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Tájékoztató
betegbejelentkezésről
Évekkel ezelőtt rendelet kötelezte a háziorvoso
kat a betegbejelentkezés biztosítására betegeik
részére. Kétféleképpen lehetett kivitelezni: sor
szám vagy telefonos illetve személyes bejelentke
zés alapján. A kezdeti nehézségek ellenére
Balatonberényben az emberek többsége megked
velte a telefonon illetve személyesen történő beje
lentkezést, így nem kellett hosszú órákat várni
beteg emberek között annak, aki csak egy jogosít
ványt vagy egyéb nyomtatványt szeretett volna
kitöltetni.
Az utóbbi időben azonban teljesen felborult ez
a rendszer, egyre többen rendelési időben pró
bálnak időpontot kérni a következő napi vagy
heti rendelésre. 1/2 9kor megkezdődik a rende
lés, és a folyamatosan csengő telefon lehetetlenné
teszi a bent tartózkodó beteg korrekt ellátását.
Ezt Önök közül többen megtapasztalhatták.
Amennyiben az elkövetkezendő hónapokban is
folyamatos, indokolatlan telefonok zavarják az
ellátást, kénytelenek leszünk a sorszámhúzásnak
a lehetőségét biztosítani betegeink részére.
Önök számára ez nagyon hátrányos lenne, hi
szen nem lehetne kiszámítani, ki mikor kerül
sorra, vagy jute arra a napra sorszám. Kérünk
mindenkit, hogy tartsa be a bejelentkezésre biz
tosított időt, azaz: reggel 7,30  8,30 között,
valamint rendelés után 1213 óra között.
Természetesen a sürgős orvosi ellátást igénylő
esetek ezután is soronkívüliséget élveznek,
ugyanúgy, mint eddig. A sürgős orvosi ellátás
azt jelenti, hogy azonnali orvosi ellátás hiányában
a beteg maradandó egészségkárosodást szenved
ne. Ilyen esetekben nyugodtan telefonáljanak
rendelési időben is!
Jelenleg marad a telefonon illetve személyesen
történő bejelentkezés. Kérem Önöket, segítsék
munkánkat, hiszen ez az Önök javát is szolgálja.
Változtatás esetén időben tájékoztatni fogjuk a
lakosságot a honlapon, helyi újságon és a hirde
tőtáblákon keresztül.
Bízva megértésükben mindenkinek áldott, bé
kés ünnepeket kívánunk.
Háziorvosi Szolgálat
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Értesítés
a rendelés elmaradásáról
Tisztelt Betegeim!
Értesítem Önöket, hogy december hónapban
az alábbi napokon nem lesz rendelés:
december 14én hétfőn,
decemeber 16án szerdán,
december 28  31 közötti időszakban.
A helyettesítő orvos személyéről és helyéről a
rendelőajtón kifüggesztve és az üzenetrőgzítőn
keresztül értesítem Önöket.
Tisztelettel:
dr. Belina Csaba

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs
Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
a Betegút Egyesület egészségesek és betegek ré
szére információs központot tesz elérhetővé a
jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meg
gyorsítása érdekében.
Az adatbázisokon kívül személyre szabott ta
nácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szol
gáltatást is ellátunk. Az információs központ
iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben törté
nő eligazodáshoz.
www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com
Telefonszám:
708845879
703894178

Balatonberény Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván
valamennyi Kedves
Balatonberényi Lakosnak!
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BURSA HUNGARICA
2016.
Tájékoztatás
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ön
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulója keretében nyújtott támogatások
összesített adatairól
Balatonberény Község Önkormányzatához a
2015. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott
be „A” típusú pályázatot, és 2 tanuló „B” típusú
pályázatot.
Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül
2 főt részesített 3.000 Ft/hó összegű támogatás
ban, 1 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.
A 2 fő „B” típusú pályázók részére 5.000 Ft/hó
összegű támogatás került megállapításra.
Balatonkeresztúr, 2015. december 2.
Horváth László
polgármester

Döntött a Képviselőtestület
2015.11.26.
 A Képviselőtestület a 201519. közötti gaz
dasági programot felülvizsgálta és a következő
kiegészítésekkel, módosításokkal fogadta el, és
határozta meg a 2016. évi fejlesztési elképzelése
ket:
2015. december 8án a képviselők, a bizottsá
gok tagjai informális, kötetlen megbeszélés kere
tében tekintik át a gazdasági programot, ennek
keretében a fejlesztési igényeket, lehetőségeket
és a várható pályázati lehetőségeket. Az aktuali
zált – projektjeiben, pályázati forrás megjelölé
sében – gazdasági programot, a 2016. évi
fejlesztési elképzeléseket, a 2015. december havi
ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület, a la
kosság, vállalkozók, civil szervezetek által írásban
is megküldött javaslatok, észrevételek figyelem
bevételével.
 A Képviselőtestület az iskolák felvételi kör
zete tekintetében a Balatonszentgyörgy Dobó Ist
ván Általános Iskola kijelölését mind a 2015/16,
mind a 2016/17. év vonatkozásában fenntar
totta.
 A Képviselőtestület a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás 2016. évi ellenőrzési ütemter
vét jóváhagyta.
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 A Képviselőtestület a Marcali Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyal
ta és a Társulási Megállapodás módosítását el
fogadta.
 A Képviselőtestület a Balatoni Szociális Tár
sulás Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
 A Képviselőtestület néhai Futó Elemér öz
vegye részére a Balatonberényért Egyesület gon
dozásában megjelenő „Egy élet a KisBalatonért”
című könyv kézirata jogdíjaként 300.000 Ft kifi
zetését a költségvetésben foglaltak szerint enge
délyezi. Az önkormányzat a támogatás mellett
felkéri a Balatonberényért Egyesületet, hogy a
könyvben az önkormányzat, mint támogató, vagy
közös kiadóként kerüljön feltüntetésre.
 A Képviselőtestület a 2015. évi idegenfor
galmi adóellenőrzés tapasztalatairól adott fő
jegyzői beszámolót elfogadta.
 A Képviselőtestület a civil szervezetek tá
mogatási rendszeréről szóló önkormányzati ren
delettervezet kapcsán felkéri a polgármestert,
hogy a rendelet kihirdetését követően a szerve
zeteket, csoportosulásokat külön is tájékoz
tassa a változásról, és a támogatások
igénybevételére való jogosultság megoldási lehe
tőségeiről.
 A Képviselőtestület az idegenforgalmi adó
2016. január 1. napjától történő 400 Ft/fő/ven
dégéjszaka mértékű javaslatát 3 igen szavazattal,
4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasí
totta.
 A Képviselőtestület az idegenforgalmi adó
2016. január 1. napjától törtnő 380 Ft/fő/ven
dégéjszaka mértékű javaslatát 3 igen szavazattal,
4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasí
totta.
 Balatonberény Község Önkormányzati Kép
viselőtestülete az idegenforgalmi adó 2016. ja
nuár 1. napjától törtnő 350 Ft/fő/vendégéjszaka
mértékű javaslatát 4 igen szavazattal, 3 ellensza
vazattal, tartózkodás nélkül támogatta.
 A Képviselőtestület a kommunális adó 2016.
január 1. napjától történő 14.000 Ft adómértékre
tett javaslatot 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat
tal, tartózkodás nélkül támogatta.
 A Képviselőtestület, mint a Délnyugat Bala
toni Hulladékgazdálkodási Társulás tagja,
569 482 Ft tagi kölcsönt biztosít a 2015. évi költ
ségvetés tartaléka terhére 2016. június 30ig ka
matmentesen.
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Döntött a Képviselőtestület
2015.11.26.
 A Képviselőtestület megismerte a Bala
tonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület
2015. évi támogatási szerződés módosítására irá
nyuló kérelmét. A képviselőtestület a szerződés
módosítást a 2015. évi támogatási összeg
tekintetében 500 000. Fttal hagyta jóvá tu
risztikai kiadványok készítésére.
 A Képviselőtestület felhatalmazta a pol
gármestert, hogy az önkormányzati alkalmazot
tak 2015. évi munkájának értékelése alapján a
tartalék terhére járulékokkal együtt 60.000, Ft
ot jutalmazásra fordítson. A 3 dolgozónak kifize
tésre került a jutalom.
 A Képviselőtestület a Marcali Rendőr
kapitányság részére 100.000 Ft támogatást
biztosított a tartalék terhére irodabútorok be
szerzése céljára.
 A Képviselőtestület elfogadta, hogy az ön
kormányzat és az SE támogatási szerződésben
foglaltak szerint 1,5 millió Ft céljellegű támoga
tásban részesüljön a közösségi célú gépjármű üze
meltetése érdekében 2015. november 1. napjától
2016. október 31. napjáig, azzal, hogy 2015. év
vonatkozásában 200 e Ft kerül átadásra a tarta
lék terhére, és a fennmaradó összeg 2016. évben
két egyenlő részletben biztosítja az önkor
mányzat.
 A Képviselőtestület a Szociális, Egészség
ügyi, Kulturális és Oktatási Bizottsága a javasla
tát figyelembe véve, a BURSA Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
pályázói részére a következő támogatást álla
pította meg:
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Tájékoztató
az útfelújításokról
Tisztelt Polgárok!
A 2015. év végére elkészül a Dózsa György
(6.793.165.Ft + ÁFA) és az Ady Endre
(11.312.106.Ft + ÁFA) utcák aszfaltburkolatának
cseréje. Ezzel egy időben az útpadkák és a víz
elvezető árkok profilozását, valamint az átere
szek tisztítását is elvégezzük. Az elmúlt időszak
szélsőséges időjárási körülményei, a rövid idő
szak alatt lehullott nagy mennyiségű csapadék
miatt elodázhatatlan a község teljes területén,
a vízrendezéssel összefüggő feladatok elvégzé
se.
Kérem a lakosságot, akinek lehetősége és mód
ja van rá, továbbra is végezze el a lakóháza előtti
átereszek tisztítását, melyet előre is tisztelettel
megköszönök.
A jövő évi költségvetés fejlesztéssel kapcsola
tos kiadásai jelenleg még nem ismertek. Annyi
azonban bizonyos, hogy a községben lévő összes
ingatlan előtti áteresz tisztítását nem fogjuk tud
ni elvégezni, de szándékunkban áll ezen munká
latok alól mentesíteni azokat a polgárokat, akik
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt ezt a
feladatot nem tudják elvégezni.

