BALATONBERÉNY KÖZSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA
XI.évf., 2.szám 2017. február

A magyar kultúra napját ünnepeltük
Január 21én délután 3 óra. A művelődési ház
nézőterén feszült várakozás, hogy megkezdődjön
az ünnepi műsor.
A megjelenteket Varga Zsolt köszöntötte, majd
az egybegyűltek együtt elénekelték a Himnuszt C.
Tóth Zoltán orgonakíséretében.
Miután mindenki elhelyezkedett székében, Ifj.
Horváth László osztotta meg gondolatait, a helyi
értéktár összeállítása kapcsán átélt tapasztalatait.
Elmondása alapján Balatonberény kulturális
öröksége nagy és sokszínű. Ezt az örökséget kell
továbbvinni és megőrizni az utókor számára. A
jelen kulturális „képződményeit” ápolni ,és aki
sokat tesz a közösségért, azt megbecsülni.
A beszéd után a Salve Regina egyházi kórus dalcsokrát hallgathatta a nagyérdemű, többek kö
zött Bárdos Lajos, Bartók Béla műveket is. C Tóth Zoltán, a kórus vezetője az egyik éneket, mely ima
is egyben, felajánlotta az Olaszországban buszbalesetet szenvedettek emlékére, kérve a Jóisten segít
ségét.
Az énekkar levonulását követően Kósiné Koczkás Magdolna és kis tanítványa, Bán Gyöngy Beá
ta csodálatos hegedűjátékában gyönyörködhettünk. Itt meg kell említeni, hogy Bán Gyöngy Beáta a
novemberben Galántán megrendezett Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűversenyen ezüst oklevelet
szerzett.
Folytatás a 6. oldalon.

III. Jeges Sokadalom

Fotó: www.balatontipp.hu

Rendkívül jól sikerült január 22én, vasárnap
délután immár harmadik alkalommal megrende
zett Jeges Sokadalom Balatonberényben. A prog
ramok 13 órától kezdődtek, a szervezők
különböző játékokkal, hokimeccsel valamint for
ralt borral és teával várták a résztvevőket, akik
szép számmal képviseltették magukat a rendez
vényen. A gyerekek közül, aki tudott, korcsolyát
húzott, és bekapcsolódott a sorversenyekbe, az
egészen kicsiket pedig szánkón húzták a szülők a
jégen. A felnőttek közül is sokan hódoltak a jeges
téli sportnak, de sokan voltak azok is, akik csak
egy jót beszélgetni, iszogatni jöttek le a partra.
www.balatonbereny.hu
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Felhívás elismerés
adományozására

2017. február

Értesítés
rendelés elmaradásáról

Tisztelt Betegeim!
A díszpolgári cím, valamint a „Balaton
berényért” Emlékérem alapításáról és ado
Értesítem Önöket, hogy február 20án
mányozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28. )
hétfőn és 24én pénteken a rendelés elmarad.
önkormányzati rendelet értelmében évente egy
Helyettesem ezen a napon Dr. Darabont
díszpolgári és három „Balatonberényért” Emlék Ferenc lesz.
érem adományozható, melyet nemzeti ünnep ke
Tisztelettel:
retében a polgármester ad át. Az elismerésre
Dr. Belina Csaba
érdemes személy elhalálozása esetén a posztu
háziorvos
musz kitüntetés is adományozható.
Az elismerések adományozásra minden
év március 30ig tehetnek javaslatot:
 a polgármester,
 a jegyző,
 a képviselők,
 a képviselőtestület bizottságainak tagjai,
 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesüle
tek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,
 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.

Kedves Balatonberényi Lakosok!
Tisztelt Betegeink!

A rendeléseken előzetes bejelentkezés alapján
dolgozunk (kivétel sürgős rosszullét). Bejelent
kezni lehet reggel 7.308.30 között, (kedden és
csütörtökön 7.308.15 között a Vörsi rendelés mi
att) valamint minden délután 1213 óra között.
Rendelési időben a betegellátás zavar
talansága érdekében csak sürgős esetben
telefonáljanak az alábbi mobilszámra: 06
30/1901644.
Megértésüket köszönjük.
Dr. Belina Csaba
háziorvos
A képviselőtestület az elismerések odaítélésé
ről a jelenlevő képviselőtestületi tagok kéthar
IMPRESSZUM
madának, de legalább a megválasztott képviselők
több mint a felének szavazatával dönt.
Kiadja: Balatonberényért Egyesület
Kérem, hogy javaslataikat indokolással
együtt tegyék meg legkésőbb 2017. márci
us 30. napjáig.
A javaslatokat Balatonberény Község Ön
kormányzata 8649 Balatonberény Kossuth
tér 1. címre, vagy a polgarmester@balaton
bereny.hu email címre küldhetik.
Balatonberény, 2017. január 3.
Tisztelettel:
Horváth László sk.
polgármester

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett
Következő szám lapzártája:
2017. március 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 márciusi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írá
sukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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Számlázási rend változás
a DRV Zrtnél

2017. február

Közmeghallgatást tartott a
Balatonberényi Önkormányzat
Képviselőtestülete

Tisztelt Lakosság!
A több magyarországi víziközműszolgáltató
mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is
kéthavi számlázásra változtatja számlázási rend
jét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági
felhasználóknál 2017 év elejétől.

