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Berényi Hírlap
Balatonberény Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Szavalóverseny
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.” (Babits Mihály)
Községünkben április 14-én, szombaton
délután került megrendezésre a hagyományosnak
mondható költészet napi szavalóverseny.
Az utóbbi években sajnos egyre kevesebben
vettek részt ezen a jeles eseményen, ám úgy néz ki,
az idei évben megtört a jég, ugyanis a környező
településekről is szép számmal akadtak jelentkezők.
Összesen 22 versenyző állt színpadra, akik
felkészülten szavalták az általuk választott verset, mesét. A zsűritagok - Bencze Beáta, a
Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola igazgató asszonya; Monostoriné Fekete Otília, a
balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola igazgató asszonya, valamint Gazda Jánosné senkit nem hagytak díj nélkül távozni. Az első kategóriában az óvodásokat és az első osztályosokat,
a második kategóriában a második, harmadik és negyedik osztályosokat, míg a harmadikban a felső
tagozatos gyerekeket díjazták. Mind a három kategóriában több első, második és harmadik
helyezett született a szoros versenynek köszönhetően. A résztvevők nagy örömmel vették át a
könyvjutalmakat és a finom csokoládét, melyet ezúton is köszönök minden résztvevő nevében.
Továbbá köszönet jár a zsűritagoknak; Barjákné M. Juditnak a szervezésért, lebonyolításért; a
felkészítő szülőknek; a tanároknak és nem utolsó sorban a szereplő gyerekeknek is!
Örömmel töltött el, hogy ennyi érdeklődő akadt, és bízom benne, hogy jövőre is legalább ilyen
sikernek örvendhet majd falunk.
Horváthné Kánya Enikő
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Önkormányzati hírek
DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2018.04.26.
Horváth László polgármester
Köszönti Balla Györgyöt, a 3B Turisztikai Egyesület elnökét, és ismerteti a képviselői kérdéseket,
mely egyrészt a turisztikai iroda jelenlegi helyével, másrészt az éves működési kiadásokból az
önkormányzat által átadott 4,5 millió Ft támogatásból konkrétan mit fordítottak a településre.
Balla György elnök
A turinform iroda látogatottsága a településen, de más településeken is egyre csökkenő tendenciát
mutat. Az átalakuló, felgyorsult világban az emberek inkább az online felületeken keresnek
információkat, a papír alapú kiadványok már nem olyan kelendőek, keresettek.
Mind a három támogató önkormányzat felé beadták elszámolásaikat, melynek keretében vannak
olyan számlák, amelyeket nem tudnak megbontani. Egyébként is az egyesület desztinációban
gondolkodik. A teljes könyvelést szívesen a rendelkezésre bocsátja, amennyiben ezt igénylik.
Elmondja, hogy a NEA pályázaton nyert támogatás teljes egészében bérre fordították, amely a
támogatási elszámolásban nem szerepel, de ennek is egy része a település érdekében került
felhasználásra. Gazda János képviselő kérdésére elmondja, hogy attól függetlenül, hogy az iroda
látogatottsága csökken munkavállaló alkalmazására még legalább 3 évig szükség van, mert a
pályázatoknak van fenntartási időszaka és ez vállalások körébe tartozó volt. Ez évben az applikáció
fejlesztését kezdik meg, amely a családibalaton.hu felületen minden elérhető szolgáltatás és
attrakciógyűjtő helye, mely telefonokon is elérhető lesz. Zibák István Józsefné képviselő kérdésére
elmondja, hogy a településen több olyan fejlesztés is megvalósult, amely számszakilag a támogatási
elszámolásban nem jelenik meg, mert azok a korábbi pályázatok elemeiből, és összegéből kerültek
felhasználásra a községben, ilyen például a kihelyezett táblák, a túraútvonal kijelölés. Ezek szintén
1-1,5 millió Ft-ot jelentenek.
Horváth Péter alpolgármester
Elmondja, hogy a korábbi berényi egyesület által létrehozott turisztikai weboldal a mai napig
üzemel, hiszen ennek is pályázati elkötelezettsége van. Készülnek az új kiadványok is, amelyek a
desztináció területére vonatkozik. Az irodák jövőjét illetően az is megoldás lehet, ha a
későbbiekben ajándéktárgyak, vagy helyi termékek értékesítését végezheti. Ennek a jogi-pénzügyi
hátterét még át kell gondolni.
Az egyesületnél a bérköltség is jelentős, de tudomásul kell venni, hogy turisztikai szakemberre
szükség van, és azt egyedül maguk a települések nem tudják finanszírozni. Tervezés alatt van a
Hamvas Béla túraútvonal, amely a bor filozófiájára épülő természeti, borászati, gasztronómiai
élményeket fog nyújtani. Az elmúlt évben 100 alkalommal promóciós film is volt a Duna TV-ben,
amely komoly reklám a településnek. A médiacsatornák nagyon fontosak a turizmus területén.
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Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén Horváth Lászlónét /Simon
Márta/ választotta meg az FB elnökének.
A Balatontourist jövőbeni bérleti szerződése kapcsán érkezett válaszból kitűnik, hogy
