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Az 184849es forradalom és szabadságharc emlékére
A meglehetősen rossz időjárás ellenére szép
számmal jelentek meg a megemlékezők március
15én a művelődési házban.
A Himnusz közös eléneklése után az óvodások mű
sora következett. Az apróságok után Horváth Lász
ló polgármester mondott ünnepi beszédet,
köszöntőjében a balkáni úton haladó menekültek
ről esett szó, akik 1849ben az ellenkező irányba
mentek, hosszú szenvedésük után négyszáz hontalan
magyar menekült nyugszik ma is jeltelen sírban Vi
dinben, a soha meg nem talált menedék közelé
ben. Ezt követően a Nyugdíjas Egyesület énekkara
adott elő az eseményhez kapcsolódó dalokat. Az éne
kek között két verset hallhattak a jelenlévők Kelemen Éva és Rácz Alexandra tolmácsolásában.
Majd Horváth László polgármester és Horváth Péter alpolgármester, a képviselőtestület és a település
lakói nevében megköszönték és díjazták Kiss Ferencnek, a közrend érdekében végzett 25 éves munkáját.
A Szózat közös eléneklése után a jelenlévők kivonultak az épület elé, és főhajtás mellett megko
szorúzták Kossuth Lajos mellszobrát.
www.balatonbereny.hu

Az 184849es forradalom és szabadságharc emlékére
2016. április 9én szombaton délután a könyv
tár szervezésében immár 10. alkalommal megtar
tottuk József Attila születésnapja alkalmából
Költészet napi szavaló versenyünket. A zsűrinek az
idén is nehéz dolga volt. Nagyon sok jó produkciót
hallhattunk az idén is.
Köszönjük Domján Kálmánné Viktóriának, Ko
vács Ilonának és Zibák Istvánnénak, hogy ránk ál
dozták szombat délutánjukat, és elvállalták a
zsűrizés nem túl hálás feladatát.
Az idén 18 nevező, és 25 néző vett részt a ren
dezvényen.
Első helyezést értek el: Kovács Zsanett, Wenczel
Virág, Gulyás Jázmin, Bogdán Máté, Darvas Mirjam
Második helyezést értek el: Tüttő Zsombor,
Brassai Nóra, Jónás Angelika, Nyers Liza, Orsós
Rajmund
Harmadik helyezést értek el: Fülöp Fanni, Kovács
Roland, Bogdán Petra, Orsós Gábor, Horváth Nóra
Dicsérő oklevélben részesültek: Nyers Ro
mina, Ujj Imre, Gáspár Janka

Érdemes olvasni, hiszen az olvasás egy egy
kaland, melytől mindig többek leszünk. Jól
szórakozhatunk, a kikapcsolódás egyik legjobb
formája. Ezért várunk mindenkit szeretettel a
könyvtárba.
A 2015 évben Olvasódíjban részesült: Gu
lyás Jázmin és Brassai Nóra, Kissné Bejczi Éva
és Bende Lászlóné, ők voltak 2015 ben a bala
tonberényi könyvtár leghűségesebb olvasói.
Elsőként a legkisebbeket hallgathattuk meg a
versenyen, a szépkorúak képviseletében Ujj
Imre bácsi , zárta a megmérettetést.
Köszönjük a szülőknek, az óvó néniknek, a
dajkáknak és a pedagógusoknak hogy segítettek
a felkészülésben és elkísérték a gyermekeket.
A program támogatói: Balatonberényért
Egyesület, a Grund Gyermekszervezet, a Tu
risztikai Egyesület,az Ifjúsági Klub és Horváth
Péter alpolgármester úr,valamint a német ajkú
polgáraink, akiknek ezúton mondunk köszöne
tet a felajánlásokért.
Barjákné Martin Judit
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Ebzárlat és legeltetési tilalom
Tájékoztatom a lakosságot, és az ebtulajdonoso
kat, hogy Balatonkeresztúr, Balatonmária
fürdő és Balatonberény közigazgatgatási
területére

2016.április

Felhívás balatonberényi
ebtulajdonosok részére
EBÖSSZEÍRÁS
Az ebrendészeti feladatok ellátása kere
tében, valamint járványvédelmi okokból a
hivatal 2016. évben ebösszeírást tart.

a Marcali Járási Hivatal Járási Állategészségügyi
és Élelmiszerellenőrző Hivatal
Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölte
SO.05I/EAO/3633/2016. számú határozata
ni.
alapján
Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettség
nek egy kitöltött és visszaküldött nyomtat
2016. április 9től 2016. április 29ig
vánnyal tehetnek eleget. A dokumentumot
az
önkormányzat
honlapjáról
terjedő időtartamra ebzárlatot és legelte letölthetik
(www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/
tési tilalmat rendelt el.
Formanyomtatványok/ Ebtartás be illetve ki
jelentése dokumentum), vagy személyesen be
Az ebzárlat tartama alatt minden kutyát elzár szerezhetik a
Balatonkeresztúri
Közös
va vagy megkötve kell tartani.
Önkormányzati Hivatalban (8648 Balaton
keresztúr Ady Endre u. 52.) vagy Balatonke
Közös Önkormányzati Hivatal
Zárt udvarban a kutyák elzárását, illetőleg meg resztúri
Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Ba
kötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem
latonberény, Kossuth tér 1.) .
szökhetnek.
Ebet tartási helyéről csak pórázon vezet
ve és szájkosárral szabad kivinni.

