. Egyszerű kimondását annak,
hogy szülőföldünk épp úgy a sajátunk, mint szüleink vére az ereinkben.
A hazaszeretet egyszerre jelenti egymás tiszteletét és önmagunk elfogadását.
Mindannak megbecsülését, amit eleink ránk hagytak, amit közösen őriztünk meg, és amit az
utánunk jövőknek szeretnénk továbbadni. Azt a pillanatot, amikor egymásra ismerünk
önmagunkban, és önmagunkra ismerünk egymásban.
Mert hazaszeretet nélkül nem volna hazánk. Nem lenne Himnuszunk. Nem lenne közös
történetünk. Nem lenne szabadságunk és függetlenségünk. Nem lenne kultúránk, tudományunk,
megannyi világraszóló teljesítményünk. Nem volna nyelv, amelyen magyarul vallhatnánk
szerelmet, és amelyen magyarul szólíthatnánk édesanyánkat.
A hazaszeretet számomra mindezt együtt jelenti.
Azt, hogy nekünk, mai magyaroknak van mire büszkének lennünk. Van mire vigyáznunk. Van
mit gyermekeinknek továbbadnunk. Van hazánk. Van múltunk és van jövendőnk. Van miért
őrizni szívünkben a reményt.

(Részlet Áder János köztársasági elnök újévi köszöntőjéből)

igazzá, ne kopjon el, hanem legyen jelen mindannyiunk minden napjának minden percében.
Önök és mindazok, akik fontosak az Önök számára találják meg 2014ben a várt békességet
és a megérdemelt boldogságot.

Barátsággal és szeretettel:
Horváth László

polgármester
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Városi Ügyelet Keszthely
Lakossági tájékoztató

(2014. január 01.)

Keszthely Város Alapellátási Intézete Ügyeleti Szolgálata biztosítja a folyamatos háziorvosi
ügyeleti ellátást a 8360 Keszthely, Sopron u. 2. szám alatti főépületben / hétköznap 16 órától
másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órán át. /
A háziorvosi ügyeleti szolgálatban hétköznap 16 órától 19 óráig és hétvégén, ünnepnapokon
912 óráig a gyerekellátás érdekében a felnőtt háziorvossal egyidejűleg (a gyermekgyógyászati
részen) házigyermekorvos rendel.
Amennyiben hirtelen kialakuló súlyos tünetek lépnek fel, sérülés, baleset történik, úgy hívja a
104es segélyhívószámot, egyéb esetben a 92/321000ás telefonszámot.
Az OMSZra telepített mentésirányítás Zalaegerszegen veszi fel a hívást és küldi a megfelelő szintű
egységet, vagy telefonos tanácsra átadja a szolgálat részére.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek!

Kérjük, pontosan adják meg:

• Bejelentő nevét
• A beteg nevét, születési dátumát, TAJ számát
• A tartózkodási helyét
• A beteg pontos panaszait
• Visszahívható telefonszámot

A beteg állapotának változása (romlás, vagy a panaszok megszűnése) esetén jelezzenek vissza az
ügyeletnek.

Az ügyeletet csak indokolt esetekben vegyék igénybe, különben veszélyeztetik az azonnali
beavatkozást igénylő betegek ellátását!

Pápai Bernadett
intézetvezető

Polgárőrségi tájékoztató

Tisztelt lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy 2013.11.22én az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottsága előtt
Orsós György kijelentette és írásba foglalta, hogy a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületből
kilép, minden tisztségéről lemond és ezt önként szabad akaratából tette meg!
Az Egyesület elnöksége a döntést tudomásul vette, és a Közgyűlésig a tűzoltó parancsnoki
teendőket az elnökség határozata értelmében az elnök, Kiss Ferenc látja el. Az új tűzoltó
parancsnok 2014.02.01én lesz megválasztva.

Balatonberény, 2014.01.07.

Kiss Ferenc
elnök
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Összegyűjtötte fejlesztési elképzeléseit önkormányzatunk az új EUs
költségvetési ciklusra

A  Somogy Megyei Önkormányzat  megkezdte a  20142020as, új EUs költségvetési ciklusra

vonatkozó időszakra vonatkozó területfejlesztési tervezést. A tervezési munka során már elkészült

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója. A koncepció részleteinek kibontásával jelenleg folyik

a megyei területfejlesztési program elkészítése.

 Az önkormányzatok számára biztosítandó források  a 20142020 időszakban leginkább a Terület

és Településfejlesztési Operatív Programon (TOP) belül lesznek elérhetők, melyben a forrás lehívás

a pályázati rendszer helyett elsősorban előre meghatározott projekt tervekre lesznek lehívhatók.

A Somogy Megyei Területfejlesztési Program előkészítő megbeszélését térségünkben 2014. január

7én tartották Marcaliban. A találkozóra önkormányzatunk – a lakossági véleményeket,

javaslatokat figyelembe véve – összeállította fejlesztési elképzeléseit tartalmazó projektötlet

listáját, melyet az alábbiakban adunk közre:

Balatonberény Község fejlesztési elképzelései 2014 – 2020:

• Óvoda tetőjavítás, kerítés javítása, festése, szennyvízhálózat rekonstrukciója, kazáncsere,

fűtéskorszerűsítés, udvari játékok cseréje

• Körzeti orvosi rendelő fejlesztése (a védőnői szolgálat helyiségeinek bővítése,

mellékhelyiségek akadálymentesítése, energiahatékonyság javítása)

• Erdei Iskola épületének felújítása, tetőjavítás, homlokzat, nyílászárók, vizesblokkok

felújítása.

• Köztemető kerítésépítés, kapucsere,

• Az önkormányzati hivatal nyílászáróinak cseréje, tetőszigetelés, homlokzatfestés,

fűtéscsövek átszerelése, a meglévő gázkazán cseréje.

• Községi Művelődési Házban radiátorok felszerelése, kazánház kiépítése, faapríték kazán

beszerelése, nyílászárók cseréje, födémszigetelés, szellőztető ventillátorok felszerelése, világítás és

színpad korszerűsítése.