továbbiakban is szeretnék az évi két millió Ft díj jóváírását. Véleménye szerint, ha a pályázat
megvalósul, amelyhez komoly önerőt ad a cég, akkor a kérelmük méltányolható, de megfelelő
garanciák beépítésével. A további tárgyalásokról a képviselő-testület véleményét, javaslatát kéri
képviselő-testületi ülésen.
A mai napon érkezett a Balatonberényért Egyesület beadványa, mely a korábbi négyoldalú
szerződés megszüntetését kéri, és a Múltháznál levő foglalkoztató jövőbeni használatára,
hasznosítására vonatkozó megállapodás megkötését indítványozza. E témakörben mindenképpen
fontos szempontnak kell lennie, hogy a területen a fazekas által, állandóan fenntartott rendnek kell
lenni.
A MÁV felújítási munkáival kapcsolatos bejárásról készült emlékeztetőben felhívták a figyelmét a
kivitelezőnek a szezonra való normális állapotok helyreállítására.
Szakály Mária vállalkozó a fizető strandon 9 m2 terület használatára kért engedélyt fagylalt árusítás
céljából. A képviselő-testület korábbiakban olyan álláspontot alakított ki, hogy a helyi
vállalkozásokra tekintettel a strandon a működő vállalkozások üzletkörével azonos célra nem
biztosítanak lehetőséget.
A vállalkozók részéről a strandi területen azonban a korábbi szerződésben foglalt kötelezettség
nincs betartva, mely szerint az üzleten keresztül a strandra való bejutást megakadályozzák. Több
felkérés, megbeszélés ellenére továbbra is ez tendencia, ezért ügyvédi közreműködéssel,
megbeszélés lesz a következő lépés.
A Kéthely gesztorságával indult rendezvény TOP pályázat a jövő év augusztusától lesz
megvalósítható, melynek keretében tervezett Hamvas Béla program valósul meg.
A kerékpárút tervezése és az önkormányzat által tervezett gyalogos átkelőhelyek ügyében
egyeztetésre van szükség, mert a két nyomvonal ütközik, illetve nem megfelelő. Remélhetőleg a
szezonra az átkelőhelyek megvalósulnak.
Bejelenti, hogy a Hotel Beach utolsó átutalásával a teljes adóhátralék befizetésre került.
Az IBCC horgász versennyel kapcsolatban elmondja, hogy nem sikerült megállapodni a
szervezőkkel, mert ők nem kívánnak pénz áldozni erre, annak ellenére, hogy a versenyző
csapatoktól 1200 euró díjat szednek be. A csapatok a verseny alatt feldúlják a területet, áramot,
vizet használnak. Úgy gondolja, hogy ennek ellentételezését kérheti az önkormányzat.
Elmondja, hogy a volt ERDÉRT területen levő épületek bontására a tulajdonos pályázatot írt ki.
Az előzetes megbeszélések alapján valószínű, hogy a „betondarálékot” átadják az
önkormányzatnak, térítésmentesen. Az önkormányzatnak a szállításról kell gondoskodnia. Ez az
anyag a zártkerti utak karbantartására használható fel célszerűen. A hegyközséggel folytatott
megbeszélések alapján a Bokrosi út karbantartását közösen tervezik az önkormányzattal, melynek
keretében a hegyközség 2 millió Ft-ot biztosít, az önkormányzat pedig ilyen mértékű
kőmennyiséget ad.
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Menetrend egyeztetés lesz a kistérségben, kéri a lakosságot, képviselőket, észrevételeiket jelezzék
az önkormányzatnál.
Április 26-27-én központi szúnyoggyérítés lesz a településen.
A meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre nem javasolja a pályázat
benyújtását, mivel a megyére jutó keret legfeljebb két pályázatot tud támogatni. Balatonberény az
elmúlt évben a Bajcsy-Zs. utcára nyert támogatást, így reális esély ebben az évben nincs.
Ezt követen tájékoztatást adott a TOP pályázatok helyzetével kapcsolatos megyei megbeszélésről.
2016 őszén nyújtották be a költségvetést, illetve a pályázatot, 2017 tavaszán lett elbírálva. Minden
polgármester felháborodásának adott hangot, mert a két éve elbírált pályázatok, a megítélt
összegből már nem valósíthatóak meg, a tervezett műszaki tartalommal. A bérek, az építőanyagok
árának növekedése, jelenleg az anyagok hiánya miatt az ez évi októberi elszámolásnak nincs reális
esélye. Még a közbeszerzések sem indultak el.
A megoldásra konkrét válasz nincs, tehát határidő hosszabbítást kell kérni, kérdés lehetséges-e,
kapnak-e további támogatást a megvalósításhoz. Több polgármester jelezte, hogy inkább
visszalépnek a pályázati projektek megvalósításától, mert anyagi fedezet hiányában azokat
felelősséggel a támogatói okirat szerint nem lehet megvalósítani.
Balatonberény esetében közel 50 millió Ft önrészt kellene hozzáadni a megvalósítás érdekében.
Türelmet kér az óvodás szülőktől is az óvodafejlesztés kapcsán.
- A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés
közötti fontosabb eseményekről adott tájékoztatást elfogadta.
- A képviselő-testület az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
2018. évi pályázati lehetőséget megismerte. A képviselő-testület nem kíván élni a pályázati
lehetőséggel.
- A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2018. évi közművelődési
érdekeltségnövelő pályázatot benyújtsa 1.250.000 Ft összköltséggel, melyhez 500.000 Ft önrészt
biztosít a következő céllal:

MEGNEVEZÉS
Székek beszerzése
rendezvényekre
Színpad technika további
korszerűsítése rack szekrény
Nagyterem festés, parketta
átlakkozása

Összérték bruttó,
Ft

Db

Ár/Ft/db

50

15.000

750.000

1

100.000

100.000

100.000

400.000
1.250.000

400.000
500.000

Összesen
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- A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalásokra a Balatontouristtal a
naturista strand bérleti szerződése kapcsán, melynek során a kért évi két millió Ft átadásának
körülményeit, indokoltságát kell tisztázni.
- A képviselő-testület a Balatonberényért Egyesülettel kötött négyoldalú megállapodás
felmondását elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a május havi ülésre az
egyesülettel a tárgyalások alapján készítse elő a megállapodást a Múltháznál levő fazekas
foglalkoztató jövőbeni használata tekintetében.
Beck Péter őrnagy, őrsparancsnok
Köszönti a megjelenteket. Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a 2016. évi statisztikai
adatokhoz képest 7 betöréses bűncselekménnyel több volt 2017. évben.
A nyáron elfogtak egy bűnbandát, akik már korábban is látókörben voltak. Remélhetőleg az
összegyűjtött bizonyítékok alapján egy időre kivonják a forgalomból őket.
A rendőri jelenlétet fokozták a településen, és érezhetően a lakosság köréből is egyre bátrabban
keresik a rendőrséget, a bizalom erősödését tapasztalják.
Kéri a lakosságot, hogy amennyiben gyanús járműveket, személyeket látnak a településen, azonnal
jelezzék azt a körzeti megbízott által közzétett telefonszámon.
A rendőrök nem büntetni akarnak, hanem segíteni a településen élők, tartózkodók védelme,
nyugalma, biztonsága érdekében. Balatonberény közlekedési szempontból nem tartozik a
különösen veszélyeztetett települések közé. Az elmúlt évben is inkább vagyoni káros események
voltak.
Zibák István Józsefné képviselő felvetésére, mely a kerékpárosok szabályszerű közlekedésének
ellenőrzésére vonatkozik, elmondja, hogy a jövőben ezt hatványozottabban figyelik.
Horváth Péter alpolgármester felvetésére elmondja, hogy a kamerarendszer karbantartására kell
odafigyelni, mert azokat tisztítani, pókhálózni kellene rendszeresen. Mivel ez elmarad, a felvételek
nem használhatóak. A jövőben a kamerák bővítésére lenne szükség, de az a javaslata, hogy ne a
mennyiségre, hanem a minőségre törekedjenek. Inkább olyan kamerák kerüljenek felszerelésre,
amelyek szürkület után infrával látnak, vagy rendszámfelismerésre alkalmasak.
Gregász Péter főtörzsőrmester
A települést több olyan földútról is meg lehet közelíteni, amelyeket egy kamera sem lát, illetve
ritkán lakott részek. A település számára javaslatot fog tenni további kamerák telepítési helyére.
- A képviselő-testület a rendőrőrs 2017. évi közbiztonsági helyzetről adott beszámolóját
elfogadta.
- A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi működéséről, tevékenységéről
adott beszámolót megtárgyalta, azt elfogadta. A képviselő-testület megköszöni az Alapszolgáltatási
Központ munkatársainak munkáját.
- A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést
5

II. évfolyam, 5. szám

2018. május

megtárgyalta és értékelte.
- A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat elfogadta és a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit és tevékenységét jónak értékelte.
- A képviselő-testület a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot
nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
- A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásnak
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a Társulási Megállapodás törzsszövegét az
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyta.
Horváth Péter alpolgármester
A strand fontos desztinációja a községnek, ezért is szükség lenne a strand reklámja, eladhatósága
érdekében egy marketing tervre. A környék egyik legszebb strandja a balatonberényi, van facebook
oldala, és a google is minősíti, amelyet fontosnak tart figyelni. A személyzet kedves, mosolygós,
segítőkész, de ehhez még további attrakciókra van szükség, hogy még kelendőbb legyen. Ez évtől
már nem adnak a belépőjegyhez ásványvizet. A strand és a mellette levő szolgáltatásokat
működtető vállalkozások közös érdeke a strand működésének minősége. Úgy ítéli meg, hogy a
jelenlegi hidegháborús helyzet helyett egy együttműködő 21. századi viselkedési mintát mutató
közösségnek kellene működni.
Horváth László polgármester
A strandi vállalkozásokkal már szervezzük a megbeszélést, amelyre május közepéig sor kerül. A
strandi jegyárak emelése a fejlesztések nagyságához mérten minimális.
Horváth László
polgármester
Értesítés fogadóóráról
Tisztelt Választópolgárok!
A képviselő-testület május 24-én, csütörtökön 18 órától fogadóórát tart a Művelődési
Házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Közérdekű információk és olvasói cikkek
20 éves a Kabala Tánccsoport
A tánccsoport 1998-ban alakult
Barjákné Martin Judit kezdeményezésére
pár fővel. Első díjukat már ebben az
évben megszerezték. A csapat létszáma
folyamatosan nőtt, 2000-ben már 26
taggal működött. Felléptek rengeteg helyi
rendezvényen, de sok versenyre is
beneveztek, több mint 100 díjat, és
oklevelet szereztek, ezüst- arany- és
bronzminősítést, különdíjakat, ezzel is
öregbítve
falunk
hírnevét.
A
hobbitáncolásnak induló „dolog” úgy
alakult, hogy a Magyar Tánccsoportok
Országos Szövetségének is tagjai lettek,
és évente több hivatalos versenyre, megyei és országos Ki Mit Tud?-okra kaptak meghívást. A
koreográfiákat Judit és a tánccsoport tagjai közösen készítették.
Én 2000-ben léptem be a tánccsoportba, emlékeim szerint - elég sokáig – több, mint tíz évig
tagja voltam. Életem legszebb időszaka volt. Emlékszem a kollégisták pénteken nem haza mentek,
hanem a Művelődési Házba, ahol letették a kis „utazótatyót” (benne a szennyessel) és próbáltak.
Valamikor estefelé hazamentünk, és szombaton délután ismét jöttünk próbálni.
Szép idők voltak. Jó és összetartó volt a közösség. Szerettünk táncolni, itt lenni és ami a
legfontosabb: együtt lenni. Versenyek előtt akár több napig egyhuzamban készültünk, alig vártuk,
hogy mehessünk. Néztük a táncos filmeket, klipeket, hogy abból tanuljunk.
Legnagyobb eredményünk, hogy országos versenyen első helyezést kaptunk, kijutottunk
kétszer is az Európai döntőre, ami - ha jól emlékszem - Görögországban és Horvátországban volt,
de az útiköltség és a szállás díja a több napos verseny miatt nagyon magas volt, ezért nem tudtunk
elmenni. Támogatóink nem nagyon voltak. Az önkormányzat és a német lakosság támogatott
minket kisebb összegekkel, hogy eljussunk egy-egy versenyre, vagy épp fellépő ruhát vehessünk.
Ezt akkor nagy kudarcként éltük meg.
Az utóbbi években a tánccsoport megfogyatkozott, jelenleg 4 tagja van. A helyi fiatalokat,
gyermekeket nem érdekli már az ilyesmi, nem járnak közösségbe. Ez nagyon nem jól van így.
Rengeteg szép percet, barátságot köszönhetek/köszönhetünk mindannyian a Kabalának. Egy időben
a csoport összemosódott a színjátszókörrel és az Ifjúsági klubbal is.
A végére hagytam egy névsort, melyben - a teljesség igénye nélkül – szerepel a tánccsoport
összes tagja, akik a húsz év alatt meghatározó szerepet töltöttek be e közösség életében. Ezúton
kérek elnézést, ha valakit kifelejtettem, hiszen sajnos mindenkire nem emlékszem.
Anka Attila, Balogh Noémi, Bándoli Dóra, Barják Bianka Katalin, Bene Bernadett, Bogdán
Alexandra, Bogdán Gergely, Bogdán Krisztián, Bogdán Miklós, Bognár József, Darvas Dominika,
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Futó Luca, Gellén Julianna Flóra, Gellén Piroska Luca, Gerecs Bianka, Jodie Sam Stanton, Kánya
Enikő, Kánya Nikoletta, Kánya Noémi, Kelemen András, Kelemen Éva, Kelemen Renáta, Kenesei
Fatime, Kollár Henrietta, Kristóf Liliána, Marton Szonja, Megyeri Fanni, Mészáros Ramóna, Nagy
Daniella, Nagy László, Nyers Szilvia, Orsós Kinga, Országh Anna, Paczolai Brigitta, Rácz
Alexandra, Szekeres Fanni, Szekeres Réka, Szekeres Viktória, Takács Izabella, Tóth Hilária Gitta,
Tóth Viktor, Tóth Lilla, Valentovics Iván, Varga Paméla Marietta, Viszti Laura, Zsimoly Dorottya
Ha valakinek akad otthon a Kabala Tánccsoportról képe, kérem, ossza meg velem, ugyanis a
terveim között szerepel, hogy készítek egy albumot.
Varga Paméla Marietta

