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Végre Berénybe is megérkezett a Mikulás

December 10én délután, a korábbi évekhez énekelt és táncolt a gyerekekkel, versikét tanított
hasonlóan, Balatonberénybe is ellátogatott a Mi nekik és teljesen bevonta őket a műsorába.
kulás, hogy megajándékozza a jó gyerekeket.
Az est hátralévő részében a már megszokott
Négy órára megtelt a Művelődési Ház az ősz klubdélutánra került sor, a Művelődési Ház csa
szakállút váró kicsikkel, és kezdetét vette a mu pata Barjákné Martin Judit vezetésével játékok
latság. Elsőként a Piroska és farkas című színda kal szórakoztatta a kitartóakat, de volt zsúr
rabot próbálta megrendezni a Mikulás a szendviccsel, teával, süteménnyel, illetve csil
Lappföldi Színház igazgatójának kérésére, ám a lámtetoválás is készült az arra vágyók kezére.
mese a szereplők furcsaságainak köszönhetően A jó hangulatú délután bőven az estébe nyúlva
eléggé rendhagyóra sikerült. Ezután következett ért véget, a bulizó gyerekeket a szülőknek úgy
az ajándékozás, a Télapó segédje név szerint szó kellett hazaimádkozniuk.
www.balatonbereny.hu
lította a gyerekeket, akik egy kis csomagot vehet
tek át a Mikulástól. A bátrabbak cserében még
egy verssel vagy dallal is kedveskedtek neki.
Áldott, békés karácsonyt
Majd Ribizli bohóc lépett a színre, aki elmond
ta, miért kapott csak egy krumplit a Mikulástól a
csizmájába, valamint a pörköltfőzés rejtelmeibe
próbálta meg a lurkókat beavatni. A nevettető

és sikerekben gazdag,
boldog újévet kívánunk
Kedves Olvasóinknak!

a Szerkesztőség
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Tájékoztatás
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Értesítés
rendelés elmaradásáról

A BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2017. évi fordulója keretében
nyújtott támogatások összesített adatairól
Balatonberény Község Önkormányzatához a
2017. évi pályázati fordulóban 3 hallgató nyújtott
be „A” típusú pályázatot, és 1 tanuló „B” típusú
pályázatot.
Az önkormányzat az „A” típusú pályázók közül 2
főt részesített 4.000 Ft/hó összegű támogatás
ban, 1 főt 5.000 Ft/hó összegű támogatásban.

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy december 16án
Az 1 fő „B” típusú pályázó részére 5.000 Ft/hó (pénteken) és 19én hétfőn a rendelés elmarad.
Helyettesem ezeken a napokon Dr. Darabont
összegű támogatás került megállapításra.
Ferenc lesz.
Balatonberény, 2016. november 30.
Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba
Horváth László
háziorvos
polgármester
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a DRV Zrt. közleménye
Tisztelt Felhasználónk!
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ségével víztelenítsen. Ha ez megvan, mintegy
plusz biztonsági megoldásként a vízmérő előtti,
közterület felé eső csapot is zárja el! A víztelení
tést követően a vízmérő áramlásjelző kerekének
mozdulatlan állapotban kell lennie, továbbá
egyetlen ponton sem folyhat a víz a vezetékből.
Amennyiben nem rendelkezik kellő szakismeret
tel célszerű, hogy bízzon meg szakembert e fel
adat elvégzésével.
 Javasoljuk továbbá a télen nem használt in
gatlanok rendszeres időközönként történő ellen
őrzését,
vagy
megbízott
útján
való
ellenőriztetését az esetlegesen bekövetkező meg
hibásodások mielőbbi észlelése érdekében.

