BALATONBERÉNY KÖZSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA
XI.évf., 3.szám 2017. március

Farsang Rudi bohóccal
Az idei évben is megrendezték az óvodában a
farsangi ünnepséget, melyre a sok hiányzás mi
att február 28án került sor. A Balatonberény
az Idősekért és Gyermekekért Alapítvány jóvol
tából, Rudi Bohóc vicces műsorát nézhették
meg a különböző jelmezbe bújt ovisok.
Buksi kutya eltűnésének hírére felbolydult az
egész ovi, mindenki a kutyust kereste, miközben
az csendesen lapult a hercegnő széke alatt.
Rudinak melege lett, hiába akasztotta fel az
ajtóba vert szegre a kabátját, mindig le
esett. Úgy döntött a varázslóra bízza. Mivel nem
bizonyult túl erősnek, az ovi legerősebb emberét
hívta segítségül. A probléma megoldódott.
Ezt követően láthattuk Rudi a világhírű Trap
pista (de nem sajt) kötéltáncát, mely kisebbnagyobb botladozással, de sikerült. Az esések miatt ke
letkezett sebeket a Katica puszija gyógyította.
A varázsló nagyon megéhezett, ezért Rudi Bohóc óriás szelet vajastejszínhabos kenyérrel lepte meg,
ám sajnálatos baleset következtében leejtette, így már csak Buksi ehetett belőle
Folytatás a 8. oldalon.
.

Farsang búcsúztatása

Az idén is hagyományőrző jelmezbállal
búcsúztatta a farsangot a Nyugdíjas Egye
sület. A résztvevők ötletes, színvonalas jel
mezeikkel igazi farsangi hangulatot hoztak

a balatonberényi Művelődési Házba. A zsűri a legjobb
nak az örömlányoknak öltözött hölgyeket találta. Máso
dik a párjával népviseletbe öltözött alföldi csikós lett,
majd őket harmadik helyezettként a zombik csapata
követte ötletes öltözékükkel és sminkjükkel.
Ezt követően hajnalig folytatódott a mulatság, melyet
csak az értékes tombolatárgyak kisorsolása szakított
meg.
Egyesületünk egy jól sikerült, jó hangulatú rendez
vény tudhat maga mögött.
Támogatóink voltak: Búbos Csárda, Gulya Csárda,
Csillagvár Étterem, Gólyafészek Kocsma, Takács Szil
veszter, Kovács János és Hosszú András balatonberé
nyi vállalkozók, Balatonszentgyörgyi Téglagyár, Balaton
Színház Keszthely, Nagy Olga Masszázs Szalon, vala
mint vendégeink értékes ajándékaikkal.
T.J.
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Felhívás elismerés
adományozására

2017. március

Lomtalanítás

A díszpolgári cím, valamint a „Balaton
FELHÍVÁS
berényért” Emlékérem alapításáról és ado
mányozásának rendjéről szóló 2/2014.(II.28. )
Balatonberény környezetének, tisztaságának
önkormányzati rendelet értelmében évente egy
megóvása közös érdekünk ezért
díszpolgári és három „Balatonberényért” Emlék
2017. évben is lomtalanítási akciót
érem adományozható, melyet nemzeti ünnep ke
szervezünk.
retében a polgármester ad át. Az elismerésre
érdemes személy elhalálozása esetén a posztu
Kihelyezés: 2017. április 34én
musz kitüntetés is adományozható.
Az elismerések adományozásra minden Ettől eltérő időpontban lomot kihelyezni tilos!!!
év március 30ig tehetnek javaslatot:
 a polgármester,
A nagyobb méretű hulladékká vált háztartási,
 a jegyző,
felszerelési tárgyak, eszközök
 a képviselők,
elszállításának időpontja
 a képviselőtestület bizottságainak tagjai,
 balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesüle
2017. április 5.
tek, szakmai, civil szervezetek, intézmények,
 legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel
A lomtalanítási akciót kizárólag a lakosság
rendelkező lakos.
veheti
igénybe, gazdálkodó szervezetek
A képviselőtestület az elismerések odaítélésé
nem jogosultak rá.
ről a jelenlevő képviselőtestületi tagok kéthar
madának, de legalább a megválasztott képviselők
Nem tartoznak a lomtalanítás tárgykörébe:
több mint a felének szavazatával dönt.

veszélyes hulladék (festék, illetve, vegyszeres
Kérem, hogy javaslataikat indokolással
együtt tegyék meg legkésőbb 2017. márci doboz, akkumulátor, gumiabroncs)
 építési, bontási hulladék
us 30. napjáig.
 elektronikai hulladék (hűtő, mosógép, Tv)
A javaslatokat Balatonberény Község Ön
kormányzata 8649 Balatonberény Kossuth
 szelektív hulladék (papír, könyv, műanyag,
tér 1. címre, vagy a polgarmester@balaton üveg)
bereny.hu email címre küldhetik.
 kommunális hulladék
Balatonberény, 2017. január 3.
 zöld hulladék (faág, nyesedék)
Tisztelettel: Kérem a tájékoztatásom szíves
Horváth László sk. vételét.
polgármester Balatonberény, 2017. március

Kedves Balatonberényi Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy

március 23án, csütörtökön,
18.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart
a Művelődési Házban.
Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
hozzánk bizalommal!
Balatonberény Község Önkormányzati
Képviselőtestülete

tudomásul

Tisztelettel:
Horváth László sk
polgármester
.

Tájékoztatás
Értesítjük a lakosságot, hogy 2017. március
20tól a Vilkor Kft. az E.ON Déldunántúli
Zrt. vel kötött keretmegállapodás keretében
gallyazási munkálatokat végez Balatonberény
község bel és külterületén lévő villamos
szabadvezetékek biztonsági övezetébe belenőtt
növényzeten.
Településüzemeltetési Kft.
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Elektronikai hulladék gyűjtés és
szállítás Balatonberényben
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hul
ladék is képződik, amelyeket nem szabad a szemét
gyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot
okoz. Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokpar
ton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések,
avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan
szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémektől és
egyéb veszélyes kemikáliáktól.
2017. ÁPRILIS 1. (SZOMBAT) 914 óra
között a községháza parkolójában –
BALATONBERÉNY KOSSUTH TÉR 1.
A begyűjtés napján a balatonberényi lakosok
elhozhatják működésképtelen, használaton kívü
li, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral mű
ködő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült
akkumulátorait. Szétszedett, hiányos beren
dezést nem vesznek át!