A Képviselőtestület elkötelezett abban, hogy
a hegyi bevezető utak minőségét kizárólag
aszfalt burkolattal és vízelvezető árok ki
alakításával lehet javítani. Évtizedek óta
Balatonberény Község Önkormányzatához a hordjuk a követ a hegyi utakra az első nagyobb
2015. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott eső után lezúduló víz pedig elhordja azt. A Hor
be „A” típusú pályázatot, és 2 tanuló „B” típusú hosi út (4.200.000. Ft + ÁFA) első szakasza már
pályázatot.
elkészült.
Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2
A következő években további utcák burkolatát
főt részesített 3.000 Ft/hó összegű támogatás
tervezzük megerősíteni  Bajcsy, Béke, Orgo
ban, 1 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.
na, Bokrosi stb. és párhuzamosan az útpad
A 2 fő „B” típusú pályázók részére 5.000 Ft/hó kák, árkok, átereszek felújítását is elkezdjük.
összegű támogatás került megállapításra.
Horváth László
polgármester

Horváth László
polgármester
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Téli
hóeltakarítás
Tisztelt Lakosság!
Tekintettel a közelgő csapadékosabb téli idő
szakra tájékoztatnánk a lakosságot, hogy a hóel
takarítási munkálatok ebben az évben is
egy meghatározott ütemterv alapján való
sulnak meg, miszerint először a fő és tömegköz
lekedési utak, busz útvonalak (Mise út, Kossuth
Lajos utca, Balaton utca), a sűrűn lakott utcák, a
közintézmények parkolói, majd a kevésbé lakott
területek útjai kerülnek sorra. Folyamatos hava
zásnál, rendkívüli hóhelyzetben elsősorban csak
a fő közlekedési (tömegközlekedési) útvonalakat
tisztítjuk.
A hóeltakarítást átlagosan 10 cmes ma
gasságnál kezdjük meg.
A síkosságmentesítésére használt anyagok
rendelkezésre állnak, szükség esetén az autóbusz
várókban, gyalogos átkelőhelyeken, meredek ut
cákban, lépcsőkön kerülnek kiszórásra.
A rendelet továbbra is érvényben van, misze
rint az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles az ingatlan és a közút közötti te
rület tisztántartásáról, hóeltakarításáról,
síkosságmentesítéséről gondoskodni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy hóesés
ben, jeges úton ne induljanak útnak gépkocsival,
válasszák a tömegközlekedési eszközöket. Ha
mégis elindulnak, akkor a gépkocsi legyen fel
szerelve téli gumikkal.
Rendkívüli hóhelyzetben kérjük a lakosság se
gítségét és megértését, mivel hóeltakarító gép
parkunk teljesítménye korlátozott. Amennyiben
bármilyen problémát tapasztalnak, vagy esetleg
észrevételük van, azt jelezzék az alábbi elérhető
ségeken!
• Véghelyi Róbert ügyvezető:
+36 30/902 9599
• Osvald János műszaki csoportvezető:
+36 30/560 4134
Településüzemeltetési Kft.
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Idősek napja
2015. november 14én a hagyományokhoz hí
ven az idén is megrendezésre került az Idősek
Napja a 65 éven felüli lakosaink számára. Kö
szönjük, hogy szép számmal eleget tettek meghí
vásunknak
és
megtiszteltek
bennünket
jelenlétükkel. A számukra szervezett műsor nagy
sikert aratott.
Először az óvodások bájos műsorát láthatták,
majd a Nyugdíjas Klub Énekkara kedveskedett
vendégeinknek. A jó hangulat tovább folytató
dott a Marcaliból érkező Három Tenor színvo
nalas előadásával.
A meghívottakat Horváth László polgármester
és Németh Józsefné a Vöröskereszt titkára kö
szöntötte. Falunk hat legidősebb lakójának az
Idősekért és Gyermekekért Alapítvány nevében
Kovács László és Kristófné Ifi Jarmila nagyon
szép és értékes ajándékcsomagot adott át, melyért
köszönetet mondunk. A finom vacsorát Tilesch
József és felesége, Irénke valamint Bató Elemérné
és Megyeri Gyuláné készítette vendégeink nagy
megelégedésére. A vacsora gyors kiszolgálásában
segítségünkre voltak az Ifjúsági Klub fiatal lányai.
A vacsora alatt és után Sinkovics László szolgál
tatta a zenét.
Az idén kicsit rendhagyó volt a tombolasorso
lás, hiszen a számos kisebb tombolatárgy helyett
az idén több mint 40 nagyon értékes, szép aján
dékot sorsoltunk ki. A 2 fődíj egy torta és egy ér
tékes ajándékkosár volt. Kérem, ne keseredjen el,
aki az idei évben nem nyert, jövőre is sorsolunk,
mint tudják, a szerencse forgandó! Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik segítettek bennün
ket abban, hogy szebbé tudjuk tenni az ünnepet.
Támogatóink voltak:
DélBalaton ZRT., Búbos Csárda, Wienerber
ger ZRT., Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási
Központ, id. Kristóf Ferenc, Navrasics Ferenc,
Király Szabolcs, Faragó Jenő, Kovács Nándorné,
ifj. Druskóczi János, Verb Ferenc, Petkess Kor
nélné, Dorner László és neje, Nyers Miklós, Verb
Zsolt, Ifi Mártonné, Zibák Istvánné, Heizig csa
lád, Mike János, Toronyi Zsolt és neje, Gazda
János, Horváth Péter, Szabó Tibor, Horváth Zol
tán, Korona Étterem.
Vacsora után nagyon jó hangulat kerekedett,
többen táncra pendültek, nótáztak és még "vo
natoztak" is.
Vöröskereszt Vezetősége
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Adventi gyertyagyújtás