Február 10én pénteken 18 órától közmeghall
gatást tartott a Balatonberényi Önkormányzat
Képviselőtestülete a művélődési házban.

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésé
nek oka, hogy a számlázás ritkításával megtaka
rított

költségeket

a

szolgáltatás

folyamatos

fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges
ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szenny

Elsőként Horváth László polgármester tájékoz
tatta a lakosságot a 1238/23 hrszú terület hasz
nosításának tervéről, az önkormányzat 2016os

vízelvezetés és  tisztítás zavartalanságának fo gazdálkodásáról, valamint a 2017es költségvetés
tervezetéről.
lyamatos biztosítása érdekében.
Felmerülő kérdés esetén önkormányzati refe
rens munkatársaim állnak rendelkezésükre!

Ezt követően Horváth Péter alpolgármester vette
át a szót, aki a tavalyi év turisztikai bevételeiről és
eredményeiről tartott prezentációt, és szót ejtett az

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
Tisztelettel:
Csorba Tibor
Önkormányzati csoportvezető

idei tervekről is.
Végül pedig a jelenlevők kérdéseire került sor,
ahol említésre került többek között a járdák fel

Önkormányzati és Kommunikációs Osztály

újítása, a Bokrosi út eleji közvilágítás, a hegyi

8600 Siófok, Tanácsház utca 7., Pf.: 59.

utak, valamint a községben lévő, jelenleg nem

Tel.: (84) 501077; Fax: (84) 501266; Mobil: működő üdülők helyzete.
(30) 9010304
http://www.drv.hu

www.balatonbereny.hu
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Döntött a Képviselőtestület
2017.01.24.
Horváth László polgármester
A 2016. decemberi ülésen ismertette annak le
hetőségét, hogy az önkormányzat részéről a vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapve
tő szolgáltatásainak fejlesztésére  Külterületi he
lyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő és munkagépek beszerzése VP6
7.2.17.4.1.216 pályázaton részt vehet. Az önkor
mányzat gazdasági társasága településüzemelte
tési feladatainak ellátásához szükséges erőgépre
javasolja, hogy a pályázaton az önkormányzat ve
gyen részt.
A pályázat keretében a mellékelt költségvetés
szerinti gép, és tartozékok kerülnének beszerzés
re, melynek bruttó költsége 10.586.720 Ft,
amelynek önrésze bruttó 1.588.088 Ft. A pályá
zat benyújtásának határideje első szakasza 2017.
február 6.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumen
tumokat összeállították, amelyhez még a képvise
lőtestület döntésére van szükség.
 A Képviselő testület a „VP67.2.17.4.1.216
–Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkor
mányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartáshoz szükséges erő és munkagépek
beszerzése” című pályázaton történő indulás
mellett dönt.
 A projekt címe: Utak kezeléséhez, állapotja
vításához, karbantartáshoz szükséges erő és
munkagépek beszerzése Balatonberényben.
 A projekt megvalósítási helyszínének pontos
címei: Balatonberény Táncsics M. u. 3.
 A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi
számai: Balatonberény 417 hrsz.
 A projekt összes költsége: 10.586.720 Ft
 A projekt elszámolható költsége: 10.586.720 Ft
 A projekt teljes költségére vonatkozó önkor
mányzati önerő (saját forrás): 1.588.008 Ft
 A támogatási kérelem benyújtásakor az igé
nyelt támogatás összege: 8.998.712 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő
összegét 2017. évi költségvetésében elkülöníti.

2017. február

Döntött a Képviselőtestület
2017.01.26.
Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében tájékoztatást adott ar
ról, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a kormány
határozata értelmében a továbbiakban nem ad át
az önkormányzatok tulajdonába állami ingatlant
térítésmentesen– így az általunk visszaigényelt
Balatonberény 40 hrsz. ingatlant (Baranya me
gyei üdülő) sem  annak hasznosítását más mó
don fogja megkísérelni.
A Képviselőtestület a lejárt határidejű határo
zatok végrehajtásáról adott jelentést, és a két
ülés közötti eseményekről, valamint a települési
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet
alapján átruházott hatáskörben hozott döntések
ről adott polgármesteri tájékoztatást elfogadta.
 A Képviselőtestület Horváth Zoltán István
képviselő tekintetében megállapítja, hogy a KO
MA nyilvántartásban szerepel.
 A Képviselőtestület az önkormányzat 2017.
évi rendezvényterv koncepcióját elfogadta. A
végleges tervet a február havi ülésén tárgyalja.
 A Képviselőtestület a Balatonberény közigaz
gatási területén bejegyzett és működő civil szer
vezetek részére pályázati felhívást tett közzé 2017.
évi támogatási kérelmek benyújtásával kapcso
latban, a pályázati kiírás a honlapon és a hirdető
táblákon is kihelyezésre került, illetve a civil szer
vezetek vezetőit külön is értesítették.
 A Képviselőtestület Horváth László polgármes
ter 2017. évi szabadságolási ütemtervét elfogadta.
 A Képviselőtestület a Pénzügyi, Településfej
lesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bi
zottság 2016. évi munkájáról adott beszámolót
elfogadta.
 A Képviselőtestület a Szociális, Egészségügyi,
Kulturális és Oktatási Bizottság 2016. évi munká
járól adott beszámolót elfogadta.
 A Képviselőtestület a közszolgálati tisztség
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §
ában foglalt jogkörében eljárva a Balatonke
resztúri
Közös
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői vonatkozásában a 2017. évi telje
sítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célokat állapította meg.
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2017. február

gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet módosítását elfogadta. A támogatás lénye
ge, hogy a temetési támogatásokra a jövőben to
vábbra is a jövedelmi határok figyelembe vételével
állapítható meg 15.000 és 30.000 Ft összegben, a
következők szerint:
 30.000 Ft összegű temetési támogatásra jo
gosult az a személy, akinek a családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 300 %át, 85.500 Ft egyedülálló személy
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %át. 114.000 Ft
 15.000 Ft összegű temetési támogatásra jo
gosult az a személy, akinek a családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek 300 %át, egyedülálló személy esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek 400 %át. A rendelkezéseket a 2017. március
1. után benyújtott kérelmek tekintetében kell al
kalmazni.

1. Az önkormányzati működést érintő változá
sokhoz kapcsolódóan a feladatellátás folyamatai
nak felülvizsgálata.
2. Ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél elé
gedettséget javító ügyintézés kiemelt feladat a
szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése ér
dekében.
3. A jogszabályi háttér folyamatos változása, a
kihirdetésre kerülő új jogszabályok figyelemmel
kísérésével a köztisztviselőknek folyamatosan
bővíteniük kell a szakmai ismereteiket.
4. A közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos
jogszabályi, más szervezési változásokról a pol
gárok széleskörű tájékoztatása.
5. Az ASP rendszerrel kapcsolatos feladatok,
ismeretek érintettek részéről történő elsajátítása,
alkalmazása.
6. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti fe
lülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, s
megjelentetése a legrövidebb időn belül. Az azok
ban foglaltak betartása érdekében a megfelelő in
 A Képviselőtestület a Településfejlesztési
tézkedések megtétele.
7. Nyertes pályázat esetén a közös hivatal szék Nonprofit Kft. részére ajánlja, hogy a Balatonbe
helyének felújítása során a zökkenőmentes mun rény József Attila u. 23. szám alatti önkormány
zati
lakás
bérlőjének
bérleti
szerződés
kavégzés, ügyfélfogadás megszervezése.
módosításával 2017. január 1. napjától december
A Képviselőtestület Horváth László főállású 31. napjáig Bogdán István Balatonberény József
polgármester illetményét 2017. január 1. napjától A. u. 23. szám alatti lakost jelölje. A bérleti szer
kezdődően az Mötv,. 71.§ (4) b.) pontja alapján ződésben az ingatlanon keletkezett vízdíj tartozás
398.900 Ftban, költségtérítését az Mötv. 71. § kifizetésére a jogviszony ideje alatt a bérlőnek
(6) bekezdésére tekintettel havi bruttó 59.800 Ft kötelezettséget kell vállalnia.
ban állapítja meg.
Horváth Péter alpolgármester
Az extrém időjárás kapcsán a település közte
 A Képviselőtestület Balatonkeresztúr Község ön
kormányzata kérelmére, melyben a gyermekétkezte rületeinek hóeltakarítása miatt az elmúlt napok
tés kapcsán a balatonberényi gyermekeknek a ban több jelzés, facebook bejegyzés volt. A maga
balatonkeresztúri önkormányzati konyhán igénybe részéről is az első megjegyzések, tapasztalatok
vett étkezéséhez 2016. év vonatkozásában 252.183 Ft alapján lesújtó véleménnyel volt, de a Kft. ügyve
zetőjével történt személyes beszélgetés után más
étkezési költség hozzájárulást  megfizeti.
szemszögből is átértékelte gondolatait, hozzáál
 A Képviselőtestület megismerte a 2017. évi lását. A Településüzemeltetési Kft. mindent meg
költségvetés tervezetét a pályázati lehetőségek, tett a rendelkezésére álló eszközökkel a helyzet
döntések, további javaslatok alapján II. forduló megoldásáért.
A település utcáiban, ahol az ingatlanok ebben
ban dönt a végleges költségvetésről február havi
az időszakban lakatlanok, sajnos a járdák eltaka
ülésén.
rítása nem történt meg, vagy már nem lehetett a
 A Képviselőtestület a települési támogatások lefagyott hóval, jéggel mit kezdeni. De sajnos
ról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és több helyi lakos sem tett meg mindent azért,
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Döntött a Képviselőtestület
2017.01.26.
hogy ingatlana előtt a járdafelület síkosságtól
mentes legyen.
Elsősorban az idős, nehezen közlekedő lakosok
számára jelentett komoly gondot a közlekedés az
ilyen járdaszakaszokon. Az utcabeliek, a szomszé
dok fogtak össze, hogy az idős lakótársaiknak se
gítsenek a közlekedésben, a bevásárlás, vagy
orvoshoz jutás miatt. Nagyon jó ötletnek tartja –
amely a PTKI Bizottság ülésén elhangzott – hogy
a képviselők gyalog járják végig a települést, mert
sok tapasztalásra tehetnek így szert.
Köszönetet mondott a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett nívós rendezvényért a Bala
tonberényért Egyesületnek, a színdarabban sze
replőknek, szervezőknek.
Köszönetet mondott a hétvégi Jeges Sokada
lom Balatonparti rendezvény szervezőinek, ön
kénteseinek, akik egy vidám hétvégét szerveztek.
Köszönetet mondott a helyi polgárőr egyesület
nek, aki egy személy eltűnése kapcsán azonnal a
helyszínen voltak, és a keresésben segítettek.
Bejelentette, hogy a település honlapján működik
a web kamera is.

