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FIGYELEM!
INDUL A HÁZHOZMENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy 2014. március 1-jétől
a Pelso-Kom Nonprofit Kft. a szolgáltatási területéhez tartozó minden
településen
bevezeti
a
házhoz
menő
zsákos
szelektív
hulladékgyűjtést.
Február hónap végén minden ingatlanhasználó részére eljuttatunk
egy feliratos gyűjtőzsákot. A zsákban kérjük ezentúl együtt gyűjteni az ingatlan használata
során keletkező következő hulladékokat:
- Papírhulladékok jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet,
hullámpapír, papírzacskó, nyomtatópapír
- Műanyaghulladékok: PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, kozmetikaimosószeres flakonok (HPDE/PP)
- Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-fém kompozit üdítősilletve tejesdobozok (tetrapack)
Fontos, hogy a hulladékok összelapítva és kimosva kerüljenek a zsákba!
A nagyobb papírdobozokat a zsák mellé szíveskedjenek kitenni a gyűjtés napján!
NEM kerülhet a zsákba: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék,
háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb….
Kérjük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig,
az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezze ki!
A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk.
Amennyiben az általunk biztosított szelektíves zsákok megtelnének, úgy bármilyen más, átlátszó
zsákot (pl. reklámszatyor) használhat e célra.
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjait tartalmazó naptárt a következő oldalon találják.

Köszönjük együttműködését, óvjuk és védjük együtt környezetünket!

Pelso-Kom Nonprofit Kft.
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Döntött a Képviselő-testület…
Balatonberény Község Önkormányzata 2014. február 27-i nyilvános ülésének fontosabb
határozatai:
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Horváth László polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy február 5-én a közös hivatalt
fenntartó önkormányzatok együttes ülésen elfogadták a hivatal 2014. évi költségvetését.
Február 11-én a Marcali Kistérség Többcélú Társulása fogadta el 2014. évi költségvetését, majd
február 26-án az óvoda és iskolafenntartó önkormányzatok fogadták el a társulás költségvetését.
Az óvodába 13 balatonberényi gyermek jár, melyhez 4.869 e Ft-ot ad át az önkormányzat, tehát
gyermekenként 374. 462 Ft támogatást ad át Balatonberény.
Ismerteti az E-onnak írt levelét, melyben a településen sorozatosan előforduló hálózati hibák
kijavítására hívja fel a szolgáltatót. Több lakossági panasz érkezett a 7119 számú közúttal
kapcsolatosan, felkérte a közútkezelőt, hogy az árkok tisztításáról és az útpadka karbantartásáról
gondoskodjon.
Ismerteti a házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szórólap tartalmát, melyet a
következő napokban minden háztartás részére eljuttatnak. Bejelenti, hogy a szelektív
gyűjtőszigeteket összeszedik, és azt deponálják. Elmondja, hogy a DRV ismét tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy további részvényvásárlási lehetőség nyílt meg. E tekintetben a következő
ülésre fog előterjesztést készíteni. Kéri, hogy a képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést, valamint a két ülés között végzett munkáról, fontosabb
eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót fogadja el.
Horváth Péter alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Helyi akciócsoport
létrehozásával kapcsolatosan megbeszélésen, Mesztegnyőn képviselte Balatonberényt.
a.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.
b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról,
fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről:
A civil szervezetek igényeiről bizottság javaslata alapján az első féléves gazdálkodás keretében
döntenek. Ezt követően ismerteti a 42.331 e Ft értékben tervezett fejlesztéseket:
-

Vasútállomás járdaépítés
Hunyady park sétány építése
Közvilágítás LED (85 % EU pályázati forrás)
Kossuth játszótér (100 % Leader pályázati forrásból)
Kerékpártárolók építése (95% EU pályázati forrás)
Erdei Iskola fejlesztése (pályázati önrész)
Kossuth Lajos utcai járda felújítása
Traktorvásárláshoz

1.724
3.500
48.741
4.374
9.337
3.000
900
1.500
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-

