BALATONBERÉNY KÖZSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA
IX.évf, 6.szám 2015. június

Te szedd!
Az országos "Te szedd!" akció keretében meghirdetett
szemétszedésen Balatonberényben a civil szervezetek
tagjai vettek részt a legnagyobb létszámmal. Dicséret
illeti a Nyugdíjas Egyesületet, a Vöröskereszt és az
Ifjúsági Klub tagjait a megjelentek magas létszáma
miatt. Valamint a Balatonberényért Egyesületet, akik a
Dörcöt takarították ki. A gyermeknapi túraútvonalat
járták be, egyúttal összeszedték a szemetet. Elszomorító
látványt nyújtott a természetvédelmi területen
szétdobált műanyag palackok sokasága és a háztartási
hulladékok látványa
www.balatonbereny.hu
.

Vendégségben

A Nyugdíjas Egyesület dalköre május
16án  miután részt vett községünk ta
karításában  eleget tett egy kedves meg
hívásnak és vendégségbe ment egy
somogyi kisfaluba, mely a búcsújáról is
nevezetes. Röviden szólva elmentünk
Gyugyra, búcsúra. Nagy várakozással ké
szültünk a szólásmondásról is híres köz
ség rendezvényére. Kedves fogadtatásban
részesültünk az alig háromszáz főt szám
láló településen. A dombokkal körülvett,
egykori rekultivált bányagödör meghitt
keretet adott a rendezvénynek. Jelenka

György polgármester, kérésemre szívesen elevenítette fel
a gyugyi búcsú történetét. Ez szerint a falu népe a törö
kök elől elásta a templom harangját, hogy abból ne tud
janak ágyút önteni. A rejtekhely később feledésbe merült.
A monda szerint a török kivonulása utáni időkben hatal
mas esőzés volt a környéken, és a víz előmosta a haran
got. Az emberek ezt csodatevésnek tartották és a „víz
hozta” harang emlékére tartják meg minden évben a bú
csút. A rendezvény nevezetességéről csak annyit, hogy
más településekre a vásár kedvéért mennek az emberek,
Gyugyra a búcsú miatt, fejezte be a történetet az ország
legidősebb polgármestere, aki már a hatodik ciklusát tölti
be a község élén. Talán a búcsúnál is nevezetesebb a köz
ségben létesített „kálvária”. Ez alatt nem a megszokott ti
zennégy stációból állót kell érteni. A falu 2010ben
elkészítette 21 állomásból álló magyarok kálváriáját. Ér
dekesek a számok, melyekben feltétlen szükséges tuda
tosságot keresni. A 21. században született meg az
alkotás, mely egyegy fontosabb időszakot felelevenítve
mutatja be országunk történetét egész napjainkig.
A dalkör „ajándékot” is vitt magával. A jelenlévők köré
ben nagy tetszést aratott az előadott két népdalcsokor,
melyért nyilvános köszönetet kapott az együttes. Min
denkinek javaslom, aki bensőséges, meghitt hangulatra
vágyik, menjen el Gyugyra, búcsúra.
Ujj Imre
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Hirdetmény közterületek
elnevezéséről
Balatonberény Község Önkormányzati Képvi
selőtestülete a Magyarország helyi önkormány
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
felhatalmazása alapján 2015. május 21ei ülésén
az alábbi közterületek elnevezéséről döntött
79/2015.(V.21.) a.) számú határozatával:
657/29 hrsz közpark
1239/1 hrsz közpark
654/12 hrsz közpark
654/2 hrsz közpark
154/1 hrsz közpark
490 hrsz közút

Béke park
Csicsergősziget
gróf Hunyady Imre tér
Hungária park
Székely park
Búbos köz

2015. június

Döntött a Képviselőtestület...
2015. május 19.
 Balatonberény Község Önkormányzata, Ba
latonszentgyörgy Község Önkormányzata, Ayu
date Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság, International Events Rendezvényszer
vező Iroda Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság, Péberény Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelősségű Társaság megalakította a Berény
Szentgyörgy Ipari Park Szolgáltató Kft. társasá
got, „ Ipari Park” vagy „Tudományos és Techno
lógiai Park” cím elnyerésére irányuló pályázat
benyújtása céljából.
 Képviselőtestület hozzájárult Bene Zsolt
rendőr alezredes Marcali Rendőrkapitányság ve
zetői kinevezéséhez 2015. június 1. napjával.

A balatonberényi 41/12 hrsz ingatlan (Erdei is
2015. május 21.
kola) házszámozását a képviselőtestület a Béke
u. 5. számról Bartók Béla utca 6/D számra vál
 Alapszolgáltatási Központ, Gyerekjóléti és
toztatta.
Családsegítő szolgálat 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolókat megtárgyalta, értékelte
A közterületek elnevezéséről és a házszámozás elfogadta, tevékenységüket jónak értékelte.
szabályairól szóló 10/2014.(VIII.29.) önkor
 A Képviselőtestület döntött a közterületek
mányzati rendelet értelmében a döntést 15 napra elnevezéséről
közzéteszem.
 A Képviselőtestület 51/3 hrszú ingatlan tu
Horváth László lajdoni hányadának 644 m2nyi terület átruházá
polgármester sához hozzájárult. Az ingatlanon helyi
jelentőségű építmény található, a testület az
elővásárlási jogával nem kívánt élni.
Kéményellenőrzés
 A Képviselőtestület az Ady Endre és Dózsa
György utcák aszfaltburkolatának felújítására
Tisztelt Lakosság!
pályázatot nyújtott be, az önerő 3.105 ezer
forint.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1995. évi XLII.
 A Képviselőtestület a balatonberényi 646
törvényben meghatározott kötelező kéménysep hrszú helyi jelentőségű épületrész (lakóépület)
rőipari közszolgáltatást a megye közigazgatási elővásárlási jogával nem kívánt élni.
 A Képviselőtestület a Balatonberény belte
területén belül a Magyar Kémény Kft. látja el. A
rület
660/15.hrsz alatt felvett 5,2858 ha nagysá
törvény szerint a meghatározott kéményseprő
ingatlant,
amely
jelenleg
naturista
ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igény gú
campingként
üzemel,
hajlandó
eladni
be venni.
2.000.000.000 Ft azaz kettőmilliárd forint vé
telárért.
Jelen szándéknyilatkozat Dubi Béla 9155
Időpont: 2015. 06. 16  2015. 06. 30.
Lébény Ady u. 21. szám alatti lakos / mint a be
fektetőcsoport képviselője / kérésére került ki
Kérjük, hogy a megjelölt időpontban a fényké adásra, aki vételi szándékát jelezte a
pes igazolvánnyal rendelkező kéményseprőket az Balatonberényi Önkormányzat felé azzal, hogy az
ingatlanba beengedni szíveskedjenek, a helytelen ingatlant gyermeküdültetés céljára kívánja meg
kéményüzemeltetésből
következő
balesetek vásárolni. A szándéknyilatkozat a fenti ingatlan
megelőzése érdekében!
eladási szándékán kívül a Balatonberényi Önkor
mányzat számára más kötelezettség vállalást
Fogadják bizalommal kéményseprőinket!
nem jelent és 2015. szeptember 30ig érvényes.
.

