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Megszépült az óvoda
2016. február 8án végre használatba vehették a
gyerekek az új vizesblokkot. Ma reggel rászolgált az
épület a nevére, a picik hangos csicsergéssel üdvö
zölték a megszépült Csicsergő Óvodát. Már a belé
péskor a tisztaság illata fogadja az érkezőket a régi
csatornaszag helyett, és nem csak a festés miatt, ha
nem, mert a csatornahálózat cseréje is megtörtént.
Az önkormányzat 2,6 millió forintból újította fel
az épület két mosdó helyiségét és a XXI. század
követelményeinek megfelelően zuhanyzót is ka
pott az ifjúság. Az elmúlt év végén az öltözőszekré
nyeket cserélték le 300 000 Ft értékben. A nyári
szünetben a folyosói parkettát fogják felcsiszolni.
Szükséges lenne még a tetőhéjazat cseréje, a fűtés
korszerűsítése és az udvar modernizálása.
Köszönet a segítségért a Településüzemeltetés dolgozóinak, és a társadalmi munkát vállaló szü
lőknek: Horváth Péternek, Kristóf Gábornak, Orsós Lajosnak, Fülöp Csabának és Gáspár Attilának.
Valamint az óvoda dolgozóinak, akik hétvégén teljes erőbedobással takarítottak, mert mint a vezető
óvónő elmondta: Mindenhol jó, de a legjobb otthon!
Csiri

Családi farsang

2016. január 16án, a Grund Gyermekszervezet
és a Művelődési Ház szervezésében az idén is meg
rendeztük a gyermekek (és a bátrabb szülők) ré
szére a farsangot. A rendezvényre a balatonberényi
Művelődési Házban került sor. 27 jelmezt láthat
tunk, amelyeket a zsűri, Domján Kálmánné (Viki
néni), Horváth Lászlóné (Csiri néni) és Kovács Ilo
na (Hugi néni) bírált el, hosszas tanácskozás után.

A legfiatalabb gyermek 16 hónapos volt, aki
sárkánynak öltözött be. A jelmezek között lát
hattunk: Beatrix királynét, Mátyás királyt és
udvari bolondjukat, királykisasszonyt, medvét,
tavasztündért, ördögöt, Pókembert, cigány
asszonyokat, apátot, macskát, levélmanót, bo
szorkánytanoncot,
TEKst,
Piera
babát,
Harisnyás Pippit, dugóhúzót, szaloncukrot,
hollót és sikolyt.
A jelmezverseny után játékos vetélkedőn ve
hettek részt a gyermekek és kísérőik.
Köszönjük szépen a magánszemélyeknek, akik
a gyermekrendezvényekhez hozzájárultak.
Név szerint: Seravin Helga és Adelbert, Lahn
Resi és Helmuth, Gill Marion és Gábor, Schmick
ler Marita és Helmuth, Mészáros Jürgen, Som
merfeld Ilse és Günter, Lechli Ibolya és István,
Bach Sieglinde és Konrad, Hackenberg Gerlinde,
Mike János, Plantek Gisela és László
Barjákné Martin Judit
.
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latonberényi egyedülálló nyugdíjas