Engedélyezési tervek elkészítése
Múltház fejlesztése
Bartók B. utca aszfaltozás
Vasúti kő fuvardíj
Deák F., Hunyady utcák aszfaltozása
Sörpadok beszerzése
Csuha-dombi útfelújítás
Naturista Kemping részére átadott fejlesztési keret

1.000
1.800
4.966
1.000
9.853
300
2.518
2.000

A költségvetési rendelettel kapcsolatos módosító határozatok:
a.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9.853 e Ft útfelújítási
keretösszeget konkrét célmeghatározás nélkül tervezi 2014. évi költségvetésében.
b.) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
c.) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az egyházközség
vezetését, hogy a templom felújítására benyújtott kérelmét a támogatási igény számszerűsítésével,
konkrét cél megnevezésével egészítse ki.
d.) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek által 2014.
évre benyújtott – költségvetésben tervezett támogatáson felül – többletigényéről az I. félévi
beszámoló keretében dönt.
e.) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a KKETTKK – CP-02 kódszámú pályázatra 550.000 Ft összegben (100 %-os intenzitás)
vissza nem térítendő támogatás elnyerésére a „Balatonberény belterületén levő I. Világháborús
emlékmű, és azt körülvevő hadisírok renoválása, teljes felújítása” pályázatot benyújtsa.
f.) Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Turisztikai Egyesület
kérelmét méltányolja és a leader projekt sikeres végrehajtása érdekében 2 610.920 Ft,
visszatérítendő támogatást nyújt – 2014. március 5-ig 600.000 Ft, 2014. március 28-án
1.327.600 Ft, 2014. április 15-én 683.320 Ft ütemezett átadással – 2014. szeptember 30-ig.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a község 2014.
évi költségvetéséről szóló rendeletet elfogadta.
3. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 1. napjával
hatályba lépteti a Balatonberény Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzatát a közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzésekre – az előterjesztés szerinti tartalommal.
4. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 1. napjával
hatályba lépteti a Balatonberény Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
közbeszerzései lebonyolítására– az előterjesztés szerinti tartalommal.
5. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a település idegenforgalmi
fejlesztési célkitűzéseinek elősegítése érdekében turisztikai referens alkalmazását a Kft-nek
átadott támogatással biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft-fel
a támogatási szerződést a 683.000 Ft átadásáról, a referens foglalkoztatásának céljára megkösse.
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6.a. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 42.§ 2. pontjában biztosított hatáskörében,
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdés és 74.§-ában foglaltak alapján, valamint a
Balatonberény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
helyi
közművelődés
önkormányzati feladatellátásáról szóló 21/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete alapján kiadja
a Balatonberényi Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratát – az előterjesztés
szerinti formában.
6.b. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Balatonberényi
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyúttal a
51/2012.(III.29.) számú határozattal jóváhagyott SZMSZ-t hatályon kívül helyezi.
7. A díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért”
adományozásának rendjéről szóló rendeletét elfogadja

Emlékérem

alapításáról

és

.

8. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján Balatonberény településen a Választási Bizottság
tagjainak
-

Garainé Móricz Bernadett Balatonberény Béke u. 5/a
Megyeri Gyuláné Balatonberény Kossuth u. 92.
Sifterné Horváth Ágnes Balatonberény Bajcsy-Zs. u. 29.
Szabó Tibor Balatonberény Kodály Z. u. 10.
Zsiborács Zoltán Balatonberény Ady E. u. 16. szám alatti lakosokat,