Szolgáltatási területünkön az elmúlt
években a téli hideg időjárás miatt jelen
tős számú mérőelfagyás történt. Mindez
arra késztet bennünket, hogy még na
gyobb figyelmet fordítsunk a felhaszná
lók időben történő tájékoztatására. A
károk megelőzése érdekében ezúton tisz
telettel felhívjuk figyelmét a megelőző in
tézkedések fontosságára.
Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmé
Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében
ben az elfagyást megelőző intézkedések el szükséges intézkedéseket Ön is tegye meg! Kö
mulasztásából adódó költségek (vízmérő szönjük!
javítása, pótlása, szerelése, hitelesítése) a fel
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
használót terhelik. A károk, a szolgáltatás
helyreállítását és az elfolyt vízmennyiséget tekint
Délbalatoni vasútfejlesztés 
ve több tízezer, akár több százezer forintos nagy
elérhetőségek
ságrendűek is lehetnek.
Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Lakosság!
A vízmérőelfagyások leggyakrabban a kellő
A SzántódKőröshegy – Balatonszentgyörgy vas
gondosság, illetve a szakszerűség hiánya miatt
útvonal
átépítése tárgyú vasútfejlesztés beruházója
következnek be. Sajnos gyakran nem fordítanak
kellő figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigete ként az alábbi kéréssel fordulunk Önökhöz:
Tapasztaltuk, hogy több lakossági panaszos
lésére, pedig néhány egyszerű lépéssel jelentős
közvetlenül keresi meg munkatársainkat telefo
anyagi károk előzhetők meg.
non és személyes email elérhetőségeiken, és
A vízmérőelfagyás megelőzése érdeké ilyen úton tesznek bejelentést.
A pontos, korrekt, későbbiekben is visszakeres
ben javasoljuk, hogy Ön is gondoskodjon
hető tájékoztatás adása érdekében kérjük segítsé
az alábbiakról:
güket
a következő eljárásrend kialakításában és
 A vízmérőakna belső felületét megfelelő szi
geteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna fenntartásában:
A Déli Part 2016 Konzorcium a tárgyi vasútvo
mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az
aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A szigetelő nalfejlesztés időszakában (előreláthatólag 2018
anyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatá őszéig) panaszirodát tart fenn. A panaszirodá
nak címezve tehetik fel kérdéseiket a kivite
sára ne veszítsen szigetelőképességéből.
lezéssel, munkavégzéssel kapcsolatban.
Alkalmazható pl.: hungarocell.
Ennek elérhetőségei:
Alkalmatlan pl.: rongy, papír
8640
Fonyód, Ady Endre utca 5.
 A lebúvónyílást záró aknafedlap illeszkedését,
megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek panasziroda@vasuttechnika.hu
hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába ára +36 (30) 6410601
Sajtómegjelenésekkel, a vasútvonal fejlesztés mű
molhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő
szaki
tartalmával, a beruházással kapcsolatos kérdé
anyaggal javasoljuk ellátni.
seiket azinfo@nif.hu email címre, vagy a 1134
Idényes felhasználók esetében ezen kí Budapest, Váci út 45. postacímünkre küldhetik.
Előre is nagyon köszönjük együttműködésüket!
vül fontos teendők:
Üdvözlettel,
 Az esetleges vízelfolyások megelőzése érde
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kében javasoljuk, hogy nyaralók esetén a téli,
1134 Budapest, Váci út 45.
használaton kívüli időszakra a házi vezetékháló
www.facebook.com/nifzrt
zaton elhelyezett víztelenítő szerelvények segít
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A Településüzemeltetési Kft.
őszi munkálatai
A hosszú és eredményes nyári szezon után
(„amit ezúton is köszönök minden kollégámnak”)
sem állt le a munka a Balatonberényi Település
üzemeltetési Kftnél. A kedvező őszi időjárás
megfelelő körülményeket biztosított a kinti
munkavégzésre, és már néhány 2017re tervezett
feladatot is sikerült elkezdeni, például a Községi
strandon kisebbnagyobb fejlesztések (új virág
ágyások kialakítása a főbejáratnál, faültetések).
Legfontosabb őszi feladatunk a temető déli ol
dalán lévő kerítés cseréje és környezetének te
reprendezése volt. Az új kerítés mögé kb. 100 db
„smaragd” tuja került kiültetésre, mely később
sövényként funkcionál. A kerítés alatti terület
geotextíliára helyezett kavicságyat kapott, elke
rülve a későbbi gyomosodást. A munkálatok
mindenszentek ünnepére el is készültek, kiegé
szülve a ravatalozó külső festésével, a temetői
zöldhulladéklerakók felújításával („utólag is kö
szönjük a Nyugdíjas Egyesület mindenszentek
ünnepe előtti segítségét a temető rendbetételé
nél”). Előreláthatólag következő év első negyed
évében a déli oldalra szánt két új kapu is elkészül
és kihelyezésre kerül, továbbá a ravatalozó déli
oldalán jövő évre kialakítunk egy illemhelyiséget.
Ősszel is folytattuk a parkok, közterületek fái
nak, bokrainak a fiatalítását, tisztítását. Ezzel cé
lunk a növényzet megújítása, a zöldterületek
szellősebbé tétele és a szemetelés megakadályo
zása. Hosszú távra tervezve hozzákezdtünk a fa
luban az utcafásítási munkához. A Dózsa György
utcában 10db gömbkőrist ültetettek a Kft. mun
katársai. A gömbkőris esztétikailag és tulajdon
ságait tekintve az egyik legideálisabb fafajta
utcafásításhoz. Nem nő magasra (56m), jól bírja
a szennyezett levegőt, nem kell bajlódni metszé
sével és szabályos gömb formában növekszik
(ilyen fák vannak a strand főbejáratánál). Több
évre tervezve ilyen és ehhez hasonló tulajdonsá
gokkal rendelkező változatos fafajtákat szeret
nénk utcafásításhoz használni. A Községi
strandon 5db vöröstölgyet, a strandi kabinsor
mögé és az óvoda mellé összesen 10db „smaragd”
tuját, a focipályához pedig 2db magas kőrist ül
tettünk. November közepére kihelyeztük a Mise
utat védő hófogó hálókat. Az önkormányzat és a
művelődési ház közös parkolója végre megvilá
gosodott a LEDes lámpatestekkel szerelt 2db
kandelábernek köszönhetően.
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Az évszakoknál az ősz az elmúlásról szól, amit
jól mutat a közterületeken, strandon, parkokban
lévő fákról lehulló hatalmas mennyiségű levél is,
melynek eltakarítása folyamatos munkával látja
el a Kftt. Advent első vasárnapján elkezdődött a
karácsonyi várakozás és készülődés. Felállítottuk
az önkormányzati hivatal parkolója melletti bet
lehemet, majd december második hetében az
ünnepi díszvilágítás is kirakásra kerül a villany
oszlopokra.
Véghelyi Róbert
ügyvezető

A legfontosabb tudnivalók
a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében át
vette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a
sormunkát
változatlanul
kéményseprő
szakemberek végzik. Az újdonság csak az,
hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a
feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében
valósul meg a kéményseprés. A kémény seprő
ipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági El
látó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenysé
gét
Megyei
Kéményseprőipari
Ellátási
Csoportok révén végzi.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a
fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv
alapján érintik az egyes települések utcáit.
Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő és fűtő
eszközök esetén kétévente, minden egyéb fű
tőberendezés esetében évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak
ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem min
denhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka
előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a meg
adott időpontban nem találja otthon a kémény tu
lajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második időpontban
sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonos
nak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös
időpontot, amikor elvégezhető a sormunka.
A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a ki
szállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem kész
pénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha
ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kémény
seprőinek!
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Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az
összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő 
utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló mű
szaki berendezések okozta hatások vizsgálatát,
továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőr
zését, illetve ahol elő van írva, ott a szén mon
oxidérzékelő működőképességének ellenőrzését
is. A sormunkába nem tartozó munkákért,
valamint a két sormunka között megren
delt kémény ellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést
rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is.
Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818as tele
fonszámon, azon belül a 9es, majd az 1es me
nüpontot kell választani. Hétfőnként
8.0020.00óráig, a többi hétköznapon pe
dig 8.00 14.00óráig érhető el.
További információkat talál a http://kemenysep
res.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztí
totta ki a kéményt.
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem in
dokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg,
hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem vé
gez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet
tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgála
tunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő
készpénzt fogad el.
Ki végzi a sormunkán felüli, kémény
használatbavételével, műszaki felülvizs
gálatával kapcsolatos tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (ka
tasztrófavédelmi) szerv által ellátott település te
rületén van, természetes személy, vagy társasház,
lakó szövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kí
vüli ingatlanok esetén olyan kémény seprőipari
szolgáltató, aki a katasztrófavédelem nyilvántar
tásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan
összesített listája megtalálható a BM OKF hon
lapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes sze
mély, társasház, vagy lakó szövetkezet ingatlanán
felül) a sormunkát is a kémény seprőipari szol
gáltató  vagyis nem a kéményseprőipari (ka
tasztrófavédelmi) szerv)  végzi.
Bozsek Balázs
tű. alezredes tűzoltósági felügyelő
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Kéménytűz esetén...
MIT TEGYÜNK KÉMÉNYTŰZ ESETÉN?
Értesítsük a tűzoltóságot! (105)
Képeket, éghető anyagot távolítsuk el a kémény
faláról!
Zárjuk el a tüzelőberendezésen égési levegősza
bályozó kart! (levegő utánpótlás csökkentése).
Felügyeljük a kéménytüzet a tűzoltóság kiérke
zéséig (pincétől a padlásig).
Kéménytüzet vízzel oltani tilos! (a kémény bel
ső hőmérséklete kb. 1000 0C)
Tájékoztassuk a kéményseprő szolgáltatót!
Kéménytüzek megelőzése:
1. Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelő
berendezését! Házilagosan kémény kiégetést so
ha ne végezzen.
2. Gyakran szellőztessen! Soha ne állítson fel tü
zelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzve
szélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó levegő
van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!
3. Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő
mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne
tömítse le teljes mértékben az ablakok és ajtók
réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégeté
séhez 1518 m3 levegő szükséges. 1 kg tűzifa el
égetése kb. 1215 m3 levegőt igényel. A
kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen
szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!
4. Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezéshelyi
ségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!
5. Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt,
nedves fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, sze
metet, hulladékot, fáradt olajat!
6. Csak engedélyezett begyújtó anyagot használ
jon a tüzeléshez!
7. Csak a tüzelőberendezéshez engedélyezett tü
zelőanyagot használja!
8. Szél esetén vagy alacsony külső hőmérséklet
nél a kémények huzata erősen megnőhet. Egy
megfelelően beépített és működő huzatszabályo
zó sokat segíthet.
9. Laza, rosszul záródó kéményajtók, tömítetlen
kazántagok, rosszul szigetelt égéstermékelvezető
csövek csökkentik a hatásfokot, ráadásul ezek
tűzveszélyesek.
10. Kéményét és tüzelőberendezését rendszeresen
ellenőriztesse szakemberrel! A kéményseprő szol
gáltatót ne tekintse ellenségnek az Ön biztonsága
érdekében szeretné a kéményt ellenőrizni.
Forrás: katasztrófavédelem
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Döntött a Képviselőtestület
2016.11.09.
A Képviselőtestület pályázatot nyújtott be a
Magyarországon található I. világháborús hadisí
rok és emlékművek felújítása témában a Honvé
delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeuma HIMHF16 kódszám alatti felhívására
Balatonberény I. világháborús emlékmű és kör
nyezete megújítása céllal. A pályázat megvalósí
tásához 127.760 Ft önrészt biztosított 2016. évi
költségvetése általános tartaléka terhére.