2017. március

kamerák, videomagnók, Hifi berendezések, au
dio erősítők
5. Elektromos és elektronikus barkács
gépek (a helyhez kötött nagyméretű ipari
szerszámok kivételével)
· Fúrók, fűrészek, varrógépek, fa, fém és egyéb
anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására,
őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrásá
ra, lyukasztására, perforálására, hajtogatására,
hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló
berendezések, hegesztésre, forrasztásra és hasonló
célokra szolgáló szerszámok, szórásra, kenésre,
diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfaj
ta kezelésére szolgáló berendezések, fűnyírók és
egyéb kertészeti szerszámok
6. Játékok, szabadidős és sportfelszere
lések
· Villanyvonatok vagy autóversenykészletek,
kézi videojáték konzolok,videojátékok, számító
gépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futás
hoz, evezéshez stb. elektromos vagy elektronikus
alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök
· Füstjelző berendezések, fűtésszabályozó, ter
mosztátok
8. Világítótestek
· Fénycsöves világítótestek a háztartási világí
tótestek kivételével, egyenes fénycsövek, kom
pakt fénycsövek, nagy intezitású kisülőlámpák,
beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és
fémhalogénlámpákat, kisnyomású nátriumlám
pák, egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy
fényszabályozó berendezések az izzólámpák ki
vételével
9. Akkumulátorok, elemek

Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektro
mos és elektronikai hulladékok fajtái  a tel
jesség igénye nélkül 
1. Háztartási nagygépek
· Nagyméretű hűtőberendezések hűtőberendezé
sek, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, tűzhe
lyek és sütők, mikrohullámú sütők, elektromos
fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, elektro
mos ventilátorok, légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek
· Porszívók, Egyéb takarító berendezések, var
ró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására
használt gépek, vasalók, kenyérpirítók, olajsütők,
Értesítés
darálók, kávéfőző gépek, hajvágó eszközök, haj
rendelés elmaradásáról
szárítók, elektromos fogkefe, borotváló, masszí
Tisztelt Betegeim!
rozó
és
egyéb,
testápolásra
szolgáló
berendezések, ébresztő és karórák, mérlegek
Értesítem Önöket, hogy március 29én
3. IT és távközlési berendezések
· Nagyszámítógépek, nyomtatók, személyi szá szerdán és 31én pénteken a rendelés
mítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) elmarad.
hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és
Helyettesem ezen a napon Dr. Darabont
billentyűzet is) zseb és asztali számológépek, fa Ferenc lesz.
xok,telefonok,mobiltelefonok
Tisztelettel:
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
Dr. Belina Csaba
· Rádió készülékek, televízió készülékek, video
háziorvos
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Országos tűzgyújtási tilalom

2017. március

VÉRADÁS!

Az ország teljes területén lévő erdőkre és fásí
tásokra, valamint az erdők és fásítások határától
számított 200 méteren belüli területre – átme
neti időre 2017. március 3tól tűzgyújtási tilal
mat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium.
A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás
a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken
is, valamint a közút és vasút menti fásításokban,
beleértve a parlag és gazégetést is.
Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgaz
dasági területeken dolgozók, valamint a közúton
és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát
és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden
esetben oltsák el.

2017. március 24én pénteken
délután 1416 óra
között véradás lesz
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, er
dővédelmi bírsággal sújtható.
Balatonberényben a Művelődési Házban.
Mestyán Valéria
címzetes főjegyző sk.

Vért adhat, aki:

Bűnmegelőzési figyelemfelhívás
Minden évben, a tavasz beköszöntővel elkez
dődik a lomtalanítás
.

Ennek kapcsán a Polgárőr és Önkéntes Tűzol
tó Egyesület Balatonberény felhívja a lakosság fi
gyelmét, hogy a lomtalanítás ideje alatt se
engedjen be otthonába idegeneket, fokozottabb
figyelmet fordítson lakókörnyezetére, valamint a
bejárati ajtót, kaput minden esetben zárja be. ha
elhagyja lakását.
A besurranó tolvajok a lomisok közé vegyül
nek, így napokig tudják észrevétlenül figyelni a
kiszemelt ingatlant.

• egészségesnek érzi magát
• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi
igazolványod és a TAJszám (ez lehet a TAJ kár
tya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a
véradó általi bemondás is.) feltétlenül szükséges
• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges iga
zolványokkal, adatokkal (személyi vagy más
fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám
(első regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt TAJ
kártya szükséges!)
• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
• a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha el
telt fél év, mióta elkészültek

Arra kérjük a lakosságot, ha idegen autó feltű
nően lassan halad, gyanús alakok bámészkodnak,
jegyezzék fel a rendszámot, továbbá értesítsék a
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol
Balatonkeresztúr Rendőrőrs rendőreit a 0620 a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül adhate vért
2857024es számon (szolgálatban lévő állomány a jelentkező.
közvetlen száma) vagy a Polgárőrséget a 0670
3426827es telefonszámon vagy a112es és 107
Várunk mindenkit, aki véradásával szeretne
es központi segélyhívó számok valamelyikén!
hozzájárulni beteg emberek gyógyulásához!
Balatonberény 2017. március 10.
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vöröskereszt Vezetősége
Balatonberény
.
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Zibák István Józsefné Pénzügyi, Telepü
lésfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegen
forgalmi Bizottság elnöke
A bizottság javasolja, hogy a képviselőtestület
a pályázó civil szervezetek számára a 2016. szin
ten állapítsa meg a támogatást azzal, hogy az
egyházközség esetében a kért egymillió Ft támo
gatásról később hozzon döntést, a strandi pályá
zat eredményét követően. A szervezetek  a
Vöröskereszt kivételével  több támogatást igé
nyeltek.
A költségvetés tervezése jelenleg szoros, és a
biztonságra törekszik, ezért javasolja a bizottság,
hogy szeptemberben újra tárgyalják a lehetséges
többlettámogatást a szervezetek számára.