ingatlan

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási használóknak, akik ez évben kérelmüket már be
közszolgáltatással kapcsolatos
nyújtották az 1 db 60 literes gyűjtőedényzet
változásokról
használati jogosultságára, és azt a polgármester
megállapította  nem kell megismételniük, azok
Balatonberény Község Önkormányzatának kép alapján a szolgáltató felé az igazolást az önkor
viselőtestülete 2016. január 28ai ülésén új ren mányzat közvetlenül megküldi.
deletet
alkotott
a
hulladékgazdálkodási
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező
közszolgáltatásról.
közszolgáltatással érintett ingatlanban tartózko
dását igazoló lakcímkártya másolatát. A kérelem
A 2016. február 1. napján hatályba lépő rende nyomtatványon a kérelmező írásban nyilatkozik
let megteremti annak a lehetőségét, hogy a köz arról, hogy a kérelemben megjelölt, a lakcímkár
szolgáltatást igénybe vevő lakosság részére a tyáján lévő cím alatti ingatlanban életvitelszerűen
közszolgáltató a 110/120 literes gyűjtőedény és egyedül él.
mellett a 80 literes, valamint a lakóingatlan
A közszolgáltató által készített előzetes számí
ban életvitelszerűen egyedül élők részére tások alapján a 60 literes edény egyszeri ürítési
a 60 literes gyűjtőedény választásának le díja bruttó 192,94 Ft, a 80 literes gyűjtőedény
hetőségét felajánlja.
egyszeri ürítési díja bruttó 236,61 Ft.
A gyűjtőedény méretének változtatására vonat
Figyelem: A gyűjtőedény méretváltozta
kozó igényt a közszolgáltatónál PELSOKOM tásával egyidejűleg a kért űrméretű gyűj
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kftnél (Len tőedényt az ingatlanhasználónak be kell
gyeltóti, Zrínyi utca 13.)kell bejelentenie (adatlap szerezni, és arra elhelyezni a matricát, mert
letölthető a www.pelsokom.hu/dokumentumok/), a közszolgáltató csak a választott űrtartalmú (60,
az alábbi eltéréssel:
80, 110/120 literes) edénynek megfelelő mennyi
A 60 literes gyűjtőedény használatát a ségű vegyes háztartási hulladékot szállítja el.
közszolgáltató az ingatlant egyedül életvi
A többlet hulladékot a hulladékgyűjtő edény
telszerűen használó balatonberényi állan mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, „Pelso
dó lakcímmel rendelkező személy részére Kom” jelzéssel ellátott zsákban lehet elhelyezni.
akkor köteles biztosítani, ha a jogosultsá A gyűjtőedénybe nem helyezhető el építési tör
got a használójának kérelmére az önkor melék, veszélyes hulladék. Továbbá tilos a gyűj
mányzat igazolja. Az önkormányzati tőedénybe folyékony, mérgező, tűz, és
igazolás iránti kérelmet Balatonberény robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot,
Község Polgármesterének címezve az Ön állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyez
kormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
ni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző
Az igazolás érvényességi ideje – a feltételek személyek, vagy más személyek életét, testi épsé
fennállta esetén – 65 év feletti kérelmezők eseté gét, egészségét, illetve amelynek elhelyezése jog
ben 3 év, 45 és 65 év közötti kérelmezők esetében szabály erejénél fogva tilos.
2 év, 45 év alatti kérelmezők esetében 1 év.
Amennyiben a kérelmező jogosultságát a pol
A rendelet módosítással a képviselőtestület
gármester megállapítja, az erről szóló igazolás döntött arról is, hogy 2016. évtől az önkormány
egy példányát a közszolgáltatónak az önkor zat által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
mányzat közvetlenül továbbítja, illetve értesíti a díj fizetéséhez egyedülállóknak biztosított díj
kérelmezőt.
visszatérítést a 60 literes edény használatának
lehetőségére tekintettel hatályon kívül helyezte,
Kérjük, hogy igazolás iránti kérelmeket ezáltal a kedvezmény 2016tól megszűnik.
ez évben szíveskedjenek legkésőbb 2016.
február 20ig benyújtani, hogy a közszol
A 2015. évre vonatkozóan a 110 literes
gáltatási díj I. negyedéves számlája már ez edényzet tekintetében 2016. február 15ig
alapján készülhessen el.
a következők szerint benyújthatóak a ké
relmek:
A kérelem nyomtatvány a község honlapjáról
(www.balatonbereny.hu) letölthető vagy az Ön
Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év
kormányzati Hivatalban beszerezhető. Azon ba vonatkozásában 1 db 110 les gyűjtőedényzet köz
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szolgáltatási díja 50 %ának megfelelő összegű
szociális támogatásban részesül:
a) az a balatonberényi állandó bejelentett lak
címmel rendelkező,
b) életvitelszerűen Balatonberényben élő
c) éves közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett
személy, aki befizetési csekken vagy egyéb irattal
bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette, és
hátraléka nincs,
d) és az ingatlanra magánszállás idegenforgal
mi hasznosítására szóló engedély nincs,
e) és családjában az egy főre jutó havi jövede
lem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 %át nem haladja meg.
A kérelmet a 2015. évi befizetések igazolásá
val, és jövedelemigazolás benyújtásával kell
megtenni. A határidő elmulasztása jogvesztő. A
díjkedvezményre 2016. március 1. napjáig kerül
sor.
A közszolgáltatási díj nem változik, az
azonos a 2015. évi díjjal.
Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után
az éves díj 50 %ának megfelelő hulladékgazdálko
dási közszolgáltatási díjat köteles fizetni az ingat
lanhasználó. Az ingatlanok rendeltetés módját a
tulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában az ingat
lannyilvántartás adatai határozzák meg. Az eltérő
használatot az ingatlanhasználó a tárgyévet meg
előző évben tett adóbevallásával igazolhatja a
tárgyév március 31ig.
Az üdülőingatlanok a hulladékkezelési közszol
gáltatást április 15  október 15. közötti időszak
ban (továbbiakban: szezonális időszak) kötelesek
igénybe venni, ezen kívüli időszakban a települési
háztartási hulladékot az „PelsoKom” feliratú
zsákban helyezhetik ki, vagy a szolgáltatónál leg
később szeptember 30ig kötelesek bejelenteni a
további rendszeres települési szilárd hulladékszál
lítási közszolgáltatás igénybevételét.
Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgál
tatási szerződés az egyedi szerződés aláírásával
jön létre. A gazdálkodó szervezetnek a közszolgál