Döntött a Képviselőtestület
2016.11.24.
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tartalmazza e szakasz felújításának költségét. Az
előzetes megbeszélések alapján arról volt szó,
hogy a földmunkagépek biztosítását vállalja az
önkormányzat. A kötelezettség vállalás mellett,
amely a szolgáltató részére szükséges – minden
képpen a konkrét kivitelezésben történő további
tárgyalásokra kér felhatalmazást.
A Képviselőtestület 2017. évi költségvetésének
tervezése során elkötelezettséget vállal a Bajcsy
Zs. utca ivóvízhálózat elosztó gerincvezeték és
szerelvények cseréjével kapcsolatos földmunkák
és járulékos tevékenységei nettó 5,5 millió Ft költ
ségére azzal, hogy a polgármestert felhatalmazza a
tárgyalásokra az összeg költséghatékony felhasz
nálása, az önkormányzat által történő gépek biz
tosítása lehetősége kérdésében.

A Képviselőtestület a lejárt határidejű határo
zatok végrehajtásáról adott jelentést, a két ülés
A Képviselőtestület a község középtávú (2017
között végzett munkáról, fontosabb eseményekről,
2019.) és hosszú távú (20172027.) vagyongazdál
intézkedésekről adott beszámolót megismerte, és
kodási tervét az előterjesztés szerinti formában
azokat elfogadta.
jóváhagyta. Egyúttal a 35/2013.(II.28.) számú ha
tározattal jóváhagyott közép és hosszú távú va
Horváth László polgármester szóbeli kiegészí
gyongazdálkodási tervét hatályon kívül helyezte.
tésében tájékoztatta a jelenlevőket, hogy
 Bán Gyöngy Beáta balatonberényi lakos Galán
A Képviselőtestület a tulajdonát képező ba
tán megrendezett Kodály Zoltán Nemzetközi Hege
latonberényi 1238/23 hrsz ingatlant hasznosítás
dűversenyen ezüst fokozatú minősítést kapott,
ra ismét meghirdeti az előterjesztés szerinti
 Barjákné Martin Judit Kaposvárott a Takács
pályázati felhívás és hirdetmény kibocsátásával.
Gyula Megyei Könyvtárban fogja átvenni 20 éves
könyvtárosi munkájának elismeréséről szóló ok
Horváth László polgármester a jövő évi hor
levelet, plakettet.
gászverseny szervezése napirend keretében el
mondta,
hogy
az
évben
megrendezett
A Képviselőtestület a Balatonberényi Nonpro
horgászversenyek alatt az időjárás nem igazán
fit Kft. 2016. évi üdülési szezonban végzett mun
volt kegyes a résztvevőkhöz. A rendezvényre
káiról adott tájékoztatást megismerte, és a szóbeli
azonban ennek ellenére is sokan kilátogattak, és
kiegészítésekkel együtt elfogadta.
komoly reklám lehetőség is a településnek. A
A Képviselőtestület a Balatonberényi Nonpro
helyszínek változatlanok lesznek a jövő évben.
fit Kft. 2017. évi feladattervét megismerte és a ki
Horváth Péter alpolgármester véleménye: A
egészítésekkel együtt elfogadta.
verseny komoly promóciós előzményekkel is járt,
A közterületi fák pótlására a jövő évi költség
amely kiváló ingyenes reklám a településnek.
vetésben 500 e F keretösszeget biztosít az önkor
Úgy gondolja, hogy még több színvonalas hor
mányzat.
gászverseny szervezésével lehetne a figyelmet
felhívni, akár a környező települések egyesületei
A Képviselőtestület az iskolák felvételi körzete
vel összefogva az amatőr horgászok részvételével
tekintetében a Balatonszentgyörgyi Dobó István
is. A helyi horgászoknak csak az volt az észrevé
Általános Iskola kijelölését a 2017/18. tanév vo
tele, hogy a profi versenyek során több százezer
natkozásában fenntartja, nem tesz más javaslatot.
forint értékű etetőanyagot szórtak be a parttól 3
400 méterre, így nem igazán tudtak ezt követően
Horváth László polgármester a BajcsyZs. utca
eredményesen horgászni.
ivóvízhálózatának rekonstrukciója napirend ke
Képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
retében elmondta, hogy a BajcsyZs. utcában ez
tert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
évben már 6 csőtörés volt, és augusztus 20át is
együttműködési megállapodást a Tematik Kabel
így „ünnepelték” az érintettek. Az önkormányzati
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőssé
jelzés alapján a DRV Zrt. gördülő fejlesztési terve
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gű Társasággal (Székhely: 1012 Budapest, Már
vány utca 17.) a International Balaton Carp Cu
versenynek Balatonberényben 2017. 04. 23  29.
közötti megrendezése és ezzel a település, a hor
gászat népszerűsítése céljából.
Horváth Péter alpolgármester tájékoztatta a
képviselőtestületet, hogy Szvoboda Bence bala
tonberényi lakos ismét magyar bajnok lett a
Mx2es profi kategóriában. Ezúton is gratulál a
fiatalembernek, aki a településnek is hírnevet
szerez. Felveti egy esetleges reklámszerződés kö
tésének lehetőségét is.
A Képviselőtestület megismerte Nyers István
balatonberényi ingatlantulajdonosnak a képvise
lőtestület részére emailban megküldött, egyedi
helyi adóügyében írt levelét. A Képviselőtestület
helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét
hatályában fenntartja, azt egyedi kérelemre te
kintettel nem módosítja. A Képviselőtestület
felkéri a jegyzőt, hogy Nyers István adózó részére
a szükséges tájékoztatást adja meg.
A Képviselőtestület a Szociális, Egészségügyi,
Kulturális és Oktatási Bizottsága javaslatát figye
lembe véve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön
kormányzati Ösztöndíjpályázat A típusában 3
főt, a B típusában 1 tő részére nyújt támogatást.
Horváth László
polgármester