A kitöltött ívet postai úton küldhetik
vissza a gazdák, vagy leadhatják szemé
lyesen a fenti címek egyikén 2016. április
30ig.

Balatonkeresztúr, 2016. március 31.
Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző kötelezettségének nem tesz eleget, azt az állatvé
delmi bírságról szóló rendelet alapján ebenként
30.000–90.000 forintig terjedő bírsággal bün
Tisztelt Horgászok!
tethető.
Értesítünk minden horgászt, hogy a Nemzet
közi Balatoni Pontyfogó Kupa ideje alatt
(2016.04.2404.30) korlátozott területen hor
gászhatnak Balatonberényben.
A Henger parknál, a Csicsergő szigeten
és a szigettől jobbra lévő kb. 60 m széles
sávban lehet szabadon horgászni, a többi
partszakasz kijelölt versenyterület.
Megértésüket köszönjük!
Településüzemeltetési Kft.

A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok
figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013.
január 1jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet
tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem
végezteti el, 45.000–135.000 forintig terjedő
bírsággal büntethető.
Balatonmáriafürdő, 2016. január 27.
Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző
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Óvodai beíratás

2016. április

Balatonberény hazavár

Ezzel a címszóval szervezzük a Balatonberény
ből Elszármazottak Találkozóját június 26án a
búcsú alkalmából. Köszönöm azon keveseknek,
akik a megjelent felhívásra az elszármazottak el
érhetőségét eljuttatták a hivatalba.
Megkeresésemre Kovács Ilona összeállított egy
címlistát, amely alapján Hugi, Zibák Istvánné
képviselő és Horváth Lászlóné gyűjtik a címeket.
Kedves Szülők!
Köszönöm szépen nekik az eddig végzett áldoza
tos munkát.
A Balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda
Terveink szerint 10 órakor várjuk a „volt beré
Csicsergő Tagóvodája Balatonberény
nyieket” a művelődési házban, némi frissítővel.
tájékoztatja a leendő óvodásokat
Itt a köszöntő után Kovács Ilona Fürdőkultúra
és szüleiket,hogy
című kiállítását tekinthetik meg, valamint Bala
az óvodába a beiratkozás:
tonberény rendszerváltás utáni fejlődéséből kap
nak ízelítőt. A Székelyparkban ünnepélyes
2016. április 21től  április 22ig lesz.
keretek közt felavatjuk a felújított Határcsárda
kaput. A találkozó emlékére ugyanitt fát ülte
A kicsiket a jelzett napokon
tünk. A Múltházat és a templomot még a délelőtt
folyamán tekinthetik meg az érdeklődők. Majd a
8.00 és 16.00 óra között
Bartókév alkalmából megemlékezünk a zene
szerzőről a mellszobránál. A parkolóban felállí
lehet beíratni.
tott sörsátorban szerény ebédre invitáljuk a
vendégeket. A közösen elfogyasztott ebéd után a
Kérjük, hozza magával:
búcsúi fakultatív programokból válogathatnak
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
vendégeink.
 a gyermek lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.
Kérem  a sikeres lebonyolítás érdekében  aki
bárkiről információval tud szolgálni, a következő
Ifiné Bodó Erzsébet elérhetőségek egyikén tegye meg:
tagintézményvezető
 polgarmester@tonline.hu
 85/ 377482 Beősze Ágotánál

Értesítés rendelés elmaradásáról
Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy 2016.04. 22én
ügyeletben való részvétel miatt a rendelés
elmarad.
Helyettesítő orvos:
dr. Darabont Ferenc
Balatonszentgyörgy,Berzsenyi D. u.82
Tel: 85/377036 vagy 06/209392941
Tisztelettel:
dr. Belina Csaba