tatás igénybevételére vonatkozó szerződést a mű
ködésének megkezdése előtt, az üzemeltetés,
illetve a működés teljes tartalmára kell megkötnie.
A szerződést egész évre vagy május 15 – szeptem
ber 15ig kell megkötniük.
A szolgáltatás igénybevevője a közszolgáltató
hoz a negyedévet megelőző hónap 15éig történő
írásos bejelentésével legalább negyedéves idő
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szakra – az időszak megjelölése nélküli bejelen
tés esetén határozatlan időre – kérheti a szolgál
tatótól a hulladékgyűjtő edény méretének
módosítását.
Amennyiben az ingatlanhasználó más térfoga
tú és darab számú gyűjtőedény elszállítását
igényli, ez irányú változtatási igényét a közszol
gáltatóhoz bejelentheti. A bejelentést a negyed
évet megelőző hónap 15ig lehet megtenni. Az
ürítési díj összegének megállapításánál a köz
szolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 liter tér
fogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát
vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő
térfogatú gyűjtőedényzet elszállítására vonatkozó
igényét nem jelenti be.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, haszná
lati viszonyaiban változás következik be, úgy az
új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználó
val egyetemlegesen köteles a változás tényét 15
napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltató
nak. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak
történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a
korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasz
náló köteles megfizetni. Öröklés esetében a köz
szolgáltatási díj megfizetésére az örökös, vagy az
örökösök egyetemlegesen kötelesek.
Együttműködésüket, jogkövető magatar
tásukat településünk rendje és tisztasága
érdekében is köszönjük.
Balatonberény, 2016. január 29.
Horváth László
polgármester

HIRDETMÉNY
Balatonberény Község Önkormányzata meg
kezdi a településre vonatkozó TELEPÜLÉSFEJ
LESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK felülvizsgálatát a
településrendezési eszközök felülvizsgálatának
megalapozásához.
A lakosság, gazdálkodó, civilszervezetek beje
lentkezésüket, javaslataikat 2016. FEBRUÁR 25.
napjáig tehetik meg a partnerségi szabályzat sze
rint.
Balatonberény, 2016. február 1.
Horváth László sk.
polgármester
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Felhívás balatonberényi
ebtulajdonosok részére
EBÖSSZEÍRÁS
Az ebrendészeti feladatok ellátása kere
tében, valamint járványvédelmi okokból a
hivatal 2016. évben ebösszeírást tart.
Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölte
ni.
Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettség
nek egy kitöltött és visszaküldött nyomtat
vánnyal tehetnek eleget. A dokumentumot
letölthetik
az
önkormányzat
honlapjáról
(www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/
Formanyomtatványok/ Ebtartás be illetve ki
jelentése dokumentum), vagy személyesen be
szerezhetik a
Balatonkeresztúri
Közös
Önkormányzati Hivatalban (8648 Balaton
keresztúr Ady Endre u. 52.) vagy Balatonke
resztúri
Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Ba
latonberény, Kossuth tér 1.) .
A kitöltött ívet postai úton küldhetik
vissza a gazdák, vagy leadhatják szemé
lyesen a fenti címek egyikén 2016. április
30ig.
Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, azt az állatvé
delmi bírságról szóló rendelet alapján ebenként
30.000–90.000 forintig terjedő bírsággal bün
tethető.
A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok
figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013.
január 1jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet
tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem
végezteti el, 45.000–135.000 forintig terjedő
bírsággal büntethető.
Balatonmáriafürdő, 2016. január 27.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
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Térfigyelő kamerák
Önkormányzatunk a BM által kiírt közbizton
ság növelését szolgáló önkormányzati fejleszté
sek pályázatán 4.093.251 Ftot nyert térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére 2014. évben. A tá
mogatási összegből 6 db kamera került felszere
lésre.
A Képviselőtestület további 3 db kamera saját
erőből történő finanszírozásáról döntött.
A kamerák az alábbi helyeken találhatók:
 Kossuth Lajos u.  Mise út kereszteződés
 Táncsics M. u.  József A. u. kereszteződés
 Szabadság u.  Ady E. u. kereszteződés
 Bartók B. u.  Bokrosi u. kereszteződés
 Hegykapui bejáró  Ady E. u. kereszteződés
 Balaton u.  Árvácska u. kereszteződés
 Árpád u.  7119. sz. közút kereszteződés
 Központi Strand
 Sportpálya parkoló
A kivitelezést a LNL Group Solutions Kft
(Nagykanizsa Király út 911.) nyerte el a közbe
szerzési pályázaton.
A strand parkolóban web kamerát helyeztünk
el, mely hamarosan élő képeket fog továbbítani a
községi honlapra.
Mivel Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr
is hasonló fejlesztéseket végzett az elmúlt évek
ben, a kör bezárult. Ezentúl községünk vala
mennyi kül és belterületi bejárata állandó
ellenőrzés alatt áll. A helyi terepviszonyok miatt
szükség volt átjátszó állomások létesítésére. Kö
szönjük az Erzsébet tábor, Szvoboda Tamás vál
lalkozó és az egyházközség segítségét, akik
hozzájárulásukkal segítették a tökéletes képmi
nőség kialakítását.
A kamerák képei a hivatalban elhelyezett köz
pontba kerülnek, ahonnét a máriai központi
szerveren keresztül a balatonkeresztúri rendőr
őrs megfigyelő helyiségébe futnak be.
Tárolókapacitástól függően, a kamerák képei
három és tizenöt napig tárolhatók. A szerver
végleges kialakításakor felismerhető lesz a ka
merák előtt elhaladó gépjármű színe, típusa és
rendszáma, valamint arc és mozgásfelismerő
funkció keresésére is utasítható lesz. A rendszer
sebességet nem érzékel. A tárolt adatokhoz kizá
rólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá,
az adatvédelmi előírások betartása mellett.
Amennyiben szükséges a most kiépített rend
szerhez további kamerák telepíthetők.
Horváth László
polgármester
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Kedves Balatonberényi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy

február 18án, csütörtökön,
17.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart
a Művelődési Házban.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
hozzánk bizalommal!
Balatonberény Község Önkormányzati
Képviselőtestülete

Döntött a Képviselőtestület
2016.01.28.
 Horváth László polgármester szóbeli kiegé
szítésében elmondja, hogy a 152/2015. határozat
alapján Horváth László helyi lakos, történelem
szakos tanár nettó 100 e Ft díjért vállalta Bala
tonberény Értéktárának szakmai összeállítását.
 A 159/2015. határozat alapján megkötötte a
megállapodást a DDRFÜvel. A Kft. ügyvezetője
és munkatársai január 12én személyesen is tájé
kozódtak a település fejlesztési elképzeléseiről,
melynek alapja a képviselőtestület fejlesztési
terve. A Kft. munkatársai részére a fejlesztési
terveket megküldte, mely alapján a TOP pályáza
tok kiírása és feltételrendszere alapján áttekintik
a lehetőségeket. Nagy valószínűséggel a település
eredményesen pályázhat a TOP keretében az or
vosi rendelő felújítására várhatóan 15 millió Ft
összegben. A Kormányhivatal általános ellenőr
zést tart a helyi önkormányzatok helyi építési
szabályzatai és kapcsolódó helyi építési érintett
ségű rendeletei, határozatai tekintetében.
 A képviselőtestület a Balatonberény közigaz
gatási területén bejegyzett és működő civil szerve
zetek részére az előterjesztés szerinti tartalommal
a 2016. évi rendezvények és működés támogatá
sára pályázatot hirdet.
 A képviselőtestület a közszolgálati tisztségvi
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §ában
foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Kö
zös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonat
kozásában a 2016. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező kiemelt célokat állapított meg
.
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 A képviselőtestület a Balatonszentgyörgyön
működő SplenDent Fogászati Kft. működésével
kapcsolatosan egyetért azzal, hogy 2016. március
1. napjától Kéthely és Somogyszentpál lakosainak
ellátása a balatonszentgyörgyi rendelőben meg
szűnjön. A képviselőtestület egyetért azzal, hogy
a rendelési idő: Hétfőn, kedden, szerdán 7.30
13.30ig, csütörtökön 12.0018.00ig, illetve
pénteken (iskolafogászati nap) 7.3013.30ig
tartson, és a fogorvosi teendőket dr. Wórum Pé
ter fogorvos végezze.
 A képviselőtestület Horváth László polgár
mester 2016. évi szabadságolási ütemtervét jóvá
hagyta
 Véghelyi Róbert, a Településüzemeltetési Kft.
ügyvezetője tájékoztatta a képviselőtestületet a
2016 évi feladatokról
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a pénz
ügyi tervet az előző évek tapasztalata, pénzügyi
teljesítései figyelembe vételével állította össze az
zal a módosítással, hogy a strandi medence felújí
tásának
költségeihez
1,5
millió
Ftos
önkormányzati támogatással számol, amely a tel
jes költségek 50 %át jelenti. A jelenlegi létszám a
közfoglalkoztatottakkal kiegészülve stabil műkö
dést biztosít. Az ifjúsági tábor esetében a szállásdíj
100 Ftos emelésével számol, így 2000 Ft/fő lesz a
díj. A környékbeli, ilyen jellegű díjakhoz képest ez
még mindig nagyon kedvezményes. A foglalások
alapján júliusaugusztus hónap már 80 %ban
feltöltött, áprilisjúnius hónapokban van még sza
bad hely.
A strandon nagyobb változtatásokat nem ter
vez, hiszen az elmúlt évek folyamatos felújítási
munkálataival annak állapota megfelelő, kisebb
esztétikai munkák azonban szerepelnek: fűzfák,
nyárfák kivágása, visszametszése, új fák ültetése.
Megkezdték a HM üdülő területén a tereptisztí
tást is, hogy a Kft. telephely átköltöztetése már
egy szabad területre történjen, ezzel már a tavasz
folyamán ne kelljen foglalkozni. A közterületi fák
metszése jól halad. A strand előtti nádas megújí
tó kezelését megkezdték.
A közterületi temetőben levő fák kivágására,
megújítására az árajánlatok beszerzése folya
matban van. Több olyan fa is van, amely a szak
értői vélemény alapján életveszélyes és kivágásuk
indokolt. Az előzetes információk szerint március
középén indul a közfoglalkoztatási program is,
létszám adatokat még nem tud ezzel kapcsolat
ban közölni. Faültetés ott, ahol az utak állapota
már végleges, ne kelljen bántani a fák gyökerét. A
hársfák egészségügyi metszésére is sor kerül.
.
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Döntött a Képviselőtestület
2016.01.28.
 A képviselőtestület az Önkormányzat Közbe
szerzési Szabályzatát a jegyzőkönyvhöz mellékelt
formában jóváhagyja 2016. február 1. napjával
történő hatálybalépéssel. Az Önkormányzat
27/2014.(II.27.) b.) képviselőtestületi határo
zattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata je
len határozat hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti.
 Polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a
társulás közszolgáltatójához megérkeztek a kom
posztáló edényzetek, amelynek mennyisége nem
elegendő minden balatonberényi állandóan la
kott ingatlanszámhoz képest. Megérkeztek to
vábbá a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek is.
Ezzel kapcsolatosan január 29én lesz a társulás
elnökségi ülése, ahol konkrétan foglalkoznak az
edényzetek átvételével, a pályázatban meghatá
rozott feltételek teljesítésének megoldási lehető
ségeivel.
 A képviselőtestület felhatalmazza a polgár
mestert, hogy a Balatoni Szövetséggel a 2016. évi
csípőszúnyog elleni védekezésre vonatkozó meg
állapodást aláírja, és a képviselőtestület 2016.
évi költségvetésében biztosítja a védekezés
597.000 Ft költségét.
 A képviselőtestület a polgári védelmi felada
tok magas színvonalú végrehajtása érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság Marcali
Kirendeltségével a 2016. évre vonatkozó együtt
működési megállapodást megkösse. A képviselő
testület a megállapodás szerint, a 1172 fő x 60 Ft
70.320Ft támogatást 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
 A képviselőtestület a BalatonmáriafürdőBala
tonkeresztúr Turisztikai Egyesületnek Turisztikai
szervezetek (TDM) fejlesztése GINOP1.3.415 pá
lyázaton való részvételét támogatja, azzal egyetért.
A képviselőtestület vállalja, hogy a pályázati ön
részhez szükséges 1.680.084 Ftot vissza nem térí
tendő támogatásként – támogatási szerződés
megkötése mellett, elszámolási kötelezettséggel –
2016. évi költségvetésében biztosítja.
 A képviselőtestület 2016. évi költségvetésben
bruttó 6 millió Ftot tervez a következő feladatok
elvégzésére:
a. Képviselőtestület a település Helyi Építési
Szabályzatának TNM rendelettel való
összhangjának megteremtését szolgáló TRE
módosításhoz szükséges tervi munkarészek elké
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szítésével, egyeztetési eljárásban való tervezői
részvétellel,
munkarészek
dokumentálására
megbízza a KÉSZ tervező Kftt, melynek 1,9 mil
lió Ft + áfa összegét 2016. évi költségvetésében
biztosítja.
b. Képviselőtestület a település elkészítteti a
Településfejlesztési koncepcióját, a TRE fe
lülvizsgálat megalapozásához. A Településfej
lesztési koncepció tartalmi követelményeit és
egyeztetési eljárását a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet tartalmazza. A koncepció partnerségi
egyeztetése a megalkotott partnerségi határozat
szerint lefolytatható, nem kell új partnerségi sza
bályokat alkotni.
A partnerségi egyeztetésre a felhívást legkésőbb
2016. február 1. napjával közzé kell tenni, amelyre
2016. február 25. napjáig lehet bejelentkezni a
100/2015.(VIII.27.) számú képviselőtestületi hatá
rozattal elfogadott „településfejlesztéssel és a tele
pülésrendezéssel
kapcsolatos
partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló szabályzat” szerint.
c. Képviselőtestület felkéri a polgármestert,
hogy kérjen árajánlatokat TR jogosultsággal ren
delkező tervezőktől a hatályos TSZT és a
BKÜTrT által kijelölt fejlesztési, bővítési
területek fenntartása érdekében szüksé
ges a területrendezési hatósági eljárás
kezdeményezése tárgyú és tartalmú munkaré
szek elkészítésére. A munkarészek várható ter
vezési díja bruttó 2,5 m Ft, melyet 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
d. Képviselőtestület felkéri a polgármestert,
hogy az Önkormányzati főépítészi munka
kör ellátására a TRE készítésének idejére vonat
kozóan kérjen árajánlatokat. A képviselőtestület
a főépítészi feladat ellátásának költségét 2016.
évi költségvetésében biztosítja.
 A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés
tárgyalását megkezdte.
 A képviselőtestület a 7/2004.(V.30) rende
letével jóváhagyott Településrendezési Terve és
Helyi Építési Szabályzata végrehajtása érdekében
a Balatonberény, Kertaljai közút tulajdonjogi
rendezése tárgyában „kisajátítási eljárást meg
előző adásvételi szerződést ” köt .
 A képviselőtestület a balatonberényi 41/6
hrszú önkormányzati ingatlan eladása kapcsán
elvi eladási szándékát kinyilvánítja, és felkéri a
polgármestert, hogy szerezzen további informá
ciókat a leendő vevő elképzeléseiről, terveiről.
Horváth László
polgármester
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szervezésében is segédkezet nyújtott. Áldozatos
munkáját Domonkos László, balatonberényi fa
zekas egyik kerámiájával köszönték meg. Termé
szetesen említésre került a balatonberényi
önkormányzat segítsége is, aki kamatmentes
kölcsönként biztosítja az egyesület számára a pá
lyázati támogatás összegét, mivel a Nemzeti Kul
turális Alap azt csak a későbbiekben folyósítja
számukra.
A rendezvény végén pezsgős, hidegtálas állófo
gadás várta a közönséget, és ekkor lehetett meg
vásárolni a megjelent könyvet is, melynek ára
2900 Ft.
A szerzőt, Futó Elemért a jelenlévők többsége
személyesen is ismerte. Hiszen többen kollégái,
barátai voltak, illetve a berényiek gyakran talál
kozhattak vele a faluban, olvashatták írásait a
helyi újságban, valamint 2008ban megjelent
könyvében, a Berekjárásban. 2010ben bekövet
kezett sajnálatos halála sokunkat megrázott, hi
szen községünk egy jelentős, különleges
személyiségét veszítette el vele. A Berekjárásban
megjelent munkáin kívül több, még kiadásra vá
ró kézirata maradt fenn.
A Balatonberényért Egyesületnél körülbelül egy
éve merült fel a lehetősége annak, hogy ezen fenn
maradt írások kiadását pályázat útján vagy egyéb
módon segítsék – az egyesület egyik tagja és Futó
Elemér özvegye, Irma néni egyeztetése következté
ben. Szeptemberben került kiírásra a Nemzeti Kul
turális Alap által egy pályázat, melyet benyújtottak,
és december elején támogatásra méltónak ítéltek,
így egymillió forinttal járultak hozzá az Egy élet a
KisBalatonért című könyv kiadásához. Ez az
összeg a nyomdai előkészítési költségeket, a borító
tervezés díját, a könyv nyomtatását valamint a
könyvbemutatók költségeit fedezi. A műsort követő
állófogadást az egyesület saját költségén illetve az
önkormányzat által megítélt éves támogatásból fi
nanszírozta. A szerzői jogdíjról az örökös lemon
dott az egyesület javára. A könyv eladásából
származó bevételt (az adó és a további
könyvbemutatók szervezési költségeinek levonása
után) a szervezet Futó Elemér örökségének és em
lékének, az általa képviselt természeti értékek, a
természet és környezetvédelem hangsúlyozásának
kívánja szentelni, és a község javára fordítani.