Idősek napja
„Nem kell sok az emberi ünnephez, mint becsem
pészni a mindennapokba egy kis szeretetet.”
Ismét eltelt egy év! Az Önkormányzat, a Mű
velődési Ház valamint a Vöröskereszt szervezé
sében a hagyományokhoz híven 2016. november
19én megrendezésre került az Idősek Napja,
melyre községünk 65 év feletti lakosai voltak hi
vatalosak. A meghívott 344 vendégből 109en
jöttek el. Azon személyeket, akik nehezen mo
zognak Véghelyi Róbert és Beősze István az Ön
kormányzat buszával szállították a rendezvényre.
Érkezéskor a 65 év feletti meghívottnak a Vö
röskereszt egy kis csomaggal kedveskedett.

2016. december

produkcióját Jónás Angelika, Druskóczi Regina
és Nyers Romina előadásában láthatták, melyet
Barjákné Martin Judit tanított be.
Horváth László polgármester és Németh Jó
zsefné, a Vöröskereszt titkára köszöntése követ
kezett. Mindkét beszédből sugárzott az idősek
szeretete, megbecsülése és az irántuk érzett tisz
telet. A német ajkú vendégeket a Vöröskereszt
részéről saját anyanyelvükön Mike János kö
szöntötte. Falunk 6 legidősebb lakóját az Időse
kért és Gyermekekért Alapítvány értékes és
nagyon dekoratív csomaggal ajándékozta meg.
Sajnos a rendezvényen nem tudtak részt venni,
ajándékaik otthonukban kerültek átadásra.
Az ünnepi alkalmat kihasználva köszönte meg
a Vöröskereszt Bende Lászlónak, hogy önzetle
nül oly sokszor segített másokon ötvenszeres
véradásával. Megbecsülése jeléül a csekély aján
dékot a Vöröskereszt elnöke, Jeroscsáki Józsefné
adta át.
A köszöntőket követően a zalaegerszegi színház
művészei, Debrei Zsuzsa és Hertelendy Attila vidám
operett és sláger összeállítással léptek fel, mely nagy
sikert aratott, hisz vendégeink a művészekkel együtt
énekeltek, előadásukat vastapssal jutalmazták.
Mindezek után következett a finom vacsora,
melynek elkészítését a Nyugdíjas Egyesület tagjai
készítettek el Tilesch József vezetésével, a finom
bort pedig id. Kristóf Ferenc ajánlotta fel vendé
geink részére. A felszolgálásban a Vöröskereszt
aktíváit segítették a Művelődési Ház dolgozói:
Jeroscsáki Andrea, Pék Csilla és Varga Paméla.
Falunkban működő civil szervezetek, vállalko
zók, magánszemélyek és a környező üzemek na
gyon szép és értékes tombolatárgyakat ajánlottak
fel, melyek a vacsora után kerültek kisorsolásra.
A zenét Sinkovics László szolgáltatta az est to
vábbi részében.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az est
megszervezésében részt vettek, felajánlásaikkal
segítettek bennünket:
DélBalaton Zrt, Wienerberger Téglaipari Zrt,
Navrasics Ferenc, Balatonberényért Egyesület,
Heitzig Wilhelm és Rita, Faragó Jenő, Horváth
Péter, Hegyi Katalin, Bognár Mária, Elfriede
Stöckl, Dorner László és felesége, Szvoboda Ta
más, Mike János, Kovács Ilona, Gazda János,
Varga Zsolt és felesége, Ifi Mártonné, Ódor Zol
tánné, Schveigerné Bene Magdolna, Kovács
László, ifj. Garai Géza, Tilesch József, Kovács
Az estét a Művelődési Ház vezetője, Barjákné Nándorné, Nagy Károlyné, Szabó Tibor, Alap
Martin Judit nyitotta meg.
szolgáltatási Központ, Hackenberg Gerlinde, To
Műsorkezdésként az óvodások bájos műsorral ronyi Zsolt.
léptek fel, mely nagy sikert aratott. Őket a Nyug
díjas Egyesület kórusa követte, vidám bordalok
Vöröskereszt Vezetősége
kal. Ezután
a Kabala Tánccsoport Jégtánc
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Adevnti gyertyagyújtások a
szabadtéri betlehemnél
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a mai divatos világítások mellett, mégis figyeljünk
a fényére, a világossága biztonságot ad.
Röviden megemlítette a közelmúlt őszi ünnepe
it, Szent Márton napját, Szent Erzsébetet és Kal
kuttai Teréz anya boldoggá avatását. Róluk
érdemes példát vennünk, s amit tennünk kell eb
ben az időben: imádkozni, jót cselekedni és má
sokon segíteni.
Megfontolandó mondatai után a Sávolyi Dal
kör betlehemes játékára került sor, melyet nagy
tapssal jutalmaztak az egybegyűltek.