Horváth László polgármester
Szóbeli kiegészítésében kiemeli, hogy a gépbe
szerzési pályázatot benyújtotta, a József A. u. 23.
alatti lakásra a bérleti szerződés elkészült, víz
díjtartozása egy részét már befizette a bérlő. Kor
mányhatározat
szerint
a
HM
üdülő
hasznosításának módosítását engedélyezte a va
gyonkezelő.
Bejelenti, hogy a PelsoKom jelezte, hogy a te
lepülésen, április 34én lehet kihelyezni a lom
talanítási akcióba tartozó tárgyakat, melyek
elszállítása április 5én történik.
A Kossuth Lajos utca keleti oldalán megkezdő
dött a vérszilva fák kivágása. A fák állapotáról
 A Képviselőtestület a civil szervezetek 2017.
szakmai vélemény is készült. A tervek szerint
évi támogatását – a benyújtott pályázatok, a ren
mintegy 508 e Ft értékben gömbkőris fák kerül
delkezésre álló költségvetési keret és elkötele
nek elültetésre.
zettségek alapján – a következők szerint állapítja
meg:
Horváth Péter alpolgármester
Mint a 3B Turisztikai Egyesület önkormányzati
delegáltja, tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy
az elmúlt időszakban már két elnökségi ülés is
volt. Ez évben Balatonberényben megtörténik a
túraútvonal kijelölése, a fotópont is elkészül, és az
idegenforgalmi szezonban az iroda is működni
fog. Ezen túlmenően a másik két településéhez
hasonlóan elkészülnek Balatonberényben is az in
formációs táblák.
Képviselőtestület a pályázó civilszervezet eset
 A Képviselőtestület a lejárt határidejű hatá leges további támogatásáról a 2017. II. félévi be
teljesülése
függvényében
2017.
rozatok végrehajtásáról adott beszámolót, a két vételek
ülés közötti fontosabb eseményekről adott tájé szeptember havi ülésén dönt.
 A Képviselőtestület a Balatonberényi Magyar
koztatást elfogadta.
 A Képviselőtestület, mint a Balatonberényi Tenger Vizisport Egyesület részére a 300.000 Ft
Nonprofit Kft. alapítója 2017. december 31. nap támogatást a Nonprofit Kft, az egyesület és az ön
jáig meghosszabbítja, Starkné Rezeli Erzsébet kormányzat közötti háromoldalú megállapodás
alapján a Kft részére közvetlenül biztosítja.
könyvvizsgáló megbízatását.
 A Képviselőtestület Horváth Péter társadal
 A Képviselőtestület a 2016. évi közművelő
mi alpolgármester tiszteletdíját 104.700 Ft/hó
dési tevékenységről adott beszámolót elfogadta.
 A Képviselőtestülete a 2017 nyári program összegben állapítja meg lemondó nyilatkozatára
figyelemmel, és költségtérítését 15 705 Ft/hó
tervet elfogadta.
 A Képviselőtestület felkéri a címzetes főjegy összegben állapítja meg 2017. január 1. napjától.
 A Képviselőtestület Horváth László polgár
zőt, hogy a települési támogatások kapcsán mérje
fel a hivatal a rendszeres bérleti, albérleti támoga mester tekintetében a költségtérítés összegére
tás lehetőségét, és ennek alapján 2017. november vonatkozó – 11/2017.(I.26.) b.) számú határoza
tát akként módosítsa, hogy a kerekítés szabályai
havi ülésre készítsen előterjesztést.
 A Képviselőtestület a „Vasúti őrházak” és ra tekintettel 59.835 Ft/hó 2017. január 1.
„Erdértfatelep”
elnevezésű
közterületek napjától.
 A Képviselőtestület a 2017. évi költségvetést
törléséről döntött.
elfogadta.
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Horváth László polgármester
A Kertaljai közút tulajdonjogi rendezése tár
gyában az érintett 11 db ingatlanból 2016ban si
került
megállapodásra
jutni,
adásvételi
szerződést kötni, a területek tulajdonosai közül 6
db ingatlan vonatkozásában. Az idei évben ismé
telten megkerestük a visszamaradó 6 db ingatlan
tulajdonosait, melyekből sajnálatos módon csak
1, a 04/7 hrsz ú, 207 m2 területrészre sikerült
megállapodnunk a vételár tekintetében.
A többi ingatlan tekintetében a közút részleges
kisajátítási eljárását folytatjuk, újra indítjuk.
A megállapodással érintett 04/7 hrszú ingat
lan adásvételi szerződésének ingatlannyilván
tartási
átvezetéséhez
szükséges
a
képviselőtestületi jóváhagyása. Az ingatlanrészt
továbbra is 250 Ft/m2 áron vásárolja meg az ön
kormányzat.
Horváth Péter alpolgármester
A zártkerti utak mentén, a fák között jelentős
mennyiségű hulladék van ezt, ha az önkormány
zat nem szedi össze, akkor senki nem fogja. El
szomorító látvány a mindenféle szemét a
zártkertben.
Felveti, hogy a somogyszobi vasútvonal mellett
érintett településekkel együtt esetleg a személy
szállítás visszaállítása ügyében lobbizhatnának.
A tömegközlekedés helyzete kritikán aluli a te
lepülésen.
Jelzi ismét, hogy a Kossuth Lajos utcai autó
busz megállónál egy betonos részt kellene kiala
kítani, mert az emberek a sáros, felázott talajról
szállnak fel és le az autóbuszról.
Jeroscsáki Józsefné képviselő
A közlekedéssel kapcsolatosan több idős lakó
jelezte, hogy szeretnék, ha hozzájuk írott formá
ban is eljutna a menetrend, mert más tájékozó
dási lehetőségük (internet, vagy akár eljutás az
állomásig gond) nincs. Ezen túlmenően az idős
személyek részére a helyi újságban célszerű lenne
tájékoztatást adni az alapszolgáltatási központ
által nyújtható ellátási formákról, igénybevételük
lehetőségéről.
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Nonprofit Kftvel egyeztetni kell. Az idősek szá
mára a helyi újságban van mód és lehetőség
megjelentetni a közlekedéssel kapcsolatos tudni
valókat, és az alapszolgáltatási központ igénybe
vételével kapcsolatos tájékoztatót.
A hulladékszállítási naptár a szolgáltató részé
ről egyelőre csak az első három hónapra áll ren
delkezésre, amennyiben azt az év további
időszakára elkészítik természetesen az újságban
is megjelentetik.
A zártkerti utak mentén levő hulladék össze
gyűjtésére jelen pillanatban nem áll rendelkezés
re
humánerőforrás.
A
közfoglalkoztatási
program e hó végén befejeződik, és az alkalma
zottak már az időarányos járó szabadságokon
vannak.
A Kftben – amennyiben erre bérkeret van – 1
2 fő határozott idejű munkavállaló alkalmazásával
lehet biztosítani a hulladék összegyűjtését. Hor
váth Péter alpolgármester jelzését, a Deák és
BajcsyZs. utca sarkán levő közvilágítás kapcsán a
szolgáltató felé jelezni fogja.
Gazda János képviselő
Több lakó is jelezte, hogy a Balatonparti ré
szen egy ingatlanon rendszeresen megszólal a ri
asztó az éjszakai órákban. Nagyon zavaró a
környékbelieknek, ezért akár a polgárőrök bevo
násával meg kellene keresni az ingatlant, és je
lezni a tulajdonosnak.

Döntött a Képviselőtestület
2017.03.01.

Balatonberény Község Önkormányzatának Kép
viselőtestülete az az EFOP3.9.216 „Humán ka
pacitások fejlesztése térségi szemléletben” pályázat
benyújtását jóváhagyja. A Képviselőtestület felha
talmazza Balatonberény Község Önkormányzatá
nak
polgármesterét
a
partner
települési
önkormányzatok részvételével kötendő, jelen elő
terjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodás
megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok
Horváth László polgármester
Zibák István Józsefné képviselő felvetésére, megtételére.
mely a veszélyes hulladékok összegyűjtésére vo
natkozik – elmondja, hogy van rá lehetőség, de
Horváth László
annak megszervezését, időpontját, esetleges
polgármester
költségeit a PelsoKom Hulladékgazdálkodási
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Köszönetnyilvánítás