• Önkormányzati Hivatal helyi kirendeltségén az informatikai hálózat korszerűsítése

• Az önkormányzati tulajdonú Településüzemeltetési Nonprofit Kft. eszközbeszerzései (pl.

összkerékhajtású, hótolásra is használható gépjármű, kistraktor vásárlása, stb.)

• Az önkormányzati tulajdonú Településüzemeltetési Nonprofit Kft. számára

munkahelyteremtő, innovációs fejlesztések, képzési források

• A község területén díszfák cseréje

• Balatonberény és Balatonszentgyörgy között kerékpárút létesítése (közös projekt

Balatonszentgyörggyel)

• Naturista Kemping rekonstrukciója (meglévő motel felújítása, ill. mobilházak vásárlása), a

létesítmény bővítése
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• Naturista külső parkoló melletti terület rendezése

• 7119es számú közút és Kossuth Lajos utca csomópontjában kanyarodósávok építése,

térburkolatok kialakítása (településközpont kialakítása: Hunyady tér projekt)

• Vasútállomás melletti zöldterület rendezése, parkosítás, szökőkút, szobor, stb. (Hunyady

tér projekt)

• vitorláskikötő építése

• Községi Strand komplex fejlesztése (a strandépület teljes rekonstrukciója, vizesblokkok

felújítása, csúszda bontása, szabadtéri fitnesz eszközök telepítése, lidós partszakasz kiépítése,

kerítés átépítése, beléptetőrendszer beszerzése, kabinsor átalakítása, s az előbbiekhez szükséges

tervdokumentáció elkészítése

• szabadtéri színpad építése

• turisztikai tájékoztató táblák kihelyezése

• Balaton utcai parti sétány kialakítása, Legendás Balaton tanösvény projekt megvalósítása

• Balaton utcai szabadstrand partvédőművek javítása, vízlejáró lépcsők felújítása.

• járdák építése (pl. Béke u. az erdei iskolától a postáig) felújítása (pl. Kossuth L. utca)

• külterületi földutak állapotának javítása, vízelvezetés megoldása

• Bartók B. út 2 db közvilágítási lámpa felszerelés.

• vízelvezető árkok felújítása (pl. Virág utcák)

• Erdért strand fejlesztése

• Bajcsy Zs. utca és Napsugár u. belvízelvezető árkok tisztítása, burkolása

• gyalogátkelőhelyek kijelölése (zebrák)

• fejlesztési tervdokumentációk elkészíttetése (pl. strand teljes felújítása)

• turisztikai információs iroda megnyitása

• Múltház felújítása

• Balatoni Bringakörút községet érintő szakaszának felújítása

• szőlőhegyi túraútvonal kialakítása (kilátók, tájékoztató és útjelző táblák, térképek stb.)

• Erdérttelephez vezető út megépítése

• Települési turisztikai kiadványok, ajándéktárgyak beszerzése

• helyi termékek árusítására alkalmas, a jogszabályi előírásoknak megfelelő piac kialakítása

• buszmegállók fejlesztése (Kossuth u., Rozmaring u.)

• településtörténetet feldolgozó könyvek kiadása

• sportpálya felújítása (pl. korlátok, labdafogó hálók)

• civil szervezetek eszközbeszerzései

• nyári kulturális és szabadidős rendezvények szervezése

• kereskedelmi szálláshely(ek) építése, felújítása

• játszótér építése

Horváth László Horváth Péter

polgármester alpolgármester
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Döntött a Képviselőtestület…

A december 29i nyilvános képviselőtestületi ülés bevezetőjében Horváth László polgármester
tájékoztatta a képviselőtestületet és a televízió előtt ülő lakosságot, hogy 2014. január 1. napjától
a település számára a Keszthely Város Alapellátási Intézete Ügyeleti Szolgálata biztosítja a
folyamatos háziorvosi ügyeleti ellátást a 8360 Keszthely, Sopron u. 2. szám alatti főépületben /
hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 24 órán át. A háziorvosi
ügyeleti szolgálatban hétköznap 16 órától 19 óráig és hétvégén, ünnepnapokon 912 óráig a
gyerekellátás érdekében a felnőtt háziorvossal egyidejűleg (a gyermekgyógyászati részen) házi
gyermekorvos rendel.

Amennyiben hirtelen kialakuló súlyos tünetek lépnek fel, sérülés, baleset történik, úgy hívja a
104es segélyhívószámot, egyéb esetben a 92/321000ás telefonszámot.

Az Országos Mentőszolgálatra telepített mentésirányítás Zalaegerszegen veszi fel a hívást és küldi
a megfelelő szintű egységet, vagy telefonos tanácsra átadja a szolgálat részére.

A másik fontos változás, hogy 2014. január 1. napjától a települési hulladékgyűjtést a 71
önkormányzat tárulásával létrehozott PelsoKom Kft fogja végezni. Semmilyen változás nem
történik. Az ez évihez hasonlóan keddi napokon történik a szállítás, díjváltozás nem lesz. A
gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat a napokban külön is tájékoztatja az önkormányzat a
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan.

A KT ülés fontosabb határozatai:

 a 2013. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadta
 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Balatonberényi

Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú nonprofit kft részére a Napfény utcai árok
kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátására 2013. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére 3000 e Ft támogatást nyújt.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt az
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati bérlakások,
melléképületek, garázsok bérleti díját 2014. január 1. napjától a komfortos lakás esetén nettó
180 Ft/m2/hó, melléképületek, garázsok díja 75 Ft/m2/hó díjban állapítja meg, mely díjak ezt
követően évente az infláció mértékével növekednek.

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati
követelések analitikus nyilvántartásából az előterjesztés szerinti kimutatásban szereplő tételek
tekintetében tartozásokat, mint behajthatatlan követelést törli, illetve mint kisösszegű
követelésről lemond. A behajthatatlanság ténye iratokkal igazolt.

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a temető rendjéről szóló
rendeletet felülvizsgálta és azt módosításaival elfogadta.