Magyar Kémény Kft.

Horváth László
polgármester
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A Balatonberényi Művelődési Ház
és Könyvtár nyitvatartási ideje
Könyvtár és eMagyarországpont
nyitvatartási ideje:
Kedd –szerda 8.0010.00;14.0018.00
Csütörtök: 8.0010.00;14.0019.30
Péntek: 8.0010.00;14.0018.00
Szombat: 14.0018.00

Rendszeres szakkörök és klubok,
rendezvények
Hétfő:18.00 19.00
Gerinctorna  Egészség megőrzés
Kedd: 14.00 – 18.00
Németajkú polgárok klubja
Nyugdíjas klub rendezvényei
Énekkar próba 15.00  18.00
Szerda: 14.00  18.00
Asztali tenisz: 15.0018.00
Civil szervezetek napja egyeztetés alapján
Csütörtök: 14.00 19.00
Minden hónap utolsó csütörtök testületi ülés
Sakkkör: 16.00 19.00
minden hónap 1.3; szerdája15.0018.00
Péntek: 14.00 18.00
Diák színjátszókör próbák 16.30 18.00
Szombat: 14.00 18.00
Ifjúsági klub: 15.00 18.00
Kabala tánccsoport próba: 14.00 16.00
VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN AZ INTÉZMÉNY
ZÁRVA TART
!

A rendezvények miatt a nyitva tartás
módosulhat. Megértésüket köszönöm!

Kiállítások a Művelődési Házban
Malustyik Ilona
festőművész kiállítása
2015.07.1007.31.

Borbás Andrea
selyemfestő kiállítása
2015.08.0708.20.

Köszönetnyilvánítás
A Balatonberényi Nonprofit Kft. ezúton szeretné
megköszönni Kovács Jánosnak, hogy a balatonbe
rényi Béke park kavicsos útjainak teljes körű kitisz
títását június első hetében „társadalmi munkaként”
elvégezte.
Véghelyi Róbert
ügyvezető

Minket köszöntöttek!
A nyugdíjas egyesület hölgy tagjai május 19én
(Ivó napján) rendezték meg a hagyományos férfi
napot. Dr. Zsoldos Miklósné köszöntője után a
hölgykoszorú vacsorával és műsorral kedveske
dett nekünk.
Mi tagadás: jól esett hallani, hogy milyen nagy
szükségük van a férfiakra. Már csaknem eljutot
tak odáig, hogy elismerjék: mi férfiak vagyunk a
teremtés koronái. (Persze erre valójában nem
került sor.) Szívesen fogadtuk, és jót „kacagtunk”
csipkelődő dalaikon. Nagy taps követte Marton
Lászlónét, aki a saját, erre az alkalomra írt versét
adta elő. A szokásos sikert aratta Filó Jánosné
üveges tánca.
Jól éreztük magunkat, és mindenki örült an
nak, hogy részt vett ezen az önköltséges – melyet
a jelenlévők adtak össze  rendezvényen. Az
ajándékba kapott egy üveg bor „segítségével”
örömmel gondolunk vissza az estre.
Hölgyeim! Köszönjük.
Ujj Imre
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huzavona miatt a nyilvántartásba vételre 2015.
január 15én került sor, 3262 szám alatt
(Pk.60.084/2014/4). A NAVtól az adószámot
Sorsod kapuja itt a föl
dön, Bélám, váratlanul be
2015. májusában kapták meg. Így Csákberényben
csukódott.
És
nekünk
megtartották első közgyűlésüket, melyen tagdíj
nagyon nehéz elviselni a
befizetésről döntöttek, ennek összege: 10
feltörő érzelmeket! Hiába
Ft/fő/év. Az egyesület fő célja a szorosabb
volt erős a benned élő vágy
együttműködés megvalósítása, és a találkozók
és akarat az életre, a hirte
megszervezéséhez szükséges anyagi háttér bizto
len halál erősebb volt nálad.
sítása, elsősorban pályázati forrásokból.
Egy szép és gazdag életút
A következőre 2016. augusztusában Borsosbe
szakadt meg tragikus hirte
rényben kerül sor.
lenséggel. Mi megdöbbenve és tisztelettel hajtunk
www.balatonbereny.hu
fejet az édesapa, a vállalkozó és a táncoktató
előtt. Oktattad és nevelted a fiatalokat a néptánc
szeretetére, a hagyományok tiszteletére. Adni is
úgy adtál, ahogy kértél, szerényen és alázattal. Tisztelt Tükörkép Szerkesztőség!
Pillanatképek villannak fel sikeres életedből, az
Sajnos az utak járhatatlanok, ha sok eső esik.
elmúlt évtizedekből. Az emlékek fellobbanó fénye
erényt és hibát mutat, feszültséget és nyugalmat, Mind a két oldalon folyik vagy hömpölyög a víz
ragyogást és árnyékot, vihart és szelíd napokat. lefele az Ady Endre utca és keresztnél fölfele.
Ilyenek vagyunk mindnyájan, mert embernek Egyenesen is. Az árkok mire szolgálnak? Nem a
születtünk. Maradandót alkottál Bélám, szelle víz levezetésére? Az árkokba kéne az eső vizet
med itt él közöttünk. Most, hogy megpihentél, vagy vízmennyiséget beleterelni, ne az úton foly
nyugodjál békében a berényi temetőkertben.
jon, mert ha két autó jön, egyik le, másik fel, az
emberek csurom vizesek lesznek, mert a vizes fű
Horváth László
re állnak és a folyó víz meg rájuk csapódik.
polgármester

Országh Béla

Sajnálattal olvasom a Balatonberényi Tükör

XX. Berénytalálkozó  Csákberény képet. Egyszerűen nem lehet bejutni Keszthelyre.
A Vértes lejtőin romantikus környezetben
megbúvó Csákberényben került sor a Berény
utónevű települések jubileumi XX. találkozójára
május 30án. A házigazdák a hagyományőrző
betyárnapokkal kapcsolták össze az eseményt és
egy jól megszervezett nagyszabású rendezvényen
vehettünk részt. Megtekintettük a falu neveze
tességeit, a római katolikus és a református
templomot, a tájházat, valamint a Gróf Merán
Fülöp Vadászati és Erdészeti Múzeumot. Az
egész napos lovas programokból mindenki kedve
szerint válogathatott. A kirakodó vásár is nagy
érdeklődést keltett, melynek zömét a lószer
számkészítő kézművesek alkották. A helyi civil
szervezetek főzőverseny keretében oldották meg
az összeverbuválódott tömeg étkeztetését.
A polgármesterek delegációja 2014. július 5
én Karancsberényben, alakuló ülésen elhatároz
ta, hogy létrehozza a Berény Utónevű Települé
sek Szövetsége Egyesületet. A bejegyzés körüli