Megtelt a művelődési ház a Balatonberényért
Egyesület által szervezett magyar kultúra na
pi, Futó Elemér emlékére megrendezett könyv
bemutatón.
A Himnusz közös eléneklése után Bató Berna
dett köszöntötte a megjelenteket a Futó Ele
mér Egy élet a KisBalatonért című könyvének
bemutatója köré szervezett ünnepségen. Számos
meghívott vendég, Futó Elemér családja, barátai,
egykori munkatársai valamint helyiek is szép
számmal megtisztelték a programot.
A műsor további részében a szerző és könyv ke
rült bemutatásra. Futó Elemér munkásságával egy
olyan ember tolmácsolásában ismerkedhetett meg
a közönség, aki közeli barátja és írásainak szerep
lője is volt: dr. Szabó István, Pro Natura díjas
keszthelyi egyetemi tanár emlékezett meg a szerző
életének fontosabb állomásairól, jelleméről és az
általa képviselt értékekről.
Ezt követően egy verset hallgathattak meg az
egybegyűltek, József Attila Thomas Mann üdvöz
lése című művét Druskóczi Tünde adta elő. Rög
tön ezután indult a Kukkantó Egyesület által
készített, A Tüskevár nyomában című film, mely
ben Elemér bácsi kalauzolja végig a nézőt a Kis
Balaton vidékén.
A vetítés befejeztével egyperces néma felállás
sal tisztelegtek Futó Elemér előtt, majd sor került
az Egy élet a KisBalatonért című könyv rövid is
mertetésére Horváth Lászlóné Csiri segítségével,
valamint ízelítőül egy elbeszélés felolvasására
Bereczky Szilárd szórakoztató előadásában.
A műsor végéhez közeledve egy fontos feladat
maradt: a 2015ben a Balatonberényért Egyesület
által alapított Vörös Józsefdíj átadása. E díj egy
tiszteletteljes főhajtás azon balatonberényi hon
fitársaink előtt, akik véleményünk szerint sokat
tettek múltunk, környezetünk megismeréséért,
élen jártak a közösségépítésben, illetve mind
annyiunk számára maradandót alkottak.
A szervezet döntése alapján idén Futó Elemér
munkásságának elismeréseként Elemér bácsit
egy posztumusz díjjal tüntették ki, melyet Futó
Elemérné Irma néni vett át Varga Zsolttól, a Ba
latonberényért Egyesület titkárától.
Amennyiben valaki még szeretné megvenni a
Végül pedig köszönetet mondtak azoknak, akik
segítették és támogatták a könyv kiadásának könyvet, megteheti balatonberényi a művelődési
megvalósulását: Dr. Szabó Istvánnak, aki javas házban, valamint előzetes egyeztetés után az
lataival, tanácsaival nemcsak a könyv elkészülté egyesület tagjainál
Balatonberényért Egyesület, Bató Bernadett
hez járult hozzá, de a könyvbemutató
.
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Farsang farka

Az idén telt házas bállal búcsúztatta a farsan
got a Nyugdíjas Egyesület. Az ötletek széles tár
házát jelenítették meg a részt vevők.
Megjelent az indiszponált szultán háremhölgyei
kíséretében. Az apácák showműsort adtak elő. A
Piroska a nagymamával szenzációs volt! A bo
hócból a cica csinált bolondot! A festőművész
nem ijedt meg a tigristől, és annak vicsorgása el
lenére portrét festett róla! A barát együtt imád
kozott az apácával, László atya megáldotta az
egybegyűlteket. A kéményseprő a kormos lyukak
lélektanát terjesztette. Felvonultak még indiá
nok, boszorkányok, virágszálak, valamint egy in
diai hastáncosnő, egy arab sejk, egy kishercegnő,
egy ruhafogas, stb. Miniszterelnökünknek hála
migráns egy sem volt!
A zsűri legjobbnak az egyesület csapatait, az apá
cashowt és a háremhölgyeket találta, megosztott első
helyezést kaptak. Az apácák nagy örömükben szerte
szét dobálták ruháikat! A második helyezést László
atya kapta, az elbírálásban szerepet kapott szép be
széde, melyet a hallgatósághoz intézett. Harmadik a
kéményseprő lett, aki a kiosztott negróval lekenye
rezte a zsűrit! (Egyesek szerint!) Volt, aki nagyot só
hajtott, mikor felismerte benne a polgármestert,
mondván: remélem, szerencsét hoz a falunak az
idén! A zsűri különdíját a virágárus lány nyerte el.
Hosszú évek próbálkozásainak beérett a gyü
mölcse. Végre sokan megmozdultak a faluban és
felvállalták maskaráikat. A szervezőknek jó erőt,
egészséget kívánok, hogy még sokszor ki tudják
venni részüket a farsang farki mulatozásból.
Csiri
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Kedves Boszorkányok!

Sajnálattal értesítünk Benneteket, hogy az idénre
tervezett boszorkánybál elmarad.
Nagyon sokat gondolkodtunk, mielőtt ezt a ne
héz döntést meghoztuk. Az okai egyrészt, hogy
idén nagyon rövid volt a farsang, és a megszokott
január végi időpontban több környező településen
is tartottak olyan bált, amely esetében a szervezők
közül többen is érdekelve voltak. Másrészt előre
nem látott nagy feladatunk volt az Egy élet a Kis
Balatonért című könyv kiadása és bemutatója,
mely január 23ra esett, és mellette sajnos már
nem fért bele sem időben, sem pedig kapacitásban
a következő heti boszorkánybál megszervezése.
Szóba került még, hogy akkor április közepén
tartanánk az idei boszibált, de az állandó részt
vevők közül többen jelezték, hogy ők akkor már
nem fognak tudni eljönni, és amúgy is túl késő az
időpont, így ezt is elvetettük. Veszteséges, kis ér
deklődésre számot tartó rendezvényt pedig nem
szeretnénk megvalósítani, mert ez a minőség ro
vására is menne.
Így hát fájó szívvel abban maradtunk, hogy
2016ban nem lesz boszorkánybál. Viszont ez
úton ígérjük, hogy a hagyományt nem vetjük el,
jövőre pedig igyekszünk egy megújult, színvona
las boszi bulival meglepni Benneteket, és feled
tetni az idei elmaradt rendezvény miatti
csalódottságotokat.