2017.február

A magyar kultúra napját
ünnepeltük

Folytatás a címlapról.
A közönség szórakoztatását továbbiakban egy
színdarabbal folytatta a helyiekből verbuválódott
amatőr színtársulat, akik Nóti Károly Lélekido
már című bohózatát adták elő.
Szereplők:
Vágóné: Bató Bernadett
Vágó: Varga Zsolt János
Zsindely: Horváth László
Salgó: Gazda Tamás
Dr. Szegő: Kovácsné Kardos Andrea
Táncosnő: Kovácsné Végh Diána
A délután fénypontját a várva várt Vörös Jó
zsefdíj átadása jelentette. Toronyi Zsolt, a Bala
tonberényért
Egyesület
elnöke
Kenéz
László „Művész Laci”nak adta át a megtisztelő
oklevelet és kerámia plakettet. A művész úr
munkáiból a házasságkötő teremben egy kis kiál
lítást is megcsodálhattak a jelenlévők. A tárlat
egyébként még két hétig látogatható. A kiállítás
megnyitását és a művész köszöntését egy állófo
gadás keretében próbálta a Művelődési Ház és a
Balatonberényért Egyesület még nívósabba tenni.
Köszönjük mindenkinek, akik megtiszteltek min
ket jelenlétükkel ezen az eseményen, megmutatva,
hogy Balatonberény lakói áhítoznak a magyar kul
Jeroscsáki Józsefné képviselő
turális rendezvények, a magyar értékek iránt.
A háziorvosi rendeléssel kapcsolatosan elmond
Varga Zsolt
ta, hogy az ellátottak, betegek részéről sajnos egy
rövid időt követően – ismét tapasztalható, hogy az 90. születésnapján köszöntötte a
időpontkérésre nem tartják be a korábban meghir
polgármester Tóth Jánosnét
detett időpontokat, rendelési idő alatt folyamatosan
hívják a rendelő hívószámát. Ez pedig a munkavég
zést, a felelősségteljes betegellátást akadályozza,
komolyan zavarja.
A bizottsági ülésen elmondta, hogy azt tervezte
a háziorvos, hogy március 1étől a sorszámhúzá
sos megoldást fogják bevezetni, mert tovább így
nem tudják a munkát végezni. Tájékoztatja a la
kosságot, a képviselőtestületet, hogy a jövőben
rendelési időben üzenetrögzítőre állítják a vona
las hívószámot, hogy a nyugodt munkavégzést
biztosítani tudják a betegek számára és az orvosi
ellátásra egyaránt. Az időpontkérés, bejelentkezés
Horváth László polgármester köszöntötte Tóth
időpontja: naponta 7.308.30 között, és 1213 óra
Jánosnét 90dik születésnapja alkalmából, és át
között lehet.
Horváth László adta a kormány által küldött oklevelet.
Községünk lakói nevében gratulálunk, további
polgármester
boldog éveket kívánunk erőben, egészségben!
www.balatonbereny.hu
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3B Jégkarnevál
Balatonmáriafürdőn, III. Jeges
Sokadalom Balatonberényben