A hagyományokhoz híven, immár harmadik al
kalommal kerültek megrendezésre az adventi
gyertyagyújtások Balatonberényben, a szabadtéri
betlehemnél a Balatonberényért Egyesület szer
vezésében.
Az idei év programja annyiban tért el a koráb
biaktól, hogy a szervezők minden vasárnapra
más egyházi személyiséget hívtak meg, hogy
megosszák adventi gondolataikat a résztvevők
A harmadik egyházi személyiség Galambos Fe
kel. Az eddigi három alkalommal szép számmal
renc, mesztegnyői plébános volt, aki rövid elmél
gyűltek össze az érdeklődők a rendezvényen.
kedésében ismét Jézus születésére, annak
Az első vasárnapon Sifter Gergely, tabi plébá jelentőségére hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy
nost hallgathattuk, aki községünkben nőtt fel, és az advent szó eredetileg Úrjövetet jelent, azt a
elmondta, hogy bár már tizennégy éve nem él a kétezer évvel ezelőtti eseményt, amikor Krisztus
faluban, Balatonberény mégis mindig az otthona emberré lett és megszületett a Földre. Hosszú vá
marad. A reménység gyertyáját meggyújtva be rakozás után belépett a történelembe, ennek jel
szélt az adventi várakozás jelentőségéről, hogy képe a mai advent. Az atya megkérte az
miért olyan nehéz várni a mai ember számára, egybegyűlteket, hogy tegye fel a kezét, aki várja a
aki azonnali eredményt akar látni. Akinek a szí világvégét. Természetesen a sajátján kívül nem
vében üresség van, hiányzik az öröm, az Isten sok kéz emelkedett a levegőbe. Erre elmondta,
utáni vágy, annak várakozása valóban reményte hogy az igazi keresztény bizony várja a világvégét,
len. Aki azonban önmaga és Isten felé fordul, hiszen az Jézus második eljövetelét jelenti. Vára
számot vet a lelkével, annak szívében megszüle kozzunk tehát hittel és bizalommal, ne fenyőün
tik az Úr Jézus – hiszen karácsony lényege az, nepet várjunk és ajándékokat, hanem magát az Úr
hogy Jézus bennünk is megszülessen. Gergely Jézus Krisztust.
Majd a kesztelyi Ranolder János Római
atya ezenkívül azt kívánta a balatonberényiek
nek, hogy a reménység gyertyája után a békes Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa adott
ség, a hit és szeretet gyertyáját is gyújtsák meg a szívet melengető, színvonalas műsort.
következő vasárnapokon.
Valamennyi alkalom végén a Művelődési Ház
Az elgondolkodtató és megindító szavak után
a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület énekkará aulájában látták vendégül a szervezők a résztve
nak műsora következett, akik szebbnél szebb ad vőket egy pohár forralt borra, teára, egy szelet
zsíros kenyérre.
venti dalokat adtak elő.
A második adventi gyertyát Brieber László es
peres gyújtotta meg, aki mondanivalójával első
ként visszautalt a megváltás jelentőségére és
kiváltó okára, az eredendő bűnre, és arra, hogy az
emberiségnek mennyit kellett várnia a Messiás el
jövetelére, Krisztus születésére. Azzal a gondolat
tal indította elmélkedését, hogy a külsőségek már
mind a karácsonyról szólnak, a kirakatok díszben
állnak, mindenki készülődik az ünnepre. Ugyan
akkor nemcsak a külső tisztaság a fontos, hanem a
bensőnket is meg kell tisztítani, hiszen az advent
az elmélyülés időszaka. Gyertyát gyújtunk, ami a
fényt jelenti, és bár talán ez a gyertyafény elveszik

A Balatonberényért Egyesület ezúton mond
köszönetet Sifter Gergely atyának, Brieber László
atyának és Galambos Ferenc atyának, a Nyugdí
jas Egyesület énekkarának, a Sávolyi Dalkörnek
és a Ranolder János Római Katolikus Általános
Iskola énekkarának a közreműködésért, valamint
a Művelődési Háznak a helyszín biztosításáért és
a nyújtott segítségért. Köszönjük továbbá Kovács
Ilonának a felajánlott bort és hagymát.
a Balatonberényért Egyesület nevében:
Bató Bernadett
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Ezüst oklevél a Kodály Zoltán
Nemzetközi Hegedűversenyen
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helyezés, különdíj), így megpróbálkoztunk a
nemzetközi poronddal. Nem vallottunk szégyent.
BT: Nyilván a tehetség mellé rendkívüli
szorgalomnak is kell párosulnia ahhoz, hogy
valaki ilyen szép eredményeket érjen el. Mennyit
foglalkozik Ön tanítványával, és mennyi gya
korlás áll a sikerek mögött?
K. K. M.: Igen, ilyen eredmények mögött bi
zony kemény munka áll. Soksok órát töltöttünk
együtt és töltünk ma is. Hetente 23 alkalommal
találkozunk és alkalmanként 12 órát dolgozunk.
Gyöngy rendkívüli módon terhelhető. Fiatal kora
ellenére napi másfélkét órát gyakorol.

Egyik balatonberényi tanítványa, Bán Gyöngy
Beáta ezüst oklevelet szerzett a november 1719.
között Galántán megrendezett Kodály Zoltán
Nemzetközi Hegedűversenyen. Ennek apropóján
felkészítő tanárával, Kósiné Koczkás Magdolná
val beszélgettünk.
Balatonberényi Tükörkép: Kérem, hogy
pár szóban mutatkozzon be az újság olvasóinak,
ha esetleg lenne olyan, aki nem ismeri!
Kósiné Koczkás Magdolna: 2003 óta élek
Balatonberényben. 1982 óta  a főiskola elvégzése
után  zenetanárként dolgozom, hegedűt tanítok.
BT: Mióta foglalkozik Gyönggyel? Mikor vált
nyilvánvalóvá, hogy a kislány ilyen tehetséges?
K. K. M.: Gyönggyel negyedik éve foglalko
zom. Édesanyja keresett meg, hogy szeretné, ha
kislánya hangszert tanulna. Így 5 éves korában
elkezdtünk ismerkedni a hegedűvel. Jó adottsá
gokkal megáldott, érdeklődő gyermek volt, fogé
kony az ismeretekre. Mindig énekel, szeret zenét
hallgatni, ezért is gondoltak a szülők a zeneokta
tásra. Az évek múlásával szépen haladtunk a ta
nulmányokban. Aztán a tavalyi évben úgy
éreztem, eljött az ideje a megmérettetésnek. ...és
elindultunk versenyezni. Először megyei, azután
regionális versenyen vettünk részt, és mivel az
eredmények biztatóak voltak (aranyoklevél, I.