Igaz, van a 5.27kor reggel meg a 6.52kor busz a
berényi Művelődési Háztól, van még az iskolás
busz 7.50kor, de csak iskolaidőben Balaton
szentgyörgyre, onnét meg megy a vonat 8.02kor
Keszthelyre.
De még az is megoldás lenne, ami Balatonke
resztúri Templomnál, a sima buszok ami nem
pótjegyes, bejönnének a Mise úton és itt a beré
nyi Művelődési Háznál megfordulnának és me
hetnének Balatonszentgyörgyre és Keszthelyre.
Ez jó megoldás lenne, mert nem mindenki tud
egyszerűen bejutni Keszthelyre a kórházba, az
orvoshoz illetve kezelésekre.
Ez ügyben már Horváth Péter alpolgármester
is írt hasonlót.
Mély tisztelettel:
Vida Kristóf
Balatonberény
Szőlőhegy
8649
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A közlekedési társaságok hivatalos válaszai a községet érintő busz és
vonatjáratok közlekedésének módosítására vonatkozóan
Tisztelt Polgármester Úr!
Irodánkhoz 2015. május 20án érkezett menet
rend változtatási javaslat tárgyú megkeresésével
kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk.
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. törvény előírásai szerint a közforgalmú
menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatások
területén az autóbuszjáratok országos, regionális,
illetve elővárosi kategóriákba kerültek besorolás
ra. Az országos besorolású járatok feladata első
sorban a nagyobb távolságú utasforgalom gyors
kiszolgálása, a regionális járatoknak pedig előtér
be került ráhordó szerepük. Az 1185/12 Zalaeger
szegBudapest, az 1188/204 HévízBudapest és az
1194/203 BudapestZalaszentgrót országos jára
tok melyekhez a regionális járatokkal településük
ről biztosítva van a csatlakozás.
A Marcali és Hévíz között közlekedő regionális
járatok, ha betérnének Balatonberénybe, az többlet
kilométert és plusz időt jelentene. A díjszabásban
pedig övezetváltás lépne elő. Ezek mind hátrányo
san érintenék a többi utast.
A fentiek miatt Irodánk sem a budapesti, sem a
hévízi járatok útvonal módosítását nem támogatja.
A 14:35kor induló 6162/16. számú HévízMar
cali autóbuszjárat későbbi közlekedtetését a Szol
gáltató megvizsgálja. Szeptember hónapban
utasforgalmi felmérést fognak végezni. Ennek
eredményének ismeretében születik döntés a járat
indulási idejének módosításáról.
A 844 számú BudapestDéli és Nagykanizsa
között közlekedő vonat időfekvésében az elmúlt
15 évben nem állt meg Balatonberény megálló
helyen vonat.
Tájékoztatjuk, hogy a 2015. június 20tól au
gusztus 30ig érvényben lévő menetrendben a
844 vonat időfekvéséhez hasonlóan 12:00 kor és
14:00 kor BudapestDéli pályaudvarról induló
személyvonatok megállnak Balatonberényben.
Kérjük válaszunk szíves elfogadását.
Üdvözlettel:
Dr. Weidinger Antal irodavezető
KTl Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Déldunántúli Közlekedésszervező lroda

Tisztelt Polgármester Úr!
KTI Közlekedéstudományi Intézet Déldunán
túli Közlekedésszervező Irodához intézett, illeté
kességből társaságunkhoz továbbított menetrendi
megkeresését és annak teljesíthetőségére vonat
kozó lehetőségeinket megvizsgáltuk, amelyre az
alábbi tájékoztatást adjuk:
1.) Marcali  Hévíz ¡árat Balaton be fényből
10:29 és 12:44 órakor a településen keresztül ha
ladva közlekedjen:
A Marcaliból munkanapokon 9:56 órakor Hévízre

induló 6164/3 sz. autóbuszjárat Balatonberény tele
pülés érintésével történő közlekedtetése azt eredmé
nyezné, hogy a járat a 6164 autóbuszvonal helyett a
6162 autóbuszvonalon kerülne meghirdetésre, Ez
utóbbi autóbuszvonal Balatonberény és Balaton
szentgyörgy településeken keresztül halad, azonban a'
hosszabb útirány miatt Balatonberény, Rozmaring
utcától Keszthely autóbuszállomásig, valamint Bala
tonberény, vasútállomástól Hévíz, autóbusz állomásig
egy övezettel hosszabb menetjegyet (bérletjegyet) kell
váltani az utasoknak az autóbuszjárat igénybevételé
hez. Tájékoztatom továbbá, hogy övezetváltás nem
csak Balatonberény település, hanem Marcali, Két
hely, Balatonújlak és Balatonkeresztúr esetében szin
tén fenn áll, így a fenti autóbuszjárat Balatonberény
község érintésével történő közlekedtetése díjszabási
szempontból hátrányos lenne valamennyi érintett
önkormányzat számára, ezért a módosítás bevezetését
nem támogatjuk.
A Marcaliból munkanapokon 12:10 órakor Hé
vízre közlekedő 6164/5 sz. autóbuszjáratnak Hé
vízen 13:20 órakor közvetlen csatlakozása van
Zalaegerszeg irányába. A csatlakozás további biz
tosítása érdekében az autóbuszjáratot Balaton
berény érintésével közlekedtetni nem tudjuk.
2. ) Hévíz Marcali járat Balatonberényből 10:38
órakor a településen keresztül haladva közlekedjen:
A Hévízről 10:00 órakor Marcaliba induló
6184/2 sz. autóbuszjárat Balatonberény települé
sen keresztül történő közlekedtetése során a fenti
ekben részletezett hosszabb útirány és az abból
származó többlet menetdíj itt is felmerül, így az
egyéb településekről utazók érdekében a módosí
tás bevezetését társaságunk nem támogatja,
3. ) Hévíz  Marcali járat 6162/16 Keszthely autó
buszállomásról 14:35 órakor induljon:
Az autóbuszjárat jelenleg 15:20 órakor érkezik Mar
caliba, ahonnan 15:30 órakor indul vissza Hévízre.
Amennyiben az autóbuszjáratot 14:20 óra helyett
14:35 órakor indulnánk Keszthelyről, úgy az Marcali
ba is csak 15 perccel később érkezne, ezért a vissza
irányú 6164/7 sz. járatát (Marcaliból 15:30 indul Hé
vízre) szintén később tudná csak végezni. A 6164/7 sz.
autóbuszjárat jelenleg 16:40 órakor érkezik Hévízre,
ahol közvetlen csatlakozást biztosít Zalaegerszeg irá
nyába, Amennyiben az autóbuszjáratot később közle
kedtetnénk, úgy a Zalaegerszeg irányú csatlakozás
felmondására kényszerülnénk, amely több utas szá
mára is érdeksérelmet jelentene, A járat későbbi indí
tása érdekében az új tanév kezdetén több hetes
utasforgalmi felmérés lefolytatását kezdeményezzük*
amelynek eredményeit figyelembe véve döntünk a
Járat későbbi közlekedtetésének lehetőségéről
Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.
Tisztelettel:
Pintér Attila
mb. személyszállítási igazgató
Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt.
.
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Gyermeknap  gyerekszemmel
Aznap reggel a hétvégén megszokottnál már
kicsit korábban felébredtem. Gyorsan megregge
liztem, felöltöztem, a szandálomat felhúztam.
Meg persze apát is, mert ott toporogtam az ajtó
ban, és percenként kérdezgettem, hogy mikor
megyünk már... Mire elindultunk, már egész jól
bemelegedtünk. Apa is, bár ő inkább a rohangá
lásba, hogy minden be legyen pakolva.
Akkor még nem sejtettem, hogy nemsokára jól
ki is melegszünk.
A nagy parkolóban várakoztunk kicsit, mire
összegyűltek a többiek. Aztán csapatokra oszlot
tunk, és kezdődött a móka. Mindig a kékpólós
embereket kell keresni – mondták, mert ők jelzik
az újabb állomást.
Volt, akinek rögtön ott az aszfalton próbára
tették a képességeit, ügyességét és nem utolsó
sorban a türelmét. Mások indulhattak a gyalog
túrára, ami kivezetett egy számomra ismeretlen,
nagyon szép területre, ahol láthattuk a Balatont,
nádast, árnyas fákat és a frissen kaszált füvet.
Úgy emlegették a kékpólósok, hogy Dörc.
De ne szaladjunk annyira előre! Ezt az egyik
apuka is mondta többször, aki velünk volt egy
csapatban. Persze én és társaim lábában ott bi
zsergett a „mehetnék”, és a feladatok izgalma.
Először kígyótbékát keresgéltünk a Henger
parkban, majd sárgaköves gyűrű után kutattunk
a Béke park íriszeinek tövében. Aztán egy
hosszabb gyaloglás jött, csak mentünk és men
tünk, végig a kerékpárúton, míg nem egy kis ös
vényt pillantottunk meg jobbra tőlünk, amely a
sűrűbe vezetett. A végén egy vékony néni intege
tett felénk, kék pólóban. Megérkeztünk hát! –
gondoltam, pedig hol volt még a vége! Körülültük
a kékpólóst, úgy hallgattuk a történetet, majd
gyógynövényeket kellett felismerni. Mert minden
állomáson volt egy történet a balatoni legendák
ról, és ahhoz kapcsolódtak a feladatok.
A következő állomás volt a legjobb. Ott a lábam
se érte a földet, úgy másztam fel a kötéllétrán a
magasban elhelyezkedő fészekhez. Ahogy láttam,
a többi gyerek is ezt élvezte a leginkább, főleg
amikor leengedtek bennünket a hevederrel a föld
re.
Utána megint lehetett kicsit ücsörögni: zsení
liából virágot hajtogattunk, még apáék is bekap
csolódtak. Valójában az összes feladatban részt
vettek nagy lelkesen, ha tehették volna, szerin
tem még a fára is felmásztak volna…
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A végén pedig, a legszebb helyen, közvetlenül
a parton célba kellett dobni, és eltalálni egy vad
disznót vagy egy hollót. Na, nem igazit, csak a
képét.
Ezzel véget is ért a sok gyaloglás, kisbusz hozott
be minket az erdei iskolához, ahol ebédet kaptunk,
majd egy kis pihenő után jöhettek a délutáni sor
versenyek. Ott aztán megint futkoshattam, mint
pók a falon! De meg is lett az eredménye, mert a
küzdelmek jutalmaként jó kis díjakat kaptunk.
Belépőt a keszthelyi vadászati és modellvasútki
állításra, vízibiciklizést a Balcsin, ingyenes belé
pést a Csillagvárba, és soksok édességet.
Agyagoztunk is később, nagyon szép kis dolgo
kat csináltunk, haza is vihettük. A fazekas bácsi