Kissé hűvös novemberi vasárnap délután, em
berek kis csoportja várakozik a balatonberényi
művelődési ház melletti kis betlehemnél, az eget
kémlelve, hogy kegyes lesze az idő hozzájuk. Be
sötétedik lassan és a kis csoportból szinte tömeg
lesz, akik várják, hogy elkezdődjön a műsor.
A programsorozatot a Balatonberényért Egye
sület szervezi immár második éve, hogy a falu
közös szellemben tudja advent idején megélni az
ünnepre való méltó felkészülést, építse a közös
séget, amihez tartozik.
Az első gyertyagyújtás alkalmával Ifi Géza nyu
galmazott balatonfenyvesi plébános osztotta meg
gondolatait, és elmélkedésében az összefogásra
buzdította a falu lakosságát, majd közös imádság
gal zárta a megemlékezést. Ezek után a Dobó Ist
ván Általános Iskola kórusának éneke töltötte be a
teret. A szenzációs műsort hatalmas tapssal díjaz
ta a közönség.
A gyertyagyújtás záróakkordjaként az egyesü
let megvendégelte a lakosságot egy kis zsíros ke
nyérrel, meleg teával és forralt borral, melyet
baráti beszélgetés közepette fogyasztottak el a
művelődési ház aulájában.
Bízunk benne, hogy az estébe nyúló rendezvény
mindenki számára a béke, a megértés és a szeretet
jegyében, élményekkel gazdagodva ért véget.
Reményeink szerint a hagyományteremtő prog
ramsorozat többi vasárnapján is ilyen szép szám
ban jelenik meg a lakosság jelezvén, hogy igenis
szükség van ilyen rendezvényekre, ahol mindenki
egyformán fontos.
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Évzáró a Vöröskeresztnél
December 2án a helyi Vöröskereszt Alapszer
vezet megtartotta évzáró rendezvényét. A korábbi
évektől eltérően kicsit rendhagyó volt, hisz az elő
ző vezetőség ez év tavaszán lemondott vezetői
tisztségéről tagságuk megtartása mellett.
Az évtizedek során végzett áldozatos és lelkiis
meretes munkájukért köszönetünket fejeztük ki:
Kovács Nándornénak, Molnár Józsefnének, Nagy
Károlynénak, Megyeri Gyulánénak és Dr. Zsol
dos Miklósnénak. Az elkövetkezendő évekre jó
erőt, egészséget kívánunk mindannyiuknak.
A közös munkában eltöltött évek alatt sok hasz
nos tapasztalattal gazdagítottak bennünket. Igyek
szünk ugyanolyan lendülettel és odaadással
végezni munkánkat, mint ahogy Ők tették hosszú
éveken keresztül.
Köszöntésük után vezetőségünk beszámolt a
2015ben végzett munkáról és jelenlegi pénzügyi
helyzetéről. Sikeres évet hagyunk magunk mögött
2015ben, mely köszönhető tagjaink kiemelkedő
munkájának és támogatóinknak. Megköszönve
tagjaink munkáját meghitt beszélgetéssel zárult
esténk.
Vöröskereszt Vezetősége

Második adventi gyertyagyújtás
Immár második alkalommal gyűlt össze a köz
ség lakossága adventi vasárnapunkon a gyertya
gyújtásra. Az időjárás talán valamivel enyhébb
volt a múlt hetihez képest, s mintha a két gyertya
fénye is barátságosabban ragyogott volna.
Az előző vasárnaphoz hasonlóan Varga Zsolt, a
Balatonberényért Egyesület titkára köszöntötte az
egybegyűlteket, majd ismét átadta a szót Ifi Géza,
nyugalmazott balatonfenyvesi plébánosnak, aki
Izajás könyvéből idézett, valamint a virrasztás és a
várakozás fontosságáról osztotta meg gondolatait.
Ezt követően a Die Singende Optimisten német
kórus adott elő egy német dalt, melyet gitárkísé
rettel tettek még élvezetesebbé, majd pedig a Ba
latonberényi Nyugdíjas Egyesület énekkarának
adventi műsorát hallhattuk.
A rendezvényt újra egy kötetlen beszélgetés
zárta a művelődési ház aulájában, forralt bor,
tea, zsíros kenyér és pogácsa kíséretében.

Várunk a többi vasárnapon is szeretettel min
denkit, aki szívesen osztaná meg velünk az ad
venti várakozás meghittségét!
A Balatonberényért Egyesület nevében:
a Balatonberényért Egyesület nevében:
Bató Bernadett
Varga Zsolt, titkár
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Balatonberénybe is
ellátogatott a Mikulás
Rendkívül jó hangulatú délután keretében érke
zett el Balatonberénybe december 5én a Mikulás.
A fél négyre meghirdetett rendezvény kezdetére
jócskán megtelt a művelődési ház helyi és kör
nyékbeli gyerekekkel és szülőkkel, akik izgatottan
várták a Nagyszakállút és a kísérő programokat.
Elsőként Manó Gusztáv, a Mikulás kotnyeles segí
tője üdvözölte a közönséget, ismertette a délután
menetrendjét, majd nem túl szerényen közölte,
hogy ő a legnagyobb költő a világon, és ezt mind
járt be is fogja bizonyítani. Így hát a manók (Ala
dár és Gusztáv) és az erdei állatok – Nyuszi, Róka
és Medve  költői versenyének lehettek hamarosan
tanúi a gyerekek, a döntőbíró pedig ki lehetett
volna más, mint a jóságos Mikulás?
A soksok vitatkozás után a mese természetesen
jól ért véget, az első díjat pedig végül mégsem Ma
nó Gusztáv kapta, hanem Dömdödöm, akinek a
verse arról szólt, hogy mindannyiunkat nagyon
szeret. (A szerzők Lázár Ervin Dömdödömdö
dömdödöm című művét dolgozták át és adták elő.)
Ezt követően került sor az ajándékok kiosztá
sára, mely során az idei évben – a korábban
megszokottal ellentétben – igazán szép versekkel,
dalokkal készültek a gyerekek. Természetesen a
picik között voltak, akik kicsit megilletődötten,
anyukájuk vagy apukájuk kezét félénken szoron
gatva merészkedtek fel a színpadra, ám a kedves
Télapó által átnyújtott ajándékcsomag előbb
utóbb mosolyt csalt az arcukra. A zacskóba idén a
sok édesség mellett – a tavalyi ígéretnek megfe
lelően – fogkefe és fogkrém is került, hogy a lur
kókat emlékeztessük a fogmosás fontosságára.
Az ajándékok átadása után Rudi bohóc lépett
színpadra, illetve ugrált le róla folyamatosan a
gyerekek közé, és majdnem egy teljes órán át
szórakoztatta a fáradhatatlan seregletet a bő
röndjéből előkerült különböző eszközökkel és
tárgyakkal. Köztük volt többek között egy kis
plüsskutya, akiről kiderült, hogy nagyon szereti a
lekvárostejszínhabos kenyeret, vagy egy bicikli
pumpa, amely egy rakétának álcázott műanyag
palack kilövésére volt hivatott, melynek végére
kötötték Rudi bohóc fájós zápfogát, és így szaba
dították meg a gyerekek a kínzó fájdalomtól.
Miután a bohóc elköszönt, egy kis zsúr várta a
kitartóakat, süteménnyel és teával, valamint csil
lámtetoválásért állhattak sorba, és soksok zenés
táncos játékban vehettek részt. A mulatság fél
nyolc után ért véget, bár még ekkor is volt egykét
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kicsi, aki szíve szerint maradt volna bulizni, ug
rándozni.
Bízunk benne, hogy jövőre is hasonló színvonalon
tudjuk megrendezni a Mikulásünnepséget, és leg
alább ilyen sok gyermek szórakozik majd velünk.
Köszönjük a segítséget az Ifjúsági klub tagjai
nak, a művelődési ház dolgozóinak és a teafőzés
ben, tálalásban közreműködőknek!
A Balatonberényért Egyesület nevében:
Bató Bernadett