Farsang Rudi bohóccal

Ismét „tollat ragadva” szeretném hálámat ki
fejezni a balatonberényi Csicsergő Óvoda tagin
tézményvezetője Ifiné Bodó Erzsébet nevében is
óvodánk részére történt felajánlásokért.
A Balatonberény Idősekért és Gyermekekért
Alapítvány farsangi mulatságunk keretében
szervezett és anyagilag támogatott egy színvona
las bohóc műsort óvodásaink számára. „Rudi
Bohóc” fergeteges mutatványaival kápráztatta el
gyermekeinket, vidám délelőttöt varázsolva óvo
dánk falain belül.
Az Ifjúsági Klub pedig 10.000 Ft készpénzzel
támogatta óvodánkat, mely összeget fejlesztő já
tékra fogunk fordítani.
A balatonberényi Településüzemeltetési Kft. dol
gozóinak munkájukért szintén köszönet jár, hiszen
egy nagyon szép táblát készítettek a bejárati tera
szunk fölé, melyen Óvodánk neve szerepel.
Köszönjük szépen mindenkinek!
Szántó Annamária
óvodapedagógus

Folytatás a címlapról.
Az isteni lekvár felettébb finom, minden ovis
nak jutott belőle. Aki kért, fecske módjára ehe
tett tejszínhabot.
Mindenki meglepetésére Rudi észrevette a rej
tőzködő Mikulást a gyerekek között, nem tétlen
kedett, hamar kiderítette az igazságot.
Megható pillantnak lehettünk tanúi, amikor a
kis tündér fájdalomcsillapító ölelésével vigasz
talta meg a fogától szenvedő bohócot. Hosszas
kísérlet után, Dr. Csabesz, Pókember és egy pa
lack rakéta segítségével kihúzták a makacs fogat.
Kicsik és nagyok legnagyobb örömére ők is ki
próbálhatták a rakétát, megszagolhatták a kero
zint, ami hajtja, (nagyon büdös volt) valamint
megtekinthették a palack szellemét.
Igazi csoda történt, amikor Rudi Bohóc először
csak egy, majd azt követően néhány gyermek ki
vételével az összes ovist eltüntette. A jelen lévők
izgatottan várták, vajon sikerüle visszavarázsolni
őket? Az óvó nénik segítségével mindenki hamar
előkerült.
A közös fotózás nem maradhatott el, majd rö
vid búcsúzást követően, folytatódott tovább a ren
dezvény.

Nőnapot ünnepeltek a
nyugdíjasok

A Nyugdíjas Egyesület az előző évek
hagyományainak megfelelően idén is köszöntötte
örökifjú hölgytagjait nőnap alkalmából, a
Művelődési Házban rendezett ünnepségen.
Ezen a szép tavaszi ünnepnapon egyesületünk
férfi tagjai, mint minden évben, így az idén is
virággal köszöntötték fel, és finom vacsorával
látták vendégül a hölgyeket. Az ünnepi köszöntő
után a férfiak szolgálták fel a vacsorát, majd
annak elfogyasztása után a terítéket leszedve el is
mosogattak.
Az ünnepeltek saját készítésű süteményeikkel
hálálták meg a kényeztetést. Ezt követően jó
hangulatú
beszélgetéssel
folytatódott
az
ünnepség. Szép este volt.
T.J.

A Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért
Alapítvány továbbra is fontosnak tartja a helyi
időskorúak, nagycsaládosok, hátrányos helyzetű
gyermekek, családok, tehetséges gyermekek tá
mogatását.
Adója egy százalékával Ön is hozzájárulhat mun
kánk sikerességéhez.
Adószámunk: 19201106114
Elérhetőségünk:
bbereny.alapitvany@gmail.com
Kristófné Ifi Jarmila
Balatonberény az Idősekért és Gyermekekért
Alapítvány kuratóriumának tagja
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Közgyűlést tartott
a Sportegyesület

Balatonberényi diák a Szakma
Kiváló Tanulója versenyen

Március 4én tartotta éves közgyűlését a Bala
tonberényi Sportegyesület. Előbb Horváth Lász
ló elnök számolt be a civil szervezet 2016os
működéséről, majd a tagság elfogadta a törvényi
változás miatt szükséges alapszabály módosítást.
A tisztújítás is esedékessé vált idén. Az egyesület
elnökségének tagjai a következő öt esztendő
ben Horváth László, Németh Józsefné és Viszti
Zoltán lesznek, míg a Felügyelőbizottságba Garai
Gézát, Orsós Györgyöt és Horváth Pétert dele
gálta a tagság.
A gyűlést követően Balogh Béla sporttársunk
kiváló pörköltjét kóstolhatták meg a jelenlévők,
amit ezúton is nagyon köszönünk!
Horváth Péter

Viola Márk, a Siófoki Szakképzési Centrum fo
nyódi Bacsák György Szakgimnáziumának ás
Szakközépiskolájának épület és szerkezetlakatos
tanulója a Szakma Kiváló Tanulója Verseny terü
leti fordulójából továbbjutva bekerült az országos
válogatóba, ahol hazánk 14 legjobb épület és
szerkezetlekatos tanulója mérhette össze tudását.
A megmérettetésre március 2án Esztergom
ban került sor. A versenyen gyakorlati feladatot
(kerítéselem készítés) kellett megoldaniuk a ver
senyzőknek.