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálta és azt módosításaival
elfogadta.

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendeletet felülvizsgálta és azt módosításaival elfogadta.

 a KT a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendeletet megtárgyalta és elfogadta

 Balatonberényi Turisztikai Egyesület beszámolóját a 2013 nyarán elvégzett kérdőíves
felmérés eredményeiről és tapasztalatairól megtárgyalta és elfogadta

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja az előterjesztéshez 2.
számú mellékletként csatolt a PelsoKom Kftvel megkötendő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés kiegészítő megállapodását.

Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a polgármestert a
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megállapodás aláírásával.

A KT a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló rendeletet elfogadta.
Az „Egyebek” napirendi pontban a nyertes pályázatok kivitelezésével kapcsolatos képviselői

kérdésre válaszolva Horváth László polgármester elmondta, hogy közvilágítás korszerűsítésével
kapcsolatos kivitelezése május 31ig, a játszótéri pályázat kivitelezése pedig az I. negyedévben
fejeződik be. Benyújtották pályázatukat az erdei iskola vizesblokkjának felújítására. Az
elkövetkezendő időszak fontos feladata, hogy az önkormányzat jelölje meg azokat a fejlesztési
célokat, amelyeket meg kíván valósítani, azoknak előkészítését meg kell kezdeni, mert információk
szerint a pályázatok beadási határideje jelentősen lerövidül.

A Hunyady park építésével kapcsolatosan a DRV és a közútkezelő is megadta
hozzájárulását, így elhárult az akadály az építési engedély elől, amelyet benyújtottak. Időjárás
függvényében a tavasszal a munkálatokat megkezdik. A sportöltöző felújításával kapcsolatosan is
jól haladnak a munkálatok, a pályázati összeg megérkezett a sportkör számlájára, a kivitelezési
szerződést megkötötték, jelenleg az elektronikus építési napló körül vannak kisebb problémák.

Marcipán

Egy októberi szokatlanul meleg napon történt az eset, mely Marcipánunkkal megesett.
A továbbiakban megkímélem a kedves olvasókat a fentiekhez hasonló kínrímektől, és áttérek a
prózára, az talán kicsit jobban megy. Szóval jó idő volt október vége felé, bizonyára mindenki
emlékszik rá, napsütés, csak néhány gomolyfelhő úszott át néhanéha az égen, kellemes meleg,
lágy szellő borzolta a fák sárgánvörösen tündöklő lombjait, kismadárkák repdestek ágról ágra.
A szeptemberi zord idő után jólesett már egy kis melegség az embernek, kívülbelül.
Az időjárásnak azért van ekkora jelentősége a történetben, mert a szokatlan jó idő
következménye az alábbi eset is. Pontosabban Marcipán szeleburdiságának következménye, de a
dolog valószínűsége januárban azért sokkal csekélyebb lett volna, valljuk be.
Na de fejezzük is be a homályos utalásokat, és térjünk a lényegre.
Tehát október közepének egyik napján, úgy dél felé járt az idő, amikor édesanyám rápillantott
kiskutyánkra, és elszörnyedt a látványtól. Marcipán feje ugyanis úgy be volt dagadva, hogy már
alig látott egyik szemére. Anyukám néztenézegette egy darabig, próbált rájönni, mi is lehetett az
ok, de nem tudott rájönni. Kétségbeesésében valami miatt úgy gondolta, hogy a dagadás okát
majd én fogom neki megnevezni, méghozzá telefonos segítség gyanánt. Azon nyomban fel is
hívott a munkahelyemen, és rémülten tájékoztatott az esetről. Mi tagadás, én is nehezen tudtam
megőrizni a nyugalmam a hír hallatán. Járt az agyam erre is, arra is, mitől nőhetett ebünk feje
kétszer akkorára. Mérgezés talán? Evett valamit, amire allergiás? Vagy valami más betegség
gyötörheti? Fogalmam sem volt, csak annyit tudtam, én Keszthelyről nem sokat tehetek érte
sajnos… Ezért indítványoztam édesanyámnak, hogy haladéktalanul hívja ki az állatorvost. Azért
persze el kellett neki mondani párszor, mire megértette.
Ezt követően rögvest fel is tárcsázta az egyik doktort Marcaliban, aki szerencsére átérezte a
helyzet komolyságát, és hajlandó volt azonnal kijönni. Na, ő aztán egyből tudta, mi a baj.
Marcipánunkat a szeme mellett megcsípte egy darázs… ami nem is volt csoda, sőt inkább az volt
a különös, hogy eddig megúszta a hasonló eseteket, hiszen előszeretettel üldözte a sárgafekete
csíkos rovarokat egész eddigi életében.
Kapott is azon nyomban pár injekciót, és meghagyta a doktor úr, hogy ha pár órán belül nem
apadna le a dagadás, hívjuk újra. Szerencsére erre nem került sor. Marcipán feje ugyanis, mire
én fél hat után hazaérkeztem, nagyjából visszatért az eredeti méretére. Kicsit kába volt még a
lelkem, de ez alig látszott rajta, majdnem olyan lelkesen üdvözölt, mint máskor. Másnapra már
csak egy kis borsószemnyi duzzanat árulkodott az esetről a bal szeme mellett.
Azóta olyan, mint régen. Néha nyugodt, és megfontolt, néha ugribugri, de ugyanolyan
éhenkórász, ugyanúgy kuncsorog, ha ételt lát nálunk, mint korábban.
December végén betöltötte a hetedik életévét, melyet minden különösebb érzelem nélkül vett
tudomásul. Inkább csak én merengek el néha, arra gondolva, milyen bájos kis kölyök volt,
amikor hozzánk került, mennyi csalafintaságot követett el, és mennyi közös kalandban volt már
részünk. Remélem, még sok újabb vár ránk, Marcipán! Boldog születésnapot Neked!