Pünkösd
Reviczky Gyula: Pünkösd (részlet)
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.

Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Habozóknak oldjad meg nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

A pünkösd „mozgóünnep”, húsvét utáni ötvenedik nap, neve a görög pentékoszté (jelentése
ötven) szóból ered. Egy hétig tartó ünnep, melyből a húsvéthoz hasonlóan csak két nap hivatalos.
Az apostolok idejéből való ünnep. Krisztus mennybemenetele után, az ötvenedik napon az
apostolok összegyűltek, majd hatalmas zúgás, szélvihar támadt, a szentlélek lángnyelvek alakjában
leszállt a tanítványokra. Ekkor Péter prédikálni kezdett, beszédére sokan figyeltek, követték,
megalakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.
Ezzel a vallási ünneppel is keverednek a népszokások. Rengeteg pünkösdi hagyományt
ismerünk. Íme, néhány közülük:
1. Pünkösdi királyné-választás: A falubeli lányok közül választottak ki egyet, általában a
legkisebbet. Házról házra jártak, a „királyné” feje fölé kendőt tartottak, esetleg fátylat tettek
fejére, így énekeltek, rózsát, virágokat szórtak az udvarra. Termékenységvarázslás sorába
tartozik ez a szokás.
2. Májusfa: A természet újjászületésének szimbóluma. A legények általában április 30-ról május 1jére virradó reggelre állították annak, akinek udvaroltak, de az sem volt ritka, hogy egy rokon
lánynak készítették vagy egy közösség számára. Napjainkban már nem annyira elterjedt szokás,
de néhol még él ez a szép hagyomány. Nagy ünnepséget szoktak rendezni, amikor bontják le.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd
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Balatoni hajók
A II. világháború után a BHRT (Balatoni Hajózási Részvény Társaság, a szerk.) a Balaton
aknamentesítésével párhuzamosan kiemelte a mederből az elsüllyesztett és felrobbantott hajókat. A
Közlekedésügyi Minisztérium 6,4 milliárd pengő államsegélyt igényelt a Pénzügyminisztériumtól a
hajóflotta újjáépítési munkálataira, de a hitelt csak a forint bevezetése után kapták meg. 1946
nyaráig csak a Komp I. hajótestének újjáépítése, valamint a Boglár és Tünde nagyjavítása készült
el.
Az aknamentesítés után az átkelő forgalmat ideiglenesen 3 dunai gőzhajóval – Úttörő, Pajtás,
Ifjú Gárda – oldották meg. 1952-ben a Balatonfüredi Hajógyárban elkészült a Beloiannisz, mai
nevén Balaton. Magas felépítménye nem bizonyult szerencsésnek, 1969-ben egy sort lebontottak
róla. 1972-ben és 74-ben korszerűsítették, majd 2003-ban kivonták a forgalomból.
1955-ben a BAHART beolvadt a MAHART-ba (MAgyar HAjózási RészvényTársaság, a
szerk.), 1956-ban 11 alumínium hajót bocsátottak vízre, amit a köznyelv zárt utastere miatt
vízibuszra keresztelt. 1961-ben megjelent a Komp II., majd hamarosan a Komp III. és IV. 1963-ban
a Hévíz és a Keszthely állt forgalomba. 1978-ban a Zebegény és a Baross Gábor (motoros komp).
1979-ben a Siófok, a Badacsony, majd 80-ban a Füred elnevezésű katamaránok segítenek be a
megnövekedett utasforgalom lebonyolításába.
Helka és Kelén: A Balaton két legrégebbi
hajója.
1891-ben
készültek,
az
első
kimondottan Balatoni utas szállításra épült vízi
járművek. Siófokon szerelték össze őket,
azonos méretűek és formájúak. A Kelént április
17-én, a Helkát június 28-án indították útjára.
A korábbi fakikötőket kőmólók váltják fel
ebben az időben. Helkát 1945. március 25-én,
Balatonfüreden felrobbantották a németek.
Kelén gépházában a révfülöpi kikötőben
március 27-én robbanóanyagot helyeztek el.
A Helka
Ezért a hajót a fenékcsapok megnyitásával
elsüllyesztették, így elkerülték a robbanást. A háború elmúltával kiemelték a vízből. 1964-ben,
majd 1991-ben felújították. Azóta nosztalgiahajóként szeli a habokat. A Helkát 1964-ben
korszerűsítették (Diesel motort kapott), majd 1980-ban kivonták a forgalomból. Partra vontatták és
Balatonfüreden az út mentén presszót alakítottak ki belőle. A Pogány Madonnában Eötvös Csöpi
itt, a szárazon álló Helkában verte szét a rosszfiúkat. 1994-ben visszavásárolta a MAHART és az
1996-os felújítás után nosztalgiahajóként újra vízre bocsátották.
Forrás: www.balatonihajok.hu