Köszönettel:
Horváth László
polgármester
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A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyúj
tott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk
a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak
akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan
felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozód
junk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a
tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül
hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életve
szélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek for
rásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az
időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás
elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Er
dőtűzveszélyes időszakban országos szinten a
vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az er
dészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen akkor is tilos a
tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket
is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egy
re többen választanak szabadtéri programot és te
vékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet
kell fordítani a szabadban keletkező tüzek meg
előzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz,
különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek
keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A
károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogsza
tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűz
bálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában
gyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkor
mányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvé
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
delmi hatóság bírságot szabhat ki.
Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, il
letve a növénytermesztéssel összefüggésben ke
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kap
letkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése,
csolatos további információkért keresse fel a ka
kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény
tasztrófavédelem oldalait
egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése
(http://www.katasztrofavedelem.hu,
mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék
http://.....katasztrofavedelem.hu ), vagy a NÉ
égetését csak az adott település önkor
BIH Erdészeti Igazgatóság honlapját
mányzata engedélyezheti rendeletében, de
(www.erdotuz.hu).
égetni ebben az esetben is csak a rendelet
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoz
ben meghatározott helyen, napokon és
tató kisfilmjei a www.katasztrofavedelem.hu
módon szabad. Külterületi ingatlanok ese
oldalon tekinthetőek meg
tében, amennyiben az égetést jogszabály megen
gedi, előzetesen engedélyeztetni kell a
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). To
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.
vábbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön
Tel: 82/528990
történő sütésfőzés a tűz állandó felügyelete mel
www.somogy.katasztrofavedelem.hu,
lett.
email: somogy.titkarsag@katved.gov.hu
.
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Döntött a Képviselőtestület
2016.03.31.
A Képviselőtestület megismerte Dr. Belina
Csaba háziorvosnak a szolgálat 2015. évi tevé
kenységéről adott beszámolót, amit a testület el
fogadott.
A Képviselőtestület megismerte Lipicsné Sa
lamon Ágnes védőnőnek a szolgálat 2015. évi te
vékenységéről
adott
beszámolót.
A
képviselőtestület a beszámolót elfogadta, és
megköszönte munkáját.
A Képviselőtestület megismerte a PTKI bizott
ság részéről Megyeri Gyuláné bizottsági tag által a
civil szervezetek számláinak átvizsgálását, és érté
kelését. A bizottsági tag és a bizottság is rendben
találta az elszámolásokat, szakmai beszámolókat,
amelyeket elfogadásra javasolt a képviselőtestü
letnek. A jövőt illetően elhangzott a bizottság ülé
sén, hogy azt is figyelni, vizsgálni fogják, hogy
milyen más forrást vonnak be a civil szervezetek
működésükbe, pályáznake, és milyen mértékben.
Ismét felmerült az a felvetés, hogy azonos feladat
ra, közösségi célra több civil szervezet is létrejön.
A Képviselőtestület a beszámolót elfogadta.
A Képviselőtestület 2016. évi közbeszerzési
tervet készített utak, járdák felújítására. A köz
beszerzési tervben szereplő közbeszerzések le
folytatásához szükséges pénzügyi fedezet a
tervben szereplő beszerzési időponthoz igazodva
a 2016. évi költségvetésben illetve pályázati ke
retben rendelkezésre áll. Nyilvános dokumen
tumnak minősül  az Önkormányzat hivatalos
honlapján megtekinthető. Az Önkormányzat kö
teles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszer
zési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban közzétenni.
Horváth László polgármester
 Elmondja, hogy egy javaslat érkezett 10 ma
gánszemély aláírásával kitüntető cím adományo
zására.
 Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a pá
lyázatok előkészítését nem a DDRFÜ, hanem a
megyei önkormányzat fogja végezni, amely rövi
desen megküldi a szerződéstervezeteket.
 A Vízisport Egyesülettel a háromoldalú meg
állapodás egyeztetés alatt van.
 Bejelenti, hogy a Berény nevű települések ta
lálkozójára 2016. augusztus 13án Borsosberény
ben kerül sor, amelyre 8 fővel küldte meg a
küldöttség létszámát.