Márk végül a 714. helyen végzett, amihez is
kolánk közössége nevében ezúton is szeretettel
gratulálunk neki, illetve felkészítő tanárá
SAKK
nak, Szente Mihály Tanár Úrnak, vala
mint Schaller Emil Mester Úrnak, akinél Márk
Továbbra is kitűnően szerepel a Somogy Me szakmai gyakorlatát tölti.
gyei I. osztályban a Balatonberényi Sportegyesü
let sakk szakosztálya. Amely legutóbb (február
Horváth Péter
19én) magabiztos játékkal győzött Nagyatád II.
tagintézményvezetőhelyettes
csapata ellen, így már 3,5 pont előnnyel vezeti a
Siófoki Szakképzési Centrum
tabellát. Az utolsó fordulóban a második helyen
Bacsák György Szakgimnáziuma
álló Somogyaszaló csapatával fogunk játszani.
és Szakközépiskolája
Ha jól szerepelünk, akkor ismét meglesz a So
mogy Megyei bajnoki cím.
Kisebb családi házat bérelnék hosszú távra
TABELLA:
Balatonmárián, Balatonberényben vagy
1. BALATONBERÉNY
27,5
Balatonkeresztúron
2. SOMOGYASZALÓ
24,0
max. 80.000. Ft/hó + rezsiért.
3. KAPOSVÁR CSÁSZÁR VENDÉGLŐ
22,0
Telefon: 06/30/2724027
4. BALATONSZEMES
18,0
5. ADY NAGYATÁD II.
15,0
6. MARCALI VSZSE II.
13,0
Köszönettel
Garai Tamás
Varga Mariann
Szakosztályvezető
B.berény
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Balatonberény Krónikája
A falu kialakulása
Írásos adatok és tárgyi emlékek bizonyítják,
hogy a község ősrégi település. Az időszámítás
előtt bizonyára megjelentek itt a kelták, bár
hosszabb ideig szóló tartózkodásuk Somogy bel
ső részében Szalacska környékén volt. A Római
birodalom terjeszkedése folytán az egész Dunán
túl római megszállás alá került Pannónia néven.
A szomszédos Fenékpusztán nagyarányú épület
maradványokat tártak fel a régészeti ásatások,
mely azt bizonyítja, hogy a római provincia egyik
központi helye volt. A közelség miatt Balatonbe
rény a rómaiak számára fontos helyet jelentett. A
Római Birodalom hanyatlása, majd bukása után
a Balaton melléke a népvándorlás útjává vált.
Végigvonultak itt a hunok, a gótok, a longobár
dok, majd hosszabb időt töltöttek itt az avarok.
Jelenlétükkel egy időben a Frank Birodalom ter
jesztette ki fennhatóságát NyugatDunántúlra.
Így a Balaton vidék nyugati része is frank fenn
hatóság alá került. A frankok ellenőrizte Balaton
környékére nagyobb szláv népesség telepedett,
vezérük Pribina szláv fejedelem a mai Zalaváron
rendezte be székhelyét. Földvárat és templomot
építtetett. Mivel a Balaton kiterjedésének határa
Zalavárig nyúlott, így Balatonberény területe is a
szláv igazgatási övezetbe tartozott. A szlávok ál
talában földműveléssel foglalkoztak, így a vizes
Zalavár határán lévő nádas, vizes területet egy
szerűen csak „Blatno”nak nevezték. Magyar
megfelelője „mocsár” volt. Azután ezt a nevet a
honfoglaló magyarok is átvették, nyelvükhöz iga
zították és „Balaton”ra magyarították.
A frank birodalom hanyatlása után az itt élő
szlávok létszámuk és szervezetlenségük miatt
nem voltak képesek önálló állam alapítására,
ezért a honfoglaló magyaroknak nem okozott
nagyobb nehézséget a Balaton környékén való
letelepedés.
A szlávok behódoltak a honfoglaló magyarság
nak. A magyarok a termeléssel kapcsolatos szláv
szavakat átvették, a szlávok pedig a túlsúlyban lé
vő magyarság között lassan asszimilálódtak és
magyarrá váltak. A honfoglaló magyarok részére a
Balaton partján alakultak ki igazgatási központja
ik. Így Somogy vármegye ura később a lázadó
Koppány vezér lett, somogyvári székhellyel. Az
északi parton pedig már a királlyá koronázott I.
István (Szent István) alakította ki a királyi szék