BT: Milyen eredményeket értek el eddig közö
sen az elmúlt évben? Mit kell tudni a Kodály Zol
tán Nemzetközi Hegedűversenyről, kiknek
rendezik meg, miért olyan nagy a jelentősége?
K. K. M.: Meghívást a szlovák versenyre Bu
dapesten kaptunk, ahol egy kurzus aktív résztve
vőjeként hallották Gyöngyöt hegedülni a
szakemberek. Először megtorpantunk, kicsit
ijesztőnek tűnt a feladat, de aztán nekiálltunk
felkészülni a versenyre. Sokat lehet ilyen helye
ken tanulni, tapasztalatot szerezni és kapcsolato
kat építeni. Bizony nagyon magas volt a
színvonal. A zsűri részletes értékelése szakmai
segítség a tovább haladásban. Egy támpont hol
tartunk most és hogyan tovább.
BT: Mik a további terveik Gyönggyel?
K. K. M.: Terveink a jövőt tekintve: először is
részt veszünk egy nyári kurzuson, ahol reménye
ink szerint sokat tanulunk. Azután a jövő évben 3
verseny lesz, amin indulni szeretnénk. Két regio
nális és egy országos verseny, természetesen
másmás kötelező anyaggal. Igyekszünk megfe
lelni a kihívásoknak!
BT: Köszönöm szépen a beszélgetést, és szer
kesztőség nevében további sok sikert kívánok
Önöknek!
Bató Bernadett
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10 éve Balatonberény élén...
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kellett zárni, hisz hosszú idő óta húzódtak. Az
önkormányzat kötelezettségei hónaprólhónapra

Idén tíz éve, hogy Horváth László ül Balaton nőttek. Fizetésképtelenség esetén – márpedig mi
berény polgármesteri székében. Az évforduló azok voltunk – az önkormányzatnak felszámolást
kapcsán megkerestük a polgármester urat egy kellett volna kérnie maga ellen, ez pedig a község
végét jelentette volna. Megtörténtek az egyezsé

interjú erejéig.

gek, a jegyző, az orvos és a négy pedagógus ré
Balatonberényi Tükörkép: Emlékszele, szére közel 110 millió forintot kellett kifizetnünk.
hogy polgármesterként való első indulásodkor Ezekre fedezettel nem rendelkeztünk, ezért hitelt
mik voltak a legfontosabb céljaid, terveid?

kellett felvennünk. Hét évig nyögtük a hitelt, na

Horváth László polgármester: A főbb cél gyon megerőltető időszak volt.
jaim az alábbiak voltak: ésszerű takarékosság a Ebben az intervallumban pályázatokon nem tud
falu működésének biztosításával, görgetett köte tunk indulni  mivel nem feleltünk meg az alap
lezettségektől (perek) való megszabadulás, pá vető kritériumnak  nem rendelkeztünk önerővel.
lyázatokra való azonnali reagálás, az információ Terveket nem tudtunk készíttetni, a szükséges
áramlásának biztosítása, tájékoztatás hiányának engedélyeket sem tudtuk beszerezni pénz hiá
felszámolása, apró lépések taktikája – egy terület nyában. A község vegetált ebben az időszakban.
problémájának megoldása, az egyes szakterüle Látszólag működött, de mivel fejlődni nem fejlő
teken szakértői vélemények kikérése, konszoli dött, ezért tovább pusztult minden. 2013ban az
állam átvállalta az önkormányzatok tartozásait,

dált gazdálkodás.

Tíz éves GAMESZ vezetői múlttal ültem be a pol így a fennmaradt 37 milliós tartozásunkat is. Így
gármesteri székbe. Tudtam, hogy nem a polgár ért véget a falu 7 szűk esztendeje.
mester a legokosabb ember a faluban. Azzal is Külön köszönet Darvasné Süte Juliannának és a
tisztában voltam, a polgármesternek a képvise hivatal dolgozóinak akik ebben a munkában tá
lőket kell megkérdeznie, hogy mi az Ő vélemé mogattak.
nye. Tudtam, de vállalkozóként mindezt nehéz A kötelezettségektől megszabadulva, és az állami
volt elfogadni. Mára már mindez természetes. akaratot követve csatlakoztunk a közös önkor
Talán az egyik legfontosabb cél volt a nyilvá mányzati hivatalhoz. 2014től immár van lehető
nosság biztosítása a honlapon és az újságon ke ségünk

évi

kb.

40

millió

fejlesztés

resztül. Sajnos nekem nincs „kabinetirodám”, így megvalósítására. Ez örvendetes tény, de az el
vesztegetett éveket sokáig nem fogja kiheverni a

e téren még mindig van tennivaló.

község.
BT: Az elmúlt 10 év során miket tartasz a leg
fontosabb eredménynek a község életében az ön

BT: Van olyan döntés, intézkedés, amit az idő
távlatából esetleg ma másképp látsz, másképp

kormányzati tevékenységed során?

H.L.: A perek felszámolását és a nyugodt, csinálnál?
ésszerű gazdálkodás lehetőségének

megterem

H.L.: 2010 előtt a politika kiadta a jelszót: ve

tését. 2006 őszén az önkormányzat ellen 3 mun gyetek fel hitelt működésre, fejlesztésre, ha hata
kaügyi

per

volt

folyamatban.

Szakjogászok lomra kerülünk, az állam mindent átvállal majd.

egyöntetű véleménye alapján ezeket sürgősen le Százmilliós, milliárdos fejlesztések valósultak
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meg így az országban, és az állam 2013ban való pések taktikája mellett. Természetesen, ha szem
ban konszolidálta ezeket az önkormányzatokat. bejön velünk egy átlátható hátterű befektető,
Talán nekünk is így kellett volna tennünk. Nem nem mutatunk ajtót neki. A szekrényben egyre
tudom… Viszont, ha az állam nem vállalta volna gyűlnek az érvényes építési engedéllyel rendel
át a hiteleket, teljesen ellehetetlenedtünk volna. kező tervek, így már a pályázatokon is nagyobb
Akkor mindez képtelenségnek tűnt, hisz a hitelek eséllyel indulhatunk. Már nem irigykedünk keleti
átvállalása a központi költségvetést apasztotta, az szomszédainkra, inkább keressük az együttmű
pedig minden állampolgár adóforintja. Az akkor ködést és a közös gondolkodást velük.
nem konszolidált önkormányzatok azóta évente Nagyon elégedett lennék, ha a következő ciklus
304050 millió forintot kapnak fájdalomdíjként végén úgy adhatnám át a polgármesteri széket,
a mai napig, amit bármire felhasználhatnak, hogy valamennyi utcát új burkolat borítaná, és az
minden megkötés nélkül. Mi egyik kategóriába új járdákat nem a só tenné tönkre, hanem a sok
sem tartozunk…

görkorcsolya és megannyi babakocsi kereke…

A civil szervezetekkel való kapcsolattartás na
gyon fontos, hisz rajtuk keresztül a község nagy BT: Köszönöm a beszélgetést, és további jó
része elérhető. Köszönöm a munkájukat a jövő egészséget és kitartást kívánok.
ben velük is többet kell törődnöm.

