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A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából ünnepi rendezvényre
várta Balatonberény Község
Önkormányzata a település és a
környék művészetkedvelőit. Nos, a
Művelődési Ház nézőterét
zsúfolásig megtöltő érdeklődőknek
igazi, ilyen kis településen ritkán
hallható zenei élményben lehetett
részük.

Az est  az alkalomhoz híven  Rácz
Alexandra tolmácsolásában a Him
nusszal  kezdődött, bár kicsit
rendhagyó formában, ugyanis az
első strófát együtt szavalta el az
előadó és közönsége.
A vers után  Zábó Gyulával   aki gyermekkorát Balatonberényben töltötte, s akinek e helyről is
köszönetet mondunk e csodálatos zenei élmény létrejöttéért   Horváth Péter  alpolgármester
beszélgetett.

A Józsefvárosi Zenebarát Kör művészei (Banai Sára, Kárpáti Attila, Kecskés Sándor, Tarnai Dávid,
Papp Gyula,  Zábó Gyula, Zöld Ildikó) aztán felejthetetlen zenei csemegével gyönyörködtették az
egybegyűlteket. A Magyar Állami Operaház művészeit felvonultató előadás klasszikus
operarészletekkel és népdalfeldolgozásokkal ragadtatta tapsra a lelkes közönséget. Az est
csúcspontjaként Zábó Gyula elénekelte a  Bartók Béla  által 1906ban Balatonberényben
gyűjtött Elhervadt cidrusfa című népdalt.

A vastapssal záruló katarzisélmény után a helyi színjátszókör  közkívánatra  ismét
bemutatta  Móricz Zsigmond Csőszök  c. novellájának színpadi  változatát  Horváth
Lászlóné rendezésében.

Az est végén került sor a Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett "Az én Berényem" c. fotó
és rajzpályázat eredményhirdetésre. A díjazottak névsorát a 3. oldalon közöljük.

www.balatonbereny.hu
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A Településüzemeltetési Kft. felhívása

Tisztelt Lakosság!

A hóeltakarítási munkálatok ebben az évben is egy  meghatározott ütemterv alapján valósulnak
meg, miszerint először a fő és tömegközlekedési utak, busz útvonalak (Mise út, Kossuth Lajos
utca, Balaton utca) a sűrűn lakott utcák , a közintézmények parkolói, majd a kevésbé lakott
területek útjai kerülnek sorra. Folyamatos havazásnál, rendkívüli hóhelyzetben elsősorban csak a
fő közlekedési (tömegközlekedési) útvonalakat tisztítjuk.

A hóeltakarítást átlagosan  10 cmes magasságnál kezdjük meg.

A síkosságmentesítésére használt anyagok rendelkezésre állnak, szükség esetén az autóbusz
várókban, gyalogos átkelőhelyeken, meredek utcákban, lépcsőkön kerülnek kiszórásra.

A rendelet továbbra is érvényben van, miszerint  az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az
ingatlan és a közút közötti terület tisztántartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről
gondoskodni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy hóesésben, jeges úton ne induljanak útnak gépkocsival,
válasszák a tömegközlekedési eszközöket. Ha mégis elindulnak, akkor a gépkocsi legyen
felszerelve téli gumikkal.

Rendkívüli hóhelyzetben kérjük a lakosság segítségét és megértését, mivel hóeltakarító
gépparkunk teljesítménye korlátozott.

Településüzemeltetési Kft.

Közmeghallgatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő
testülete 2014. február 14én (pénteken) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a
Művelődési Ház (Balatonberény, Kossuth tér 1.) nagytermében, melyre ezúton minden

érdeklődőt meghívok.
Napirend:

1. Tájékoztató az Önkormányzati 2013. évi gazdálkodásáról, a 2014. évi önkormányzati
költségvetési tervezet ismertetése
Előadó: Horváth László polgármester

2. A község idegenforgalmának aktuális kérdései
Előadó: Horváth Péter alpolgármester

3. Egyéb ügyek, aktualitások

Kérjük szíves megjelenésüket!

Balatonberény, 2014. február 4.