Ezúton mondunk köszönetet azoknak a civil szer
Bízunk benne, hogy találkozhatunk újra 2017
vezeteknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek,
akik tombola felajánlásukkal segítették egyesületünk ben, farsang idején, a megszokott időben.
farsangi rendezvényének sikerét. Külön köszönet a
Megértéseteket köszönjük.
bálon résztvevőknek a sok ötletes jelmezért, amiben
megjelentek, és mindenkinek, aki megtisztelte rész
A Balatonberényért Egyesület nevében:
vételével rendezvényünket.
a szervezők
„Nyugdíjas Egyesület Balatonberény”
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Az időjárás alakulása 2015ben
Balatonberényben és környékén
Megszokták már a Balatonberényi Tükörkép
olvasói  néhányan már várják is , hogy a febru
ári újságban megjelenik az időjárási cikkem az
előző év adataival. Legyen ez is egy „Balatonbe
rényi Tükörkép”.
Az adatokat saját méréseim és feljegyzéseim,
továbbá a rádió és TV jelentései alapján közlöm.
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2026ig esősre fordult az idő. Rövid idő alatt 80
mm csapadék esett. Újraéledt a határ, a hőmér
séklet 12  15C°ra csökkent. Pünkösd környékén
hűvös idő volt.
12ig voltak az országban olyan területek, ahol
január 1től nem volt eső. 25én SzabolcsSzatmár
megyében ítéletidő: 36 község területén súlyos
jégpusztítás, verébtojás nagyságú jeget lapátoltak.
A hónap végén árvizek a Dráván, Murán, Rábán.

Június
110ig meleg nyári napok 28C° körüli hőmér
Január
séklettel. 1114ig DNyról megjött az afrikai ere
Változékony időjárás:
110ig télies idő, reggelente 2 6, nappal detű első hőhullám 30C°os hőmérséklettel.
1530ig változékony időjárás, kisebb esőkkel,
+2,+4C°
1124ig tavaszias, reggelente 2, nappal +14 C° 1925 C° közötti hőmérséklettel.
körül
Július
2531ig újra tél lett alacsony mínuszokkal.
18ig kánikula, a hőmérséklet 30C° feletti. 7
én volt a legmelegebb, 35C°. Ez volt a második
Február
121ig télies idő, havazásokkal. Az ország Di hőhullám. 914ig kissé visszaesett a hőmérséklet
részén, különösen a Mecsekben volt 3040 cm 2228C°ig.
1626ig zúdult ránk a harmadik hőhullám
hó. Berényben kb.10 cm. Kemény hidegek nem
30C° feletti hőmérséklettel, felhőtlen éggel, szá
voltak.
22én a DNyról érkező ciklon meghozta az razsággal. A Balaton vize 30C°ra melegedett fel.
enyhülést. Mínuszok nem voltak, a hőmérséklet 23án volt a legmelegebb a levegő hőmérséklete,
35C°. Délután villám csapott a vonyarcvashegyi
+5C° körül volt a hónap végéig.
fürdőzők közé, két nő rosszul lett, egyiket újra
kellett éleszteni. A hónap vége hűvös lett, kisebb
Március
A februári ciklon meleg hulláma tovább hatott esőkkel
...Mindkét hőhullám után heves szélviharral
a hónap végéig. A nappali hőmérséklet a hónap
elején +6+10 C°, a hónap végén +16C° volt. hidegfront tört be a Kárpátmedencébe. Hatal
Ugyanekkor az Adriaitengerparton /Pula, Dub mas károkat okoztak, pl. Budapesten és környé
rovnik stb./ ítéletidő tombolt: 220 km/h szél, 40 kén /Székesfehérváron is/, tetőbontás, súlyos
beázások stb.
cm hó, évszázados fák dőltek ki.
Augusztus
416ig újabb kánikulával nyomult be hozzánk
a negyedik hőhullám. 13án 36C° volt a hőmér
séklet /árnyékban, szellős helyen/. Balatonbe
rényben ez volt a legmelegebb nap.
A kánikulai napokat 17én özönvízszerű eső kö
vette. Egy óra alatt 80 mm eső esett le. Budapesten
aluljárókat, pincéket öntött el, Balatonmárián víz
alatt álltak a part menti utcák. Balatonberényben
másfél nap alatt 102 mm csapadék hullott.
16tól 28ig kissé visszaesett a hőmérséklet,
Május
120ig tavaszi és nyárias időjárás váltogatta 2228 C°ra.
A hónap végén négynapos kánikulával, felhőt
egymást. A hőmérséklet 20C° körüli, de néhány
szor 27C°ra is felment. A hosszú szárazság után, len éggel megjött az ötödik hőhullám.
Április
Az időjárás egy hónappal lemaradt a normális
tól. A hónap elején reggel mínuszok vannak, 1C°
2C°. Napközben erős É  ÉKi szárogató szél fúj.
Veteményezés, fametszés késik. Nagy a szárazság.
Húsvétkor /5e, 6a/, csak 2 C°al volt magasabb a
napi legmagasabb hőmérséklet, mint karácsony
kor. A hónap háromnegyed részének hőmérséklete
20C° körül alakult. 27én 24C° volt.
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Szeptember
Elsején még kánikula volt, de másodikától
20C°alá csökkent a hőmérséklet és kisebb esők
jöttek. A hosszú, tikkasztó kánikulák után jó volt
élvezni a kint tartózkodást.
13tól 20ig 20C° feletti nyárias napok jöttek
2228 fokkal. 20tól a hónap végéig kellemes ősz
volt. Szeptember elején sok fecske lepte el az ég
boltot, szedték a rovarokat, megerősödtek, ké
szültek a hosszú útra.
Október
Igazi őszi hónap volt, sok eső, köd, ködszitálás
jellemezte. Fagy nem volt, mindenszentekkor
pompáztak a temető virágai. 3án még 20C° volt
a hőmérséklet, a hónap végére 814C° közé csök
kent.

Egész évi csapadék összesen: 687 mm
Öt évi csapadékmennyiség áttekintése
Balatonberényben

November
Többnyire kellemes őszi napok voltak. Elég sok
volt a napsütés, kevés volt a köd és az eső. A leg
magasabb hőmérséklet +18C°, de a hónap végén
csupán +4C° volt. Komoly fagy nem volt, mind
össze két reggel volt 1C°.
December
Ebben az évben nem nevezhető igazi téli hó
napnak. Csupán pár alkalommal volt reggeli fagy.
Az időjárás novemberre hasonlított: reggelenként
0C° körüli hőmérséklet, kevés napsütés, köd,
szürkeség, szélcsend. Hóesés nélküli fekete kará
csonyunk volt, ami az ünnepvárás és az ünnepek
hangulatát is fakította. Igazán téli napnak csak
30a és 31e tekinthető, mínusz 5C°.