Bató Bernadett



Események

Berényben járt a Mikulás

A pontosság a királyok erénye – tartja a közmondás. A francia kódex említi először, a király
számára egyetlen udvariassági tényezőt ismer el, a pontosságot. Az alattvalóknak sokféleképp
kellett kifejezniük tiszteletüket az uralkodó felé, ő ezt egyféleképpen tehette meg, mindig pontos
volt! Ezzel jelezte, tiszteli alattvalóit. Hát bizony Berényben sokan nem tisztelik a Mikulást!
Mérgelődött is a fehérszakállú, meddig kell még várnia a gyerekekre! Ő messzi Lappföldről
pontosan megérkezett, talán nem is várják őt itt a gyerekek, ha ennyien elkésnek!
Aztán végre elkezdődhetett az ünnepség. A varázsló a téli erdőbe repítette el a közönséget, ahol a

nyuszival közösen varázsigét tanultak. Tapsifüles bátran indult neki a rengetegnek,
varázstudománya, és a gyerekek segítőkészsége által minden akadályt legyőzött. Jól megtréfálták
a rókát és a farkast! Épen, egészségesen érkezett meg a Mikulás házához, örömmel adta át
elveszített kesztyűjét. Télapó haragja is elszállt, mikor meghallotta a berényi gyerekek egész úton
segítették a nyuszit, sőt még a varázsigét is megtanulták és elmondták neki. Nyomban ki is
osztotta a sok csomagot, amit magával hozott. Távozása után hangulatos játékok és eszemiszom
vette kezdetét, melyet a Művelődési Ház vezetője szervezett. Az aulában csillámtetoválás várta az
érdeklődőket. Úgy gondolom, élményekben gazdagon hajtották álomra fejüket e nap gyermekeink.

Csiri

Karácsonyi ünnepség

Természetesen idén sem maradhatott el községünk karácsonyi rendezvénye, amelyre ezúttal is
megtelt a Művelődési Ház nagyterme.
Németajkú polgáraink kórusának remek, harmonikával kísért dalcsokra után a Csiribiri
Diákszínjátszókör karácsonyi színdarabja következett. Őket a Nyugdíjas Egyesület kórusa
követte a színpadon, majd az elmaradhatatlan bábtáncoltató betlehem zárta az ünnepi műsort a
berényi hagyományőrzők előadásában.
Horváth László  polgármester köszöntőjében a község valamennyi polgárának áldott, békés
ünnepet és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánt.
A berényi civil szervezetek ezúttal is süteményekkel, teával és forralt borral várták az
egybegyűlteket a Művelődési Ház parkolójában, s igazán meghitt, valódi karácsonyi hangulatban
ért véget  az ünnepség.

www.balatonbereny.hu

Köszönetnyilvánítás

Köszönetemet szeretném kifejezni  Bali
Istvánné Annának,  aki nagyon sok
játékkal lepte meg óvodásainkat
karácsonykor. A gyermekek szemében
csillogó mosoly a boldogságukat,
örömüket tükrözi.
Sajnos betegség miatt voltak hiányzó
gyermekeink, így ők később örülhettek a
meglepetésnek. Jó tudni és érezni, hogy
vannak még önzetlen, segítőkész
emberek! Köszönjük még egyszer és
további jó egészséget kívánok az
apróságok nevében is.

Ifiné Bodó Erzsébet
óvodavezető





Nekrológ

Megdöbbentett bennünket a hír, hogy Tikos László Jánosné, Vida Éva váratlanul itthagyott

bennünket, mert a Mindenható magához szólította.

Nem, Ő nem halt meg, mert „Csak az hal meg igazán, aki az utódaira szeretet, jóság, megbecsülés

helyett csak vagyont hagyott”.

Lelkét elvitték az Arkangyalok oda, ahová nekünk is egyszer el kell mennünk.

Elment, de itt hagyta nekünk szeretetét, példaértékű nemes emberi tulajdonságait.

Életében, ezen tulajdonságai miatt zártuk a szívünkbe. Szerettük, becsültük és örültünk, hogy

részesei lehettünk kedves, mindig mosolygós, nevető lényének. Bár titokban könnyezünk, már

nincs köztünk, de kivételesen szép, gazdag egyéniségének emléke megvigasztal, és életünk végéig

elkísér bennünket.

Kedves Éva!

Szólok hozzád, tudom, Te meghallod a lélek szavát. Soha nem felejtünk el!

Azért nem búcsúzunk Tőled, mert Te mindig velünk vagy mindörökre ameddig csak élünk.

Eőry Béla

Eőry Béláné Gizi

2013.12.14.

Forrás: „Nekrológ: elhunyt kiváló személy életét és munkásságát méltató cikk vagy beszéd”.

Idegen szavak szótára.

Emlékezés Évi nénire!

Sajnos megint elment egy vidám, humoros, mosolygós, mindenkivel kedves, segítőkész személy.

A volt Kopzóspödrős együttes tagja!

Nemrég még ő írta ezeket a sorokat Garai Irénke néniről, aki szintén elment közülünk !

Akkor még mit sem sejtve, hogy ő lesz a következő.

Nagyon sok fellépésünk volt együtt, mi férfiak citeráztunk, a nők táncoltak, énekeltek!

Az útravalót, a sok süteményt, pogácsát, azt mindig ő hozta, aminek az íze még most is

felejthetetlen, mint ő!

Mindig mondta, hogy tegezzem, de sosem tudtam megtenni, mindig csak a magázódás jött a

számra vissza.

Most viszont kívánságodra megteszem, NYUGODJ BÉKÉBEN! És soha nem felejtünk el!

Őszinte részvétem az egész családnak!

                                                                               Fájó szívvel búcsúzom tőled: Csaba



Aaron Labaree 2006. november 20án megjelent cikke alapján a világ 7 szemétcsodája

1. A Csendes Óceáni Szemétsziget

San Francisco és Hawaii között félúton lebegő, elsősorban műanyagpalackból álló „sziget".
Kiterjedése nagyobb, mint Texas államé (692 622km2; Magyarország területe: 93 027km2).

Az óceáni áramlások gyűjtik össze erre a területre az ember lakta vidékekről és a hajókból
kikerülő szemetet. Egy kutató egy hétig hajózott a szemétsziget mentén, és mindenfelé csak
szemét volt amíg a szem ellátott.