pénzt, lamináló gépet, fenyőfát. S akiknek mind
ezekért hálásak vagyunk: Ujj Balázs, Adalbert Se
rafin és Helga Ensminger, Helmut Lahn és
Tereza, Szányel Vilmosné, Dienhard Peter és
Marika, Vöröskereszt helyi szervezete, Idősekért
Az idei január rég nem tapasztalt hideg idővel és Gyermekekért Alapítvány, Viszti Zoltán, Bal
érkezett, ami lehetővé tette a téli sportok czóKovács Kinga, Plantek László és társai. Kö
szerelmesei számára, hogy újra birtokba szönjük szépen!
Szántó Annamária
vehessék a Balaton jegét.
óvodapedagógus
Ennek apropóján, Egyesületünk az elsők között
szervezete meg a balatonmáriafürdői hajó kikötőben
Ismét összegyűltek
a 3B Jégkarnevált január 8.  án. Az eredetileg
Berényben a boszorkányok
szombatra tervezett esemény az erős szél miatt
csúszott vasárnapra. Ez azonban, nem vette el a
Február 4én este  egy év kihagyás után  újra
korcsolyázni vágyók kedvét, akik nagy számban boszibált rendeztek a balatonberényi művelődési
jöttek el az eseményre. A kilátogatókat forralt bor, házban. Sajnos az influenzajárvány nem kedve
meleg tea, melegedő sátor és egy 80 négyzetméteres zett a programnak, így kissé megfogyva, de annál
épített jégfelület is várta. Egészen este 8 óráig tartott nagyobb lelkesedéssel gyülekeztek a különböző
a Jégkarnevál a kivilágított jégpályán.
fajta boszorkánynak öltözött lányok és asszo
Január 22én vasárnap Balatonberényben is nyok, akiket érkezéskor háromféle welcome
megrendezésre került az úgynevezett III. Jeges drink is várt a bejáratnál.
sokadalom, ahol Egyesületünk is jelen volt és
A műsort a helyi boszik közül Oltvári Beá
örömmel tapasztaltunk, hogy ez a rendezvény is ta és Rácz Alexandra valamint a balatonmária
sok látogatót vonzott a Balaton partra. A fürdői Fergeteges Forgatag hölgyei szolgáltatták.
szervezők Berényben is készültek különböző Az est házigazdája Oltvári Beáta volt, aki meg
meleg italokkal és játékos feladatokkal a alapozta a remek hangulatot, de volt bugyogós
résztvevők számára.
játék, a talpalávalót pedig a Retrofon zene
Reméljük, ha az idő engedi, és marad a télies kar húzta.
időjárás, februárban is lehetőségünk lesz még
A hagyományokhoz híven megválasztották az
hasonló
programokat
szervezni
minden idei év legszebb boszijait, a hattagú zsűrinek
érdeklődő számára!
Balla György (Horváth Lászlóné Csiri, Barjákné Martin Judit,
elnök Kovácsné Kardos Andrea valamint a zenekar há
3B Turisztikai Egyesület rom tagja) nem volt könnyű dolga, így a fiatal és

Köszönetnyilvánítás
Mikulás és Karácsony közeledtével óvodánkban
is megkezdődött az ünnepre hangolódás. Naponta
kinyílt az adventi naptár, s karácsonyig minden
kisgyermeket megörvendeztetett. Meglátogatta
óvodánkat a Mikulás, sok ajándékkal jutalmazta
jóságukat. Ünnepi légkör között, meghitt hangu
latban, szülők társaságában karácsonyi díszeket
készítettünk. Mint azt a múlt évben, idén is meg
tapasztalhattuk, hogy mennyi jó szándékú ember
vesz körül minket, s teszik meg felajánlásukat,
hogy minél színesebbé, gazdagabbá tegyék óvo
dásaink napjait. Ezúton szeretném megköszönni
Ifiné Bodó Erzsébet Intézményegységvezető és
valamennyi kollegám nevében, hogy idén is gon
doltak ránk. Köszönjük szépen az édességeket,
játékokat, mézeskalácsokat, süteményeket, de
korációkat, papírbarkács és írószereket, kész

idős boszik között is eredményt hirdetett. Idén
először közönségdíjat is osztottak a résztvevők
szavazatai alapján.
Nyertes boszik:
I. helyezettek: Nagy Olga, Nyers Szilvia, Balogh
Noémi
II. helyezettek: Bogdán Istvánné, Mauch Szabina
III. helyezettek: Miholi Eszter, Nyers Tihamérné,
Kovács Patrícia, Szován Fanni
Különdíj: Kánya Noémi
Közönségdíj: Dudásné Varga Krisztina
A buli hajnalig tartott, és mindenki nagyon jól
érezte magát.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet a
Balatonberényi Önkormányzatnak és a zsűri tag
jainak a díjakért, valamint Navrasics Ferencnek
a felajánlásáért.
www.balatonbereny.hu
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SAKK
Kitűnően szerepel a 2016/2017. évi Somogy
Megyei sakk csapatbajnokságban a Balatonberé
nyi Sportegyesület sakk szakosztálya. Csapatunk
három fordulót követően az első helyen áll. Bíz
zunk benne, hogy a hamarosan kezdődő folytatás
is ugyanilyen sikeres lesz.
Fordulók:
1. Balatonberény – Kaposvár Császár Vendéglő
6,53,5
2. Balatonberény – Marcali VSZSE II. 7,52,5
3. Balatonberény – Balatonszemes 64
Táblázat:
1. Balatonberény 20,0
2. Somogyaszaló 18,5
3. Kaposvár Császár Vendéglő 14,0
4. Balatonszemes 13,5
5. Ady Nagyatád 12,5
6. Marcali VSZSE II. 11,5
Garai Tamás
szakosztályvezető

Bohócdoktor Rajzpályázat 2017
A Karitáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktor
programja az “Én Bohócdoktorom” címmel alko
tói pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy az ifjúság
körében az egészséges életmódot és a pozitív
gondolkodást népszerűsítse. A pályázók a gyó
gyítás, betegség, gyógyulás, optimizmus témájá
ban mutathatják be alkotásaik révén ötleteiket és
gondolataikat, megjelenítve a pályázatban a Ka
ritáció Alapítvány Gyógyító Bohócdoktorai segít
ségnyújtásának fontosságát.
Az alkotói pályázaton grafikával (rajzzal, fes
téssel) lehet indulni.
Stílusbeli vagy egyéb megkötés nincs, A4/A3
as méretű beadvány az ideális méret.
Korosztályok: 8 év alatti (óvodás  kisisko
lás), 814 éves kor közötti (iskolás), 14 év feletti
(fiatal / felnőtt) életkori kategóriába kerülnek
besorolásra.