mutatta meg nekünk, hogy kell agyaghurkákból
kis tálat készíteni és korongozni.
Volt aztán még óriás buborékfújás, Twister meg
mindenféle játék. A felnőtteknek még külön vetél
kedőt is szervezett az egyik kékpólós.
Estefelé értünk csak haza, jó fáradtan, de azért
még elmeséltem anyának pár dolgot, mielőtt el
aludtam. Remélem, jövőre is lesz gyereknap és
megyünk, és akkor is fel lehet majd mászni kö
téllétrán a fára.
A gyerekek visszajelzései alapján elképzelte és
leírta:
Bató Bernadett
A Balatonberényért Egyesület ezúton
mond köszönetet mindenkinek, aki segí
tett a gyereknap megszervezésében és le
bonyolításában.
Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!
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Együttműködési megállapodás
A tél végén jött létre a négyoldalú megállapo
dás az Önkormányzat, a Településüzemeltetési
Kft, a Balatonberényért Egyesület és Domonkos
László fazekasmester között, azzal a céllal, hogy
az országos hírű „Biciklis Lacika” községünk hír
nevét gyarapítsa.
A késztermékek előállításához szükséges alap
anyagokat Takács Szilveszter és Toronyi Zsolt
egyesületi tagok előlegezték meg saját pénzből. A
mester égető kemencéjét Kovács János tag szál
lította Kecskemétről Balatonberénybe ingyen és
bérmentve. Az induláshoz önkormányzati pénzt,
illetve támogatást nem vettünk igénybe. Télen az
üresen álló szolgálati lakásban lakott, melynek
rezsiköltségét Toronyi Zsolt fizette önerőből. Ét
kezéséről Verb Zsolt gondoskodott. Az eredeti
tervek szerint tavasszal a Múltház udvarán felál
lított kézművesfoglalkoztatóban folytatta volna
tevékenységét.
Az önkormányzat a tél végén kialakult bizony
talan anyagi helyzetben minden beruházást leál
lított, így április elején a fazekas átköltözött a
volt Honvédségi Üdülő területére. Kitakarított
magának egy faházat, amelyben berendezkedett.
Rendbe rakta a főépületet a hozzá tartozó te
rasszal együtt, ahol kaotikus állapotok uralkod
tak. Az évek óta szellőzetlen, dohos, víz, villany
nélküli épületben rendezte be műhelyét, itt alkot.
Önszorgalomból a pince nagytakarítását is elvé
gezte, illetve intenzíven irtani kezdte a burjánzó
aljnövényzetet az udvaron. A jelentős mennyisé
gű növényzet kiirtásában, illetve a rendrakásban
Nagy Sándor segédkezett neki. Köszönet érte.
Bentlakásával éjjelnappali felügyeletet bizto
sít, a kotorékokból is kiköltöztek a lakók. Május
végére megoldódtak a közműproblémák. Azóta
az országosan elismert hírű fazekas teljes erőbe
dobással alkot és égeti késztermékeit.
De! Az "Ember tervez, Isten végez" közmondás
igazságtartalma minket is utolért. A részlegesen
helyreállított, ám még mindig elavult villanyveze
tékek javíttatása rendszeresen gátolja az alkotó
munkát, és jelentős időveszteséget okoz.
Hamarosan elkészül önálló weboldala, illetve
termékismertető szórólapja, melyeket a környező
utazási irodákban, kézműves piacokon fogunk
terjeszteni.
Az erdei iskolában a kézműves táborok szerve
zését, annak kora tavaszi telítettsége miatt nem
kezdtük meg. Ennek ellenére a fazekas szakmai
híre vonzza az érdeklődőket. Június utolsó heté
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ben a budapesti képzőművészeti szakközépiskola
tanulói tíz napot dolgoznak a mester keze alatt. A
pedagógusok felvállalták az áldatlan állapotokat,
sátrat vernek az udvaron, hideg vízben mosa
kodnak, annak érdekében, hogy a „Biciklis Laci
ka” tanítsa őket!
Június 6án, a gyermeknapon a volt Honvéd
ségi Üdülő területén tartott kézműves foglalko
zást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Június 28án, a szezonnyitó búcsún ezt meg
ismétli. Ezen alkalommal kiállítjuk termékeit,
melyek a helyszínen megvásárolhatók lesznek.
Július 10. és augusztus 20. közt az animátor
ral egyeztetett időpontban a strandon tart ingye
nes
kézművesfoglalkozásokat.
Ugyanezen
időszakban az őstermelői elárusítóhelyen szom
bat délelőttönként munkái megtekinthetők és
megvásárolhatók lesznek.
Aki eddig Domonkos László segítségét kérte,
mindenkinek önzetlenül a rendelkezésére állt,
legyen szó cserépkályha javításáról, templomi
szobrok restaurálásáról, stb. A templomba járók
láthatták, hogy a Jézus Szíve szobor törött ujját
és a nagypénteki halott Krisztus sérült orrát mű
vészi módon javította ki.
Köszönjük azoknak a személyeknek a támoga
tását, akik neki segítettek, akár ruhaadománnyal,
étellel, vagy bármi más módon.
Toronyi Zsolt
elnök