2. New York szemétlerakója

A világűrből két ember alkotta műtárgyat lehet látni, az egyik a Kínai Nagyfal, a másik a New
Yorki szemétlerakó. 67 m magas és közel 9 millió m2 területen fekszik. A rekultivációra váró
szeméttelep naponta 30 ezer tonna hulladékot fogadott.

3. Roro azbeszt bányák (India)

1983ig bányásztak azbesztet a Roro hegységben, amit egy közeli cementgyár üzemeltettet. A
bányák bezárása után mintegy 700 ezer tonna veszélyes hulladéknak minősülő azbeszt hulladék
maradt hátra, amely a közeli településeken élőket folyamatosan veszélyezteti. Mérete alapján nem
versenyezhet a többi világcsodával, de rendkívüli veszélyessége miatt bekerülhetett a hét
világcsoda közé.

4. Füstös hegység, Fülöpszigetek, Manila

Manila hulladéklerakója, melyet hivatalosan 1995ben bezártak. Nevét a lerakóról felszálló
metánról kapta. A Füstös hegység egy a rengeteg Fülöpszigeteki lerakó közül, ahol becslések
szerint 155 ezer ember talál „megélhetést”. Családok élnek a világ talán legszörnyűbb gettóiban,
amelyek nem mások, mint a hulladéklerakók. Szemétviskókban a szemét között guberálva.

5. Hajóbontó kikötő, Alang India

Évente hajók százait szállítják Indiába, hogy ott szétszedjék őket. Az Alangi part mintegy 160
futballpályányi területet foglal el. Egy szakember így számolt be az ott látottakról: „Ez a hely,
valamennyi emlékeim közül leginkább hasonlított arra, amilyennek a poklot képzelem. Több
mérföldnyi mocskos partszakasz, hatalmas tankerek szétdarabolva, füstölgő olajfelhők és lángok
mindenütt. Több száz munkás, lángvágókkal és primitív szerszámokkal, sokuk
hiányzó végtagokkal.” Hátborzongó látvány.

6. Yucca hegység, Nevada, USA

Új munkálatok kezdődtek, meg a Yucca hegységben, hogy az Egyesült Államok szinte összes
nukleáris hulladékát egy korszerű „atomtemetőben” helyezzék el. A mintegy 70 ezer tonna
sugárzó hulladékot több ezer évre kell elszigetelni a külvilágtól, úgy hogy a sugárzás ne érje a
környezetet. A tervek szerint a hulladékot 300 méter mélyen a hegy gyomrában helyezik el. Ez
lesz a világ egyetlen olyan csodája lesz amelyet, élőlény sohasem láthat. A projekt dollár
tízmilliárdokba kerül. A kormány hiába népszerűsíti a programot, a Nevadában élők így sem
örülnek a tervnek.

7. Elektronikai hulladéklerakó, Guiyu, Kína

Kína kelet partján fekszik ez a hulladéklerakó, amely ÉszakAmerika elektronikai hulladékának
jelentős részét fogadja. Ezen a területen 100 ezer ember „megélhetését” biztosítja. Az egyik falu
kizárólag a kábelégetéssel foglalkozik, hogy a fémet kinyerjék. Sűrű gomolygó fekete füst és
elviselhetetlen bűz uralkodik a közelben. A közeli folyóban a nehézfémekből a határértékek több
tíz és százszeresét mérték.

Varga Zsolt



Legendák

Kőkes Pista

Amikor a fiú kilépett a vörsi csárda borgőzös ivójából, gyönyörű augusztusi éjszaka volt.
Megkönnyebbült szívvel vágott neki a KisBalaton felé vezető ösvénynek. A kocsmáros fekete
pulija mellészegődött. – Te is olyan árva vagy, mint én. Azért csak eredj vissza a gazdádhoz!
Engem a nádasban nyomorúság vár, téged meg étel, ital. – búcsúzott pajtásától. Olyan volt felette
az égbolt, mintha beborították volna sötétkék bársonnyal, s telehímezték volna ezüstcsillagokkal –
Hát te? Hol csavarogsz éjnek idején? – kiáltott rá a pandúr. – Jól tudja kegyelmed, ki vagyok, s azt
is, hogy kiléptem Bácskai uram szolgálatából. – nézett a pandúr szemébe. – Kiléptél? Hisz be sem
léptél! Tíz esztendős voltál, mikor összeszedtek az út mellett. Tisztességes gazdád lett a
kocsmáros. korholta a pandúr. – Hát, ami igaz, az igaz. Se nem loptak, se nem csaltak. Az öt
esztendő alatt megtanultam, mi az éhség és a nyomorúság. Bizony jó emberek lehetnek, mert a
jószágot etettékitatták velem, de engem leginkább ütöttekvertek. Azért is, ha a lehullott
gyümölcsöt fölvettem és megettem! – Azért jó sorod volt itt. Volt, hol aludnod. – próbált ráhatni a
pandúr. – Jó hát. De azért elcseréltem volna Bácskai uram bármelyik lovával a sorsom. Azok
legalább jó meleg istállóban háltak, én meg a kamrában, melynek oldalán keresztül fütyült a szél,
a tetején meg becsorgott az eső. – A keserűség beszél belőled gyerek. Most világgá mész? Fordulj
vissza! Bácskai uram megbocsát és visszafogad. Árva gyerek nem kívánhat ennél jobbat! –
Megkérdeztem kántortanító uramat, olyan törvény nincs, mely előírná a tizenöt éves árva
gyereknek az ingyen munkát!  húzta ki magát Kőkes Pista. – Én ma betöltöttem a tizenötöt. Már
nem parancsolhatnak nekem. Megpróbálom a magam szerencséjét. Engedjen utamra! – A
magadfajta árvagyerekből az elkeseredettség beszél. Az pedig nagyon nem jó tanácsadó! De
vigyázz! Még nem tapad bűn a kezedhez, de a rossz gondolatok már ott kóvályognak a fejedben!
Nem szeretnék futóbetyárként találkozni veled! – eresztette útjára a rézsisakos.