2016. április

 A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási
Társulás elnöke jelezte, hogy a társulás a 486 mil
lió Ft hitelt visszafizette, miután az ÁFA vissza
igénylés megérkezett. A PelsoKom már az új
Mercedes típusú gépjárművekkel végzi a települé
si hulladék és zöldhulladék gyűjtését. Ez utóbbi
munka az elmúlt napokban hiányosan teljesült.
 Az önkormányzat részéről ismét megerősí
tette az MNV Zrt felé azon szándékát, hogy a HM
üdülő hasznosítási célját módosítani szeretnék,
illetve igényli a Baranya megyei üdülő önkor
mányzatnak történő átadását.
 A DRV Zrtt felhívta, hogy az átemelők terü
letén levő óriásplakátok állapotát rendezze, illetve
a tulajdonviszonyoknak megfelelően járjon el a
jövőben.
 A testvértelepülési találkozó szervezésére a
pályázatot benyújtotta, azt a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt befogadta. Balatonszentgyörgy
Önkormányzata, mint gesztor szintén benyújtot
ta a településeket összekötő kerékpárút építésé
nek pályázati dokumentációját.
 Tárgyalások és egyeztetések folynak a Balaton
Fishing Kftvel a horgászturizmus fejlesztése érde
kében. Rácz Dávid a miniszterelnökség részéről
nagyon kedvező benyomásokat szerzett a község
partszakaszáról, amely az egyik legszebb és leg
gondozottabb horgászhelyek egyike a tó körül. A
Balaton Fishing Kftvel történő együttműködés
eredménye – az elő és utószezonban szervezett
külföldi fizetős horgászok révén – akár 1–1,5 millió
Ft bevételt is jelenthet majd a településnek.
 A bringapark megvalósításához az önkor
mányzat ingyen adja a területet. A létesítmény
turisztikai látványosság lesz, az ingyenes igénybe
vehető. A Balaton körül 23 ilyen kerékpáros att
rakciót terveznek a szövetség részéről.
 Az Erdért terület kapcsán elmondja, hogy a
napokban érkezett meg a Péberény cég naperő
mű építési engedélyezésével kapcsolatos szakha
tósági megkeresés. A korábbi szerződéssel
kapcsolatosan újabb információ nincs.
 Múltház fejlesztési koncepciójának összeállí
tása a pár évvel ezelőtt készített szakmai véle
ményt, a képviselők, bizottsági tagok által tett
javaslatokat figyelembe véve elkészült. A Múltház
teljes területe, épülete az önkormányzat tulajdo
na. A helytörténeti anyag feldolgozását, bemuta
tását szakember bevonásával kell megoldani. A
jövőt illetően a helyben élő művészek, alkotók be
mutatása is nagyon fontos. A koncepció csak a fő
irányokat határozza meg, az nem egy merev elkö
telezettséget jelent.
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A Képviselőtestület magának is határoz meg
határidőket, mely a dologi, tárgyi, személyi felté
telek és források biztosításának ütemtervét tar
talmazza. A településre érkező turisták számára a
nevezetességek mellett emléktárgyak – képeslap,
toll stb. – lehetőségét is kínálni kellene.
A Képviselőtestület a tulajdonában lévő vízi
közművekre vonatkozó, a DRV Zrt. által elkészí
tett vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő
vagyonleltárt elfogadta.
A Képviselőtestület az 1/1 tulajdonú Balaton
berény Dózsa György u. 61. sz. alatti 222 hrszú,
1582 m2 nagyságú kivett gazdasági épület, ud
var művelési ágú ingatlanát az ingatlanforgalmi
értékbecslés figyelembe vételével 2.900.000 Ft
vételárért, Zsoldos Gyuláné holtig tartó haszon
élvezeti jogával terhelve elidegeníti Dr. Farkas
József 8900 Zalaegerszeg Hegyközség u. 3. szám
alatti lakos részére

2016. április

 a balatonberényi állandó lakóhellyel rendel
kező, nappali tagozaton első diplomát szerző fő
iskolai és egyetemi hallgatók részére, kivéve azon
hallgatókat, akik a Bursa Hungarica Ösztöndíj
pályázat keretében önkormányzati támogatásban
részesülnek.
A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele: általános és középiskolai tanulók
esetében a tanulói jogviszonyt igazoló iskolaláto
gatási igazolás és a tankönyv árának megfizetését
igazoló bizonylat csatolása, lakcímigazolvány be
mutatása. A tankönyvtámogatás kifizetésé
nek feltétele főiskolai és egyetemi
hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazo
lás becsatolása, lakcímigazolvány bemutatása.
A tankönyvtámogatást a Balatonkeresztúri Kö
zös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Ki
rendeltségén lehet felvenni 2016. szeptember 1.
napjától október 30. napjáig. A határidő elmu
lasztása jogvesztő.

A bizottság a balatonszentgyörgyi Margaréta
Óvoda
által biztosított óvodai és iskolai teljes
A Képviselőtestület a balatonberényi 10. hrsz
u Petőfi u. 21. szám alatti ingatlan vételre történő összegű díjat fizető balatonberényi gyermekek
felajánlás kapott, a polgármester tárgyal a vételár esetében 2016. április 1. napjától 45 Ft hozzájá
rulást biztosít.
tekintetében.
A Képviselőtestület a 2019 hrszú, 2171 hrsz
ú, 564 hrszú, 196 hrszú ingatlanok esetében az
árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem
kíván élni.