Csiri
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Május utolsó vasárnapja - Gyermeknap
Az anyák napjához hasonlóan minden
évben megünnepeljük a gyerekeket is.
Általában az év minden napján arra
törekszünk, hogy a kedvükbe járjunk,
igyekszünk eleget tenni minden
kívánságuknak, de ez a nap mégis más,
ilyenkor még annál is sokkal jobban
törekszünk a legjobbat nyújtani nekik.
Törökországból indult ez a kedves
szokás, eleinte egy egész hétig tartott, akkor
még gyerekhétnek hívták, azonban az idők
során egy napra korlátozódott e jeles esemény. Hazánkban 1931-től ünneplik. „Az ünnep célja,
hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértésről,
valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.” – írja a wikipedi.hu weboldal.
Ezt a napot érdemes tényleg csak a gyerkőcöknek szentelni, elvinni őket játszótérre, fagyizni,
állatsimogatóba, kicsit kirándulni, biciklizni, bárhova csak érezzék, hogy mennyire fontosak
számunkra. Ezen a napon rengeteg programot szerveznek országszerte, ezek közül említek pár
olyat, amit falunkból is könnyen elérhetnek az oda vágyók, valamint a Szórakoztató rovatommal
ebben a hónapban nekik szeretnék kedveskedni. Jó kikapcsolódást kívánok!
1. Városi gyermeknap – Keszthely Balaton-part, Zenepavilon és környéke - Május 27.
16.00- ÓRIÁS BALATON TÁRSASJÁTÉK a Nők a Balatonért Egyesülettel
16.00- JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a Szemfüles Egyesület a
Gyermekekért közreműködésével
16.00 GKMK TABCSAPAT: SAJT CÍMŰ SZÍNDARAB
16.30 TÜSI BOHÓC VIDÁM MŰSORA LUFIHAJTOGATÁSSAL
17.30 GYERMEKTÁNCHÁZ A RE-FOLK ZENEKARRAL
2. Gyermeknap – Balatonfenyves, Zenepavilon, rossz idő esetén kertmozi – Május 27.
Játszóház, szabadtéri játszópark, kézműves foglalkozás és gyermekműsor
3. Gyermeknap Somogyban, családi hétvége a Katica Tanya Élményközpontban
Május 26 - 27. Cím: 7477 Patca, Katica Tanya Élményközpont
Ügyességi játékok a szabadban, lufifújó verseny, tetkó fújás, rongybaba
készítése, ügyességi játékok a szabadban és még sok más élményt adó
program vár a gyerkőcökre. Szeretettel várjuk a gyermekeket, szülőket
egy vidám, élményeket kínáló gyermeknapi ünneplésre, kikapcsolódásra.
Citromkrémleves, grillezett csirkemell zöldfűszeres mártásban és
gyümölcsrizs vár a játékban megéhezett gyerekseregre. Honlap: www.katicatanya.hu.
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4. Siófok Gyereknap 2018. Gyermeknapi és Ezer Lámpás Éjszakája programok
Május 26 - 27. Cím: 8600 Siófok, Fő tér
Látogass el Siófokra május utolsó hétvégéjén, a Városi
Gyermeknapra és az Ezer Lámpás Éjszakája elnevezésű
rendezvényre! Egy nap melyen biztosítjuk, hogy a kicsik
és nagyok egyaránt jól érezhessék magukat. Szórakoztató,
izgalmas és vidám programok várnak. Ezer Lámpás
Éjszakája: Idén 9. alkalommal rendezik meg 2018. május
27-én az ország közel húsz nagyvárosában, amelyhez most Siófok is csatlakozik. A
kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy felhívják a társadalom figyelmét a
gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A program a nemzetközileg is bejegyzett Eltűnt
Gyermekek Világnapjához (május 25.) kapcsolódik. Az egész napos rendezvény a
gyerekekről és a családokról szól. Minden helyszínen jótékonysági koncertekkel,
sztárfellépőkkel várjuk az érdeklődőket.
5. Gyermeknap - Balatonberény Erdei iskola – Június 2-án 13 órai kezdettel
A Balatonberényért Egyesület idén is szórakoztató programokkal várja az
érdeklődő gyerekeket és családokat gyereknap alkalmából. Bővebb
tájékoztatás a 20. oldalon található plakáton elérhető!

Program
helyben!

Bővebb információ, valamint még több program elérhető a https://www.programturizmus.hu
weboldalon!
Horváthné Kánya Enikő