póttagjainak
- Kovács Nándorné Balatonberény Kossuth u. 14.
- Szvoboda Jánosné Balatonberény Táncsics u. 28. szám alatti lakosokat megválasztja.
9. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberény Kossuth téri
játszótér építése eljárásban az ACER Kft 2045 Törökbálint Józsefhegy u. 22. szám alatti
vállalkozást hirdeti ki nyertesnek 3.158.220 Ft + áfa ajánlati árral.
Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződést a felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel
megkösse.
10. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatonberény Kossuth tér
és Strandfürdőn 3 db kerékpártároló építése eljárásban az R-optimum Kft 7632 Pécs Olga u. 11.
vállalkozást hirdeti ki az eljárás nyerteseként nettó 5.440.000 Ft ajánlati árral. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződést a felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételekkel
megkösse.
11. Balatonberény Község Önkormányzata a Marcali és Térsége Területfejlesztési
egyesülethez való csatlakozási szándékáról későbbiekben kíván dönteni, konkrét információk
birtokában.
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Szita László emlékére
Balatonberény, 1987. január 2.
„1943. március 18-án láttam meg
a napvilágot Balatonberényben, a
László
József
nevet
kaptam
szüleimtől.
Paraszti
családból
származom.
Apai
és
anyai
nagyszüleim
földműveléssel
foglalkoztak. Anyám háztartásbeli,
apám
vasutas
volt.
Sajnos
mindkettőt elveszítettem már.
Orvosi műhiba miatt az élettől
nem kaptam meg azt, amit soksok embernek megadott. Egész
életemet
nyomorultan
kell
leélnem,
és
ezt
így
kell
elfogadnom.
1951-ben kerültem Budapestre, a
Villányi
úti
Mozgásterápiái
Intézetbe, a mostani Pető Intézet
elődjébe. Az 56-os forradalmat az
intézet mellett lévő iskola alatti
óvóhelyen éltem át.
1956 novemberében apám hazahozott Berénybe, azóta itt élek. Iskolai végzettségem: három
általános. A negyedik a forradalom miatt maradt abba. Itthon különböző okok miatt nem tudtam
folytatni tanulmányaimat.
Verset irigységből kezdtem írni, mert a terápián egyik szobatársam - később tanítóm és barátom versei nagyon tetszettek. Megpróbáltam én is, azóta csinálom."
----------------------SZITA LÁSZLÓ

Uram, segíts!
Uram! Aki fönn vagy ott az égben!
Tekints rám, a szegény szenvedőre!
Segíts! Add, hogy teljesüljön vágyam!
Élhessek még igaz boldogságban!
Adj erőt a sok-sok gyötrődéshez,
kitartást a kereszt-cipelésben.
Balatonberény, 1992. augusztus 27.

Szigetet keres...
Szigetet keres a hajótörött,
Kis deszkán úszik a habok fölött.
Fáradt a karja és pihenne már.
Nincs aki várja s ölelje át.
Most csendes vizeken viszi az ár...
Álmában a régi szigeten jár.
Jó volna egyszer még pihenni rajta,
talán a sodrás még feléje hajtja...

Lourdes-ban jártam
Máriánál Lourdes-ban jártam én,
Ez az emlék örökre kísér.
Láttam ott sok-ezer betegtársat, Fölajánlottuk
magunk a Szűz Anyának.
Igazgassa tovább életünk,
Segítsen, mert sokat szenvedünk...
Balatonberény, 1994. május 9.

Karácsonyi vers
Vártuk, hogy eljön, a szívünk úgy lángolt:
Itt van hát végre a mennyei fény!
Mennek csodálni őt mind a sok pásztor. Alszik
a Gyermek a Szűznek ölén.
Nem fekszik bölcsőben, nincs a szegénynek:
Meleget rá a sok állat lehel.
Mégiscsak körötte gyúlnak a fények, Boldogság
tölti el a szíveket.

Lehet, csak ábránd,
vagy emlékezés,
egy nyárnak lángját köszöni még.

Távoli földekről jönnek királyok:
Úrként köszöntik a kis Gyermeket.
Földre borulnak, mert ő a Megváltónk,
Mondanak néki szép énekeket...

Balatonberény, 1988. július 10.

Balatonberény, 1987. január 2.