Horváth László
polgármester

VÉRADÁS

A Képviselőtestület lakossági víz és csatorna
2016. március 25én a Vöröskereszt véradást
szolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a
szervezett.
Magyar Államkincstár felé.
A sikeres véradás nem jöhetett volna létre azok
A Képviselőtestületet tájékoztatja a lakossá nak az embereknek a segítsége nélkül, akik anyagi
got, hogy a Szociális, Egészségügyi, Kulturális és ellenszolgáltatás nélkül, idejüket feláldozva eljöt
Oktatási Bizottság a tankönyvtámogatások tekin tek vért adni, hogy segítsenek az arra rászorulók
tetében úgy döntött, hogy 8.000 Ft/fő tankönyv nak.
Köszönjük önzetlenségüket! Külön köszönjük
támogatás állapít meg a 2016/17. oktatási évre
jövedelemre tekintet nélkül:
Bende Lászlónak, aki immár ötvenszeres vér
 a balatonberényi állandó lakóhellyel ren adónk!
delkező, és a balatonszentgyörgyi Dobó István
Általános Iskola azon tanulói részére, akik teljes
„Mi ez a pár csepp vér?
összegű, vagy normatív támogatásban részesül
Neked szinte semmi!
nek,
De másnak e néhány csepp az életét jelenti.”
 az állandó lakóhellyel rendelkező, és
/Náhóczki János: Ember vagy/
nem a balatonszentgyörgyi általános isko
lai tanulók részére
Tisztelettel:
 a balatonberényi állandó lakóhellyel ren
Vöröskereszt Vezetősége
delkező nappali tagozatos középiskolai ta
nulók részére
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Lakossági felhívás

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi
fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma
a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó la
kóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő
tüzelőanyag használata és a kémények karban
tartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése
érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik
el a háztartási hulladékot, mely azonban nem
csak jogszabályba ütközik, de környezetszennye
ző, egészségkárosító és a kéményekben életve
szélyes állapotot is előidézhet.

2016. április

zelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletke
zett égéstermék emberi szervezetbe jutása légző
szervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a
rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehéz
fémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket,
elpusztítja az agysejteket, tüdő és májkárosodást
okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak vissza
vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtés
ként kandallókat. Szilárd és olaj tüzelőanyagok
használata során korom és kátránylerakódás
képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüze
lőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakó
dás mértékét, mely az égéstermékelvezető belső
keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény
leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz
magában: a tüzelőberendezés nem kap elég leve
gőutánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás
alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelő
berendezésen keresztül visszaáramlik a lakótér
be, füst, illetve szénmonoxidmérgezést okozva
ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és
kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy
külső és belső hőmérséklet különbség hatására
belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A ké
mény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló
lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület
éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezeté
ben lévő bútorzatra.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő vé
delméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rende
let tiltja, a rendelet alapján háztartási
tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és
veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fa
hulladék égethető el. Az előírások megsértőivel
A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a
szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít
megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal
és bírságot szabhat ki.
nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, ká
rosítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi ja
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom,
vakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a
hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennye
mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan
zés, a szénmonoxidmérgezés és a kéménytüzek
kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új
elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőbe
mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe
rendezésének megfelelő tüzelőanyagot használ
jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, nö
jon, és biztosítsa a kéményseprők részre a
vényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anya
kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!
gokat lélegzik be a környezetében élő emberek is.
A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alap
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
anyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal ke
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Kirándulás Erdélybe
A Balatonszentgyörgyi Dobó István
Általános Iskola alapítványa, az Is
kolaszék a Gyermekekért Alapít
vány 2 millió Ftot nyert az Emberi
Erőforrások Minisztériuma pályá
zatán, mely lehetőséget teremtett
arra, hogy az évek óta iskolánkban
nyaraló marosvásárhelyieket meg
látogassuk, kirándulást szervezzünk
Erdélybe.
2016. március 12én 40 tanulóval és
9 felnőttel indultunk útnak. Az ott
töltött 5 nap alatt sokat kirándul
tunk. A programok változatossága,
az előkelő, kényelmes szálloda sok élményt jelen
tett a kirándulás résztvevőinek. Különös élmény
volt számunkra, hogy Romániában részt vehet
tünk az 1848/49es szabadságharc ünnepi meg
emlékezésén. Március 15én kokárdával fel
díszítve mentünk a marosvásárhelyi városi ün
nepségre, ahol együtt koszorúztunk a helyi ma
gyarokkal. Este a dicsőszentmártoni néptánc
együttes bemutatóját csodálhattuk meg a kirán
duláson résztvevő néptáncosok nem kis örömére.
A helyi kirándulások Erdély természeti szépségé
nek, történelmi múltunk helyszíneinek, íróink,
költőink életének megismerését tette lehetővé.
Azt hiszem, egy pedagógusnak nincs annál na
gyobb élmény, mint megismertetni tanítványait a
helyszínen azzal a tananyaggal, amit a tanköny
vekben tanít. Ez a tanulmányi kirándulás erre
adott lehetőséget. Találkozhattunk Szent László
király, Mátyás király, a nagy matematikus Bolyai
család, Petőfi Sándor, Arany János emlékével.
Megcsodálhattunk egy sóbányát, ami az idegen
vezetőnk szerint most inkább „aranybánya” a lá
togatottságát, pénzbevételét illetően. Voltunk egy
csodálatos cseppkőbarlangban és gyönyörköd
hettünk a régi, magyar történelmi városok szép
ségében. Kirándulásunk során szimpatikus,
segítőkész emberekkel találkoztunk, és büszkén