A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Balatonberény
2015. évben végzett tevékenysége
Az Egyesületünk 45 fővel végzi a szolgálatait.
Ebből 10 fő hölgy, akik a napi munkájuk mellett
vállalták, hogy Önökért, Értünk feláldozzák a
szabadidejüket. Amikor 1991ben megalakultunk,
elköteleztük magunkat a bűnüldözés oltárán és az
akkori eskünknek eleget téve, a mai napig is ül
dözzük a becstelen embereket. Vigyázunk a köz
rendre. Azt akartuk elérni, hogy amikor a
lakosság álomra hajtja a fejét, ne kelljen szoron
ganiuk, hogy kirámolják a melléképületet, vagy
bármit is eltulajdonítsanak, amibe hosszú évek
keserves munkája fekszik. Voltak visszhangok,
hogy nem látnak bennünket járőrözni eleget!
Nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne Önöket há
borgatni az éjszaka kellős közepén, amikor mi a
szolgálatainkat végezzük. De ha igénylik, bárkit
szívesen felébresztünk.
Az önkormányzati rendezvények biztosításán,
amikor igénylik, mindig ott vagyunk. Az egyház
felkéréseinek is boldogan eleget teszünk. Lásd
körmenet biztosítás. Testvértelepülésünk, Csík
szentimre önkéntes tűzoltóival évek óta szoros,
baráti kapcsolatot ápolunk, rendszeresen vendé
gül látjuk egymást.
Sajnos az állomány öregszik és a fiatalítás ne
héz dolog, mert fiataljaink és a középosztály java
is kalandvágyból külföldön tengeti életét! Ettől
függetlenül, ha nem is fiatalos hévvel, de meg
fontoltan végezzük önként vállalt feladatainkat a
jövőben is. A lakosság jelzéseit nem vesszük fél
vállról. Amennyiben szükséges, azonnal jelezzük
azokat a rendőrség felé, vagy saját hatáskörben
kivizsgáljuk a bejelentést. A 2016os év jelentős
esemény lesz életünkben, ugyanis 25 éves lesz az
Egyesületünk. Az elért eredményeinkre méltán
büszkék vagyunk.
Kívánunk Önöknek békés és boldog karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
Kiss Ferenc
elnök
Balatonberény, 2015.12.12.
!
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Adventi esték a Balatonberényi
Római Katolikus Templomban
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.”
Ezzel a szép Juhász Gyula idézettel hívja és
várja a Balatonberényi Egyházközség az Adventi
esték rendezvényeire községünk lakosságát.
Az Adventi esték célja, hogy ne csak külsősé
gekben, hanem lelkiekben is készüljünk a kará
csonyra.
Hisszük és valljuk, hogy az elcsendesedésre,
elmélyülésre, lelki megtisztulásra hívőknek és
nem hívőknek egyaránt szükségük van.
Úgy véljük, hogy ehhez a legméltóbb helyszín
az Isten háza a templom.
Ehhez a karácsonyváró adventi előkészületek
hez szeretne az Egyházközség hozzájárulni a
szombati szentmisékhez és a gyertyagyújtásokhoz
kapcsolódó programokkal.
Az első alkalommal Brieber László esperes atya
fejezte ki örömét és köszönetét, hogy hosszú idő
után templomunkban újból sor kerül ilyen ren
dezvényre. Ezt követően az Egyházközség felké
résére
Osvald
Jánosné
köszöntötte
az
egybegyűlteket.
A programot R. Lukátsi Vilma Végtelen Ad
ventek c. verse nyitotta meg, amit Kelemen Re
náta tolmácsolásában hallhattunk. Ezt követően
a Balatonberényi Nyugdíjas Klub énekkara a tő
lük megszokott színvonalas módon, a hely szel
leméhez méltó adventi és karácsonyi dalokat
adott elő.
A második adventi estét a böhönyei Magyarok
Nagyasszonya Templom kórusa tette ünnepélyes
sé, az általuk előadott egyházi énekekkel, kórus
művekkel. A hallott dalokat hittel, szívvel,
szeretettel adták elő. Az igényesen összeállított
műsor nagy tetszést aratott a hallgatóság körében.
Mire e sorokat olvashatják, már a harmadik, az
„öröm” gyertyájának gyújtására készülünk.
Ezen az estén Apagyi Mária Apáczai Csere Já
nos és Weiner Leódíjas zongoraművésztanár
adventi orgona játékában gyönyörködhetünk.
A befejező negyedik adventi szombaton a ba
latonberényi diákok kis csoportja készül egy éne
kes,
verses
karácsonyi
összeállítással.
Szándékunk szerint méltó befejezése lesz a ren
dezvény sorozatnak.
A Balatonberényi Egyházközség nevében kí
vánok mindenkinek Istentől áldott, békés, szép
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karácsonyi ünnepeket! Ajándékként szeretném
megosztani Önökkel az alábbi Adventi imában
megfogalmazott gondolatokat, kéréseket.
ADVENTI IMA
Látod, Istenem, milyen esendő vagyok?
Ha legalább nagyjából rendben mennek a
dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni
Veled. Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha
kényszerít valami ott belül, rögtön kicsú
szik a számon, szinte észrevétlenül: Iste
nem, add, hogy…
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg
ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kér
ni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem má
soknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban
száguldozunk az adventi fényekkel ékesített ut
cákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat,
hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni,
hogy gazdagabb legyen az ünnepünk. Uram, add,
hogy ne higgyük el, hogy plazmatévéktől, fals ze
néket kiabáló télapóktól, és százalékos THM
től leszünk boldogabbak!
Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza ne
künk a dió és alma öröméből egy kicsit! Add,
hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyereke
ink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk
nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy
néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban,
és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, siker
orientált, manipulált géplények vagyunk, hanem
érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak
elég sebet földi pályafutásuk során. Uram, add,
hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból! Add,
hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel ka
paszkodni, és mikor kell elengedni. Add, hogy ha
elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a
veszteség fájdalmát  ember módon, emberien.
Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágy
tól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól! Add, hogy
higgyünk egymásnak, egymásban!
Add, hogy legyen kedvünk gyertyafényben egy
tiszta papírlapra tollból tintát maszatolni, csak
úgy, a saját örömünkre. Add, hogy mosolyogjunk
a csend hallatán, hogy találjuk meg minden nap
ban az ünnepünket. Add, hogy gyakran kezdjük
így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Iste
nem!
Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy ma
gunknak is megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
Gazda Jánosné
0
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Ünnepre készülve

Tisztelt Bódvainé Asszony!

„Szeretet, ajándék, békesség – karácsony. Éj
féli szentmise harangszava várja azt, aki a lelkét
szeretetre tárja. Reményt ad embernek, vigaszt
koldulóknak, annak, ki bízik még: fényesül a hol
nap.”
(Balog József verséből)

Együttérzéssel olvastam írását. Évekkel ezelőtt
én is írtam hasonló témában a Balatonberényi
Tükörképben. Nekem is hasonló érzéseim voltak,
annak ellenére, hogy szüleimmel 1959ben kezd
tünk negyedikként házat építeni az Ibolya utcá
ban. Szüleim több évtizeden keresztül, egész
halálukig itt laktak, és a község temetőjében
nyugszanak.
Megtetszett a falu csendessége, nyugalma, kör
nyezete, panorámája. Így természetes, hogy nyug
díjba vonulásom után itt telepedtem le. Ennek
közel két évtizede. Igyekeztem bekapcsolódni a
község életébe, igyekeztem, és igyekszem hasz
nossá tenni magam. Nem tudom, ez mennyire si
került, döntse el a környezetem, és az a szervezet,
amelyikben tevékenykedem. Kaptam  néha még
napjainkban is kapok megjegyzéseket, hogy miért
„nyüzsgök”, esetleg milyen alapon vannak észre
vételeim, véleményeim. Sajnos ez nem szemtől
szemben nyilvánul meg.
Napjainkban is igyekszem egyegy jó ügynek
megnyerni az embereket az „őslakosok” közül 
kevés sikerrel. Pedig azt hinné az ember, hogy Ők
azok, akik eleve a település javát kívánják szol
gálni. Itt kell megjegyeznem, hogy van egy mag,
aki tud, akar és tesz a közösség érdekében. Az Ő
munkájuk elismerésre méltó. Jó lenne ezt a ma
got növelni, létszámát bővíteni.
Nem tagadom, volt időszak, amikor kedvemet
szegték a különböző megjegyzések, de nem ad
tam és nem adom fel. Idővel megedződik az em
ber, ha hisz abban, hogy hasznosat cselekszik.
Meg kell tanulni lerázni magunkról, és túltenni
magunkat  ahogy Ön írta – „az értelmetlen gyű
lölködésen”.
Ön Kalász Lászlót idézte. Hasonló az én élet
elvem is: „Dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és
élj úgy, mintha holnap meghalnál.” A „gyütt
ment” stigmát talán azzal a konoksággal lehet le
törölni, lerázni, hogy „jöttünk és maradunk”!