2017.február

A pályázati anyag hátoldalán fel kell tüntetni a
pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát,
iskolája elérhetőségét, a pályamű címét.
Az elkészített pályázati anyagok postára
adási határideje: 2017. február 20.
Beküldési cím:
Karitáció Alapítvány "Bohócdoktor Rajzpályá
zat 2017",
6725 Szeged, Kálvária tér 31.
Egy borítékban több pályázó pályaműve együtt
is beküldhető.
(A pályaművek kötelező melléklete egy, a pályá
zatot beküldő nevére és címére megcímzett, bé
lyeggel ellátott, A4es méretű válaszboríték,
ebben fog választ kapni a pályázat beküldője 
csoportos beküldés esetén elég egy borítékot kül
deni)
A pályázat eredményhirdetése: 2017. már
cius 10.
A pályázat kapcsán a zsűri értékelése mellett
lesz internetes szavazás is 2017. február és május
között. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt al
kotások készítői értékes díjakat (tábla pct, köny
vet, ajándék utalványokat, egyéb értékes  kreatív
díjakat) kapnak.
Intézményi különdíj: a díjazásban részesülő pá
lyázók oktatási intézményei / pedagógusai között
értékes különdíj kerül kiosztásra.
Az alkotók a pályázatot követően a pályázati be
advánnyal küldött megcímzett válaszboríték ré
vén kiértesítésre kerülnek.
Az alkotói pályázat teljes kiírása és az eredmé
nye a www.karitacio.hu hivatalos oldalon érhető
el. Alkotásra Fel!
Nyomtatható Plakát Letöltés (pl. iskolai faliúj
ságra):
www.karitacio.hu/_kep/bohocdoktorrajzpalya
zat2017.pdf
Karitáció Egészségügyi Szociális
és Kulturális Alapítvány
Web: www.karitacio.hu
Garamvölgyi Judit, elnök
Telefonszám: +3630/6822044
FB oldal: www.facebook.com/Bohocdoktorok

Balatonberényi Tükörkép

9

2017. február

1964. október 31én középiskolai tanári diplo
mát szerez az ELTEn. (690/1964).
1959. január 22től 1970ig a Tudományos Is
A Balatonberényi Tükörképben új sorozat in
dul a község történetéről, melyet még Rigó Lajos meretterjesztő Társulat aktív tagja.
egykori tanácselnök vetett papírra Balatonbe
Tanácselnök 1971től. Az Ő regnálása alatt ke
rény krónikája címmel.
Rigó Lajos többekhez hasonlóan szenvedélye rül sor a Mise út portalanítására, valamint a Fő
sen kutatta falunk és környékének múltját, törté utca aszfaltozására.
nelmét, a fürdőkultúra kialakulását.
197172ben száz, majd a következő években
Halála után e hagyatékot menye, Bejczi Éva ke újabb száz telket parcelláztak ki. Vendéglátó és
zelte, aki nemrégiben megkereste a polgármester kereskedelmi egységek építése céljából ingyen
úr feleségét, hogy szeretné apósa munkáját köz biztosítottak területet (Kéktó, Határcsárda).
kinccsé tenni. Bejczi Éva, Horváth Lászlóné Csiri és
1973ban megépítették az Ifjúsági Parkot és a
Kovács Ilona segítségével válik most e krónika az parkolót, az orvosi rendelőt lakással. Kiépítették
újság olvasói számára elérhetővé.
a regionális vízművet.
Ezt követően pedig a teljes anyag a balatonbe
Ebben az időszakban újították fel az iskola épü
rényi könyvtárban lesz megtalálható.
letét és építették a szolgálati lakásokat, valamint a
művelődési házat.
Rigó Lajos
Felállították a Bartók emlékművet. Ekkor ke
(19221999)
rült sor a Bajcsy Zsilinszky utca déli, külterületi
részén az övárok létrehozására, amivel a csapa
dékvizet elvezették.
1978ban megépült a 3 csoportos óvoda. A 80
as évek elején központi intézkedés hatására fel
számolták a „putri telepet”.
1982 márciusában nyugdíjba vonult.

Kedves Olvasóink!

Rigó Lajos 1999ben hunyt el, a balatonberényi
temetőben nyugszik.

1922. március 3án született Balatonberény
ben. Apja Rigó József, anyja Bódis Szidónia. A
hat elemi elvégzése után suszterinas lett, cipész a
szakmája. A középiskolát és az egyetemet esti ta
gozaton végezte el.
Katonai szolgálatot 1940. december 2től tel
jesített, frontszolgálatot 1944. szeptember 1től.
Szovjet hadifogságba kerül 1945. május 3án,
1948. december 22én szabadul. 1951 áprilisában
nősült, felesége Simonovits Teréz. Két fiúgyer
mekük született, Lajos 1952ben és Sándor 1954
ben.