hallgattuk a tanítványaink dicséretét, mert min
denhol kulturáltan viselkedtek. Biztos vagyok
abban, hogy a gyerekek egy életre szóló élmény
hez jutottak.
A pályázaton nyert pénz természetesen nem lett
volna elég a költségekre, ezért köszönjük az ön
kormányzat és a helyi vállalkozók anyagi támo
gatását.
Balatonszentgyörgy, 2016. március 23.
Ottné Bene Teréz
Az Iskolaszék a Gyermekekért Alapítvány elnöke

25 év a közrend védelmében
Kiss Ferencet, a Polgárőr Egyesület leköszönő
vezetőjét köszöntötték Balatonberény Község
Önkormányzata nevében a 25 éves munkája el
ismeréseként március 15én a Művelődési Ház
ban. Majd április 1én a Polgárőr Érdemkereszt
arany fokozatát vehette át Dr. Túrós András
dandártábornoktól, az OPSZ elnökétől Buda
pesten, a Teve utcai központjukban.
A szerkesztőség nevében innen is gratulálunk
neki!
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Közösen többre juthatunk 
Balatonberénnyel bővült a
Balatonmáriafürdő  Balatonkeresztúr
TDM szervezet
A tárgyalások lezárulása után Balatonberénnyel
bővült a Balatonmáriafürdő  Balatonkeresztúri
Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet.
A három településnek jó esélye van egy kiváló
nyári szezonra, mely akkor lehet igazán sikeres,
ha egyre több magánszállás és vendéglátóhely
csatlakozik a közös TDM szervezethez.
A belépés azért is fontos, mert a tagok turiszti
kai kínálata  kiadó házak, szolgáltató üzletek 
megjelennek az egyesület honlapján, valamint a
településen kihelyezett térképes és útbaigazító
táblákon (ezek még ebben az esztendőben bala
tonmáriafürdői és balatonkeresztúri mintára el
készülnek Balatonberényben is).

Érintőképernyős információs tábla

Az egyesület pályázatot is nyújtott be, ennek si
kere esetén további fejlesztéseket tervezünk.
Mindenkit arra biztatunk, hogy tekintse meg az
alapszabályt honlapunkon (http://www.csaladiba
laton.hu/), töltse ki a belépési nyilatkozatot, és jut
tassa el az egyesülethez, hogy a közös munka
eredményeként egy sikeres 2016os szezonról szá
molhassunk majd be.
További információ és jelentkezés:
Horváth Anita turisztikai menedzser és elnök

Útbaigazító tábla

Tel,: 0630/8358856

Balatonberényben a nyáron turisztikai infor Email: bmbkte@gmail.com
mációs irodát nyitunk, érintőképernyős infor
mációs táblát (touch info) helyezünk ki, továbbá Tagdíjak:
a szőlőhegy balatonkeresztúri oldalán lévő túra Magánszálláshely: 5.000 Ft/év
útvonalakat meghosszabbítjuk Balatonberényig.

Vállalkozások: 13.000 Ft/év
Egyéb (pl:egyesület, zenekar stb.) : 10.000 Ft/év
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A hőszivattyúk felhasználási
lehetőségei