Kőkes Pista három nap, három éjjel bolyongott étlenszomjan a nádasban. A sekély vizű, óriási
mocsár, ingoványos nádrengetegeivel akkor még a Balaton egyik öblének számított. Különféle
hajók egész Zalahídvégig járták a vizet. Azt mesélték, négyszáz évvel ezelőtt Báthori csatát vívott
itt. Ez az ősi lápvilág természetes paradicsoma a vízimadaraknak. A hétköznapok nyomorúságából
szabadult gyerek előtt valóságos tündérvilág tárult fel. De hamar rájött, hogy az élethez nem csak
szabadság, békesség és jó levegő, hanem valami táplálék is szükséges. Negyednap halpaprikás
illata csapta meg az orrát. Hamar rátalált a kondérra. Lerogyott az üst mellé és mohón falatozni
kezdett. Így aztán azt sem vette észre, hogy megelevenedett körülötte a nádas. – Hogy ízlik a
főztünk fiam? – kilenc állig felfegyverzett férfi fogta körül. – Éhes voltam.. Nagyon éhes.. bocsánat.
– dadogta. – De megszolgálom! Dolgozni tudok! A vörsi csárdában mindent megtanultam! –
Nekünk szolgálni? – nevetett a félszemű alak. – Mit gondolsz, kik vagyunk mi? – Azt én nem
tudom, de értek az állatokhoz. – ugrott talpra Pista. – Én Vak Illés vagyok, a betyárvezér, akit hét
vármegye hajszol! Rabló! Gyilkos! Gonosztevő! Takarodj haza Vörsre! Azonnal! – ijesztett rá a
félszemű. – Köszönöm a vacsorát. Még azt akarom mondani, hogy tegnap a vörsi kocsmában
keresték kendet a pandúrok. – hebegte a gyerek. – Takarodj! – mordultak rá valamennyien.

Pista ész nélkül futott. A puha, zsámbékos talaj szinte hullámzott a lába alatt. A csizmájában
tocsogott a víz. Inkább csak sejtette, mint tudta, merre van olyan víz, mely nem elég széles, hogy
úszni lehessen benne, de ahhoz, hogy behúzza a vándort, elég mély. Mikor észrevette, már késő
volt. Lába alól eltűnt a talaj, s ahogy kapálódzott, úgy süllyedt egyre mélyebbre. Ereje percről
percre fogyott. „A keserűség rossz tanácsadó” – visszhangoztak fejében a pandúr szavai, aztán
elvesztette az emlékezetét.

Lipták Gábor nyomán Csiri



Múltidő

Betyárvilág

A magyarországi betyárvilág három fő területen alakult ki, Somogyban, a Bakonyban és az
Alföldön. Többségük pásztor volt, vagy pásztorcsaládból származott. A XIX. században erős
kasztrendszer uralkodott hazánkban. Pásztor, csak pásztor gyereke lehetett. Kondás, csak
kondásé, csikós a csikósé és így tovább. A legerősebb kaszt a pásztoroké volt. Mivel azonban egy
pásztornak 56 fia is volt, így mindnek nem jutott munka, mást meg nem vállalhatott el.

A somogyi betyárok arról voltak híresek, hogy legalább hét megyében garázdálkodtak. Legtöbbet
Zala, Vas, Veszprém megyékben illetve a Balaton környékén. Táplálkozásuk egyenőtlen és
rendszertelen volt. Az állandó menekülő életforma miatt főzésre nem rendezkedtek be.
Tűzrakással magukra vonták volna a pandúrok figyelmét. Meleg ételre csak a jobb módú
családoknál számíthattak, ahol kényszerűségből, vagy jószívűségből látták vendégül őket.
Zömében füstölt szalonnán, kolbászon éltek. Reggel pálinkát, este bort ittak. Csutorájuk belseje
több részből állt, így egy edényben magukkal tudták vinni mindkét italt. A csárdákban
megbecsült személyek voltak, mivel a lopott holmik általában itt találtak gazdára. A leghíresebb
csárda környékünkön a Becsali, ill. a Gyöngyösi volt. Pandúrkézre került társaik vagy hallgattak,
vagy ellentétes tanúvallomást tettek. A legendák egy része már életükben megszületett. A népi
szájhagyomány tovább éltette őket, de az írók fantáziáját is megragadták a betyártörténetek, s a
szépirodalom részeivé váltak. Ma is a romantika korában kialakult kép él a köztudatban a XVIII.
XIX. századi magyar bűnözésről. „Isten teremtette a betyárokat, azok által veri a gazdagokat.” –
mondja egy népdal.

A történelmi valóság egészen más. A betyár a társadalom számkivetettje, aki tudatosan, vagy
kényszerűségből vállalja a bűnöző életmódot, annak minden következményével együtt.
Magyarországon kétfajta betyár élt. Az alföldi lovas, akinek léte a kiteljesedő nagyállattartáshoz és
az állatkereskedelemhez kötődik. A másik a dunántúli, aki gyalogosan, esetleg kocsival
közlekedik, élettere az erdő, megélhetési formája a lopás, a rablás, az útonállás. A dunántúli
betyárság történetének három szakaszát különíthetjük el. Az első hullám a napóleoni háborúk
kezdetétől az 1810es évek végéig tartott. Ekkor katonaszökevények, sorozás elöl megszökött
parasztlegények és felkelő nemesek. A második a húszas évek második fele, a harmadik a
harmincas évek második harmada. A társadalom legalsóbb rétegei közül kerülnek ki. A pénzügyi
infláció, gazdasági visszaesés következtében pásztorok, szegődményes szolgák, elszegényedett
jobbágyok, zsellérek és kisnemesek alkotják a betyárvilág tagjait.