FELHÍVÁS!!!
2015. augusztus 19én, a fennálló testvértelepü
lési kapcsolat eredményeképpen,
ismét gyermekek érkeznek hozzánk
Csíkszentimréről táborozni.
A gyermekek ellátását a balatonberényi önkor
mányzat finanszírozza, a tábor lebonyolítását az
önkormányzat és a Balatonberényért Egyesület
vállalta.
Kérjük a község lakosságát, hogy aki tud,
támogassa az erdélyi gyerekek táborát az
étkezéshez szükséges alapanyagokkal,
zöldséggel, gyümölccsel vagy bármely
adománnyal illetve társadalmi munkával!
A korábbi évekhez hasonlóan idén is vár
juk azon vállalkozók jelentkezését, akik
vállalják egyegy étkezés biztosítását a
gyermekek és kísérőik számára!
Felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Emlékeim

(Gyermekkori játékok)
Bújócskázás
A kinti játékok egyik kedvence volt a bújócská
zás. Ezt a játékot úgy gondolom mindnyájan is
merjük egészen kicsiny korunk óta. Egy személy
volt a hunyó, aki két tenyerével eltakarta a szemét.
Ezalatt a többiek elbújtak, bokrok, fák, épületek
mellé, vagy mögé. Amikor a hunyó elkiáltotta ma
gát, hogy „aki bújt, aki nem, megyek” már nem
volt lehetőség helyváltoztatásra. Akit először talált
meg, az volt a következő hunyó, s a játék így foly
tatódott tovább, amíg a gyermekek meg nem un
ták.
Ne nézz hátra, jön a farkas
Körbe álltak a játékosok. Egy gyermek a körön
kívül körbe járt, kezében egy kiskendővel, mi
közben senkinek sem volt szabad hátranézni, hi
szen mondogatja is: „Ne nézz hátra, jön a farkas!”
Majd a kiskendőt az egyik játékos kezébe nyomja,
aki a kendővel üti a mellette lévő játékost, akinek
futnia kell mindaddig, amíg a helyére vissza nem
ér. Aki ebben a körben volt a kergető, most ő jár
körül a játékosok mögött.
Hátulsó pár előre fussatok
Egy „hívó” áll elől, a többi játékosok párosával
mögé állnak fel. A hívó játékos tapssal jelt ad, és
az utolsó pár a sor két oldalán egyenkint előre
futnak és a „hívó” elé kerülve arra törekszik, hogy
újra egymás mellé kerüljenek. A hívó feladata,
hogy az egyik játékost igyekezzék megérinteni.
Ha sikerül, az, aki pár nélkül maradt, lesz a „hí
vó”. Az új pár pedig elsőnek áll be. A játék folyta
tódhat időtlen időkig, mert a párok folyton
változnak. Ha nem sikerült megérinteni az egyik
előre futót, akkor ő maradt továbbra is a „hívó”.
Arra ügyelni kell, hogy a futók feltétlenül két ol
dalt szaladjanak előre, és a „hívó” előtt találkoz
zanak. Az egész játék alatt a „hívó”nak nem
szabad a hívás alatt hátranézegetnie.

Szembekötősdi
Egy játékosnak bekötötték a szemét, míg a töb
biek állandóan megváltoztatva helyüket, mondo
gatták: „Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró...”
A bekötött szemű játékos a hang irányába ment,
és igyekezett valakit megfogni. Ha sikerült kita
lálnia kit fogott meg, akkor az ő szeme lett beköt
ve, és így folytatódott a játék tovább.
Kocsizás
Két kislány játszotta. Egymással szemben álltak
és keresztbe tett kézzel összefogózva, ütemesen
mondták az alábbi versikét miközben pörögtek.
„Kocsi, kocsi komámasszony,
Kend mért olyan sovány asszony,
Azért vagyok sovány asszony,
Mert az uram megvert nagyon.
Kocsi, kocsi komámasszony,
Kend mért olyan kövér asszony?
Azért vagyok kövér asszony,
Mert az uram szeret nagyon.”
A gyors pörgés miatt, néha nagyokat estek, de
ez is a játék része volt.
(Folytatjuk)
Kovács Ilona
helytörténet kutató