2016. április

A hőszivattyú üzemmódjai

A hőszivattyú üzemmódjait a következő cso
portokba
sorolva lehet megkülönböztetni:
A hőszivattyú fő felhasználási területei a fűtés,
• Monovalens üzemmód
a hűtés valamint a melegvíz előállítás.
• Monoenergetikus üzemmód
• Fűtés: Elsősorban az alacsony hőmérsékletű • Bivalens, alternatív üzemmód
fűtési módok alkalmasak hőszivattyúval történő • Bivalens, párhuzamos üzemmód
felhasználásra, mert annál nagyobb a rendszer
Monovalens üzemmód:
hatékonysága, minél kisebb a fűtési előremenő
A hőszivattyú az egyetlen hőtermelő a fűtési
vízhőmérséklet. Padló, fal és mennyezetfűtés
rendszer
és a melegvíz készítés számára. A rend
jöhet számításba, ahol a nagy hőleadó felület
szer tervezése során a hőforrást egész éves
miatt már 35 °C vízhőmérséklet is elegendő.
• Hűtés: A hőszivattyút különösen előnyös ak üzemre kell kialakítani.
kor alkalmazni, amikor az épület hűtését is meg
akarjuk oldani. A folyamat megfordításával a fű
tésnél hőforrásként használt közegnek adja át a
helyiségekből elvont hőt.
• Melegvíz előállítás: A hőszivattyú használati
melegvíz készítésére is alkalmas, az előállítható
melegvíz hőmérséklete 60°C lehet.
Megvizsgálva egyes folyamatok hőigényét, a
geotermikus energia hasznosítási köre is meg
határozható:
▪ 20 °C Haltenyésztés
▪ 30 °C Uszodafűtés, biolebontás, erjesztés
▪ 40 °C Talajmelegítés
▪ 50 °C Gombatermesztés, balneológia
▪ 60 °C Állattenyésztés, üvegházak lég és me
legágyfűtése
▪ 70 °C Alacsony hőmérsékletű hűtés
▪ 80 °C Fűtés, üvegházak légfűtése
▪ 90 °C Intenzív jégtelenítés, raktározott hal szá
rítása
▪ 100 °C Szerves anyagok szárítása, tengeri mo
szatok, zöldségek, szénaszárítás, gyapjú mosás és
szárítás
▪ 110 °C Hűtés, cementlapok szárítása
▪ 120 °C Desztillálás, összetett párologtatás
▪ 130 °C Bepárlás a cukorfinomításban, sók ext
rakciója, sűrítés, kristályosítás
▪ 140 °C Mezőgazdasági termékek szárítása,
konzerválás
▪ 150 °C Timföldgyártás Bayer módszerrel
▪ 160 °C Halhús és fűrészáru szárítás
▪ 180 °C Magas koncentrációjú vegyületek be
párlása, ammónia abszorpcióval történő hűtés,
diatómaföld szárítás.
A fenti adatokból látható, a hőszivattyúk alkal
mazhatóságának szűk köre, a hőszigetelés és a
hővisszanyerés fontossága.

1. ábra Movalens üzemmód
Monoenergikus üzemmód
A hőellátás két hőtermelővel valósul meg, me
lyek ugyanazzal az energiahordozóval működnek.
A hőszivattyú elektromos kiegészítő fűtéssel van
ellátva a csúcsterhelések lefedésére. Az elektromos
kiegészítő fűtés a hasznosító rendszer fűtési elő
remenőjébe van beépítve, működését pedig a hő
szivattyú vezérlése szabályozza. Jól méretezett
rendszer esetén a teljes hőigény maximum 15%át
fedheti le az elektromos kiegészítő fűtés.

2. ábra Monoenergikus üzemmód
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Bivalens, alternatív üzemmód
A hőszivattyú mellett egy második hőtermelő,
másik energiahordozóval van telepítve a teljes hő
igény lefedéséhez. Ilyenkor a hőszivattyú csak az
úgynevezett bivalens pontig dolgozik (pl. 0 °C külső
léghőmérséklet), hogy alacsonyabb külső léghő
mérsékletek mellett a hőellátás a második hőter
melőn biztosítható legyen (pl. gázkazán). Ennek az
üzemmódnak a leggyakoribb felhasználási területe
a magas előremenő hőmérsékletekkel működő hő
hasznosító rendszerek, ahol a hőszivattyú az éves
fűtési üzem közel 6070%át képes lefedni (Közép
Európa jelenlegi hőmérsékleti viszonyai mellett).

2016. április

Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Május 34. (keddszerda) 19.00
Felnőtt bérletes előadások
Örkény István
KULCSKERESŐK
színdarab
Veszprémi Petőfi Színház
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft
Május 91011. (hétfőkeddszerda)
Gyermek bérletes előadások
Topolcsányi Laura
A SZEMÉTHEGYEN TÚL
zenés mesejáték
Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
Jegyár: 1.000 Ft
Május 18. (szerda) 18.00
Bérleten kívüli színházi előadás
Kocsák TiborSomogyi SzilárdMiklós Tibor
ABIGÉL
musical Szabó Magda regénye alapjánBánfalvy Stúdió
Jegyár: 2.000 Ft (diák), 2.500 Ft (felnőtt)
Hangversenyek, KONCERTEK

3. ábra Bivalens, alternatív üzemmód
Bivalens, párhuzamos üzemmód
A hőszivattyú mellett egy második hőtermelő
egy másik energiahordozóval van telepítve a teljes
hőigény lefedéséhez. Egy meghatározott külső
léghőmérséklet alatt a másik hőtermelő is bekap
csolódik a hőigény lefedéséhez. Az üzemmód fel
tétele, hogy a hőszivattyú a legalacsonyabb külső
hőmérséklet mellett is üzemben tud maradni.