Környezetünk
Hulladékmentes élet (1. rész)
Néhány hónappal ezelőtt már említettem, hogy bővebben írok majd a szemétféleségekről,
keletkezésükről és segítséget adok a hulladékmentessé válásban. Most elérkezett az idő. A
következő hónapokban az egyszer használatos, eldobható termékek, mindennapi használati
eszközök helyett többször használható, mosható, illetve környezetbarát alternatívákat fogok
ajánlani, bemutatni. Saját tapasztalataimat is szeretném megosztani a kedves olvasóval, ezáltal is
szemléltetem, hogy kevés befektetéssel is sok minden elérhető, sokat tehetünk környezetünk
megóvásáért, a Föld élhetőbbé tételéért.
1. Palackozott víz helyett csapvíz fogyasztása
Előző cikkeimben többször is írtam már a műanyagszennyezésről, ezért ennek részletezésétől
itt eltekintek. Elterjedt tévhit, hogy az ásványvíz minősége jobb a csapvíznél, pedig a fejlett
országokban - így Magyarországon is - a csapból érkező víz minősége kiváló, sőt egyes palackozott
vizek épp csak annyiban térnek el a csapvíztől, hogy csomagoltan jutunk hozzájuk. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy Európában a csapvizet alaposabban ellenőrzik, mint az ásványvizeket.
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Használjunk újratölthető, újrahasználható kulacsot, amit bárhova magunkkal vihetünk és szükség
esetén újra is tölthetünk csapvízzel a mosdókban.
Ha nem szeretjük a csapvizet, akkor szerezzünk be egy vízszűrőt vagy, ahogy én is teszem előre
szűrt vizet választok. Nem titok: Garai Pi vizet iszom, sőt mostanra már a férjemre is büszke
vagyok, aki szintén elhagyta a palackos ásványvizet és áttért a szűrt vízre. Igaz, hogy ez is
műanyag palackban van, de ezt visszaváltják, és többször felhasználásra kerül; mostanában a
megnövekedett igény miatt átváltottunk nagyobb kiszerelésre (18,9 l), ez a palack pedig erős
műanyagból van, tehát még többször lehet újratölteni. Nem utolsó szempont az sem, hogy itt a
közelben palackozzák, így - az ásványvízzel szemben - a szállítással sem keletkezik nagy
ökolábnyoma az általunk fogyasztott víznek.
2. Papírtörlő helyett konyharuha, törölköző
Papírtörlőket az 1900-as évek eleje óta használunk, egy véletlennek köszönhetően „találták fel”,
amikor WC-papírból kisebb papír elemeket vágtak le. Majd jött a már-már szokásos kör: elindult a
marketing arról, hogy az addig használt rongyok nem eléggé higiénikusak, ezért mindenkinek
minél előbb át KELL állnia papírtörlőkre. Gondolj bele, az eladó szempontjából maga a tökély a
papírtörlő árusítása, hiszen gyorsan fogy, folyton pótolniuk kell a vásárlóknak, így megbízható
bevételi forrást ad. Ahhoz, hogy mindennapi használati tárggyá váljon persze elég hosszú időnek el
kellett telnie, hiszen akkoriban még nagyon nem volt elterjedt a mai „megveszem, majd eldobom”
hozzáállás.
Bár bizonyos esetekben a higiéniai indok nagyon is helyénvaló és az eldobható papírtörlők mellett
szól erősen (például egy kórházban), sok egyéb esetben a papírtörlőket tökéletesen ki lehet váltani
törülközőre, konyharuhára, vagy akár egy régi túlhasznált pólóra, reménytelenül kilyukadt zoknira.
Nekem még nem sikerült teljesen lemondanom a papírtörlőről, de igyekszem. 2 dolog maradt,
amihez még papírt használunk; a kormos kandallóüveg tisztításához és az olajban sült finomságok
lecsöpögtetéséhez. Van ugyan bambuszból készült „papírtörlőm” is, ezt is sok mindenre
használom, de ezekre nem merem bevetni. A konyharuha, illetve a bambusztörlő, ha koszos megy a
többi koszos ruhával a mosógépbe és újra lehet használni.
3. Szelektív hulladékgyűjtés
Erről a témáról is írtam már bővebben az előző cikkeimben, így ezt sem részletezem.
Ha eddig nem szelektáltál, akkor gyakorlatilag ezzel az egy lépéssel, egyetlen nap alatt
harmadolhatod a kommunális kukádba kerülő mennyiséget. Mindazonáltal a hulladékmentességre
való törekvés magában foglalja azt is, hogy ne csak a szemetünket (amit már nem lehet
hasznosítani, ami a kommunális kukába kerül), hanem a hulladéktermelésünket is minimalizáljuk,
amennyire lehetséges! Viszont azt a „kiskaput” meghagyja nekünk, hogy ha másképp nem
megoldható, akkor a végső állomás a szelektálás legyen.
Ha már szelektálsz, törekedj arra, hogy folyamatosan csökkentsd a szelektívbe kerülő
hulladékok mennyiségét! Amit csak lehet, utasíts vissza (pl. szívószál); valamint előzd meg, hogy a
háztartásodba kerüljön; ha mégis bekerült próbáld minél tovább használni.
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4. Nejlon szatyor helyett vászon szatyor
A műanyag szatyrokat átlagosan 20 percig használjuk, mielőtt az égetőkbe, vagy
hulladéklerakóra kerülne a kommunális kukán keresztül. Számos elborzasztó képet és videót lehet
ma már találni az interneten erről, ugyanakkor a műanyagszennyezés, és azon belül is elsősorban a
mikroműanyagok jelentette fenyegetettség újfent visszaköszön a műanyag zacskók esetében is.
Szerezz be, vagy varrj magadnak néhány vászonszatyrot, és ezentúl utasítsd vissza a műanyag
zacskókat, használd inkább a saját vászontáskád! Lehet, hogy néha majd furán néznek rád, de ne is
törődj vele, csak annyit mondj: „Köszönöm, nem kérek zacskót”, majd vedd elő a sajátodat.
Ezzel a kihívással jól állok. A férjem révén van 6 db nagyobb füles vászonszatyrom, ami a
nagyobb reklámtáskákat tudja helyettesíteni és vásároltam néhány kisebbet pékáru illetve zöldséggyümölcs vásárlásához. A nagyobb gyümölcsöket, illetve a banánt például nem is teszem a
kasszáig semmibe, csak mérés után teszem őket vegyesen egy nagy szatyorba. Varrni is szeretnék
még, van itthon egy vászonterítőm, amit soha nem használtam és szerintem nem is fogok; ebből
készül majd kisebb-nagyobb zsinóros vászontáska illetve textilszalvéta is (a későbbiekben lesz róla
szó).
Forrás: hulladekmentes.hu
Giczi Anita
_______________________________________________________________________________
Illegális szemétlerakás
El kell mondanom, hogy rendkívül hálás vagyok Anitának, amiért ilyen szorgalmasan,
lelkiismeretesen írja ezt a rovatot. Kitartása töretlen, pedig biztos vagyok benne, hogy egy-két
ember „lerágott csontnak” tartja, hogy állandóan a környezetvédelemről van szó. Én azonban
továbbra is kitartok amellett, hogy kellenek ilyen írások, cikkek. Írásomból meg fogja tudni az
olvasó, hogy miért ragaszkodom ennyire ehhez a rovathoz.
Akármerre jár az ember, úton, útfélen azt hallja, látja, hogy a környezetünket védenünk kell,
mennyire fontos a szelektív szemétgyűjtés, a hulladék megfelelő kezelése. Mi, szülők – jó esetben azt tanítjuk a gyermekeinknek, hogy ne szemeteljenek, ne pazarolják a különféle energiákat,
takarékoskodjanak. Én, mint pedagógus és velem együtt több ezren, nap, mint nap azon dolgozunk,
hogy ezeket az alap emberi magatartásformákat még jobban erősítsük, tudatosítsuk a felnövekvő
generációkban.

A kép magáért beszél. Törött üvegek.