Esemény
Farsang
Február a legrosszabb időszak gyermekrendezvény szervezésére. A bacilusok ekkor támadnak a
legintenzívebben. Az enyhe idő is a járványok terjedésének kedvez. Így családias légkörben zajlott
a farsang, amiben a szülők aktívan kivették részüket. Munkaigényes, ötletes jelmezekkel,
süteményekkel, rágcsálni valókkal készültek. És ők is maskarába öltöztek! Ami csemetéik
számára nagy öröm volt, és emelte a rendezvény fényét és hangulatát. A zsűri nem csak az
óvodásoknak, alsó - és felső tagozatosoknak osztotta ki a legszebb, legötletesebb, legjobban
kidolgozott, legmókásabb és a legszínesebb jelmez díját, hanem a felnőtteknek is.
A díjkiosztó után társas táncjátékokat játszottak az egybegyűltek. Többek közt táncoltak az
anyukák gyermekükkel lufival a homlokuk közt, hullahopp karikával a derekukon, ill. a földön,
amiből nem volt szabad kilépni. A nyertesek és a résztvevők jutalomban részesültek. Nagy sikere
volt a tortának, amit közösen, jó étvággyal fogyasztottak el. A legnagyobb versengés a
gyerekpezsgőért folyt! A jó hangulat közepette gyorsan elszaladt a délután és véget ért a gyerekbál.
Boldogan, fénylő szemekkel távoztak a kicsik és nagyok egyaránt.
Jövőre újra farsangolnak, talán kicsivel többen lesznek, talán pár nagyszülő is megjelenik.
Csiri

Közvélemény
Legendák és az unokáim
Többen jelezték, tetszenek a saját írásaim, jobbak, mint az állandó Lipták Gábor nyomán…
Kérték, írjak az unokáimról. Nem jobbak, esetleg közelebb állnak hozzánk. Tudom, a legendáim
nem az irodalom gyöngyszemei, de nemzeti kultúránk része. Ha körbejárnánk a Balatont, kevés
lenne azon települések száma, ahol egyáltalán hallottak róluk! „A Balaton mondairodalma
meglehetősen szegényes, ami azonban, ha a nép szemléletére gondolunk, érthető is. A nép
szemléletében a Balaton különösebb élményt nem jelent, a vízre legfeljebb a halászoknak, a mosó
asszonyoknak van szükségük, a partmenti lakos úgyszólván észre sem veszi a nagy tavat.”
/Vajkai Aurél/ Nemrég Ausztriában, egy nemzeti ünnepen, ahol a lakosság apraja-nagyja tiroli
népviseletet öltött magára, azt kérdezte tőlem egy ismerősöm, mi magyarok mit veszünk fel
nemzeti ünnepen. Első reakcióm az volt, hogy nem akartam érteni a kérdést, de segítségemre
siettek, körbeírták azt. Elmondtam, legtöbbször fekete-fehérben jelenünk meg. Csodálkoztak,
gyászolunk? Nincs nemzeti viseletünk? Nekünk, akik oly büszkék vagyunk magyarságunkra?
Megnyugtattam őket, van, de nálunk kinevetnék, aki ezt öltené magára egy ünnepen. Én úgy
vagyok a legendáimmal, mint az osztrákok a nemzeti identitásukkal. Nem kell büszkének lenni
rájuk, nem kell hangoztatni létüket, csak ismerjük őket! Van, amelyik mulatságos, van, amelyik
megrendítő, van, amelyik történelmi ismeretet tartalmaz, van, amelyik földrajzit, van, amelyik a
mese kategóriájába tartozik, de mint minden legenda, egy valós mag köré épültek fel, és hozzánk
tartoznak, hozzánk Balaton-parton élő emberekhez. Csekélyke irodalmi értékük a nyelvezetükben
rejlik, melyet Lipták Gábornak köszönhetünk.
Az unokáim. Ha ez a lap, a nagymamák lapja lenne, akkor talán jogos lenne a kérés. De, ha erre
van igény, néha írok róluk. Most elmesélem, hogyan kapta az én kis gazemberem a Xavér nevet a
keresztségben. Az ember gondolkodását egy érzelmi trauma nagyon meg tudja változtatni. A vőm
családjában több generációra visszamenőleg a fiúk a Franz Xavér nevet kapták. Nászuram úgy
döntött szakít a hagyománnyal. Aztán, mikor harmadikként megérkezett véletlenül a vőm, a két
majdnem felnőtt fia mellé, úgy döntött, ez Isten akarata volt, legyen ő is Franz Xavér.
Természetesen a vőm is azt mondta, ha neki fia lesz, bármi lehet a neve, csak Franz Xavér nem. A
tavaszra kitűzött esküvőt nászuram hirtelen halála miatt el kellett halasztani, s majdnem ebben
az időpontban megfogant Xavér! Egy édesapa elment, egy kisfiú jött! S, az én kedves vőm, aki
mindig azt hangoztatta, szakít a családi tradícióval, a lelkiismerete nem engedte megtenni.
Csupán megfordította a két nevet. Így lett az unokám Xavér Franz Gailler.
Csiri