Bató Bernadett

A lakosságtól érkező építő jellegű kritikákat kö
szönöm, igyekeztem megfogadni a tanácsokat.
Őszintén szólva több megkeresésnek jobban

Köszönetnyilvánítás

örültem volna. Tanulság, ezeknek is elébe kell
menni…
BT: Mik a további terveid a jelenlegi ciklus
végéig? Most hogy látod, tervezele indulni pol
gármesterként a következő választásokon is?
H.L: Valószínűleg továbbra is kizárólag ma
gunkra számíthatunk. Reméljük a kalandor be
fektetők mint az SCD, QUESTOR elkerülnek
bennünket. A campinget szakmai befektető vásá
rolta meg és fejleszti, jövőre talán már működni
fog. A Hotel Beach valószínűleg értékesítésre ke
rül 2017ben és megkapjuk a majd 30 milliós
adótartozást. A sportpálya mögötti terület hasz
nosítására pályázatot írtunk ki, remélhetőleg ha
marosan sor kerül a szerződés aláírására is.

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mind
azoknak, akik Egyesületünk munkáját önzetlenül
segítették ebben az esztendőben is, mind felajánlá
saikkal, mind munkájukkal.
Az Egyesület tagjainak külön köszönöm, hogy
szabadidejük feláldozásával, fáradhatatlanul tevé
kenykednek az Egyesület érdekében.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánok mindenkinek.

A község költségvetése stabil, az éves pénzma
radványunk évek óta megközelíti az ötven millió
forintot, amivel biztosítható a következő év első
félévi működése. A testület elkötelezett a kis lé

Toronyi Zsolt
Balatonberényért Egyesület
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Berényi emlékeim.
Balatonberényi nyaraink
(2. rész.)
… A szemközti oldalon úgy emlékszem műkö
dött egy pékség, ahova ha a házilag összeállított
süteményeket, kalácsot, hatalmas kenyereket el
vitték a háziasszonyok, a pékségben készre sü
tötték azokat.
Jól emlékszem Tikos Lajos bácsira, aki édes
apánk legjobb barátja volt.
A strand is teljesen más volt, mint most. Re
csegőropogó deszka öltözőkabinokban lehetett
fürdőruhára vetkőzni. Előfordult, hogy egyik na
gyon jó ismerős baráti házaspár meghívott, hogy
náluk lubickoljunk a Balatonban, a „Liliputi” villa
partján. Ők voltak Laci bácsi és Dimi néni. Nagy
köveken lubickoltunk be a vízbe, ahol a nádas
közelsége miatt bizony lábunkba csimpaszkodó
piócákkal igyekeztünk kifelé. Egy kis sóval meg
szórva őket, meg lehetett szabadulni tőlük.
A közelmúltban éppen barátainkat – akik a
Beach üdülőben nyaraltak – látogattuk meg,
amikor láttuk, hogy bontják el ezt a számunkra
kedves emlékű nyaralót. Kellett a terület a nu
dista strandnak? Nagyon szerettünk a strandról a
kertek alatt hazasétálni, hátulról megközelíteni a
kertünket, szedegetve a kertben termő gyümöl
csöket. Emlékszem egy körtefára, melynek piros
volt a gyümölcse belül. Azóta is keresek ilyen
körtét, de nem lehet kapni sehol.
Berény egyik részének a neve „Duruga”. Úgy tu
dom, ez a név onnan származik, hogy régen, amikor
az állatokat kihajtották a legelőre, azt mondták az
emberek: „Durrog a....”. Tudniillik az ostor, amivel a
kondás, a csordás és a lovász serkentette az állatokat
a gyorsabb haladásra. Az állatok legelőre hajtása, és
esti hazajövetele számunkra nagyon szórakoztató
esemény volt. El nem mulasztottuk volna. Kiálltunk
a kerítéshez és figyeltük őket. Hajnalban először vé
gig kocogtak vagy trappoltak a lovak, majd a tehe
nek, aztán a visító disznócsorda. Este fordított
sorrendben érkeztek, mindegyikük, tévesztés nélkül
befordult az addigra kitárt saját kapuján. Amikor a
tehenek hazaértek, elindultunk friss tejet venni. Né
hány házzal feljebb lakott Vera néni és Naca néni,
akiktől a friss, meleg, habos tejet hoztuk el. Alig vár
tuk, hogy megihassunk egyegy pohárral. Csodás íze
volt. És micsoda aludttejet lehetett készíteni belőle,
jó vastag, ízletes föllel. Felejthetetlen!
Az említett dombon volt a tűzoltóság állomása
is, ahol ügyeletet tartottak a falu lakói. Sőt, éj
szakai járatra is beosztották az embereket. Egy