Azonban nem régiben felmerült bennem a
kérdés: „Valamit rosszul csinálunk?” – gondolok itt
magamra és velem együtt azokra, akik életük
részének érzik bolygónk megóvását -, mert a
társadalom néhány tagja nem vesz tudomást arról,
hogy mekkora kárt tesz a természetben azzal, ha
hatalmas szemétlerakatokat képez az erdő közepén.
Elképesztőnek tartom, hogy léteznek e Földön
olyanok, akik szerint rendben van kihordani a
természetbe a háztartásban, az építkezésen – vagy
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bárhol – keletkezett szemetet. Mélységesen felháborít, hogy úgy érzik egyesek, ehhez joguk van,
megtehetik. Elsősorban hozzájuk szól most ez a cikk, bár egyáltalán nem biztos, hogy falunk
lakosáról/lakosairól van szó. A probléma egyébként évtizedekre nyúlik vissza, amiről most szólok:
arról a földes útról, erdős területről „beszélek”, ami a berényi Kossuth utca végéről nyílik és a
Somosra ér ki. Úgy gondolom, a képek magukért beszélnek. A kommunális hulladéktól elkezdve az
építési törmelékig minden megtalálható, mintha csak egy szeméttelepen lennénk.
Tavasszal minden településen megrendezik a lomtalanítást, az elromlott elektronikai
berendezések leadására pedig külön napot biztosítanak (idén 2018. május 26-án, bővebb
információért lásd a mellékelt plakátot a 19. oldalon). Miért nem oda teszi ki az illető a törött,
kopott műanyag kerti bútort, illetve miért nem ott adja le a valaha működött mosógépet, hűtőt, stb.?
A falvakban havonta egy vagy két alkalommal elszállítják az üvegeket. Miért nem oda teszi ki a
sörös-, borosüveget? Általában kéthetente viszi a hulladékgazdálkodási cég a műanyag palackokat,
papír-hulladékot, azaz a sárgakukát. Miért nem oda teszi ki a kartondobozokat? Télen heti egy,
nyáron heti két alkalommal szállítják a kommunális hulladékot, a többlet-szemetet pedig ki lehet
tenni a helyi üzletben kapható, körülbelül 400 Ft-os zsákban. Miért hordja ki mégis valaki a
háztartásában keletkezett felesleget?
Rengeteg a „MIÉRT?” kérdésem, és értetlenül állok a probléma előtt, mert úgy gondolom, hogy a
mai modern világunkban ennek nem szabadna problémának lennie.
Arra buzdítom a lakosságot, hogy
tegyenek egy túrát arra gyalog – autóval,
kerékpárral nem javaslom, mert az útra
is került a különféle törmelékből
(ablaküveg, sörös-, borosüveg) – és
nézzék meg, milyen áldatlan állapot
uralkodik. Biztos vagyok benne, hogy
lesz rajtam kívül más is, aki
elszörnyülködik az elé táruló látványtól
majd.

Műanyag székek, törött mosdók, stb...

Felháborodásom határtalan és úgy
gondolom, jogos; elkeseredettségemben fordulok a lakossághoz, hátha sikerül a jövőben az ehhez
hasonló szemétlerakásokat megelőznünk! Amennyiben információja van arról, hogy ki/kik az
illegális szemétlerakó(k), kérem, tegye meg feljelentését a rendőrségen, továbbá bejelentést tehet a
helyi önkormányzat jegyzőjénél is!
És így zárszóként az illegális szemétlerakó(k)nak egy honlap ajánlás, ahol rá tud keresni, hogy
hol tudja elhelyezni szemetét attól függően, hogy az papír, fém, műanyag, üveg, veszélyes hulladék
vagy egyéb kategóriába tartozik: http://www.humusz.hu/hulladekatvevok/kereso
Horváthné Kánya Enikő
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Történelmünk
Rigó Lajos: Balatonberény krónikája (részlet)
A következő években a nyaralóvendégek száma azonos szinten maradt. Bizonyos mértékben
növekszik a külföldi vendégek száma. A többi község látogatottsága nagymértékben megelőzi
Balatonberényt. Vajon mi lehet az oka a fejlődés megrekedésének? Az okok között az első lehet,
hogy Budapesttől Balatonberény legmesszebbre esett, és a déli vasút megállóinak kiépítésével a
közelebbi helyeket keresték a pesti nyaralók.
Másodsorban igaz, hogy Hunyady gróf építtette az első üdülőt Balatonberényben és ez indította
el a gyors fejlődést. De a gróf nem sokáig tartotta fenn a balatonberényi üdülőjét, mert
balatonszemesi birtokán építtetett új üdülőt, és a fejlődést ott segítette elő.
A többi községben fellendítette a fejlődést, hogy a part menti földek földesúri tulajdonban
voltak, és azt okos üzleti érdekből parcellázták.
Balatonberényben a közvetlen tóparti részen nem a gróf, hanem a közbirtokosság tulajdonában
voltak a földek, és a lakosság állatainak legelőjét szolgálták. Így az akkori viszonyok között a
parcellázás szóba sem jöhetett, mert a paraszti érdekek ezt nem tették lehetővé. S ha a
közbirtokosság parcellázott volna, akkor az állattartás lehetőségétől fosztotta volna meg magát,és a
fejlődő fürdőélet a gazdasági veszteségét nem kárpótolta volna. Új legelőterület megszerzésére
lehetőség még csere formájában sem volt. A Balaton-parti területek parcellázására csak 1952-ben
került sor, amikor a közvetlen parti területen a legeltetést egészségügyi szempontból a hatóságok
megtiltották.
Így alakult ki az a helyzet, hogy a községben nyaraló tisztviselők a paraszt családok lakásait
bérelték, ahol egész nyári időben a háztartást vezették. A lakosság a nyári időben, a szénáspajtában
és melléképületekben húzta meg magát. Ebből adódott a sok kiadott szobaszám. A nyaraltatás
nagyon családias volt. A vendég az étkezéshez szükséges anyagot a házigazdától vásárolta meg.
Pl.: tejet, burgonyát, gyümölcsöt, baromfit. Az élelmezés megszerzése még a községi piacról is
történt. Vagyis naponta piac volt a Főutcán a Nyers hentes és a Tóth bolt előtti részen. A piacra
elhozták áruikat a balatonszentgyörgyi, holládi és a környező községek lakosai is.