Legendák
Veszprém 1849
Augusztus 10-én két jól megrakott szekér állt meg a Bíró ház előtt. Bíróné nagybátyja, Vásáry
Domokos, a debreceni kollégium hírneves professzora érkezett. A csutorás céhmester azonnal
tudta, nagy a baj. A professzor Kossuth elkötelezett híve volt.
- Soha nem tagadtam, hogy ott ültem a Nagytemplomban, s magam is megszavaztam a
Függetlenségi Nyilatkozatot. – kezdte az asztalnál ülve a beszámolót. – Rám most akasztófa vár.
Keserves idők jönnek mindannyiunkra. Igaz, Klapka tartja még magát Komáromban, s Noszlopy
száguldó hadtestével a Balatonon akar átkelni, hogy egyesítse seregét Klapkáéval. – Mester uram!
Mester uram! Megjöttek a magyarok! – szaladt be az inas. – Itt járt Bábi néném, ő a tihanyi
halaskofa. Füreden vannak Noszlopyék! Egy egész hadtest! Átkeltek a Balatonon!
Augusztus 11-én a kormánybiztos Veszprémben kihirdette Magyarország függetlenségét. Pár
nap múlva honvédtisztek csapata vágtatott be a főhadiszállásra. – Minden elveszett! – jelentette az
őrnagy. – Görgey a világosi síkon letette a fegyvert az orosz vezérkar előtt. – És Kossuth? –
kérdezte Noszlopy haragosan. – Az erdélyi hágókon Törökországba indult segítségért. – felelt
csüggedten egy hadnagy. – Hát mi nem adjuk fel! – csapott mérgesen az asztalra a biztos. – A
tervem lényege, hogy a Bakony oldalán nyolcvanezer főből álló hadtestet szervezünk, Komáromra
támaszkodva a haza megmentése a cél! Klapka egyetért velem! – Csak ez mind kevés. – sóhajtott
az őrnagy. – A terv szerint a védelmi állás északi pillére Komárom, délié az erőddé alakított Tihany
lenne. Középen a Bakony rengetege. Az aszófői földnyelv átvágását már meg is kezdték, hogy
szigetté alakítsák Tihanyt. Klapka azt kérte, az újoncokat küldjem Komáromba, a somogyiakat
zászlóaljjá kéri átalakítani, parancsnokuk Mednyánszky őrnagy lesz. Csak hát a felszerelés! –
sóhajtott Noszlopy. – Csutorákat tudunk szerezni. – lépett elő Bíró József százados. – Köszönöm
fiam. Megfizetjük az árát. – szólt a biztos.
Másnap a százados szomorúan tért vissza. Kossuth bankóért nem adtak csutorát. – Most
kaptam hírt Klapkától. Világos mindent romba döntött. Talán ő is leteszi a fegyvert.- mondta
Noszlopy komor hangon. – S a kormánybiztos úr? – kérdezte Jóska. – Én soha fiam. Az én nevem
már régóta ki van szögezve a bitófára. A Bakonyba indulok. Bakonybélben megtaláltok. Ti meg
hazamentek a szüleitekhez. Szüksége lesz még a hazának ilyen fiatalokra! – búcsúzott a biztos.
Három nap múlva már mindenki tudta, hogy Noszlopy megcsappant csapatával elhagyta
Veszprémet. Bíró Jóska Fürdős Andrissal összeszedett annyi csutorát, amennyit tudott, majd az
éj leple alatt elindultak lovas szekérrel a Bakonyba. A csárdásné csak hosszú erősködésük után
keltette fel a biztost. – Köszönöm százados urak. A lovakat a kolostorban majd megetetik,
megitatják. Hosszú út vár még ma rájuk. – Mi itt maradunk! Harcolunk tovább! – lépett előre
Jóska. – Én már tudom fiam, mi készül Komáromban…… - mondta Noszlopy remegő hangon. –
Ez a mi harcunk most elbukott. De, új harcokat, új embereket szül majd az idő. Szükség lesz még
rátok, vagy a fiaitokra, unokáitokra, hogy befejezzék azt, amit mi elkezdtünk. Nektek most otthon
a helyetek…. Hajnalodik. – ölelte át Noszlopy a századosok vállát. – Induljatok! Jól jegyezzétek
meg, a legsötétebb éjszaka után is mindig hajnalodik…..
Lipták Gábor nyomán