Felhívás
Az a megtisztelő feladat ért, hogy részt veszek a
balatonberényi értéktár elkészítésében.
Kérem a lakosságot, aki a "Kopzóspödrős"
együttesről bármilyen írásos, vagy tárgyi
emlékkel rendelkezik, juttassa el hozzám!
Előre is köszönöm!
Csiri
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Szent Ivánéj
Június 21e  a nyári napforduló  szinte az
összes kultúrában a Nap és ennél fogva a fény di
adalának ünnepe volt. Júniust Szent Iván havá
nak is nevezték. A naptárreform előtt a
csillagászati nyár kezdete (21e), június 24ére
esett. Régen az embereknek két ünnepük volt. A
két napforduló. A legtöbb fény és a legkevesebb
sötétség idejét, a legrövidebb éjszakát, ősidők óta
minden nép számon tartotta, virrasztással, tűz
gyújtással ünnepelte. A Szent Ivánéj titokzatos
értelmű és hatású népi virrasztás. A fény, az élet,
a szerelem, a termény ünnepe. Amikor az ember
még mágikus összhangban élt a Nappal, a nyár
középi tűzgyújtással a Napot kívánta segíteni égi
pályáján. A Kárpátmedence sokáig kelta hatás
alatt állt. Náluk e nap a Napisten és a Földanya
nászünnepe. A pogány kultúrában a tűz egyrészt
a napszimbólum, másrészt a megtisztulás jelképe
volt.
A keresztény egyház az V. század óta jegyzi az
ünnepet, a pogány hagyományra visszavezethető
kultikus tüzet átültette a liturgiába. Keresztelő
Szent János emléknapja. Ő Krisztus előhírnöke,
a sötétben világító fáklya. – „Én csak vízzel ke
resztelek, aki utánam jön, Ő tűzzel keresztel
majd, a Szentlélek tüze erejével.” hárította el
magától a Messiás szerepét. Úgy tartották, ezen
az éjszakán rakott tűz megvéd a betegségektől, a
termést megóvja a természeti károktól. A fiata
lokra szerelem és termékenység fokozó hatással
bír. A tüzet gazból, szemétből, csontdarabokból
és rőzséből rakták, négyszög alakba rendezték el.
Nagy füsttel kellett égnie. A szegénységet, az ártó
szellemeket űzték el vele. A középkorban hatal
mas örömtüzeket raktak, átugrálták, azt kíván
ták, hogy minden szomorúságuk véget érjen. Égő
faágakkal megkerülték a szántóföldeket, azt gon
dolván, így áldatik meg a termés. Másnap a tűz
hamvait a szántóföldön szétszórták, illetve a
nyájat, csordát átterelték a maradványokon. Az
elüszkösödött ágakat az ereszek alá kötötték, vil
lámhárító erőt tulajdonítottak nekik.
Erre a napra kitisztították az árkokat, a forrá
sokat, hogy egész évben bőven ontsák az éltető
vizet. A gyógynövényeket ilyenkor gyűjtötték, s
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rakták ki szárítani. A Szent Iván napon szedett
növényeknek fokozottabb gyógyító erőt tulajdo
nítottak. Ezen az éjen a növények mágikus erővel
bírnak. Hét vagy kilenc fajta gyógynövényből ko
szorút fontak, amit úgy saját maguk, mint az ál
lataik egészségének megóvásában felhasználtak.
Titokban, más istállójában megfejték a tehene
ket, a jobb tejhozam elérése volt a céljuk. A jobb
gabonatermés érdekében éjszaka idegen földek
ről gabonafejet loptak, mindezt meztelenül. A
hajnalban gyűjtött harmatvizet, életvíznek tar
tották. Ezzel gyógyították a szemés bőrbetegsé
geket. A lányok, ha ezzel mosdottak, megőrizték
fiatalságukat. A néphit szerint Szent Iván előes
téjén virágzik a páfrány. Az aranyosan fénylő vi
rág csak néhány pillanatig él. Aki rálel, érteni
fogja az állatok nyelvét és meglátja a földbe el
rejtett kincseket.
A Balaton környékén úgy tartották, a boszor
kányok a páfrány virágjának köszönhetik mági
kus erejüket. Az ország más vidékein
láthatatlanná tevő erőt tulajdonítottak a virág
nak, ill. a magjának. A néphit szerint azonban
lehetetlen megszerezni a páfrány virágját, mert
mágikus fuvallat kíséri, amely álmot bocsát az
emberre. Az ezen az éjszakán szedett fagyöngy
nek rontáselhárító szerepet tulajdonítottak. Fel
akasztották a házban és az istállóban. A párnájuk
alá is tettek belőle, úgy tartották, jósálmot látnak
a fagyöngy hatására. Kéthelyen a Szent Iván
előtti kakukkszóból olcsó, az utániból drága ga
bonatermést jósoltak. Az éjszaka szimbóluma a
nyírfa ága volt. Ezt rakták a kitakarított szobába.
A szerelmes ifjak ezt hordták a lányok ablaka alá.
Még a XX. század elején is a határban rakott
nagy tűz mellett töltötték a falvak az éjszakát. Az
1960as évektől fokozatosan veszítette el jelen
tőségét e nap. Az ezredfordulóra egyre több he
lyen
próbálják
visszaállítani
–
főként
idegenforgalmi látványosság céljából – az éjsza
kai tűzgyújtás hagyományát.
(Forrás: Internet)
Csiri
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elsápadt és összeesett. A beteg nehezen lélegzett,
édesanyja a borogatást cserélte rajta. Veronika
kétségbeesetten szaladt kis kuckójába, ahol a
füveit szárította. Előkereste a sárga virágú
növényt, zokogva készítette a főzetet belőle.
Patakzó könnyei közt öntötte édesapja vértelen
ajkai közé, s remegve várta, mi lesz. Csoda nem
történt, a beteg egész éjszaka nehezen lélegzett,
de lüktető szíve megnyugodott kissé. Mikor
negyedszerre ivott belőle, arca kipirosodott,
felült az ágyban. Ekkor mesélte el Veronika az
öregasszonnyal
való
találkozását,
napi
barangolását, növénygyűjtő szenvedélyét.
Csodafüveinek híre gyorsan elterjedt. Egy este
a bíró kisírt szemű lánya lépett a szobába. –
Édesapám a végét járja. Harmadnapja tüskébe
lépett, s most olyan a lába, mint a tuskó. Már alig
eszmél! Segítsenek rajta! – zokogott. Pór Vince
hazakísérte a kétségbeesett gyermeket. Ha meg
tudnánk gyógyítani, mit adna érte? – kérdezte a
bírót. Mindent… mindent… a csónakot, a hálót, a
kertet, a házat, amiben laknak. – suttogta elfúló
hangon. – Hát a halászati jogot? – hitetlenkedett
Vince. Az az apátságé – motyogta a bíró – én
csak örökbérbe bírom, de azt is átíratom. – Ki
tanúsítja mindezt? – kérdezte Pór. – A feleségem
és a gyermekeim. – Mikor tavaly a kecskémet
ellopták, bíró uram megtanított rá, hogy a család
tanúbizonysága a törvény előtt nem számít. 
felelte keserűen Vince. – Akkor tanúkat hívatok,
csak segítsenek rajtam! Mindent írásba adok,
csak hozzák már azokat a csodafüveket! – jajdult
fel a bíró.
Pór Vince elgondolkodva ment hazafelé. Mi
lesz, ha Veronika főzete nem használ? Mi lesz, ha
rosszabbodik tőle a bíró állapota? Aggodalma
felesleges volt. Harmadnap reggel a bíró lánya
ragyogó arccal állított be. – Jöjjön Vince!
Édesapám jobban van. Előkészítette a papírokat,
csak alá kell írnia.
Így esett, hogy a szegény tihanyi halász a maga
házában lakott, a saját csónakjában halászott.
Veronikából derék asszony lett. Tudományát
átadta gyermekeinek és unokáinak.