helyet.
István király már keresztény volt. Koppány ve
zér ellenben ragaszkodott a pogány hithez. De
nemcsak a pogánysághoz, hanem István király
koronájához is. Ezt elsősorban úgy kívánta meg
szerezni, hogy István király özvegy édesanyját
akarta feleségül venni, amelynek jogán a királyi
korona is a fejére száll. Bizonyára a fenti szándék
és a pogányság 13 védelmében Koppány hadat in
dított István ellen. A hadviselés Somogyvárról
indult Veszprém felé, így Balatonberény község
biztosan a hadviselés útjába került. Koppány lá
zadását István király leverte, testét felnégyeltet
te, majd elrettentésül az ország különböző
helyein kifüggesztette. Koppány leverése után
Somogy vármegye területe királyi birtokká vált.
A királyok a hozzájuk hű uraknak adományoztak
birtokokat Somogy vármegye területén. Ezt pél
dázza Balatonberény helyzete is, ahol oly sűrűn
váltották egymást a falut birtokló földesurak.
Ezzel kezdődik a falu tulajdonképpeni története
is.
De nézzük az írott források bizonyítékát.
 Csánki Dezső szerkesztette „Magyarország
vármegyéi és városai” című könyvben az alábbi
leírást találjuk:
A Balaton partján fekvő magyar kisközség.
Látogatott fürdőhely. Házainak száma 266, la
kosaié 1415, akik római katolikus vallásúak. Pos
tája, távírója és vasúti állomása helyben van:
első ízben az 133237. évi pápai tizedjegyzékben
fordul elő Fanchberen alakban egyházas hely
ként. 1348ban Beren, a XV. században pedig is
mét Fancberen néven említik az oklevelek.
1409ben Gordovai Fancs János hagyatékához
tartozó birtokok között sorolják fel. 1464ben
Batthyány Alapi András a helység azon részét,
melyet zálogban bírt, Gordovai Fáncsi Gáspár
nak adta. Ugyanez évben Gordovai Fáncsi Péter
itteni birtokaiba a Csányi családot iktatták be. Az
1536. évi adólajstrom szerint is Fánchy család
volt a földesura. 1550ben Fánchy Ferenc özve
gyéé, 1583 ban Török Istváné volt.
Az 1563. évi török kincstári adólajstrom Fajsz
Berény alakban fordul elő 4, az 1580, évi defter
ben pedig 15 adóköteles házzal, 1598ban Kanizsa
várához tartozott. Az 1660. évi dézsmaváltság
jegyzék szerint Sankó (Zankó) Miklós jószága.
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Egy 1703 tájáról való összeírásban FáncsBe
rény alakban fordul elő és ekkor Sankó (Zankó)
Miklós és Boldizsár voltak a földesurai. 1715ben
12 háztartást írtak össze.
1726ban gróf Harrach, 1733ban gróf Hunyady
család volt a földesura és most is gróf Hunyady
Imrének van itt nagyobb birtoka és kényelmes kas
télya, mely 1881ben épült.”
Ahogy a Balaton mellék a honfoglalás előtt a
népvándorlás országútja volt, úgy azt követően
külső és belső csaták, trónviszályok színhelye lett.
14 Részt vett a történelem alakításában, vagy a
történelem alakított a helyzetén.
Az első nagy tragédia, amely az országot érte a
tatárjárás volt. A tatárok biztos megjelentek ezen
a tájon IV. Béla király üldözése közben, de na
gyobb pusztítást nem végezhettek, mert szembe
találták magukat a balatoni nádrengeteggel.
Majd rövidesen visszavonultak és kitakarodtak az
országból. Alighogy megkezdődött az ország új
jáépítése, a konszolidáció a sok trónviszály után
be sem fejeződött, az ország létét újabb veszély
fenyegette. Jött a törökdúlás és az azt követő 150
éves török uralom. Somogy megye hódoltsági te
rület lett, így már a kialakult Balatonberény is. Az
éppen létszámában gyarapodó lakosság elmene
kült. A vörsi KisBalaton nádrengetegében és tá
volabbi helyeken kerestek menedéket. A
hódoltság alatti lakosság pusztulását mutatja,
hogy 1580ban még 15 háztartás van a faluban. A
török kitakarodása után 1715ben már csak 12 a
háztartások száma. Ha házanként csak 5 fős csa
ládot veszünk is alapul, akkor a falu lakossága
csak 60 fő. Megkezdődött a lakosság visszatele
pülése és új jövevények bevándorlása. A lakosság
szaporodása lassan ment. 1754ben a források
336 fő lakost tartanak számon. 39 év alatt 276
fővel gyarapodik a lakosság száma. Az utána kö
vetkező években már gyorsabb a szaporodás.
1784ben már 566 fő lakosról vannak adataink.
Ez 30 éves távlatban újabb 229 fős gyarapo
dást jelent.
A lakosság gyarapodása ezután gyorsabban
folytatódott. 1812ben 873 fő a lakosság száma. A
rendelkezésre álló adatok szerint 1834 és 1850
ben 873 és 1869ben 1078 fő a lakosság száma.
A Rákóczi szabadságharc színhelye is bizonyá
ra a község, mert Batthyány Jánost küldi Rákóczi
fejedelem az osztrák haderő visszaverésére.
A szabadságharc leverése után ezen a vidéken
megy végbe az osztrák győzelem konszolidációja.
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A lakosság részéről megindul a belenyugvás az
osztrák fennhatóságba. De ittott pislákol a láng
a függetlenség elnyerése után.
Ezután viszonylagos béke következik. A job
bágyságot nem zavarja más, csak a földesúri ro
bot és a szolgáltatás. Nem sikerül az osztrák terv,
hogy németté tegye a magyart, mert pont az el
lenkezője történik. A betelepült nemzetiségek
meglehetősen gyorsan asszimilálódnak és ma
gyarnak érzik magukat.
Már ekkor igaz volt Illyés Gyula nagy költőnk
azon megállapítása, hogy „a magyarság kérdése
nem etnikai kérdés, hanem vállalás kérdése” a
betelepült lakosság vállalta a magyarságot. Ismét
Illyés Gyula példáját kell említeni, amikor a szláv
származású Petrovics Sándorból Petőfi Sándor
lett. „És Petőfi a magyar népet a magyar hazával
együtt választotta magának.
Így vallotta az egész község lakossága magyar
nak magát, amelyet a kor történetével foglalkozó
adatok is bizonyítanak. Csupán egykét zsidó csa
lád élt a községben, akik magyar állampolgárnak
vallották magukat, csupán az izraelita vallásukat
tartották meg.
Közben kiépült a község alapvető szerkezete,
az utcahálózat. Ekkor csupán három utca lehe
tett. A Fő utca, a Duruga, a Hegy utca, majd ké
sőbb a Tanárok utca. Az utcák elnevezését a
gyakorlati használat és a rendeltetés adta. Fő ut
ca azért, mert róla ágaztak le a többi utcák. Du
ruga azért, mert a durrogató kanászok laktak
benne. Hegy utca, mert az volt a szőlőhegyre ve
zető utca. Később a Tanárok, mert a gróf Hu
nyady kastélyában tanárok laktak, és az volt a
közlekedő utcájuk.
A jobbágyi telekviszonyok is kialakultak, és ve
le együtt a földesúri alárendeltség is. Mellette ki
alakult a falu önkormányzati, igazgatási
szervezete községi bíróval az élen.
Az önálló független Magyarországért való or
szágos küzdelem a község lakóit sem hagyta
érintetlenül. A reformkor itt is éreztette hatását.
A küzdelem az 184849es szabadságharcba tor
kollott. A községen végigvonult Jellasics horvát
bán ellenforradalmi serege Pest felé, de a pákoz
di győzelmes csata után menekülésük útja is volt.
Noszlopy Gáspár marcali főbíró is itt toboroztat
ta katonáit.
Levéltári adatok szerint 95 nemzetőrt írtak
össze a községben. Bizonyára önként jelentkez
tek Kossuth Lajos toborzó szavára.
Folytatjuk.
Rigó Lajos
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Miért szól (hajnalban) a harang?
Sokfélék vagyunk mi emberek, de néhányan
úgy vélik magukról, hogy mindenhatók és min
den fölött állnak. Önös érdekből átgázolnának
mindenen, nem tisztelve hagyományt, környeze
tet, természeti értékeket. Néhányan azt gondol
ják, ha valami zavarja köreiket:  Nosza,
szüntessük meg! Miért van az, hogy míg a hoz
zánk belopakodó szokásokat fenntartás nélkül
elfogadjuk, átveszünk tőlünk idegen kultúrákat,
ünnepeket (mint a Halloween, Valentin nap),
addig a saját hagyományainkat gondolkodás nél
kül megszüntetnénk, legyen szó akár a harango
zási szokásokról. Azt bizonyára sokan tudják,
hogy a Balatonberényi Római Katolikus Temp
lom nagyon régi, komoly műemlék értéket kép
visel.
A feljegyzések szerint az ősi templom1350 kö
rül épült, 1747ben bővült és épült újjá.(Vörös
József plébános úr gyűjtéséből)
Minden bizonnyal azóta szól a harangja is, ami
eddig senkit nem zavart, mindenki tudomásul
vette és mindennapjaink részévé vált. Nevezhetjük
nyugodtan községünk hagyományának is
.

Most ezt a több száz éves hagyományt kívánná
néhány ember megszüntetni. Mondván, hogy a
hajnali harangszó zavarja a turistákat a pihené
sükben, ezért aláírást gyűjtöttek a hajnali harang
szó megszüntetéséért (az aláírók száma 57 fő).
Azt, hogy ez mennyire helytálló, nyilván min
denki másként ítéli meg. Az indulatokat mellőzve
 vallási hovatartozás nélkül  próbáljuk végig
gondolni objektíven ezt a követelést.
Az íratlan etikai szabályok szerint is, ha ven
dégnek megy az ember (vagy letelepül) bárhova
belföldre, külföldre, joggal elvárható, hogy elfo
gadja és tiszteletben tartsa a helyi szokásokat. Az
ide érkező vendégeknek is ezt illik követni. Nem
gondolnám, hogy az 1 percig szóló harang nagy
mértékben befolyásolja a pihenést. Abban biztos
vagyok, hogy emiatt még egy vendég sem hagyta
itt a községünket, vagy emiatt nem tért vissza.
Nem arról van szó, hogy néhány embert zavar a
harangszó, és a turistákra hivatkozva aláírás
gyűjtésbe kezdett? Ami hiteltelen is, mivel az
aláírók közül legfeljebb 10 ember, aki foglalkozik
lakáskiadással. Amennyiben teret engednének az
efféle kéréseknek, akkor joggal kérdezhetnénk mi
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lesz a következő?
Lehet, hogy legközelebb a hajnali kakaskuko
rékolás ellen lesz aláírásgyűjtés? Zavaró tényező
lehet a kutyaugatás is. Félek, hogy akadhat olyan,
akit a madárcsicsergés is zavar.
Ezek után ajánlom mindenki figyelmébe Len
kovics Barnabás, az állampolgári jogok ország
gyűlési biztosának állásfoglalását a harangozási
szokásokkal kapcsolatosan.
„A harangozás szabadsága a vallássza
badság része, a harangozás jogát éppúgy
köteles mindenki tiszteletben tartani,
gyakorlását tűrni, mint ahogyan a vallás
gyakorlás jogának összes többi részjogo
sítványát is. A harang és használata
minden keresztény felekezetben, minden
közösségben és mindenütt az országban –
másmás okból – a mindennapok elma
radhatatlan része lett. A harangozás és a
harangszó része az európai kultúrának,
nemzeti kulturális örökségünknek, vala
mint a helyi közösségi összetartozásnak és
kötődésnek is. Voltak és vannak a hitélet
hez, szertartásokhoz szorosan kötődő ha
rangozások, és egyéb, nem szakrális
jellegű „helyben szokásos” harangozások,
ilyen például a hajnali harangszó is.
A harangozás ma is érvényes országos és
helyi rendje évszázadok során alakult ki,
nemzeti és helyi kulturális örökségünk ré
sze lett, aminek megőrzése fontos közér
dek nemcsak a jelenben, hanem a jövő
nemzedékek számára is.”
Ehhez már csak annyit lehet hozzátenni, hogy
Isten óvjon minket attól a világtól, amikor a ke
resztények nem harangozhatnak a templomuk
ban szabadon. Addig meg örüljünk, hogy nap
mint nap szólnak a harangok.
Gazda Jánosné
Tisztelt Olvasók!
A fenti cikkhez kapcsolódva közre adnék egy kis
ismertetőt a harangozási szokásokról, hogy mikor
és miért is harangoznak.
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Harangozási szokások
Helyi harangozási szokásokkal rendkívül kevés
irodalom foglalkozik. Az utóbbi évtizedekben a
haranghasználat sok városban megkopott, a ha
rangozásnak nincs jelentősége a hétköznapi élet
ben. Bizonyos szokások jelentőségüket vesztették,
és csak a legszükségesebb esetekben, a legünne
pélyesebb alkalmakkor szólalnak meg a harangok.
Viszont nagy öröm, hogy számos település temp
loma mindmáig élő harangozási kultúrával ren
delkezik. A szentmisék/istentiszteletek előtt
hívogató harang indítja el és gyűjti egybe a híve
ket, a kezdetkor (vagy előtte) pedig méltóságteljes
összehúzás zendíti Isten dicsőségét, és adja meg
az ünnep hangulatát. Tehát rendkívül nagy válto
zatosság tapasztalható e téren országszerte, álta
lános szabályokat nagyon nehéz megállapítani.