A betyárok szigorú normák szerint éltek, a bandavezér irányította őket. A normaszegők súlyos
büntetésben részesültek. A bandatagoknak jó egészséggel, állóképességgel, bátorsággal, sőt
vakmerőséggel kellett rendelkezniük. Az alkalmazkodni képteleneket kivetették maguk közül.
Álnéven éltek. A módosabb nemességen kívül a polgárosodó rétegekre jelentettek veszélyt. A
rablott kincseket kiterjedt orrgazda hálózatukon keresztül értékesítették. Az orrgazdák 
pásztorok, kocsmárosok, molnárok, erdészek, nemesek – látták el őket élelmiszerrel, lőszerrel és
információval. A cifraszűrű, széles kalapot viselő, állig felfegyverkezett betyárokkal a karhatalmi
szervek legtöbbször nem is mertek szembeszállni. A rosszul felfegyverzett katonáknak esélyük
sem volt ellenük.

A közbiztonságot veszélyeztető bandák elfogására a megyék összehangolták a tevékenységüket,
statáris bíráskodást vezettek be, a karhatalmi egységeket népfelkelőkkel egészítették ki. A
hajtóvadászatok költségeit a megyék nemesei vállalták fel. A dunántúli nemesség egy időre
fellélegezhetett, bár nyugodt nem lehetett, hisz erőfeszítést sem tett arra, hogy a bűnözés
társadalmi hátterét felszámolja.

Csiri
(Forrás: Hudi József: Betyárvilág Magyarországon. Bűnözés és társadalom a reformkorban.)



Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban
A bérletes előadásokra jegyek korlátozott

számban kaphatók!

Január 131415. (hétfő  kedd  szerda)
Gyermek bérletes előadások

Vuk bérlet (hétfő 14.00)
Bambi bérlet (kedd 10.00)

Micimackó bérlet (kedd 14.00)
PomPom bérlet (szerda 10.00)
Dr. Bubó bérlet (szerda 14.00)

A. A. Milne:
MICIMACKÓ
mesejáték

Bánfalvy Stúdió
Játékidő: 60 perc

„Régesrégen valamikor az ősidőkben de
legalábbis a múlt péntek előtt Micimackó az
erdőben élt, saját kunyhójában. S ugyanebben
az erdőben lakott a fontoskodó Nyuszi, a
tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős
Füles, Kanga, a kengurumama kicsinyével,
Zsebibabával, no meg a vidám ugrálós Tigris és
persze mindnyájuk szeretett gazdája,
Micimackó legjobb barátja: Róbert Gida. Ebben
a mesebeli erdőben mindennap történik valami
mulatságos vagy izgalmas esemény. A
klasszikus Micimackó mesét Bánfalvy Ági és
tanítványai adják elő soksok dallal és tánccal.”

Jegyár: 1.000 Ft

Január 29. (szerda) 14.00 Toldi bérlet
Ifjúsági bérletes előadás

Sütő András:
VIGYORGÓ BÚBÁNAT
zenés táncos fergeteg

Pannon Várszínház
Játékidő: 125 perc (szünettel)

„A Gonosz elragadja a fiatal legény, Csillagvitéz
párját, Kancsócskát és az alvilág
fejedelemnőjévé kívánja tenni. A népi
anekdoták formájában megjelenő Isten és Szent
Péter azonban felhatalmazza hősünket néhány
csodaszerszámmal, mellyel megregulázhatja a
pokol fejedelmét és szövetségeseit. A darabban
felcsendülő autentikus erdélyi dallamok
színesítik e páratlan nyelvi leleménnyel megírt
játékot.”

Jegyár: 1.800 Ft

Felnőtt bérletes előadások
IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Február 9. (vasárnap) 19.00 Festetics bérlet
Február 10. (hétfő 19.00) Simándy bérlet

Zágon István:
HIPPOLYT

avagy a nagypolgári villa mellé jár az ezüst
kiskanál

Orlai Produkciós Iroda
„A baj nem jár egyedül. Ha valaki a
Rózsadombon kényszerül villát venni, annak az
élete csőstül megváltozik: a Rolls Royce szerviz
egy rablás, a vörös kaviár méregdrága, a Dom
Perignon pezsgő borsos… És ha ráadásul az
ember lánya valaki olyasvalakibe szeret bele,
akinek az Isten is teremtette, akkor végleg elkél
némi segítség. Valaki, akit a ruha tesz, aki
tudja, hogy döglik a légy, hogy jobb ma egy
túzok, hogy az élet nyakig tejfel, de aki látott
már karón is varjút, és aki csak gatyába rázza
az egész kócerájt.”
Főbb szerepekben:
Kulka János, Csákányi Eszter, Elek Ferenc,
Nagy Viktor, Téby Zita…

Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Február 6. (csütörtök) 17.00
ANGYALFÜTTY

Berecz András ének és mesemondó
önálló estje.

Belépőjegy: 1.000 Ft

EGYÉB PROGRAMOK

Február 8. (szombat) 10.0018.00
Balaton Színház

VI. Keszthelyi Esküvő Kiállítás
Kiállítók, előadások, bemutatók, tanácsadások,
kóstolók, különlegességek, ajándékok…
Minden, ami egy tökéletes esküvőhöz és persze
annak előkészítéséhez szükséges. A
díjmentesen látogatható kiállításon  számtalan
szolgáltató mellett  az esküvőhöz kapcsolódó
előadásokkal és tanácsadással, tánc, smink,
frizura és természetesen menyasszonyi ruha
bemutatóval várják az érdeklődőket a
szervezők.
Vendég:
 Bélavári Zita divattervező
 Pasku Dávid extrém fodrász

A belépés díjtalan!



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

Keszthelyi programok

KIÁLLÍTÁSOK
A Balaton Színház tárlatai a közönségszolgálat

nyitvatartási ideje alatt,
valamint a nyilvános színházi rendezvények

alkalmával látogathatók.

Január 31ig
Balaton Színház, Básti terem

CSUHÉVARÁZS
„Velünk lehet kukoricázni”

Markos Lászlóné Éva és Markos Julianna
csuhébábu kiállítása.

Január 7 – február 7.
Balaton Színház, Simándy terem

KULTURÁLIS HÍD
Válogatás a 20 éves Vonyarcvashegyi
Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból.