Pór Veronika egy kora tavaszi napon, mikor a
készülődő ítéletidő ellenére édesapja halászni
indult, rémülten hallgatta szülei zsörtölődését:
Hal kell a bírónak, a kamra pedig teljesen
kiürült.  indult az öbölbe Pór Vince. Veronika
rémülten rohant fel a barlanglakásokhoz,
ahonnét a vízre szálló halászok lélekvesztőit
szemmel tarthatta. A tündérvárban húzta meg
magát. Panaszos jajgatásra lett figyelmes. A
hangokat követve, az egyik barlang sarkában egy
öregasszonyra lelt. – Jaj, kislányom, mérges
tüske bökte meg a lábamat, s elmérgedt.
Ismerem a gyógyszerét, de nem tudok ráállni. –
siránkozott. – Elmegyek érte szívesen! –
ajánlkozott Veronika. Eredj haza inkább, ebben
az ítéletidőben! – Jól van, öreganyám,
hazamegyek, de ha elmondja, hol találom a
gyógyszerét, holnap elhozom. – búcsúzott a
kislány
Futott Veronika haza a viharos szélben.
Villámok hasították a komor eget. Az egyik
villám fényénél, a sűrű esőfüggönyön keresztül
látta a partot érő halászokat. Még alig kelt fel a
nap, mikor kiugrott az ágyból. Bekapta reggelijét,
s szaladt a Kiserdőtetőre. A barlangban
boldogan adta át a vénasszonynak a fűből készült
főzetet. – Megsegítettél kislányom! Nem fogod
megbánni! – hálálkodott az. – Reggel gyere
vissza! Másnap reggel mosolyogva fogadta, sebe
gyógyulásnak indult, már nem hasogatta
fájdalom a lábát. – Meghálálom a segítségedet!
Három csomó füvet adok. Ezek a száraz füvek
kincseket érnek. Vén szememben és gyarló
fejemben olyan tudomány lakik, amely többet ér
minden aranynál. Mert az egészség kincseket ér.
Megtanítalak a használatukra. – Varázsfüvek? –
álmélkodott Veronika. – Nem varázsfüvek
gyermekem, csak hasznos, okos növények,
amelyeket a természet ad ingyen a szegény
embernek. Szeresd és ismerd meg őket, s ha
olyan öreg leszel, mint én, tanítsd meg a
fiatalokat a természet titkaira! – simogatta meg a
kislányt.
Veronikából szorgalmas tanuló lett. Azt, hogy Lipták Gábor nyomán
mekkora kincset ér a tudása, egy csúf őszi napon
tudta meg. Este édesapja a szívéhez kapott,

Csiri

Balatonberényi Tükörkép

 13 

Energetikai korszerűsítés
utólagos hőszigeteléssel és
nyílászáró cserével
A legszélesebb körben alkalmazott energiakölt
ség csökkentési módszer az épületek utólagos hő
szigetelése, illetve az elavult nyílászárók
korszerűbbre cserélése. Előnye, hogy viszonylag
kis ráfordítással, kis átalakítással elvégezhető mű
velet, az összes épülettípusra van kidolgozott
technológia, a kivitelezéshez szükséges anyagok és
erőforrások (kivitelező cég) széles körben rendel
kezésre állnak, a teljes korszerűsítés időben üte
mezhető (több lépcsőben is megvalósítható).
Hőveszteségek
Egy épület energetikai tulajdonságainak meg
határozásában fontos szerepet játszik:
 a kialakítása (földszintes vagy többszintes,
szabadon álló vagy kapcsolt),
 mérete (falak, tető felülete, padlóvonal hossza)
 nyílászárók száma, mérete, kialakítása
 fűtési rendszere
 építőanyagok, szerkezetek hőszigetelési tulaj
donságai.
Gyakorlati tapasztalatok szerint a homlokzati
falak (nyílásáthidalókkal, ablakkávákkal) felelő
sek a hőveszteség közel 40 százalékáért. A tetőn
(padlásfödém, lapos, vagy magastető, koszorúk)
20 %, a padlókon át (talajon fekvő padló, pince
födém, lábazat) 10 % hőenergia vész kárba. A
hőszigeteléstől függetlenül a fűtési rendszer ha
tékonysága, az égéstermék elvezetés felel a vesz
teség 10, míg a homlokzati nyílászárók a 20
százalékáért.

2015. június

Egy átlagos épület jellemző hőszigetelé
si veszteségei
Hőszigetelő anyagok alkalmazási terü
letei, előnyök, hátrányok
A határoló, és nyílászáró szerkezetek hőátbo
csátási tényezője (U, [W/m²K]) meghatározza az
1 m² felületen 1 Kelvin hőmérséklet különbség
esetén átáramló hő mértékét. Minél kisebb az ér
ték, annál jobb a szigetelése egy adott szerkezet
nek, annál kedvezőbb energetikailag.
A hőszigetelő hatást a levegő anyagba zárásá
val érik el, a hőszigetelő hatás előfeltétele a leve
gő mozgásának megakadályozása.
Ezért nagyon fontos a megfelelő rétegrend
megválasztása az építkezés vagy felújítás során.
A kiválasztásnál fontos szempontok lehetnek:
 a hőszigetelő anyag előállítási költsége,
 ártalmatlanítási lehetőségei,
 az előállításhoz szükséges nyersanyag mennyi
sége, fajtája és rendelkezésre állása,
 az anyag tulajdonságai, alkalmazási lehetősé
gei,
 fizikai jellemzői,
 esetleges káros hatásai.
A hőszigetelő anyagokat eredetük alapján az
alábbi csoportokba sorolhatjuk:
 (T) Természetközeli, vagy megújuló (pl. cel
lulóz, gyapjú, parafa, len, préselt farost, perlit,
habüveg),
 (M) Mesterséges, vagy szintetikus (pl. ásvá
nyi rostok, mint kőzet és üveggyapot, poliszti
rol vagy poliuretánhab, ásványi lemezek)
hőszigetelő anyagok.

Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
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Keszthelyi programok
IV. KESZTHELYI DALÜNNEP
Június 26. (péntek)

10.00 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom:
Megnyitó és közös ének
10.20 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom:
Kórusok bemutatója
közben bemutatók a Helikon Kastély Tükörtermé
ben, a Sétáló utcán és a Fő téren
20.00 Fő tér, Szentháromság szobortól: „Staféta
éneklés”  Vonulás fáklyákkal a Balatonpartra
Június 27. (szombat)
9.40 Balatoni Múzeum: Kórusok bemutatója
közben bemutatók a Helikon Kastély Tükörtermé
ben, a Sétáló utcán és a Fő téren
18.00 Festetics György Zeneiskola: A Dalünnep zá
rása
Eredményhirdetés, zsűri értékelése
20.30 Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom:
Kórushangverseny

HANGVERSENYEK, KONCERTEK
Július 1. (szerda) 20.00
Balatonpart, Zenepavilon
TEAM GUSTO CUBANO
Tánctanítással egybekötött salsa est
Július 5. (vasárnap) 20.00
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom
C. Tóth Zoltán:
STABAT MATER
Ősbemutató
A belépés díjtalan!
Július 6. (hétfő)
18.00 Fő tér  Balatonpart, Zenepavilon
BRIGHTON&HOVEIFJÚSÁGIÜTŐSEGYÜTTES
Angol ifjúsági ütős együttes
19.15 Balatonpart, Zenepavilon
BRIGHTONI IFJÚSÁGI ZENEKAR
Angol ifjúsági fúvószenekar
Július 12. (vasárnap) 19.00
Balatonpart, Zenepavilon
ZALAI BALATONPART IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR
Július 13. (hétfő) 19.00
Balatonpart, Zenepavilon
MILL HILL ZENEKAR
Angol diák koncert & jazz zenekar
Július 15. (szerda) 18.30
Balatonpart, Zenepavilon
LEICHESTERSHIRE IFJÚSÁGI SZIMFO
NIKUS ÉS FÚVÓSZENEKAR
Angol diákzenekar