A csapadékmennyiség alakulása
Balatonberényben 2015ben

Áttekintve a fentieket, a 2015. év jellemzője a
tikkasztó nyár, pusztító viharok, ősszel sok csa
padék.
Globális felmelegedésben vagyunk. Vészjelző
jelenségek: az Északi sarki jégtömegek rohamos
olvadása, a tengeráramlások jelentős felmelege
dése, a földfelszín körül az üvegházhatás folya
matos fokozódása stb.
2015 novemberében az ENSZ Párizsba össze
hívta a nemzetközi klímakonferenciát, a Föld jö
vőjéről...
Egyezmény született; a hőmérsékletemelkedés
ne haladja meg az évi +2C°ot, ehhez  többek kö
zött  a széndioxid kibocsátás csökkentését kell
elérni.
Ehhez viszont fel kell gyorsítani a tudományos
kutatásokat. ......Nem túl késő?
Tóth Lajos
ny. tanár
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Hőszivattyúk csoportosítása
hőforrás szerint
Hőforrás: Talaj
Ebben az esetben kétfajta rendszerről
beszélhetünk. Az egyik a talajkollektoros
rendszer, amikor több száz méter hosszú
speciális kemény PVC köpennyel ellátott
rézcsövet, vagy polietilén csövet fektetnek le 12
méter mélyen. A fűtött alapterület 1,53 szorosát
kell lefektetni ahhoz, hogy optimális mennyiségű
hőt tudjunk kinyerni a földből. Átlagosan az ilyen
rendszerrel 20  30 Wattnyi energiát nyerhetünk
négyzetméterenként.
Míg a talajkollektoros rendszer vízszintesen
terül el, így nagy helyet foglal el, addig a másik, a
talajszondás rendszer függőleges irányban
helyezkedik el. Egy 30200 méter mély,
megközelítőleg 15 cm átmérőjű lyukat fúrnak a
földbe és azon keresztül vezetik le az U alakú
szondát a föld belsejébe. Fontos tudni, hogy az
ilyen rendszer alkalmazásánál ismerni kell a talaj
adottságait, a rétegződéseket és a talajellenállást.
Átlagban a szonda hosszára számítva 50 W/m
teljesítmény érhető el.
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mélységbe nyúlnak le, átmérőjük körülbelül 1m
és általában 1m vastag földréteg borítja őket.
Ezzel szemben az energia kosarak 3x3 m szélesek
és 4 méteres mélységben helyezik el őket.

Masszív abszorber

Energiakosár

Hőforrás: Tó/Talajvíz
Ennél a rendszernél egy talajvízkútból
búvárszivattyú segítségével nyert víz hőjét elvonják,
majd az elvonás után a vizet vagy egy másik kútba,
vagy felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik, vagy
elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át.
Ideális hőforrás a talajvíz, mivel állandó a
hőmérséklete (7°C12°C) és jó a hővezető
képessége. Speciális esetekben nem a talajvizet
használják hőforrásnak, hanem egy tavat,
amiben körkörösen helyezik el a kollektorként
szolgáló csöveket.

Talajkollektoros és talajszondás rendszer

Hőforrás: Masszív abszorber
Talajvíz kollektor

Egy másik típusa a hőszivattyúknak a föld alatti
vagy föld feletti beton vagy téglafalban,
betonlemezben elhelyezett műanyag csőkígyók.
Általában a külön e célra épített szoborszerű
elemeket,
vagy
támfalakat,
homlokzati
betonfelületeket szokták felhasználni. Azért a
betont használják, mivel a beton jól vezeti a hőt,
tömege alkalmas a hő tárolására. Ezenkívül segít a
levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, valamint a
napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja.
A föld alatti kivitel esetében két fajta kivitelezés
is ismert. Az egyik az energia cölöp a másik pedig
az energiakosár. Az energia cölöpök 5 m

Tó kollektor

Hőforrás: Levegő
Levegős rendszer esetében a külső levegőt egy
ventillátor szívja be, és ezt hűti le a hőszivattyú.
A felállítási hely szerint két típusa létezik a levegő
hőforrásos hőszivattyúnak: kültéri és beltéri. A
kültéri levegő hőszivattyú egy beltéri és egy
kültéri egységet tartalmaz. A kültéri egység a
természeti adottságok, szélirány és akadálytalan
légáramlás
figyelembevételével
bárhová
elhelyezhető.
A központi szellőztető rendszerrel ellátott,
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légmentesen szigetelt ház esetén a kifújásra
kerülő elhasznált levegő is használható
hőforrásként, vagy a befújásra kerülő levegőt
melegítve, vagy a fűtési rendszerre rásegítve.
Felhasználásra kerülhet akár a pince levegője is.

Külső levegős hőszivattyú rendszer

Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka

A hölgyeknek kijár...
Nyílt levél férfitársaimhoz
A társaságba járó ember gyakran találkozik nem
kívánatos, néha érthetetlen jelenségekkel, esetek
kel. Most mindenekelőtt a nők és a férfiak közötti
kapcsolattartást, viselkedést kívánom górcső alá
venni.
Kedves férfitársaim!
Abban ugye egyetértünk, hogy a hölgyeknek ki
jár, a tisztelet, az illedelmes viselkedés, melyet eti
kettnek hívunk. Gondolom, így nőnap előtt talán
nem felesleges az ebbéli ismereteinket feleleveníte
ni. Tudomásul kell venni, hogy vannak dolgok,
melyeket illik tudni, és szégyen nem tudni.
Tapasztalataim szerint az általános, hogy a nő
ket ajtóknál előre engedjük. Viszont egy lengőaj
tónál a férfi menjen előre, és tartsa az ajtót
mindaddig, amíg a nő áthalad rajta. Meredek lép
csőn  bármely irányba haladva  szintén a férfi
nak kell előre menni, mert csak így tud
megfelelően segíteni a nőnek. Járműről való le
szálláskor az udvarias férfi lesegíti a hölgyet. Ezt
csak úgy tudja megtenni, ha elsőnek ő száll le.
Felszálláskor a nő megy előre és a férfi segíti. Kö
zömbös, hogy ismerike egymást vagy nem. Gép
kocsi esetében a be és kiszálló nő előtt illik
kinyitni az ajtót.
A fentieken kívül vannak gesztusok, melyeket
joggal elvárhatnak a nők az illedelmes férfitól.
Egy férfi és nő találkozásakor természetes, hogy
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a férfi előre köszön. Bemutatkozáskor szintén a
férfi köszön elsőnek, ő mondja meg először a ne
vét, de megvárja, míg a nő a kezét nyújtja. A
mindennapi találkozások esetében is a kézfogás
nál a nő a kezdeményező. Ha ő nem nyújtja a ke
zét, a kézfogás elmarad. Ha egy nőt és egy férfit
kívánunk bemutatni egymásnak, akkor mindig a
férfit mutatjuk be először a nőnek, érthetően
megmondva a nevét, esetleg beosztását. Buszon,
vonaton zsúfoltság esetén átadjuk a helyünket.
A velünk utazó nőtől megkérdezzük, hogy a me
netiránnyal szemben, vagy háttal kíván ülni, és ez
szerint foglalunk helyet, miután már a nő is leült.
Ruhatárban, nyilvános helyen  persze otthon
is  fel és lesegítjük a nő kabátját. Étterembe,
szórakozóhelyre való belépéskor a férfi menjen
előre, de csak akkor foglaljon helyet, ha a hölgy
kabátját már lesegítette és az leült. Színházban a
széksorok között a férfi menjen előre  a már
ülőket esetleg felállítva, tőlük elnézést kérve 
utat biztosítva az őt követő hölgynek.
Napjainkban szinte általánossá váló jelenség a
„mindenki tegez mindenkit”. Ennek nem min
denki híve. Véleményem szerint magázódva is
lehet bensőséges, közvetlen és tartós kapcsolatot
kialakítani, tartani. Azért, mert emberek egy kö
zösséghez, társasághoz tartoznak, még nem je
lent „kötelező” tegeződést, és felhatalmazást a
tegeződésre. A tegeződést meg kell, hogy előzze a
hosszabb ismeretség, a kölcsönös szimpátia ki
alakulása. Felnőttek vagyunk, és az első látásra
nem illik tegeződni, mint az óvodában.
Amennyiben tegeződésre kerül sor: Különne
műek között mindig a nő ajánlja fel a tegeződés
lehetőségét, ő lehet a kezdeményező. Ellenkező
esetben a férfi súlyosan vét a már említett etikett
ellen. Azonos neműek esetében mindig az idő
sebb, a magasabb beosztású, és iskolai végzettsé
gű kezdeményezhet. Ugyancsak általános szabály:
a két fél megállapodik abban, hogy a tegeződés
során milyen formában szólítják egymást.
A tegeződés felajánlását általában nem szokták
visszautasítani, de ha ez megtörténik, a tegeződést
felajánló ne sértődjön meg, mert mindenkinek jo
ga van eldönteni, hogy kivel milyen viszonyt kíván
kialakítani.
Kedves férfitársaim!
Írásommal nem kívántam senkit kioktatni,
megsérteni, tehát akinek „nem inge, ne vegye
magára”. Valamennyien tegyünk azért, hogy a
velünk élő és a környezetünkhöz, közösségünk
höz tartozó nők  már csak a közelgő nőnap miatt
is , több figyelmet kapjanak.
Ujj Imre
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Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Február 20. (szombat) 17.00
Bérleten kívüli előadás
Vinnai András:
Lefitymálva
 vígjáték 
Gólem Színház
A belépés díjtalan!
Február 222324. (hétfőkeddszerda)
Gyermek bérletes előadások
Pille Tamás  Juhász Levente:
A HÁROM KISMALAC
zenés mesejáték
Komáromi Jókai Színház
Jegyár: 1.000 Ft