Sport
Labdarúgás
Az elmúlt négy fordulóban hét pontot szerzett csapatunk, és jelenleg ötödik a tabellán. Ifistáink a
tizenkettedik helyen állnak.
Eredmények:
Balatonszemes - Balatonberény 2:2 (U19: 4:1)
Balatonberény - Balatonszabadi 0:1 (U19: 7:1)
Kéthely - Balatonberény 1:6 (U19: 5:1)
Balatonberény - Balatonföldvár 2:1 (U19: elmaradt)
15
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A hátralévő fordulók programja:
Buzsák - Balatonberény 2018.05.13. (vasárnap) 17.00 óra (U19: 15.00 óra)
Balatonberény - Öreglak 2018.05.19. (szombat!) 16.00 óra (U19: 15.00 óra)
Balatonszárszó - Balatonberény 2018.05.27. (vasárnap) 15.00 óra (U19: 17.00 óra!)
Horváth Péter

Kulturális élet és programok
Barjákné Martin Judit rovata
A könyvtáros ajánl
Danielle Steel: A tékozló fiú
Két fiú, két testvér - ikrek. Húszévnyi távollét és kölcsönös vádaskodás
után újra találkoznak. Peter McDowell jómódú befektetési bankár, aki
néhány nap leforgása alatt elveszít mindent, amiért oly keményen
megdolgozott. Az óriási nyomás súlya alatt a házassága is végzetesen
megroppan. Egyetlen hely marad, ahová mindenétől megfosztva
visszavonulhat: egy tóparti házikó, amit még húsz éve a szüleitől örökölt.
Ikertestvére, Michael McDowell a kisváros közkedvelt orvosa, odaadó
családapa, tágabb közösségének oszlopa, aki önzetlenül szolgál másokat.
Ám Peter tud valamit róla, amit rajta kívül senki más: gyerekkorukban
Michael nagy mestere volt szüleik befolyásolásának, olyannyira, hogy
végül Petert is elüldözte hazulról. Peter retteg, hogy újra találkoznia kell
Michaellal, de meglepetésére kibékülésük őszinte és szeretetteljes. Csak
később, anyja naplóit olvasva kezdi sejteni, mi rejtőzik Michael tökéletes viselkedése mögött.
Minden óvatosságot félredobva és az idővel versenyt futva elszántan kutatni kezdi az igazságot. És
amit megtud, az mindörökre megváltoztatja nem csak a gyermekeik, de az egész város életét...
Cécile Aubry: Belle és Sébastien
Hatalmas, fehér bernáthegyi kutya kóborol a kis falu fölött, az Alpok égbe
nyúló hegyeiben. Vadságáról legendákat suttognak a falubeliek, sokan
elpusztítására törnek. Csak a kis Sébastien sejti meg benne a hányatott sorsú,
szeretetre vágyó lényt. Ő maga is árva, és bár szerető emberek között él,
szenvedélyesen vágyik a gyönyörű Belle barátságára. Az emberi jóság erői
és a közöny meg rosszindulat csapnak össze ebben a mindvégig izgalmas és
kalandos történetben, melynek végén a két egymásnak rendelt lény, sok
viszontagság árán, egymásra talál. A francia írónő mesteri ábrázolója
gyermekek és állatok barátságának, ezt tanúsítja regényének és a belőle
készült tévéfilmnek példátlan sikere.
_______________________________________________________________________________
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A Művelődési Ház állandó programjai
ÚJ!
Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja
17:30-19:30 Kango-jump klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea
Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák
ÚJ!
17.00-18.00 Gerinctorna
Csütörtök: 16.00 Informatika tanfolyam, kezdő, újrakezdő alap, Várjuk a jelentkezőket!
Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör
Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja
Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték,
és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!
Könyvtár - epont nyitvatartása:
Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00
Nyáron KRESZ tanfolyam indul helyben, érdeklődni a könyvtárban!
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A könyvtárban bővebb felvilágosítás kapható a rendezvényekről.

Mindenkit szeretettel várunk!
_______________________________________________________________________________

Impresszum
Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő
Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
A júniusi szám lapzártája május 31.!
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Szórakoztató
Keresd a 7 különbséget, majd színezd ki a képeket!
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ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS
BALATONBERÉNYBEN

2018. május 26-án (SZOMBAT) 8-11 óra között
Községháza parkolójában (Balatonberény, Kossuth tér 1.)
A begyűjtés napján a balatonberényi lakosok elhozhatják működésképtelen, használaton kívüli,
árammal működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait. Szétszedett, hiányos
berendezést nem vesznek át!
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái (a teljesség
igénye nélkül)
1. Háztartási nagygépek
· Nagyméretű hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők,
mikrohullámú sütők, elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, elektromos ventilátorok,
légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek
· Porszívók, Egyéb takarító berendezések, varró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására használt
gépek, vasalók, kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek, hajvágó eszközök, hajszárítók,
elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- és
karórák, mérlegek
3. IT és távközlési berendezések
· Nagyszámítógépek, nyomtatók, személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is)
hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) zseb- és asztali számológépek, faxok,
telefonok, mobiltelefonok
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
· Rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák, videomagnók, Hi-fi berendezések, Audio
erősítők
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok
kivételével)
· Fúrok, Fűrészek, varrógépek, fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére,
fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és
hasonló megmunkálására szolgáló berendezések, hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló
szerszámok, szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló
berendezések, fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
· Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, kézi videojáték konzolok, videojátékok, számítógépek
kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. elektromos vagy elektronikus alkatrészeket
tartalmazó sportfelszerelések
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök
· Füstjelző berendezések, fűtésszabályozó, termosztátok
8. Világítótestek
· Fénycsöves világítótestek a háztartási világítótestek kivételével, nagy intenzitású kisülő lámpák,
beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és fém halogénlámpákat, kisnyomású nátriumlámpák, egyéb
világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések az izzólámpák kivételével
Balatonberény, 2018. április 24.

Horváth László
polgármester
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Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
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