Szentigaz, a szent éj fénye még ma is világít:
azért karácsonyest ez az est, azért páratlan,
szent éj ez az éjszaka! Ugyanakkor azonban
észrevesszük azt is, hogy ez a világosság nem az,
amelyből több tudás, jobb értesültség s tüzete
sebb világismeret terjed az emberek közt, hanem
az a világosság, amelytől több bizalom, több re
mény, szeretet s kitartás lesz köztünk.
(Prohászka Ottokár)
Karácsonyi verseket olvasgatva sok gyermek
kori élmény jutott eszembe. Ezekből szeretnék
egyet felidézni.
Még hittem Jézuskában, készültünk az éjféli
misére.
Nagymamám a szoba asztalát leterítette fehér
abrosszal és arra helyezett egy tálkába paradi
csommártást – mondván, ez a Jézuska kedvenc
étele. Az asztal alá vesszőkosárba kevés szénát
tett Jézuska szamarának. Ekkor elindultunk az
éjféli szentmisére.
Hazaérve megtapasztaltam a csodát – eltűnt a
mártás, kevesebb lett a széna. Az asztal közepén
állt a karácsonyfa. Kimondhatatlan boldogság
járta át a szívemet.
Ünnepnapokon a leveshúshoz mindig volt va
lamilyen mártás, így volt ez karácsony napján is.
Éppen a paradicsommártás volt a soron. Nekem
nem merített édesanyám, mivel én azt nem sze
rettem. Dacosan kérdeztem: én miért nem ka
pok, hiszen Jézuska is megette?
Azóta kedvenc ételem lett a paradicsommár
tás.
Áldott karácsonyt minden kedves olvasónak!
Vera néni