2015. június

Július 19. (vasárnap) 19.00
Balatonpart, Zenepavilon
BEXLEY GRAMMAR SCHOOL
Angol kórus és zenekar
Július 21. (kedd) 20.00
Balatonpart, Zenepavilon
SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA
iskolai gyermekénekkarból és gyermekzenekar
ból alakult zenei együttes
Július 24. (péntek) 20.00
Balatonpart, Zenepavilon
ACCORD QUARTET
Klassz a parton
KESZTHELYFEST  NYÁRRA HANGOLVA!
Július 2. (csütörtök)
Sétálóutca (Kossuth L. utca)
17.00 FANYŰVŐ JÁTSZÓPARK
17.00 NYUGATBALATONI NÉPTÁNCOS
TALÁLKOZÓ
22.00 REFOLK ZENEKAR
Keszthely színpad (Fő tér)
20.00 SZALONNA ÉS BANDÁJA koncert és
táncház
Nagyon Balaton  Fröccsterasz színpad
(Balatonpart)
19.30 VARGA ENDRE GROOVE’N SAX
22.00 CIMBALIBAND
Július 3. (péntek)
Sétálóutca (Kossuth L. utca)
17.00 FANYŰVŐ JÁTSZÓPARK
17.00 ÖRDÖGSZEKÉR KOMPÁNIA:
JÁNOS VITÉZ
18.00 REZI SZÍNJÁTSZÓK: LUKAS HORDÓ
21.30 TÓTH GÁBOR ÉS SZABÓ ATTILA
Keszthely színpad (Fő tér)
18.00 GÓBÉ ZENEKAR
20.00 KEREKES BAND
Nagyon Balaton  Fröccsterasz színpad
(Balatonpart)
19.30 KOVÁCS FELICIÁN FEAT. NAGY BRIGI
22.00 PANKASTIC!
Festetics Kastély tükörterem (Helikon
Kastélymúzeum)
20.00 MAGYAR VIRTUÓZOK
KAMARAZENEKAR
Jegyár: 2.000 Ft
Július 4. (szombat)
Fő tér
9.00 „VIDÉKET VIDÉKRE!”  helyi termelők
10.00 ZALAI BALATONPART FÚVÓSZENEKAR
Sétálóutca (Kossuth L. utca)
17.00 FANYŰVŐ JÁTSZÓPARK
17.00 SEVEN HOUSES GOSPEL CHOIR & BAND
18.00 BAB TÁRSULAT: HÁROM KÍVÁNSÁG
21.30 BABOSPILLER JAZZ DUÓ
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Keszthelyi programok
Keszthely színpad (Fő tér)
20.00 MAGYARVISTA SOCIAL CLUB
Nagyon Balaton  Fröccsterasz színpad
(Balatonpart)
19.30 DJ ERNŐ PIAF
22.00 LADÁNYBENE27
Magyarok Nagyasszonya plébániatemp
lom (Fő tér)
20.00 BOLYKI BALÁZS ÉS A BOLYKI SOUL &
GOSPEL KÓRUS
Belépődíj: 2.000 Ft
VII. KESZTHELYI FOLKFESZT
NEMZETISÉGI NÉPTÁNCFESZTIVÁL
Balatonpart, Zenepavilon
Július 17. (péntek)
19.00 KISBALATON TÁNCEGYÜTTES
19.45 TÖRDEMIC NÉPTÁNCEGYÜTTES
21.00 CIMBALIBAND koncert
Július 18. (szombat)
19.45 NAGYVÁTHY NÉPTÁNCEGYÜTTES
20.30 PYRGOS görög táncegyüttes tánctanítás
sal egybekötött műsora
21.30 CSÁNGÓ TÁNCHÁZ a ReFolk zenekarral
XXIII. ZALAI BORCÉGÉR – KESZTHELYI
BORÜNNEP
Balatonpart, Borutca
Július 29. (szerda)
Helyi Értéknap:
18.00 BORFELVONULÁS fúvósokkal, borren
dekkel, huszárokkal, néptáncosokkal a Fő tértől
18.30 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ a borutcában
19.00 FOLKLÓRGÁLA
21.30 CIRÁDA ZENEKAR folk, pop
23.00 TÁNCHÁZ a ReFolk zenekarral
Július 30. (csütörtök)
17.00 BOHÓCMŰSOR
18.30 ROCKET ROLLERS  rock and roll, rockabilly
21.00 ELVIS LIVE!  Ed Philips and the Memphis Patrol
23.00 UTCABÁL a Roulette zenekarral
Július 31. (péntek)
17.30 BRUMI BANDI BAND gyermekkoncert
19.30 MYDROS  görög zenekar
21.00 GUČA PARTYZANS BRASS BAND  bal
káni fúvósok
23.00 UTCABÁL a Hélios zenekarral
Augusztus 1. (szombat)
18.00 JÁTSZÓHÁZ a Szemfüles Egyesülettel
18.30 BUENAVENTURA  latin duó
20.00 BOOMBATUCADA dobegyüttes
21.00 BARRIO LATINO ZENEKAR – salsa, timba
23.00 UTCABÁL az Intermezzo Latin Club zenekarral
Augusztus 2. (vasárnap)
18.00 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZAK
18.30 ACCOUSTIC LINE BAND  magyar
klasszikusok újragondolva
21.00 PEET PROJEKT ZENEKAR  pop, funk, jazz
23.00 UTCABÁL a Gábor and Gábor zenekarral
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Három meccs, kilenc pont, Sifter
parádé és negyedik hely!
Remekül zárta az idei szezont labdarúgócsapa
tunk: Viszti Zoltán együttese az utolsó három
mérkőzés mindegyikét megnyerte, így teljesen
megérdemelten szerezte meg az előkelő negyedik
helyet a bajnokságban. A három meccs közül ki
emelkedik a második helyezett Somogyvár ittho
ni kiütése: a találkozón együttesünk igazi
örömjátékot mutatva borította a papírformát.
Külön említést kell tenni Sifter Ádámról, aki a
három forduló alatt tizenkét gólt rúgott: előbb a
somogyváriakat kergette őrületbe öt találattal,
majd a balatonszemesi kapuban hagyta hatszor
(!) a névjegyét… Végül 26 a bajnokságban 36 ta
lálatig jutott, amivel a góllövőlistán holtverseny
ben harmadik lett!
Ifistáinknak nem sikerült a hajrá, ennek elle
nére az utóbbi évek legjobb eredményét elérve
kilencedik helyezett lett Bogdán Jenő csapata.
Örömteli, hogy Horváth Martin 42 találattal a
harmadik helyen zárt a legjobb góllövők verse
nyében.
Megyei II. osztályú bajnokság, északi csoport:
Eredmények:
Balatonszárszó – Balatonberény 1:2 (1:2)
Gólszerzőink: Sifter Ádám, Karancz Kristóf
U21: Balatonszárszó – Balatonberény 6:0
Balatonberény – Somogyvár 6:2 (4:0)
Gólszerzőink: Sifter Ádám (5), Gazda Gábor
U21: Balatonberény – Somogyvár 0:7
Balatonszemes – Balatonberény 0:9 (0:2)
Gólszerzőink: Sifter Ádám (6), Karancz Kristóf
(2), Vigh Robin
U21: Balatonszemes – Balatonberény 4:2
Horváth Péter

IMPRESSZUM

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:
2015. szeptember 5.
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 szeptemberi 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.