Csiri

Hulladék/szemét
Veszélyes hulladékok
A veszélyes hulladék tulajdonságai:
• Toxikus anyagok: az élőlények egészségét karosítja (pl. higany, kadmium, ólom, króm,
cianid, fluorid, szulfid…)
o fitotoxikus: csak a növényre (pl. rézgálic)
o ökotoxikus: biotikus rendszerekben
• Tűz- és robbanásveszélyes anyagok: (éghető folyadékok és gázok, pl. olajok, oldószerek,
klór, klóritok)
• Nagy reakciókészséggel rendelkezők: erős oxidáló-, redukálószerek
• Korróziós, maró anyagok (erős savak pH≤ 2, erős lúgok pH≥ 12),
• Irritatív anyagok: (növény védőszerek, könnygázok, pl.izocianátok)
• Fertőző anyagok: korokozó mikrobákat és azok toxinjait tartalmazó hulladékok (pl.
egészségügyi anyagok, elhalt tetemek)
• Genetikusan károsító anyagok: általánosan a DNS károsító hatásuk alapján:
o Karcinogén
o Mutagén
o Teratogén
• Radioaktív hulladékok: (genetikusan aktívak)
Veszélyes hulladékok környezeti hatásai:
• Milyen mértékben káros a környezetre: határértékek.
• Milyen hatása van a környezetre:
o azonnali
o késleltetett
• A hatások lehetnek:
o Additív (összegező)
o Szinergista (egymást erősítő)
o Antagonista (egymást gyengítő)
Varga Zsolt
környezetmérnök
Forrás: Hulladékgazdálkodási jegyzetek, Pannon Egyetem

Keszthelyi programok
Színházi előadások
a Balaton Színházban

Műsoron: Bizet, Verdi, Tchaikovsky, Puccini,
Vivaldi,
Rossini,
Rachmaninov,
Borodin,
Rimsky-Korsakow, Matveychuk, Shostakovic…
Jegyár: 3.900 és 4.900 Ft

Március 18. (kedd) 19.00
Bérleten kívüli színházi előadás
Ray Cooney:
DÉLUTÁN A LEGJOBB
(avagy a miniszter félrelép)
-komédia két felvonásbanBudapesti Bulvárszínház
Szereplők: Harsányi Gábor, Nyertes Zsuzsa,
Straub Dezső, Fodor Zsóka, Harmath
Imre/Beleznay Endre, Fogarassy Bernadett,
Straub Péter, Fogarassy András, Lengyel
Eleonóra
Rendező: Straub Dezső
Jegyár: 2.500 és 2.800 Ft

Március 29. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
ZALAI BALATON-PART IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR
20 éves jubileumi gálakoncert.
Kiállítás megnyitó: 18.00 óra.

A bérletes előadásokra jegyek korlátozott
számban kaphatók!