Ujj Imre
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Akit fog a golyó
Géczy Zoltán magas jutalmat tűzött ki Bogár
Pista fejére, két hónapig járták a császári katonák
a somogyi falvakat, réteket, erdőket, de nem ta
lálták. Mint a legtöbb betyár, ő is egyedül élt.
Szerelme, a szép Geiger Rozi a földvári csárda
bérlőjének a lánya volt. Sohasem ment üres kéz
zel, viszont értékes ajándékot sem vitt. Azt akar
ta, hogy önmagáért szeressék, ne pedig a
kincsért, amit összerabolt. Rozi sokáig rajongott
is érte, aztán jött valaki, aki duplasoros korall
gyöngysort akasztott a nyakába, melyen szín
arany medál csillogott. Rozit megszédítette az
ajándék.
A földvári csárda ott állt, ahol most a villasor
kezdődik. Hírnevét és forgalmát a postakocsinak
köszönhette, mely naponta állt meg a kapuja
előtt Pestről Kanizsára tartva. Valamint zamatos
kőröshegyi borának. A környék lakosai előtt meg
az itt megforduló betyárokról volt neves. Geiger
Anton, s a szegény emberek tudtak hallgatni.
Mikor a pandúrsereg feladta a betyár keresését és
eltisztultak a környékről, Bogár Pistáék Földvár
felé vették útjukat. A bérlő sápadtan, de hango
san fogadta a köszöntést. Pista jókedvű volt, sű
rűn töltögették a vörös bort, de a szeme mindig
az ajtót leste. – Hol a lányod, Anton? – kérdezte
türelmetlenül. – A jószágot látja el éjszakára, az
tán meg lefekszik, mert nálunk korán kezdődik a
nap. – Márpedig a következő pint bort Rozi tegye
le az asztalra! Most azonnal! – csapta le poharát
a betyár. Pista ragyogó szemmel simogatta végig
a belépő lány alakját. Rozi letette a pintes üveget,
s a nyakához kapott, de már késő volt, a betyár
meglátta a csillogó nyakéket. Bujdosása közben
hallotta a szóbeszédet, hogy Rozinak pénzes ké
rője akadt, de pletykának tartotta. – Kitől kaptad
ezt? – ragadta meg a láncot. – Anyádtól? Apád
tól? – Vagy a mátkámtól! – nézett rá dacosan a
lány. – Akad olyan legény is, aki nem színes sza
lagot, kétgarasos kalárist hoz a lánynak. Ha nem
tetszik, le is út, fel is út! Fütyülgessen a nádasból
a kutyájának! Elegem van a betyárokból! Akad
olyan ember is, akivel rendes lány nappal is ta
lálkozhat, nemcsak éjjel, sötétben! – kiáltotta.
Bogár Pista sarkon fordult, s kiviharzott. Tulaj
donképpen sosem merte végiggondolni, mi is le
hetne kettejükből. Hová is vihetné asszonyát, ne
adj isten gyermekeit. Éjszakákon töprengett, ho
gyan is szerezhetne házat, földet, hogyan is tele
pedhetne le, hogy visszaszerezze elvesztett
szerelmét. Lelke mélyén tudta, ez lehetetlen. Az
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elkeseredettség elvette az eszét. A könnyebb utat
választotta: rabolni, rabolni, minél többet. Már
nem számított kitől. Nem riadt vissza semmitől.
Két hét múlva megölték Lengyeltótiban a dús
gazdag orgazdát, Vitál Jóskát. Mikor elosztoztak
a zsákmányon, Pista Földvár felé vette az irányt.
Megvárta, míg kivilágosodnak a kocsma ablakai,
aztán a nádasból elkezdte utánozni a nádirigó
füttyét. Sokáig várt a lányra. Mikor végre megje
lent, kiöntötte tarisznyája tartalmát a földre. –
Szép? – kérdezte. – Szép, de nekem nem kell. Vér
tapad hozzá. – felelt a lány. – Légy a feleségem,
Rozi! Többet nem rabolok. – fogadkozott a be
tyár. – Már késő. Egy szavát sem hiszem, s rab
lott pénzből nem akarok élni. – Ki a mátkád? –
kapta el a sarkon forduló lány kezét. – Ő belé be
letörik a bicskája. Géczy báró szerezte, ő adja a
hozományt is, a kézfogó a kastélyban lesz. Többet
ne keressen! – hagyta faképnél a lány.
Bogár Pista fejében egyszerre világos lett min
den. Ez tehát a báró bosszúja. Akkor az csak egy
cseléd lehet. Nem érek annyit, mint egy cseléd? –
kiabált utána. – Nem. Rabló volt, az is marad! –
nyelte el a sötétség a lány alakját. De Pista fejét is
elöntötte a sötétség. Elfelejtette az erdő íratlan
törvényét: szeretni a népet, gyámolítani a sze
gényt. Ivásra adta a fejét, emberei elhagyták. A
bálványosi tiszteletesre az esti órákban tört rá.
Repült a fokos, és az atya fejében állt meg. Amíg a
dobszó, meg a pecsétes írás hirdette, hogy Bogár
Pista rabló, tolvaj, gyilkos, a nép rá se hederített.
De most a nép hirdette ugyanezt. Mint a csordából
kivert bika, egyre vadabb lett, egyre vérszomja
sabb. Két évig élt így. Többnyire a keresztúri er
dőben tanyázott. Akkor is borgőzös volt a feje,
mikor is egy nő hajtotta szekeret állított meg. –
Menj az útból, Pista! Beteg az emberem. Nincs
egyebem, mint ez az öt forint, amit Kaposvárra
viszek az orvosnak. – szólt szelíden az asszony. –
Öt forintot mondtál? – kérdezte közönyösen. –
Add ide! – Elvennéd?! Odahaza unokáim van
nak, mi neveljük őket! – látva a rezzenéstelen ar
cot, felsikoltott. – Igazak a hírek? Ez lett belőled?
– Igazak. dörrent el kétszer a pisztoly a kezében.
Geiger Anton mindig korán ébredt. Holtsápadt
lett, mikor meglátta a küszöbön álló betyárt.
Bort ide azonnal! – vágta az asztalra kalapját. –
Te itt többet nem iszol. – szegült szembe a kocs
máros. – Mit műveltél a keresztúri erdőben? Em
ber vagy te egyáltalán? – tört ki Geigerből a
felháborodás. – Nálad hitványabb ember nem
fordult meg nálam! Hogy verjen meg az Isten! –
Segíthetnél neki! – roskadt le a betyár. – Állj
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bosszút! – azzal a kocsmáros kezébe nyomta a
megtöltött fegyvert. – Gondolj a keresztúri erdő
re! Akkor sikerülni fog! – Én nem tudok embert
ölni. Téged különben sem fog a golyó. – tette le
Anton csendesen a pisztolyt. – Akkor hívd a pan
dúrokat! – Spicli sem vagyok! – Mégy a pandú
rokért vagy lövök! – szegezte rá Pista a fegyvert.
– Vagy meg akarsz halni te is? Tudod, hogy meg
öllek! Megteszem!
Jó két órát várt. A pandúrok körülvették a há
zat. Eszükbe sem jutott, hogy harc nélkül foghat
ják
el
a
betyárt.
Hatalmas
volt
a
megrökönyödésük, mikor Pista fegyvertelenül ki
lépett eléjük. Aztán egyszerre ocsúdtak, s vezény
szó nélkül egyszerre fúródott hat golyó a betyár
testébe. S Bogár Pista, kit nem fogott a golyó, míg
a szegények oldalán állt, élettelenül feküdt a
csárda küszöbén.
Lipták Gábor nyomán
Csiri
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátar
tozója jogait megsértették a pszichiátrián, je
lezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jog
segélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem
ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "vi
selkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek álla
pota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hi
peraktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Nyílt napot tartott a
Balatonberényért Egyesület
2015. november 28án a volt Honvédségi üdü
lő területén a Balatonberényért Egyesület nyílt
napot tartott, ahol Domonkos László fazekas őszi
alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Úgy a
félkész termékekben, mint a kész kiégetett kerá
miákban gyönyörködhettek azok, akik elfogadták
az egyesület meghívását. A mester bemutatót
tartott az agyag előkészítéséről, mielőtt az ko
rongra kerülne, majd a korongozás apró forté
lyaiba avatta be a jelenlévőket. Szívvellélekkel
mesélt szakmájáról, saját szakmai fejlődéséről, a
hosszú, nehézségekkel teli útról, melynek révén
az ország legjobb fazekasai közé került. Igazi
művész Ő, akinek igényei, elvárásai csak szakmai
tekintetben mutatkoznak meg. Ebben viszont
maximalista. Életvitele, életkörülményei szinte
póriasnak mondhatók, csak az alkotás öröme él
teti.
A termékbemutatóval párhuzamosan az érdek
lődők ízelítőt kaptak a főzőedények szabad tűzön
történő használatáról. Az edényekben főtt töltött
és babos káposztát az érdeklődők jóízűen fogyasz
tották el, melyet az egyesület tagjai készítettek
számukra.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az önkor
mányzat között létrejött hasznosítási szerződés
értelmében az üdülő területét őrizni kell. A szer
ződés alapján az üdülő őrzésvédelméről az ön
kormányzat köteles gondoskodni. Ezt a feladatot
egyebek mellett 2015. december elsejétől Do
monkos László közmunkásként látja el. Állandó
tartózkodási helyéül  ezen időponttól az üdülő
egyébirányú hasznosításáig  a porta épülete lett
kijelölve. A fazekas termékek előállításának költ
ségei továbbra is a Balatonberényért Egyesületet
terheli az érvényes négyoldalú szerződés értel
mében.
További részletes információk a facebookon
(https://www.facebook.com/fazekasmester/), és
a balatonberényi honlapon találhatók.
Elkészült és folyamatosan frissül önálló web
lapja, mely ideiglenesen a balatonbereny.hu
honlapról érhető el.
Köszönet azoknak, akik jelenlétükkel, érdeklő
désükkel megtisztelték a mestert és az egyesüle
tet. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavasz
folyamán megismételjük a nyílt napot.
A Balatonberényért Egyesület nevében
Csiri
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Épületek hőszigetelési problémái
A hőhidak, az épület hőszigetelés nélküli, vagy
többi szerkezethez képest „alulszigetelt” részei
kedvezőtlen hatással bírnak mind az emberre,
mind a fűtési energiamegtakarításra, mind az
épületszerkezetek állagára nézve. A hő több mint
10 %a ezeken keresztül vész el. A szerkezet felü
leti hőmérséklete a belső terek levegőjének har
matpontja alá esik, melynek következtében a
levegő víztartalma kicsapódik. Ez táptalajt nyújt
a gombák, penészspórák megtelepedéséhez.
Mindez a szerkezetek állagromlásához és egész
ségkárosító hatások kialakulásához vezet.
Az épületlábazatok mentén kialakuló hőhidak
különösen gyakoriak, a vizsgált épület esetében
is jellemzőek. A talajon fekvő padlók hővesztesé
gének jelentős része itt jelentkezik, és mértéke a
padló nagyságától és a lábazatmagasságtól is
függ.
Amennyiben lehetséges, a fal vagy a födém kül
ső, úgynevezett hideg oldalán kell a hőszigetelést
elvégezni. Ezek a lehetőségek sajnos nem minden
esetben adottak, pl. műemlék jellegű épületek.
Ilyenkor a belső hőszigetelés az egyetlen megol
dás.
Minden épület rendelkezik úgynevezett hőve
zetési ellenállással, illetve páraáteresztő képes
séggel (a pára átáramlik az épületszerkezeten).
Ezért minden esetben úgy kell kialakítani a ré
tegrendet, hogy a pára kondenzálódása ne követ
kezhessen be.
Az infiltráció (beszivárgás) jelensége épület
szerkezetek esetében a levegő be illetve kiszi
várgását jelenti a nyílászárók tömítetlen résein.
Szivárgás az épületszerkezetek kapcsolódásánál,
és az egyes hőszigetelő rétegek között is kialakul
hat. Az infiltráció jelentős hőveszteséggel jár.
Az épület belső tereiben felhalmozott, adott
esetben meleg levegőt időszakonként szellőzte
téssel kell cserélni. Szellőztetés után sokkal gyor
sabb és hatásosabb a friss levegő felmelegítése,
mivel csökken a belső területek nedvességtartal
ma. Ha a légcsere legalább átlagos mértékű, a la
kóhelyiségekből eltávolított pára legfeljebb 1%a
diffundál át a külső falakon keresztül.
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Javaslatok a külső határolók utólagos
hőszigetelésére
A kereskedelemben többféle utólagos hőszige
telésre alkalmas anyag és szerkezet kapható. Az
általunk javasolt megoldás kiválasztása során az
alábbi szempontokat vettük figyelembe:
 megalapozott technológiával, tudásbázishát
térrel rendelkezzen
 könnyen kezelhető legyen
 alapanyaga legyen könnyen hozzáférhető, új
rahasznosítható
 ne legyen drága
 a szállítási költsége mérsékelt legyen
 hozzon létre esztétikus felületet
 teljesítse a hőszigetelési követelményértékeket.
A Nikecell Kft által gyártott dryvit hőszigetelő
vakolatrendszerekre remek választás, mivel a
hatékony eszközök a téli fűtésienergiamegtaka
rításban, csakúgy, mint a falazatok nyári túlme
legedésének megakadályozásában.
A teljes hőszigetelő rendszerek elvi fel
építése
A szigetelést 4 lépcsőben lehet végrehajtani, a
födém, a falak, a lábazat, a padló szigetelésével.
A lábazat zártcellás EPS szigetelésével a vonal
menti hőveszteség jelentősen csökkenthető.
A falak szigetelésének lehetőségeit több szem
pontból megvizsgálhatjuk. A polisztirol alapú
teljes hőszigetelő rendszerek alkalmazása ener
getikai szempontból megegyezik a kőzetgyapot
alapú rendszerekkel. Tűz esetén viselkedése ked
vezőtlenebb, mérsékelten füstfejlesztő, összeros
kad és elcsepeg, de nem ég. Homlokzati
tűzterjedés fokozott kockázatával jelen épület
esetében (a kialakítás és tagoltság miatt) nem
kell számolni, a rendszer minősítése a tervezett
10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. A
vakolathordó kőzetgyapot alapú hőszigetelő
rendszerek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá,
ugyanakkor kialakítási költségük jóval magasabb,
egyrészt a szigetelőanyag ára, másrészt a drágább
ragasztó és a kötelezően alkalmazandó dübelezés
miatt.

Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
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Emlékeim

(Gyermekkori játékok)
Visszatérve a gyermekkori játékok kezdő cik
VÁR = valaki VÁR a sarkon, vagy az egri
keire, a benti játékokra térnék vissza, hisz bekö VÁR,
szöntött a ködös, párás és hűvös időszak.
ZÁR = a bolt 6 órakor ZÁR, vagy elromlott
Közkedvelt játékunk volt a gyufaszálakat igény az ajtóban a ZÁR, stb.
be vevő számolás. A gyufa szálakból római számo
kat raktunk ki, és egy szál gyufa elmozdításával
A szavakkal úgy is játszottunk, hogy az ékezet
különböző megoldásokat produkáltunk.
megváltoztatásával egy másik értelmes szót kap
Pl.:
tunk:
kemény – kémény
II + I = III; ha a meg jel függőleges gyufáját
veréb – véreb
áthelyezzük a II második vonala mellé V alakban,
akkor IV – I = III; II + II = IV, ha a második
A fentieken kívül rövid nyelvi játékok voltak
római IIből az egyiket az első római II elé még a kedvenceink. Meghatároztunk 2 szót, s az
tesszük akkor III + I = IV, és így tovább.
nyert, aki hamar eljutott az első megadott szótól
a második szóig. Pl:
Aztán játszottunk a betűkkel is, pl.:
Víz és Jég = Víz, víg, vég, jég;
Jár és zár = jár, kár, pár, sár, tár, zár.
IPTOM = Egyiptom, azaz Egyiptom.
Kedves gyerekek, hamarosan itt a téli szünet,
LY LY = két LY = kétely
próbáljatok ti is hasonló szórejtvényt és gyufajá
tékot kitalálni, melyet akár itt a Balatonberényi
ZET ZET ZET ZET = négy ZET = négyzet
Tükörkép hasábjain is közzétehetnétek.
VÁNY VÁNY VÁNY VÁNY VÁNY VÁNY = hat
VÁNY = hatvány
FŐ FŐ FŐ FŐ FŐ FŐ FŐ = hét fő = hétfő.
Ha már kifogytunk a fentiek gyűjtéséből, akkor
feltettük a kérdést, hogy ki tud egy mondókát
mondani úgy, hogy a szavak kezdőbetűje azonos
legyen.
Ilyen volt pl. GY betűvel:
Gyere Gyuri győri gyufagyárba, gyújts gyer
tyára a győri gyufagyárba.
Kedvelt szójáték volt, amikor olyan szavakat
gyűjtöttünk, mely egyegy család vezetékneve és
mesterség is. Pl.:
Szabó, Kovács, Kádár, Molnár, Asztalos, stb.
Majd olyan szavakat is szoktunk gyűjteni, mely
nek 2 jelentése is van. Pl.:
BÁR = használjuk mondatban, BÁR csak ott
lehettem volna, de van BÁR, mely szórakozó
hely,
KÁR = KÁR, hogy nem voltam ott, vagy vala
kit anyagi KÁR ért.

Kovács Ilona
helytörténet kutató
FELHÍVÁS!
Kedves Berényiek!
Egy hűséges olvasónktól és rendszeres
cikkírónktól érkezett az ötlet, hogy tegyünk
közzé egy felhívást, és biztosítsunk
lehetőséget a bemutatkozásra azoknak, akik
újonnan költöztek a községbe, illetve az
elbúcsúzásra azoknak, akik a a közeljövőben
elköltöznek tőlünk.
Kérünk tehát minden Kedves Olvasót, hogy
ha a környékükre új család vagy
személy érkezik, hívja fel a figyelmét, hogy
amennyiben az illetőnek van kedve és ideje,
pár mondantban mutassa be magát és
családját, hogy a falu lakossága jobban
megismerhesse.
Aki pedig nemsokára elbúcsúzik
Berénytől, szívesen vennénk, ha akár az
újság hasábjain is megtenné ezt.
Köszönettel:
a Szerkesztőség
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A kormány 312 milliárdot kíván a
Balatonra költeni
Összesen 312 milliárd forintot szán a kormány
a Balaton és környéke fejlesztésére. Megjelent a
Magyar Közlönyben az a határozat, amiben a
kormány elfogadja a 20142030 közötti Balaton
Területfejlesztési Koncepciót, a Balaton Terület
fejlesztési Stratégiát és rendelkezik a Balaton Ki
emelt Üdülőkörzet területén végrehajtandó
beruházásokról.
A rendeletben a kormány pontosan meghatá
rozza, hogy a különböző fejlesztésekre milyen
forrásból mennyi pénz jut majd. A pénz nagyja az
uniós fejlesztési programokból származik:
• A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programból (GINOP).
• A Vidékfejlesztési Programból (VP).
• A Környezeti és Energiahatékonysági Opera
tív Programból (KEHOP).
• Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Programból (IKOP).
• A Terület és Településfejlesztési Operatív
Programból (TOP).
• Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programból (EFOP).
Turisztikai fejlesztésekre összesen 26,7 milli
árd áll majd rendelkezésre. Ebből a legtöbb pénz
(4,4 milliárd) kulturális örökségvédelemre megy
majd, de lesz 3,7 milliárd ekikötőfejlesztésre, 3,5
milliárd kerékpárútra, 3,4 milliárd a kulturális és
gazdasági értékek megőrzésére és megközelíthe
tővé tételére.
Gazdaság és innováció címen 25,2 milliárd fo
rintra pályázhatnak majd a Balaton környéki cé
gek. Az egészséges balatoni termékekre 17,8
milliárd jut majd, ebből támogatáshoz juthatnak
a háztáji gazdaságok és a kézműves vállalkozá
sok, és a borászatok.
A vízminőséget és a biztonságot összesen 59,2
milliárdból fejlesztik. Ebből a legnagyobb tétel,
35 milliárd a vízkészlet fenntartható gazdálkodá
sára és a vízhasználat javítására megy majd el.
Közlekedésre 95,5 milliárd forint uniós támoga
tást szán a kormány. Ebből az alábbi projektek
fognak megvalósulni:
• Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vas
út vonalszakasz felújítása.
• 36os Fonyód–Kaposvár vasútvonal állapot
javítása (része az előző projektnek).
• 710. számú út (leendő M8 autópálya) Balaton
kenese–M7 közötti elmaradt, 3 kilométeres pálya
szakasz megépítése, autópálya csomóponttal.
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• Balatoni közlekedési rendszer összehangolása.
• Vasútállomások rekonstrukciója.
• Badacsony és Fonyód közötti kompjárat.
• Elektromos közlekedés (elektromos autóbu
szok 10–15 darab (Balatonfüred, Siófok, Keszt
hely), elektromos hajtású hajók és egyéb
közlekedési eszközök, elektromos autó, hajó és
kerékpár töltőhálózat kiépítése).
• Elektromos vasúti kör kiépítése és központi
forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül.
A balatoni megyék területfejlesztés címen kap
nak támogatást, összesen 31,56 milliárd forintot.
A legtöbb pénzt (13,76 milliárdot) Veszprém
kapja, a második Somogy (8,2 milliárd), a har
madik Zala 7,8 milliárddal.
A humánerőforrásfejlesztésekre szánt 32 mil
liárd szinte teljes egészében szociális üdültetésre
megy majd el. A Mozdulj Balaton! projekt kap
kétmilliárd forintot, ebből sporteszközök és –pá
lyák lesznek.
A kormány az eddigieken kívül szétoszt még
24,5 milliárdot, főleg közlekedésfejlesztésre.
Ezek a projektek kapnak majd támogatást:
• 71. számú főút Keszthely déli elkerülő út új 76.
számú bekötés (Fenékpuszta) megépítése és a Ba
latonszentgyörgy elkerülő szakaszok (M7 csomó
ponttal) tervezése.
• HévízBalaton Airport és a kapcsolódó sár
mellékzalavári iparterületek fejlesztése.
• Nyugdíjasok egész napos gondozása, Alkony
Program (apartman házak).
• Minőségi turizmus számára épülő szállásférő
hely beruházások 25 százalékos intenzitású támo
gatása számára önerő keret létrehozása.
• Bahart Zrt. kikötőfejlesztések.
• Bahart Zrt. hajóparkfejlesztések.
• EKerékpár.
Balatonberény szempontjából a kiemelt fejlesz
tések közül három (76. sz. főút elkerülő szakasza,
sármelléki reptér fejlesztése, SzántódKőröshegy –
Balatonszentgyörgy vasútfelújítás) tűnik különösen
előnyösnek. A hírhez kapcsolódik, hogy Balatonbe
rény Község Önkormányzata Pénzügyi, Település
fejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottsága december 8i informális ülésén áttekin
tette Balatonberény 20142020 közötti EUs cik
lusra megfogalmazott fejlesztési céljait.
Fontos hír még, hogy a megjelent rendelettel
összhangban Balatonberény, Balatonszentgyörgy és
Vörs önkormányzatai megkezdték egy, a három
községet összekötő kerékpárút projekt előkészíté
sét.
Horváth Péter
alpolgármester
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Az információs pontok működtetésén túl va
gyonbiztonsági vetélkedőt fogunk hirdetni kor
osztályokon átívelő csapatok (szülő, nagyszülő,
felső tagozatos általános iskolás gyermek) részé
2015. november 10én megyénkben is elindí
re, mely egy országos döntőben fog kicsúcsosod
tottuk vagyonbiztonsági programunkat. 2015.
ni.
novembertől 2016. májusig terjedő időszakban a
vagyon elleni bűncselekményekkel leginkább ve
Együttműködő partnerek:
szélyeztetett városok – Kaposvár, Siófok és Mar
 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács,
cali – forgalmas helyein információs pontokat
 Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
állítottunk fel, melyeken havonta 11 hét időtar
Szakmai Kamara Somogy Megyei Szervezete,
tamban, a délutáni órákban (1518 óra között) a
 Aegon Biztosító Zrt.,
társszervek képviselőivel közösen vagyonvédelmi
 Az adott település rendészeti tevékenységet
prevenciós tanácsadást tartunk az állampolgá
folytató szervezete,
roknak, igény felmerülése esetén helyszíni va
 Polgárőrség.
gyonbiztonsági közös ellenőrzés során teszünk
javaslatot a biztonságvédelem kialakítására.
November, december havi helyszínek, tervezett
időpontok:
Alapvető célunk Somogy megye, ezen keresztül
a somogyi emberek vagyonbiztonságának foko
 Siófok: Sió Pláza – Siófok, Fő tér 6.
zása érdekében olyan közös tájékoztató kampány
2015. december 1923. 1518 óra.
lebonyolítása, mely hiteles forrásokból származó
információk, az áldozattá válás megelőzését cél
 Marcali: Tesco Áruház – Marcali, Noszlopy G.u.
zó, elősegítő tanácsok közreadásával segíti a la
177.
kosságot
a
megfelelő
vagyonvédelem
2015. december 1519. 1518 óra.
kialakításához szükséges döntések meghozatalá
ban, továbbá növeli az állampolgárok önvédelmi
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal,
reflexeit, tudatosítja bennük, hogy vagyontárgya
keressék kollégáinkat az információs pontokon
ik védelmének érdekében az első lépést nekik kell
és a rendőrkapitányságokon!
megtenni.
Vigyázzunk együtt értékeikre!