Kitüntetései:
1962: A Szocialista Kultúráért kitüntetés
1973: A Munka Érdemrend ezüst fokozata
1982: A Munka Érdemrend arany fokozata
1982: A Hazafias Népfront „Kiváló Társadalmi
Munkás” elismerése.
1982: Az Országos Béketanács a jó békemozgalmi
munkájáért
a
Magyar
Békemozgalom
arany jelvényével tüntette ki.
1997: Balatonberény Díszpolgára
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Balatonberény Krónikája
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Az időjárás alakulása
Balatonberényben és környékén

2017. február

Ugyanakkor a szárazság is nagy volt a hó vége
felé, 28án az Írottkő lábánál (NyugatMagyaror
szág) 26 cm hó esett.

Ismét január van. Ismét elsuhant egy esztendő
Május:
a maga időjárási eseményeivel együtt. Feljegyzé
E hónap különös szenzációval nem szolgált. 1
seim és a média közlései alapján közkinccsé te
szem a 2016os esztendő balatonberényi adatait. 20ig hűvös tavasz és meleg tavasz váltogatta
egymást. A hőmérséklet 1020 °C között válto
zott. 20a után a nyár is beköszöntött 25 °C feletti
Január:
Változékonyság jellemezte. 5ig kemény tél, 6 hőmérsékletével. A Balaton hó végén 1820 °C
7 °C. Utána enyhülés, a 10 cmes hó hamar elol os.
vadt. A hó közepén lehetett ásni. 20a után beke
ményített a tél pár napig. Egész nap 0°C alatt volt
a hőmérséklet. 11 °C volt a csúcs.
A Balaton a part közelében befagyott. Korcso
lyáztak is rajta a bátrabbak. Siófoknál egy férfi 150
mre merészkedett. Beszakadt. Mobiltelefonja
mentette meg. 25től kora tavaszi volt az időjárás,
28án +12 °C.
Február:
Ezt a hónapot három szóval lehetne jellemez
ni: kora tavasz (három reggel volt 2 °C) a hő
mérő +3 °C és +16 °C között ingadozott. Sok eső:
a Balaton vízszintje megemelkedett 125 cmre,
ezért 8án a Sió zsilipjét megnyitották.
Áradnak a folyók, az Alföldön belvizek borítanak
a Balatonnál nagyobb területet.
Március:
A hónap elején az egész országban 80.000 hat
árvíz (szántóföld, gyep, stb.)
A hőmérséklet kora tavaszi és tavaszi, +14 °C
kal lehetne leginkább jellemezni. 20 °C fölé csak
egyszer ment a hőmérő higanyszála, 31én.

Június:
A hó elején kis területekre korlátozódva felhő
szakadások. 121ig nyár volt, mérsékelt meleg
gel, leginkább 2328 °C.
22től négynapos kánikula, 30 °C felett. A Ba
laton vize 28 °Cra melegedett. A hó végén pár
fokot visszaesett a hőmérséklet.
26án búcsú, Elszármazottak találkozója. 25én
22 óra körül heves zivatar, dörgés, villámlás, zá
por. Vajon mi lesz 26án? Hogyan mossa el az
eső az ünnepélyt? Égiek megkönyörültek rajtunk.
26án kellemes idő volt egész nap. Minden terve
zett program megvalósult, kellemes időben, nem
kánikulában.
Július:
Változatos volt ez a hónap. Rövid kánikulai na
pok után (4×4 nap) hosszabb nyári napok követ
keztek. 13án este megérkezett a hidegfront.
Szupercella alakult ki Siófok és az északi part kö
zött 120 km/hs széllökésekkel. Ötszáz beavatko
zás a vihar után. A bejelentések döntő többsége
vasúti sínekre dőlt fákról, tetőmegbontásokról,
elöntések szivattyúzásáról szólt. Jégverés is több
helyen előfordult. Somló északnyugati részén
6070%os volt a kár. Bakonyi erdei sátortábor
ból a katasztrófavédelem mentett. Éjjel a sátrak
ból kőépületekbe vitték a gyerekeket.

Április:
Tavaszias és nyárias napok váltogatták egymást,
45 napos elosztásban 25ig.
26tól szinte teljesen téliesre fordult az időjá
rás, fűteni is kellett. A hidegfront 100km/hs
Augusztus:
széllökésekkel jött, fagyot hozott. A fagy országos
Ebben a hónapban 2 kánikulai nap volt, 45e,
volt. Helyenként 67 °C. A gyümölcs 6070%a
majd jelentősen visszaesett a hőmérséklet. 20án
elfagyott.
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semmi nem zavarta az ünnepet, 25 °C. Utolsó
harmadban zömmel 27 °C volt.