Május 8. (vasárnap) 17.00
Balaton Színház, színházterem
ALMA EGYÜTTES  GYERMEKKONCERT
Jegyár: 2.000 Ft
Egyéb programok
Április 2123. (csütörtök  szombat)
Több helyszínen
HELIKONI ÜNNEPSÉGEK
A dunántúli középiskolás korosztály legnagyobb
művészeti seregszemléje.
Április 23. (szombat)
Keszthely, Fő tér
DIXIELAND FESZTIVÁL
17.00: VONYARCDIXIE
18.30: HAPPY DIXIELAND BAND
Április 28. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
BELÜL SEMMI  DUMASZÍNHÁZ
Kőhalmi  Mogács Janklovics és Szomszédnéni
Produkciós Iroda
Jegyár: 3.100 Ft

4. ábra Bivalens, párhuzamos üzemmód
Varga Zsolt
környezetmérnök
Forrás: Egyetemi teammunka

Május 6. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
SWING ’N’ ROLL
táncos előadás
Jegyár: 3.900, 4.900, 5.900 Ft
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Keszthelyi programok
Május 12. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem
OPERETT GÁLA
Orfeum Vándorszínpad
Jegyár: 2.500 és 2.900 Ft
KESZTHELYI SZEZONNYITÓ
Április 30. (szombat)
Keszthely, Balatonpart
15.00 : NÉPEK JÁTÉKAI – STRATÉGIAI
TÁBLÁS JÁTÉKOK TUDOR JÁTÉK
16.00: GKMK JAZZBALETT CSOPORTJAINAK
BEMUTATÓJA
17.00: KALIMPA SZÍNHÁZ: AZ ÉGIGÉRŐ FA 
MESEKONCERT
19.00: AGÁRDI SZILVIA MŰSORA
20.00: MAGASHEGYI UNDERGROUND
Május 1. (vasárnap)
Keszthely, Balatonpart
15.00: VARÁZSHANGOK JÁTSZÓHÁZ
16.30: BOOMBATUCADA DOBEGYÜTTES
17.00: RUTKAI BORI BAND
GYERMEKKONCERT: PIZSAMÁTOR
19.00: MAJSAI GÁBOR ELŐADÓMŰVÉSZ
MŰSORA
20.00: CSERHÁTI ZSUZSA ÉS MÁTÉ PÉTER
EMLÉKEST
Előadják: Koós Réka  Auth Csilla  Danics Dóra 
Niki Amaruq  Szokodi Zoltán Zene: Mistral Band
,

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Április 29. (péntek) 16.30
Családbarát – Kertbarát Kör
A KULLANCS: JOBB FÉLNI, MINT MEGIJEDNI
Előadók: dr. Hertelendy László háziorvos, minőségügyi
szakfőorvos és dr. Lampérth Melitta főorvos
Május 6. (péntek) 18.00
"Nyitott szemmel"
„HOL VAGYON A VAGYON?”
Előadó: Bogár László
Május 7. (szombat) 19.00
"Lélektani esték"
KIÉGÉS NÉLKÜL – HOGYAN TARTSUK
ÉBREN A SZENVEDÉLY TÜZÉT
Előadó: Pál Ferenc atya, mentálhigiénés
szakember
Jegyár: 2.000 Ft
Jegyiroda:
Keszthely, Fő tér 3. Tel.: 83/515232
Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitvatartás:
hétfőcsütörtök: 12.0017.00
péntek: 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

2016. április

Labdarúgás
Gyengén kezdte a szezont csapatunk, ám sze
rencsére az utóbbi két fordulóban már hat pont
nak örülhettek a berényi szurkolók. Hab a tortán,
hogy a Magyar Kupa megyei fordulójából is to
vábbjutottunk, ráadásul a megyei I. osztályú Ka
rádot sikerült búcsúztatni. Személyi változás is
történt a csapatnál: a vezetőedzői feladatkört
Nyári Tibor vette át, Viszti Zoltán szakosztályve
zetőként segíti az együttest a jövőben.
Eredmények:
BUZSÁK KSEBALATONBERÉNYI SE 4  1
(U19: 0:4)
BALATONBERÉNYI SEÖREGLAKI MEDOSZ
SE 1  1 (U19: 2:2)
KÉTHELYI SEBALATONBERÉNYI SE 1  0
(U19: 6:2)
BALATONBERÉNYI SEZAMÁRDI PETŐFI SE
3  0 U19: 0:2)
HALKERSZŐLŐSGYÖRÖK KSEBALATONBE
RÉNYI SE 2  5 (U19: 0:11)
A következő fordulók programja:
20160417 16:30
BALATONBERÉNYI SE  BALATONFÖLDVÁRI SE
20160424 17:00
BALATONSZENTGYÖRGYBALATONBERÉNYI SE
20160410 16:00
HALKERSZŐLŐSGYÖRÖKKSEBALATONBERÉNYISE
20160508 17:00
TABI VÁROSI SCBALATONBERÉNYI SE
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:
2016. május 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt
lehetőség szerint szíveskedjenek betartani. A ha
táridőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos
nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a májusi
számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a sa
ját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek fel
tüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is
megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