„Házhoz megyünk”
Somogy megyében is!
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Keszthelyi programok
ADVENT ÉS KARÁCSONY
KESZTHELYEN
Több helyszínen
December 16. (szerda)
18.30 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemp
lom:
FESTETICS GYÖRGY ZENEISKOLA
ADVENTI HANGVERSENYE
a Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoport ja
vára.
December 19. (szombat)
10.00 Fejér György Városi Könyvtár:
KARÁCSONYI KÖNYVMOLY KLUB
Könyvvel könnyebb!
18.00 Balaton Színház színházterem:
ADVENTI GONDOLATOK
Előadó: Prof. Papp Lajos
December 20. (vasárnap)
15.00 GKMK nagyterem:
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ  mézeska
lács készítés
15.00 Fő tér:
CIVIL KARÁCSONY
Karácsonyi asztal, keszthelyi iskolák mű
sorai, karácsonyi dallamok, adventi kirakatver
seny eredményhirdetése.
17.00 Sétálóutca, Városi Betlehem:
NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA
GYÚJTÁS
A gyertyát gyújtja: Tál Zoltán plébános
17.30 Balaton Színház színházterem:
NAGYIK KARÁCSONYA
Zenés műsor a Hevesi Sándor Színház szí
nészeivel.
18.00 Helikon Kastélymúzeum tükörterme:
HELIKON KÓRUS KARÁCSONYI
HANGVERSENYE

2015. december

KEK KARÁCSONYA
23.15 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemp
lom:
KARÁCSONY ESTI MUZSIKA
December 28. (hétfő)
15.00 GKMK nagyterem:
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ  szilveszte
ri játszóház
20.00 Helikon Kastélymúzeum:
SORRENTÓI SZERENÁD  Best of Italy
Fellép: Domenico Menini tenor, Denis Bi
ancucci zongoraművész
December 30. (szerda)
17.00 GKMK nagyterem:
CSÁNGÓ SZILVESZTER
Gyermek és felnőtt táncházak a ReFolk
zenekarral.
HANGVERSENYEK, KONCERTEK
December 20. (vasárnap) 18.00
Balaton Színház, színházterem
NAGYIK KARÁCSONYA
Koncert a Hevesi Sándor Színház színészeinek
közreműködésével.
A belépés díjtalan!
2015. január 1. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
ÚJÉVI KONCERT
Budapest Jazz Orchestra: Aki autón járni óhajt
Sztárvendégek: Farkas Gábor Gábriel, Mujahid
Zoltán, Fehér Adrienn, Urbán Orsolya
Jegyár: 2.900 Ft
EGYÉB PROGRAMOK

December 19. (szombat) 14.00 és 20.00
december 20. (vasárnap) 13.00 és 20.00
Balaton Színház, színházterem
Star Wars: Az ébredő erő 3D
December 24. (csütörtök)
színes, magyarul beszélő, amerikai scifi, 2015
14.00 Balaton Színház színházterem:
Szervező: Szabolcs Cinema Kft.
ANGYALVÁRÓ FILMVETÍTÉS
Jegyár: 1.400 Ft (felnőtt), 1.200 Ft (gyermek  12
16.00 Evangélikus templom:
éves korig)
SZENTESTI ÁHÍTAT ÉS GYERME
Pénztárnyitás a vetítések előtt egy órával is!
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Keszthelyi programok
Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Támogató: NKA
December 19. (szombat) 18.00
„Nyitott szemmel”
ADVENTI GONDOLATOK
Előadó: Prof. Papp Lajos
December 16. (szerda) 17.00
Lélektani esték
KAPCSOLÓDÁSRA VAGYUNK TEREMTVE
Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita

2015. december

Labdarúgás
Az őszi szezont felnőtt csapatunk a hatodik, az
ifi a tizedik helyen zárta. Két játékosunk, Gazda
Gábor és Sifter Ádám a megyeválogatottak szé
kesfehérvári tornáján is pályára léphetett Somogy
megye színeiben.
A Balatonberényi SE vezetősége és játékosai
valamennyi sportbarátnak áldott karácsonyi ün
nepeket és boldog, sikerekben gazdag új eszten
dőt kívánnak.
Az utolsó őszi forduló még nem közölt ered
ményei:
Balatonberény – Balatonszemes 4:2 (U19: 7:1)
Horváth Péter

December 18. (péntek) 16.30
Köszönetnyilvánítás
Családbarát – Kertbarát Kör
MINDENT A MEGPORZÓKÉRT!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mind
A magyarországi orchideák csábítási trükkje.
azoknak, akik Egyesületünk munkáját önzetlenül
Előadó: dr. Bódis Judit egyetemi docens (PE GK) segítették ebben az esztendőben is, mind felaján
lásaikkal, mind munkájukkal. Az Egyesület tagjai
nak külön köszönöm, hogy szabadidejük
feláldozásával,
fáradhatatlanul tevékenykednek az
CSALÁDI PROGRAMOK
Egyesület érdekében.
A rendezvényekre a belépés díjtalan!
December 24. (csütörtök) 14.00
Balaton Színház, színházterem
ANGYALVÁRÓ FILMVETÍTÉS
December 28. (hétfő) 15.00
GKMK, nagyterem
CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
Szilveszteri játszóház.
Vezeti: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért
December 30. (szerda) 17.00
GKMK, nagyterem
CSÁNGÓ SZILVESZTER
Gyermek és felnőtt táncházak a ReFolk zene
karral.
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

Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánok mindenkinek.
Toronyi Zsolt
Balatonberényért Egyesület
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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. január 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt lehe
tőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn túl
beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk ga
rantálni, hogy bekerülnek a januári számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a fen
ti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28. szám
postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a
cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukat
küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni. Köszönjük
azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