Napszaki harangozások
A reggeldélbeneste stb. megszólaló harang
szó. A legtöbb templomban ilyenkor csak 1 ha
rang szól (verselés), a római katolikus egyházban
ezeket nevezik Úrangyalának, mivel ilyenkor a
harangozás az Úrangyala imádságra szólít
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indulnak a török csapatok. 1500ban VI. Sándor
pápa rendelte el ismét a délidőben történő ha
rangozást, hogy a török elleni harcok sikeréért
imádkozzanak az emberek, ekkor került ennek
időpontja déli 12 órára. Ez a gyakorlat szokássá
vált mindmáig. Természetesen ez a tény nem je
lenti azt, hogy szakítani kell az évszázados ha
gyományokkal. A déli harangszó továbbra is
emlékeztessen bennünket a Nándorfehérvári di
adalra és magyar hazánkra, Magyarország jövő
jéért való imádságra.
A római katolikus egyházban minden plébánia
legalább egy templomában kötelező harangozni
délben. A református és evangélikus harangok csak
abban az esetben szólnak délben, ha a gyülekezet
vezetése úgy dönt, ezt általában ősi, évszázados ha
gyomány határozza meg. Püspökladány, Orosháza,
Kunhegyes, Tiszafüred, Mezőberény, Kecskemét,
Törökszentmiklós), de néhány dunántúli városban,
pl Sopronban, Kőszegen és Pápán is jelzik Érdekes
egyébként, hogy Kőszegen délelőtt 11 órakor is
szólnak a harangok. A 11 órás harangszó ugyanis
Jurisics Miklós és vitézei törökök felett aratott, ne
ves győzelmét hirdeti mind a mai napig.

.

Péntek délután 3 óra
A római és görög katolikus egyházban Jézus
Reggeli harangszó
Hajnali 5, 6, vagy 7 órakor megszólaló harang kereszthalála tiszteletére szólnak ebben az idő
szó, amely legfőképpen falvakban és vidéki váro pontban a harangok, és imára szólítanak.
sokban jellemző. Faluhelyen és sok kisvárosban
Esti harangszó
is ez ébresztette és ébreszti ma is a mezőre indu
Katolikus templomokban hivatalosan télen 7,
ló embereket. Budapesten és a nagyobb városok
nyáron 8 órakor szólal meg. Némely templom
ban ez a szokás kihalófélben van.
ban előrehozzák az esti szentmise kezdetére, 6
órára, így annak beharangozása egyben az esti
Déli harangszó
Déli 12kor hallhatjuk. Országszerte, széles kö harangszó is. Szép szokás, hogy némely települé
rökben elterjedt vélelem, hogy délben a Hunyadi sen az ünnepek előestéjén az esti harangszót
János által 1456ban aratott Nándorfehérvári dia másmilyenné, ünnepélyesebbé teszik, pl. avval,
dal emlékére szólalnak meg a harangok. A tények hogy nem a megszokott, hanem egyel nagyobb
azonban mást mutatnak. III. Calixtus pápa 1456. harang szól.
június 29én keresztes hadjáratra szólítja fel a fe
jedelmeket a hatalmas területeket meghódító tö
rökök ellen. Ekkor rendeli el, hogy délután 3 óra
és napnyugta között fél óránként szólítsák imára a
híveket. 1456. július 22én megtörténik a neves
diadal. Ám a harangozást kihirdető bulla a győze
lem előtt 6 nappal, 1456. július 16án íródott, vi
szont a győzelemmel egy időben ért Budára.
Innen származik a mindmáig élő hiedelem. A
harangozás célja a török támadások elleni imád
ság volt. Az 1490es években ismét támadásnak