2016. december

szer ránk került a sor, nagy izgalommal sétáltunk
végig a falu kivilágítatlan utcáin, koromsötétben,
csak zseblámpa volt nálunk. Nekünk gyerekeknek
nagyon nagy élmény volt. Szerencsére az éjszakai
csendet nem zavarta meg semmi, csak néhány
nyitott ablakból kihallatszó jóízű horkolás hangja.
Emlékszem olyan égszakadásra, amikor a víz
folyamként hömpölygött végig lefelé a Fő utcán.
Megmaradt emlékeimben egy jelenet, amikor egy
fiatal gyerek a hátán vitt át a másik oldalra egy
idősebb bácsit, aki nem tudott a saját lábán át
menni az erős sodrásban.
Emlékszem még színházi előadásokra és filmve
títésekre is – ezek nagy eseménynek számítottak
abban az időben – az egyik ház tágas udvarában,
lócákon, székeken ülve néztük végig.
És apróbb emlékeim is előjönnek: képeslapból
varrt színes dobozkák, hasas bögrék, amiben a tej is
jobb ízűnek tűnt, a szombat délutáni utcasöprések,
a vasárnap délutáni korzó az országúton, az állo
másra bepöfögő vonat látványa, hangja, a gyer
meküdülőből hazafelé tartó gyermekek éneke.
Uzsonna tájban a strandról tartottak vissza az üdü
lőjükbe, és énekelték a dalt: „Ó Zsuzsanna, ó Zsu
zsanna, jaj de éhes ez a banda!”
És volt a parton a mai Határcsárda helyén egy
büfé. Apró épület, de sokan elfértek benne. Kerthe
lyiség volt előtte, esténként élő zene is szólt. Itt tar
tották meg augusztus 20án az új kenyér ünnepét,
ünnepélyes kenyérszegéssel. Mindenki, aki ott volt,
kapott egy szelet friss kenyeret. Emlékszem még a
cséplés időszakára, amikor a cséplőgép házrólház
ra járt, mindenkinél feldolgozták a learatott gabo
nát. Csodálatos nyarak voltak, de ahhoz, hogy a
nyaralásaink kellemesen teltek, Márica néni gon
doskodása is kellett. Sosem felejtjük el a finom
ebédeket, a hajnalban sütött friss kiflit, a diós po
gácsát, és hogy szeretettel vigyázott ránk.
De otthon kezdődött az iskola, haza kellett men
ni. A berényi csendet egy hosszú vonatzötyögés
után felváltotta a nyikorgó villamos, a dudáló au
tók, a pufogó motorkerékpárok zaja, egyszóval a
nagyváros dübörgése, és nem utolsó sorban az is
kolacsengő berregése. Bár a régi falusi báját elvesz
tette, Balatonberény most is a nyugalom szigete.
Gyönyörű és kedves hely, szívesen gondolok vissza
rá. Elnézést, hogy ilyen hosszan foglaltam össze
emlékeimet, de úgy érzem, ezek a dolgok mind
fontosak voltak. Emlékezni kell rájuk! Lehet, hogy
tévedések is akadnak benne, – az emlékek ugyan
élnek, de 5–7 évtized távlatából már fakultak –
melyekért a Kedves Olvasó elnézését kérem.
Tisztelettel:Szabó Miklósné sz.: Benke Auguszta
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Napkollektorok típusai,
működési elvük
Már ősapáink is tudták, hogy a feketére festett
hordó is jó lehet a célra. Azonban a tudomány
fejlődésével mára már korszerűbb technikákat
alkalmazunk. A napkollektoros rendszerek
alapvető működési elve, hogy az előállított
hőenergiát el kell vezetni a napkollekto
rokból többnyire egy tárolóba. Ehhez kü
lönféle működtető, biztonsági, és egyéb
szerelvényekkel ellátott csővezeték rend
szert kell kiépíteni a napkollektorok és a
tároló tartály között. Ezt a zárt kört ne
vezzük a napkollektoros rendszerekben
primer, vagy napkollektor körnek.
Folyadékos rendszer:
– Gravitációs rendszer előnye, hogy nem szük
séges hozzá keringető szivattyú. A keringéshez
szükséges nyomáskülönbség a felmelegedés ha
tására létrejövő sűrűségkülönbségen alapul. Eh
hez viszont a tároló tartályt a kollektor fölé kell
helyezni.
– Direkt keringetésű folyadékos hőhordozóval
működő rendszer. Részei a keringető szivattyú,
csővezeték rendszer, légtelenítő elemek, tágulási
tartály, biztonsági szelep, nyomásmérő, vezérlő
és szabályozó berendezések.
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Levegős rendszer:
Ebben az esetben a napkollektoron levegőt fú
junk át, ami a napenergia hatására felmelegszik.
Ezt a meleg levegőt használják fel pl. fűtésre, vil
lamos energia generálásra, stb. A levegő áramlá
sát általában ventillátorokkal oldják meg.
Előnye, hogy nincs fagyásveszély, mivel a hőcse
rélő közeg nem folyadék, hanem levegő.
A napkollektorokban derült időjárás, és üresjá
rat esetén (ha nincs keringés a kollektor körben)
nagyon magas hőmérséklet alakulhat ki. Síkkol
lektoroknál ez megközelítheti a 200°Cot, míg vá
kuumcsöves napkollektoroknál előfordulhat akár
250300°C is. Ez a magas hőmérséklet csak a
napkollektorokon belül alakulhat ki, de üresjárat
utáni indulásnál rövid ideig a teljes napkollektor
kör hőmérséklete rendkívül magas lehet. Az elő
remenő ág ilyenkor jellemzően 140160°Cos, míg
a hőcserélő utáni visszatérő ág hőmérséklete 100
120°C. A primer körben alkalmazott anyagokkal,
szerelvényekkel szemben támasztott követelmény
az, hogy károsodás nélkül elviseljék ezeket a ma
gas hőmérsékleteket, illetve a magas nyomást.
Napkollektoros rendszerekben általában mo
nopropilénglikol fagyálló folyadékot alkalmaz
nak. Ez környezetbarát, nem mérgező, és nem
agresszív folyadék.

A napkollektoros rendszer működési modellje
Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
,
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Keszthelyi programok
ADVENT ÉS KARÁCSONY
KESZTHELYEN
Több helyszínen

November 25 – január
Adventi hangulat és ízek a Fő téren
Díszkivilágítás, forralt bor, kürtőskalács és
további téli finomságok, vásározók...
December 17. (szombat)
18.00 Balaton Színház:
Záborszky Péter adventi
orgonakoncertje
19.00 Kis Szent Teréz karmelita bazilika:
Keszthelyi Helikon Kórus
 adventi koncert
December 18. (vasárnap)
14.0017.00 Fő tér:
Fanyűvő Játékpark  fából és hordóból
készült ügyességi játékok
15.00 Fő tér:
Napsugár Együttes: Advent 
gyermekkoncert
16.00 Fő tér:
Civil karácsony  Szeretetdíj átadás
16.00 Balaton Színház:
Karácsonyi Csillag 
a Ziránó Színház bábelőadása
17.00 Városi adventi koszorú:
Negyedik adventi gyertyagyújtás a
betlehemi lánggal
Adventi gondolatok: Tál Zoltán plébános
17.30 Balaton Színház:
Nagyik karácsonya  zenés műsor a
Hevesi Sándor Színház színészeivel
17.30 Fő tér:
Adventi és karácsonyi finomságok:
az ünnepi menü  receptajánló kóstolóval
18.15 Fő tér:
Szabó Leslie Band  karácsonyi koncert
December 19. (hétfő)
17.00 Balaton Színház:
Adventi gondolatok
 dr. Papp Lajos szívsebész
18.00 Helikon Kastélymúzeum tükörterme:
Keszthelyi Helikon Kórus 
karácsonyi koncert
December 21. (szerda)
19.00 Helikon Kastélymúzeum tükörterme:
Karácsonyi álom  A legszebb
karácsonyi dalok
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December 24. (szombat)
14.00 Balaton Színház:
Angyalváró filmvetítés
23.00 Kis Szent Teréz karmelita bazilika:
Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika kórusa
 karácsonyi koncert
Színházi előadások a Balaton Színházban
December 2021. (keddszerda)
Gyermek bérletes előadások
Carlo Collodi  Litvai Nelli
PINOKKIÓ
mesejáték
Jegyár/előadás: 1.200 Ft
Január 3. (kedd) 19.00 (Festetics bérlet)
Január 4. (szerda) 19.00 (Simándy bérlet)
Felnőtt bérletes előadások
Hindi Brooks
ROMANCE.COM
vígjáték
Rózsavölgyi Szalon
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft
HANGVERSENYEK, KONCERTEK
2017. január 1. (vasárnap) 17.00
Balaton Színház, színházterem
ÚJÉVI KONCERT: HAPPY DIXIELAND BAND
Vendégművész: Berki Tamás
Közreműködik: Happy Jazz Dance
Jegyár: 2.800 Ft

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:
2017. január 6.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek a januári számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