Február 4 – 28.
Balaton Színház, Simándy terem

MADARAK ÉGENFÖLDÖN
Válogatás a birdphotography.hu fotósainak

munkáiból.
Web: http://birdphotography.hu/

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

„NYITOTT SZEMMEL”
Előadások a művészettörténet, a filozófia,

a vallástörténet és a történelem
témakörökből…

Január 17. (péntek) 18.00
KIVONULÁS ÉS HAZATÉRÉS

A hun dinasztiától a Turul nemzetség
hazatértéig.

Előadó: Doma László történész

Január 31. (péntek) 18.00
EGY ELFELEDETT DIADAL
A 907. évi pozsonyi csata.

Előadó: Doma László történész

Világjáró Klub
Filmvetítéssel egybekötött

élménybeszámolók expedíciókról,
filmforgatásokról, utazásokról,

kalandtúrákról...

Január 13. (hétfő) 18.00
Madarakkal Táncoló

Hazánk egyik legismertebb solymászának
élményei és emlékei.

Egy világörökség hagyomány bemutatása.
Előadó: Lóki György fősolymász

TájakKorokMúzeumok Egyesület
Kőrösi Csoma Sándor Klubjának előadásai

Január 17. (péntek) 16.00
Fejér György Városi Könyvtár

A BALATON ÉS AZ EMBER KAPCSOLATA
Előadó: Havasi Bálint múzeumigazgató

Január 24. (péntek) 16.00
Fejér György Városi Könyvtár

Irodalmi délután a magyar kultúra napján

Február 7. (péntek) 16.00
A FESTETICSBIRTOK „DIRECTORA” –

NAGYVÁTHY KESZTHELYEN
Előadó: Dr. Lukács Gábor adjunktus

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
Ismeretterjesztő előadások

egészségmegőrzésről, gyógymódokról

Január 17. (péntek) 16.00
BICSÉRDIZMUS, VEGETARIZMUS ÉS

ÉLETFILOZÓFIA
Előadó: Nagy Tibor természetgyógyász, tanár

Január 31. (péntek) 16.00
GYÓGYNÖVÉNYEK A GASZTRONÓMIÁBAN

Előadó: Csillag Vilmos sárkányfüves

Családi programok
Goldmark Károly Művelődési Központ

nagyterem

Február 1. (szombat) 16.00
NÁLATOK LAKNAKE ÁLLATOK?

Foglalkozás állattartó szülőknek és
gyerekeknek.

Vezeti: Komoróczy Lajos agrármérnök



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
februári számba.

Következő szám lapzártája: 2014.január 26.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

BÚÉK

Borongós napok tűnjetek tova,
Okkal szomorú ne légy SOHA,
Lépteid kísérje töretlen szerencse,
Derűs percek rajzoljanak MOSOLYT a szemedre,
Oszoljanak el az ÓÉVnek sötét árnyai,
Gúzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.

Új évet hozzon a nesztelen iramló IDŐ,
Jöjjön MÁR a rég VÁRT, csodálatos jövő!

Évek ha múltak, ha elszálltak napok,
Vidámságot, ÖRÖMET számolatlant adjatok!
Elfusson most az ÓÉVnek malaca
Többé ne legyen senkinek PANASZA!

Kerüljön betegség, BÁNAT MESSZIRE,
ÍRMAGJUK IS vesszen semmibe,
Vágyaid sorra VALÓRA VÁLJANAK,
Álnok szavak TÖBBÉ NE BÁNTSANAK!

Növekedjen az igaz BARÁTOK TÁBORA,
Okosan ÉLJ, vigyázzál magadra és
CSALÁDODRA,
Kívánom neked, legyen 365 szép ÜNNEPED:

Jegyezte: Molnár Marcsi Durugából

Viccek

A szabálytalanul közlekedő szőke nőt megállítja
a rendőr, majd azt mondja neki:
 Hölgyem, 5000 forint helyszíni bírságot kell
fizetnie!
Mire a nő:
 Huhh, de jó! Tegnap ezért elvették a jogsimat!

Nagyné a Trabantjával nem adja meg az
elsőbbséget egy kereszteződésnél, ahol pedig a
jobb kézszabály kötelezné rá. Balesetet okoz, s
úgy megrémül, hogy rögtön egy ügyvédi
munkaközösséghez fordul.
 Ügyvéd úr, mit tudna tenni, hogy ne
marasztaljanak el?
 Hát nézze  feleli az ügyvéd , ahogy elmesélte
a történteket, körülbelül azt kéne elhitetnem a
bírósággal, hogy a kerékpáros, akit maga
elütött, százhúszas sebességgel érkezett a
kereszteződéshez, a fekete macska pedig,
amelyik a sarkon, a járdán feküdt, eltakarta
maga elől a kilátást.

 Pistike, melyik óceán ez?  kérdezi a tanár a

térképre mutatva.
A fiú mélyen hallgat.
 Így van! Ez a Csendesóceán!

Anyák napján az a feladat az iskolában, hogy a
gyerekek mondjanak egy történetet, amiben
szerepel, hogy "anya csak egy van!"
Pistike jelentkezik, mondja hogy a múltkor
költöztek, amikor baleset érte, ráborult a
szekrény, de anyukája kiszabadította alóla, és
egy hétig ápolta. Ez azért történhetett így, mert
"anya csak egy van!"
 Nagyon jó, Pistike!  mondja a tanítónéni. 
Leülhetsz!
Ekkor Juliska is jelentkezik.
 A múltkor csónakázás közben beleestem a
tóba. Anyukám  függetlenül attól, hogy nem
tud úszni  utánam vetette magát és kimentett.
Ez is mutatja hogy "anya csak egy van!"
 Nagyszerű Juliska!
Erre már a Sanyika is nagyon jelentkezik.
 A múltkor az anyukám beküldött a spájzba és
azt kérdezte hogy mennyi szilvalekvárunk van.
Mire én mondtam, hogy "anya, csak egy van!"
Forrás: Internet