Március 26. (szerda) 14.00 Toldi bérlet
Ifjúsági bérletes előadás
Erich Kästner:
EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
-diákszínházi előadásKörúti Színház
Jegyár: 1.800 Ft

Hangversenyek, koncertek
Március 21. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
Filharmónia hangversenybérlet:
TIHANYI ZSUZSANNA ZONGORAESTJE
A Fischer Annie Ösztöndíj díjazottja.
Jegyár: 2.700 és 2.300 Ft
Diákjegy: 900 Ft
Március 27. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
MOSZKVAI SZIMFONIKUS ZENEKAR
Viva, Opera!
„A világhírű Moszkvai Ifjúsági Szimfonikus
Zenekar 1995-ben az Orosz Zeneakadémián jött
létre Jurij Kobeleva alapításával,karmester. Az
együttest egy csoport tehetséges fiatal zenész
alkotta, akik a PAM Gnesinyh, CIM Csajkovszkij
és más egyetemeken diplomáztak. A társulat
2012 óta Moszkvai Szimfonikus Zenekarként
működik, s jelenleg 70 főből áll, melyből
Magyarországon 40 zenész és 4 operaénekes
mutatkozik be. A zenekar megalakulása óta
Oroszország szerte több száz koncertet adott
már.
Felléptek
színházakban,
kulturális
központokban
és
szabadtéri
színpadokon
egyaránt. A repertoárjukban megtalálható
többek
között
Mozart,
Verdi,
Puccini,
Csajkovszkij,
Britten,
Strauss
és
más
zeneszerzők művei.”

ROMA KULTURÁLIS NAPOK
Március 24. (hétfő) 11.00
Balaton Színház, színházterem
BANYAMESÉK
-élőzenés mesejátékKaraván Művészeti Alapítvány
Rendező: Tóth Géza
Március 24. (hétfő) 15.00
Balaton Színház, Simándy terem
A SHOW FOLYTATÓDIK
-interaktív előadásKaraván Művészeti Alapítvány
Egy 18 éves roma fiatalember viszontagságos
bukdácsolása Budapesten.
Március 24. (hétfő)18.00
Balaton Színház, Simándy terem
FELOLDÁSOK IV.
Balogh Tibor grafikus-, festőművész kiállítás
megnyitója
Március 26. (szerda) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem
ROMA NÉPI KULTÚRA
Keszthely környéki cigányok a XX. század első
felében
Előadó: Gyanó Szilvia néprajzkutató
Március 27. (csütörtök) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem
MACSKA-JAJ
Emir Kusturica filmjének vetítése.

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Március 10. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”
Vad Szigetköz
Filmvetítés és előadás a Szigetköz
élővilágáról.
Vendég: Mosonyi Szabolcs rendező-operatőr

Keszthelyi programok
Március 13. (csütörtök) 17.00
„Nyitott Szemmel”
Lélekutak a Kárpát-medencében és azon is túl
Előadó: Budai László
Március 14. (péntek) 16.00
„Természetgyógyász Klub”
Az élelmiszerek kulisszatitkai és Az „E”
számok
Előadó: Tóth Gábor okleveles élelmiszertudományi előadó
Március 20. (csütörtök) 17.00
„Nyitott Szemmel” – Lélektani esték
A boldog párkapcsolat titka
Előadó: Prof. Bagdy Emőke
Március 21. (péntek) 16.00
„TKM Egyesület Kőrösi Klub”
Székelyföldtől a világhírnévig: Kőrösi Csoma
Sándor
Előadó: Kardos József ny. tanár
Március 26. (szerda) 16. 00
„Babaváró Klub”
Az anyatejes táplálás - miért jó szoptatni?
Előnyök, nehézségek, az elválasztás kezdete,
módja…
Március 28. (péntek) 16.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
nagyterem
„Természetgyógyász Klub”
Szív és érrendszeri betegségek és a
cukorbetegség étrend kiegészítői
Előadó: Tihanyi Judit biológia-egészségtan
tanár
Március 28. (péntek) 16.30
„Családbarát - Kertbarát Kör”
KESZTHELYI NEMESÍTÉSŰ
BURGONYAFAJTÁK
szerepe a kiskerti burgonyatermesztésben
Keszthelyi burgonyafajták kiállítása és
vetőgumó vására.
Előadó: Bilinszki Alíz agrármérnök
Március 28. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”
Háttér képek
Előadó: Dr. Bogár László közgazdász
Március 31. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”
A Kaukázus Svájca és az új Dubai:
Grúzia és Azerbajdzsán
A Magyar Földrajzi Társasággal közös
szervezésű előadás.
Előadó: Gyuricza László egyetemi docens PTE