Lélekharang
Az esti harangszó után rögtön, annak szerves
részét képezve szólal meg a lélekharang (általá
ban a templom legkisebb harangja). Ezt a halot
takért való imádságra szólít fel, és ily módon
csak a katolikus templomokban gyakorolják.
Hosszúsága 12 perc
(Folytatjuk.)
Forrás: Magyar Harangok Honlapja
Közreadta:
Gazda Jánosné
.
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Tájékoztató szabadtéri tüzek
megelőzéséről
I. Belterületi szabadtéri égetés
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban:
OTSZ) 225. § (1) bekezdése értelmében tilos bel
területen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha
azt más jogszabály  így különösen önkor
mányzati rendelet  megengedi.
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2. Az irányított égetés engedélyezési eljá
rás menete
Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes
 az eljárásrendben meghatározott kivételes eset
ben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint ille
tékes  katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja
le. Az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő
3.000, Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó en
gedélye más, jogszabályban  a természet védel
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri méről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §  előírt
(avar, kerti hulladék) égetést végeznek, és a tele hatósági engedélyt nem pótol.
pülési önkormányzat azt rendeletében nem en
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányí
gedélyezte, vagy nem szabályozta, illetve
engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben tott égetés nem engedélyezhető!
meghatározottak szerint végezték, a tűzvédel
Mit kell tartalmazni a kérelemnek? (köz
mi hatóságnak meg kell indítania a tűzvé
delmi hatósági eljárást! Természetesen a pontilag kiadott kérelem nyomtatvány
szabadtéri égetések során az önkormányzati ren mellékelve)
delet előírásain kívül az OTSZ vonatkozó előírá
226. § (2) Az irányított égetés végzésére vonat
sait is mindenkor be kell tartani.
kozó kérelem tartalmazza
II. Az irányított égetés engedélyezése a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal
külterületen:
vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezé
1. Az engedélyezés tárgya
Az OTSZ 226.§ (1) bekezdése alapján külterü sének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
leten (ide tartozik a régi szóhasználat szerinti d) az irányított égetés indokát,
zárt kert is) az ingatlan tulajdonosa, használója a e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha f) az égetés folyamatának pontos leírását,
egybefüggő területen irányított égetést végezhet. g) az égetést végző személyek nevét, címét,
Ennek értelmében minden külterületi égetést h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét
engedélyeztetni kell az illetékes kataszt és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására
rófavédelmi kirendeltséggel.
Amennyiben az irányított égetést enge tervezett intézkedéseket és
dély nélkül végzik, vagy nem tartják be az j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésé
égetés szabályait a tűzvédelmi hatóságnak nek megakadályozására készenlétben tartott
meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eszközök felsorolását
eljárást!
Kérelem benyújtása:
Kivéve:
226. § (3) A kérelmet legkésőbb az égetés ter
Nem tartozik az irányított égetés előírásai alá
az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. vezett időpontját megelőző 10. napig be kell
(VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §ában meghatározott nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
erdőben végezhető vágástéri hulladék égetés
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak be
végzése. Ezen tevékenység a területileg illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz törté érkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja
nő bejelentést követően végezhető alkalomszerű el
tűzveszélyes tevékenység.
Az irányított égetés végrehajtásával kap
csolatos szabályok:
.
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226. § (5) Az irányított égetés során a tűz nem
hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha
az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell
oltani.
6) Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
7) Az irányított égetés befejezése után a hely
színt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást,
izzást  vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal
 meg kell szüntetni.
A tarló, lábon álló növényzet, avar és
egyéb növényi hulladék irányított égetése
során a 227.§. (1) bekezdés szabályait kell
alkalmazni.
III. Elhanyagolt gazos területek:
A szabadterületi tüzek egyik jellemző keletke
zési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, va
lamint a kerti hulladékok égetése során be nem
tartott jogszabályi előírásokból adódó szabályta
lan magatartási formákra vezethető vissza.
A másik jellemző ok az elhanyagolt, gazos te
rületekre vezethető vissza.
Az ilyen tűzesetek egyik megelőzési lehetősé
ge, ezen területek feltárása és az éghető hulla
déktól és száraz növényzettől mentesen tartatása.
Az OTSZ 225.§ (3) bekezdése, valamint 228.§
(13) bekezdése, ezen cél magvalósulását szolgálja.
225.§ (3) ,Ha jogszabály másként nem ren
delkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója
köteles a területet éghető hulladéktól és további
hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani. ”
227. §(1) A szabadtéren keletkező tüzek meg
előzése érdekében a vasút és a közút mindkét ol
dalán annak kezelője köteles a szélső vasúti
vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter
széles védősávot kialakítani.
2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gally
tól tisztán kell tartani.
3) A folyamatos tisztántartásról, éghető
anyagtól mentes állapotban tartásról a védő
sávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, ha
szonbérlője köteles gondoskodni.
Greffer József
tü. ezredes kirendeltségvezető
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Keszthelyi programok
Színházi előadások
a Balaton Színházban
Március 23. (csütörtök) 14.00 és 18.00
Ifjúsági bérletes előadások
Forgách András
Legyetek jók, ha tudtok!
 családi musical 
Budaörsi Latinovits Színház
Jegyár: 2.500 Ft
Április 11. (kedd) 19.00
Bérleten kívüli előadás
Ken Ludwig
BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
 komédia két részben 
Pesti Művész Színház
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Hangversenyek, KONCERTEK
a Balaton Színházban
Március 20. (hétfő) 19.00
Mozaik Klub:
KONCZ ZSUZSA: Vadvilág
lemezbemutató koncert
Jegyár: 4.900 és 5.500 Ft
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap  Cseh
Tamás program
Március 24. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
Keszthelyi Értékek Napja:
Szalonna és Bandája koncert és táncház
Szervező: Újkori Középiskolás Helikoni
Ünnepségek Alapítvány
Március 28. (kedd) 17.00
Ha vagyunk – legyünk!
Előadó: Berecz András ének és mesemondó
Jegyár: 2.000 Ft
Diákjegy: 1.000 Ft (16 éves korig)
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Keszthelyi programok
Egyéb rendezvények
Március 21. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Básti terem
KEDD – VELEM
Beszélgetés a hivatása mögötti emberről,
politikamentesen különböző meghívott
vendégekkel.
Házigazda: Csányi Zoltán
A belépés díjtalan!
Március 24. (péntek) 16.00
Balaton Színház, színházterem
KESZTHELYI ÉRTÉKEK Napja
Közreműködnek:
Georgikon Néptáncegyüttes
Helikon Kórus
Nagyváthy Néptáncegyüttes
és díjazott Helikonos diákok
18.00 órától: Szalonna és bandája koncert és
táncház
Szervező: Újkori Középiskolás Helikoni
Ünnepségek Alapítvány

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
Támogató: NKA
Március 24. (péntek) 16.00 15.00
TKME Kőrösi Sándor Klub:
Inas voltam a céhvilágban
Előadó: dr. Petánovics Katalin ny. néprajzkutató
Március 27. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub:
Inverse Everest
Fotóexpedíció a Föld legmélyebb barlangjába.
vetítéssel egybekötött élménybeszámoló
Előadók: ifj. Adamkó Péter, Tóth Attila, Ambrus
Gergely barlangászok
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Március 29. (szerda) 18.00
Nyitott Szemmel:
Határszél
irodalmi est könyvbemutatóval
Előadó: Göncz László költő, Muravidék
országgyűlési képviselője
Március 31. (péntek) 15.45
Természetgyógyász Klub:
HOGYAN ELŐZHETJÜK MEG A
CUKORBETEGSÉGET, ÉS MIT
TEHETÜNK INZULIN REZISZTENCIA
ESETÉN?
Előadó: Tóth Gábor okleveles élelmiszer
tudományi előadó
Vezeti: Balázs József (30/2604925)
A belépés előzetes regisztrációhoz kötött!
Március 31. (péntek) 16.30
Családbarát Kertbarát Kör:
A keszthelyi burgonyanemesítés legújabb
fajtái
kiállítás és vetőgumó vásár
Előadó: Vaszily Zsolt

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. április 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 az áprilisi 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.