November:
1012ig fagy nem volt. Legmelegebb 14 °C.
16tól 27ig kellemes, aránylag meleg napok jöt
Szeptember:
tek. 28tól megkezdődött a lehűlés, amely 2017.
119ig meleg nyári napok voltak, 2028 °C.
január végéig tartott.
Oka: Európa középső részén hatalmas anticiklon
helyezkedett el (hűvös éjszakák, meleg nappalok
December:
voltak). Ez a hatalmas anticiklon nem engedte a
November 28. óta hideg légpárna ülte meg Eu
párás, csapadékos, alacsony légnyomású ciklonok
rópa főleg keleti és középső részét (anticiklon). Ez
behatolását, ezért maradt sokáig csapadékmentes
az állapot szinte 2017. január 31ig tartott. Ez sok
a terület.
sok energiát emésztett fel, kiürítette a faházakat.
Reggel és este – 3 kivétellel – mindig fagyott,
Október:
1 °C – 7 °C. Nappal 0  +5 °Cig emelkedett a
110ig melegebb őszi napok voltak, 13 °C körüli
hőmérséklet, négy alkalommal volt 2 °C hideg.
hőmérséklettel, de később sem csökkent jelentő
Karácsonykor nappal +2 °C volt. Hó nem esett,
sen ez. Legmelegebb 18 °C, leghűvösebb 2 °C.
csak minimális eső.
Fagy nem volt. A temető virágai szépek, üdék vol
tak.

Napnál kb. 15ször nagyobb óriáscsillagot fedez
tek fel. (Csillag hervadó korszaka) A Napunk eb
Áttekintve a fentieket, a 2016os év jellemzője ben a korszakában eléri a Földet.
árvizek, belvizek, tavaszi fagyok, szélvihar, jégve
 Meteorológusok állítják, hogy az Északisark
rés (SzabolcsSzatmárBereg megye) 37 községet
jégsapkája a 2030as évekre a nyári hónapokban
érintett.
eltűnik a sarkvidékről. Jelentős éghajlati válto
zást idéz elő Európában.
Néhány érdekes tudományos adat
Egész évi csapadék összesen: 697 mm

 A Földhöz hasonló méretű és tömegű bolygót
 Űrállomás 370 km magasan kering a Föld
körül nyugatról keletre. Tiszta időben látni lehet, találtak 4,24 fényévre (itt van a hozzánk legköze
sötétedés után. Fényes csillagként mozog. Ritkán lebbi csilag.)
van felettünk.
Tóth Lajos
ny. tanár
 Május elején a csillagászok 15 fényévre egy
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de tükröző felületet elé helyezve mindkét fele be
sugározható.
Általában 2 m2 körüli felülettel készül. Előnye
Használatban leggyakrabban az ún. síkkollek viszonylag alacsony ára, hátránya a vákuumos
torral találkozunk, amely a nevét sík elnyelő fe napkollektorhoz képest valamivel gyengébb ha
lületéről kapta. A sugárzás csak egyik oldalát éri, tásfoka.

Síkkollektor és vákuumcsöves
kollektor

Vákuumcsöves napkollektor és síkkollektor
Ez utóbbi lényege, hogy a hőhordozó közeg egy
vákuumcsőben áramlik. A vákuum a szigetelést
szolgálja, míg a hengeralaknak köszönhetően na
gyobb szögben éri napsugárzás a hőhordozó köze
get, mint a síkkollektor esetében. Ez adja nagyobb
hatékonyságát is, azonban érdemes megfontolni,
hogy arányban vane a magasabb beruházási
költsége. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nincs,
mivel látványos eredményt akkor érnénk el, ha a
téli termelést tudnánk jelentősen növelni, azon
ban télen nincs jelentős különbség a két kollek
tortípus termelése között.
A vákuumcsöves kollektor magasabb hatékony
ságát főleg melegebb éghajlatú területeken lehet
kihasználni. További nem elhanyagolható szem
pont lehet, hogy a vákuumcsöves kollektorok felü
letét gyakrabban kell tisztítani a csövek közé
szoruló falevelektől, vagy hótól. Előnye viszont,
hogy sérülés esetén lehetőség van csak a sérült csö
veket cserélni anélkül, hogy az egész panelt javítani
kellene.
Várható élettartama kb. 30 év. Az éves ener
giahozam (korszerű síkkollektoroknál) elérheti a

438 kWh/m2 kollektorfelületre vetített értéket.
Ez az eredmény konkrét mérésből származik,
ahol 7 m2nyi síkkollektorral éves szinten a gáz
fogyasztás 16%át sikerült kiváltani, úgy, hogy
fűtési szezonon kívül a háztartás hőigényének
60%át, fűtési szezonban 7%át fedezte a nap
kollektorok termelése. Az értékek háztartáson
ként eltérőek lehetnek a fogyasztási szokásoktól,
illetve az épület állapotától függően.
Fontos megjegyezni, hogy napkollektor alkal
mazása akkor ésszerű, ha a következő feltételek
teljesülnek:
• az épület fajlagos hővesztesége csekély (jó hő
szigetelés, kompakt épületforma, jó légzárás)
• az épület fűtőtesteit, fűtési rendszerét alacsony
hőhordozó hőmérsékletre tervezték
• a kollektormező elhelyezése jól megoldható
• a beépített kapacitás nyáron is kihasználható
(használati melegvíz, medencevíz)
Varga Zsolt
környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
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