Családi programok

Goldmark Károly Művelődési Központ
nagyterem
Március 15. (szombat) 16.00
REFORMKORI JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Kozma Márta
Március 15. (szombat) 17.00
TÁNCHÁZ MINDENKINEK
gyermekeknek és felnőtteknek
Zenél a Boroszlán Zenekar
Március 15. (szombat) 20.00
HÁZASOK TÁNCKÖRE
magyar néptánc kizárólag pároknak
Vezeti: Hintalan László és felesége

A SIKER KULCSA:
MUNKA-CSALÁD EGYENSÚLY
Családbarát konferencia
2014. március 20. (csütörtök)

Program:
14.00- Köszöntő: Csengei Ágota, a Goldmark
Károly Művelődési Központ igazgatója
14.15- Hegyi Eszter: Családbarát munkahely
történetisége Európában és hazánkban.
Díjnyertes Családbarát Munkahelyek jó
gyakorlatainak bemutatkozása:
14.30- Savaria Megyei Hatókörű Városi
Múzeum Szombathely, 2013.
15.00- Huber Packaging Group Kft, Győr, 2013.
15.30Szociális
és
Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ, Zalaszentgrót, 2013.
16.00- Goldmark Károly Művelődési Központ,
Keszthely, 2012. 2013.
16.30- Keresztes Ilona (MTVA): Többgyermekes
családok
megoldásai
munka-magánélet
egyensúly
megtartására
(kerekasztal
beszélgetés)
17.15- Prof. Dr. Bagdy Emőke: Önmegvalósítás
és boldog párkapcsolat a család és munka
vetületében.
18.15- A konferencia zárása
A SIKER KULCSA: MUNKA-CSALÁD EGYENSÚLY
konferencia a Családbarát Munkahely Díj
támogatásával valósul meg.
Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515-232 Web: www.balatonszinhaz.hu
E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 12.00-17.00
péntek 10.00-12.00 és 12.30-14.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Labdarúgás
A következő fordulók programja:

Vereséggel kezdtük a tavaszt
Mind
felnőtt,
mind
ifjúsági
csapatunk
vereséggel kezdte a tavaszi szezont. Reméljük, a
folytatás másként alakul majd.
Mivel még zajlik a csapat öltözőjének felújítása,
ezért a Kéthely elleni mérkőzés helyszíne a
balatonszentgyörgyi sportpálya lesz.
Megyei II. osztályú bajnokság
16. forduló:
Zamárdi - Balatonberény 3:0 (1:0)
U21: Zamárdi - Balatonberény 6:0 (2:0)

BALATONBERÉNYI SE - KÉTHELYI SE
2014.03.09. 14:30 (Balatonszentgyörgyön!)
LENGYELTÓTI VSE - BALATONBERÉNYI SE
2014.03.16. 15:00
BALATONBERÉNYI SE - IGAL SE
2014.03.23. 15:00
BALATONBOGLÁR `BB` - BALATONBERÉNYI SE
2014.03.29. 15:00
BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE
2014.04.06. 16:00
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek!
Horváth Péter

Gyerekrajzok

Dragonits Peti 2. oszt.

Dragonits Enikő Anita 3. oszt.
Dragonits Dávid Olivér 1. oszt.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek az
áprilisii számba.
Következő szám lapzártája: 2014.március 25.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.
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., e-mail: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