2016.február

Március 2. (szerda) 17.00
NŐISÉG VAGY NŐIESSÉG
Fülöp Csenge lélekgyógyász előadása.
Március 3. (csütörtök) 17.00
SZABÓ GYURI BÁCSI A BÜKKI
FÜVESEMBER:
TISZTÍTÓ TAVASZ
Tavasz  méregtelenítés – gyógyfüvek
Web: http://gyorgytea.hu/
Március 4. (péntek) 18.00
GASZTRO EST
Csatlós Csillával, a Bonne Chance tulajdonosával.
A Gault & Millau nemzetközileg elismert
étteremkatalógusa szerint a legjobb Zala megyei
étterem a Bonne Chance (Bázakerettye).

Egyéb rendezvények

Március 5. (szombat)
15.00:
TAVASZI HAJ ÉS SMINKTRENDEK
Előadás, frizura és sminkbemutató
16.00:
DIVATBEMUTATÓ
Tóth Xénia divattervező színes és fiatalos
kreációival
17.00:
SZEX  A PSZICHÉ LABIRINTUSÁBAN
Előadó: dr. Havasi Krisztinapszichológus

Február 20. (szombat) 16.00
GKMK, nagyterem
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
Tavaszváró játszóház: papírvirág és
tavaszi ajtódísz készítés.

Március 7. (hétfő) 17.00
MOZGÁSFORMÁK NŐKNEK
Előadással egybekötött tornák: Pilates Ferenczi
Nagy Beátával, Callanetics Tolnainé Apjok
Zsuzsannával.

Február 25. (csütörtök) 17.00
Fő tér, Várkert
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
Megemlékező beszéd: Csótár András
önkormányzati képviselő, bizottsági elnök

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Március 8. (kedd) 19.00
Bérleten kívüli előadás
Vitéz Miklós  Vadnai László  Márkus Alfréd:
MESEAUTÓ
zenés vígjáték
Pannon Várszínház
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Február 2627. (péntekszombat)
Goldmark Károly Művelődési Központ, nagyterem
WASS ALBERT FELOLVASÓ MARATON
Március 11. (péntek) 15.00
Balaton Színház, Simándy terem
A FÁK HANGJA – ÉLHETŐ FÖLD,
ÉLHETŐ VÁROS
Rendező: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
NŐK HETE
Március 18. Balaton Színház
,

Március 1. (kedd) 17.00
NEMEZ  SELYEM ALKOTÁSOK
Kiállítás Szabó Erzsó és Dezse Krisztina
munkáiból

Február 19. (péntek) 15.45
Természetgyógyász Klub:
A BETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁNAK
LEHETSÉGES OKAI
Előadó: Mázsi József spiritiszta
Az előadás látogatása előzetes regisztrációhoz
kötött!
Február 19. (péntek) 16.30
Balatoni Kurzusok:
Tésztázzunk valamit: süssünk együtt rétest!
Jegyvásárlási lehetőség: a
www.balatonikurzusok.hu oldalon és 2016.
január 26 tól február 12ig a Balaton Színházban
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
A programot limitált létszámú résztvevővel
rendezik meg.
Február 19. (péntek) 18.00
Nyitott Szemmel:
MÁRAI SÁNDOR
Előadó: Takaró Mihály irodalomtörténész
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Keszthelyi programok
Február 26. (péntek) 16.00
TKME Kőrösi Sándor Klub:
Berzsenyi Dániel, a klasszicizmus és a
romantika vonzáskörében
Előadó: dr. Lángi Péter ny. tanár

Dragonits Ákos, 5 éves

Február 26. (péntek) 16.30
Családbarát Kertbarát Kör:
ÉLETELIXÍRÜNK A MÉZ
Méhészetről és mézről egy méhésztől. Méz
kóstoló, méz vásár.
Előadó: Vajdáné Plótár Katalin, okleveles
agrármérnök, méhész
Február 29. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub:
VAD KUNSÁG
a Puszta rejtett élete
Filmvetítés és élménybeszámoló.
Előadó: Mosonyi Szabolcs rendező
Március 4. (péntek) 16.00
TKME Kőrösi Sándor Klub:
Görgey, a rehabilitált áruló
Előadó: Tar Ferenc történész

Dragonits Dávid, 8 éves

Jegyiroda:
Keszthely, Fő tér 3. Tel.: 83/515232
Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitvatartás:
hétfőcsütörtök: 12.0017.00
péntek: 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

IMPRESSZUM

Dragonits Enikő, 5. osztály

Dragonits Péter, 10 éves

Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2016. március 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt
lehetőség szerint szíveskedjenek betartani. A ha
táridőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos
nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a márciusi
számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a sa
ját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek fel
tüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is
megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