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete nevében tisztelettel:
Horváth László

polgármester
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Döntött a Képviselőtestület…

A 2014. január 9i rendkívüli nyilvános ülés határozatai:

1. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Westbay Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 35.)  céggel a Balatonberény,
külterület 028 hrsz. alatt nyilvántartott, 12 ha 3.563 m2 alapterületű, kivett telephely
megnevezésű ingatlanhoz csatlakozó, új bekötő, közlekedési út megvalósítása és kivitelezése
tárgyában köt megállapodást. Az önkormányzat a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul elindítja a kisajátítást helyettesítő megállapodás megkötését, vagy ennek
eredménye függvényében a kisajátítási eljárást.
A felek megállapodnak abban, hogy a tervezett költség 5,8 millió Ft, melyet a Westbay Kft azzal
vállal kifizetni, hogy amennyiben az eljárás során az önkormányzat részéről számlával igazoltan
ezen összeget meghaladó költség merül fel, azt megtéríti az önkormányzat részére.
Az ügy előzményeként Horváth László polgármester elmondta, hogy az Erdért jogutódjaként a
Westbay Kft. a tárgyi területet szeretné hasznosítani, azonban a megközelítését
Balatonszentgyörgy önkormányzata a nehéz gépjárművek részére a Kossuth utca felől nem
engedte meg. A területre már évekkel ez előtt volt egy potenciális vevő, ezért a képviselőtestület a
rendezési tervet módosította, és az út területet kijelölte. A területre egy kazah cég jelentkezett a
közelmúltban, de csak akkor érdekli őket, ha megközelíthető lesz a terület, ezért kérik az
önkormányzat közreműködését az út kialakításában.

2. Tárgyalta a KT a község déli részére tervezett „Üdülőfalu” beruházás kérdését is. Az ezzel
kapcsolatban született határozatok:

• Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Geszting Kftvel kötendő
településrendezési tervről tovább kíván tárgyalni
• Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a villapark építésének tervéről a lakosságot

a Geszting Kft nyilatkozatra jogosult képviselőjének jelenlétében lakossági fórumot tart, melynek
meghirdetésére a polgármestert felkéri. (A lakossági tájékoztató fórum január 17én megtörtént. )
• Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Geszting Kftvel történő további

tárgyalások során az adókedvezményre vonatkozó kötelezettséget nem tartja időszerűnek, és
tárgyalási pontnak.

A 2014. január 14i rendkívüli nyilvános ülés határozatai:

1. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a KEOP5.5.0/A/1220130022. pályázat kapcsán új partnereket vonjon be a nyilvánosság
biztosítása, könyvvizsgálat feladatokra, illetve a projektmenedzseri feladatokra kérjen új
árajánlatokat.

A 2014. január 30i nyilvános ülés határozatai:

1. Horváth László polgármester az első napirendi pont (Beszámoló a két ülés között végzett
munkáról) szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy az önkormányzati társulásokban az évet
előkészítő munkálatok folynak. A települési hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan a társulás
elnöksége döntött arról, hogy a tavasz folyamán elindítják a háztól történő szelektív
hulladékgyűjtést. Konkrét információk még a gyakorlati kivitelezésről nincs, de azt a lakossággal
időben közölni fogják. Jelenleg gondot okoz a szelektív hulladékgyűjtők ürítése. Az AVE Zöldfok
részére 2016 végéig van kötelezettség. Az egyeztető tárgyalások folynak a korábbi szolgáltatóval,
de ha ez nem vezet eredményre, a Pelsokom ezt elvégzi.

Ezt követően tájékoztatást ad a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos projekt helyzetéről:
A Projekt elszámolható összköltsége 66.120.427, Ft.
Támogatás mértéke:56.202.363, Ft.
Támogatás intenzitása: 85%
Beruházás fizikai kezdése, támogatási szerződés szerint: 2014.01.15.
A munkálatok konkrét kezdésének várható dátuma: 2014.03.15.
A konkrét helyszíni bejárás és munkaterület átvétel, egyben a munkakezdés időpontja egyenlőre
csúszik, mert a tervek engedélyére várunk. Amint megérkezik az engedély akkor lesz
munkaterület átadás és munkakezdés.
Az engedélyes terv érkezésének várható dátum: 2014.02.15.
A beruházás tervezett fizikai befejezés dátuma: 2014. április.
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Szállítói előlegigénylés. A szállítói előleg a lámpatestek gyártásának előfinanszírozásához
szükséges.
1 szállítói előleg igénylés nem járt sikerrel a közbeszerzési felülvizsgálat csúszása miatt.
2. szállítói előleg igénylés időpontja: 2014.02.04. A szállítói előleghez szükséges iratokat és a szállítói
előleg önerő kiegészítéshez szükséges utalás összegét, a holnapi nappal küldöm.(A támogatás 10%a
volt az 1. előleg igénylésmértéke, most további 20%ott igényel a szállító. Ennek az összegnek az
önerejét kell elutalni az önkormányzatnak, mert az előleg többi részét az NFU fizeti.)

Eddigi kifizetés összege: 0 Ft.

Projekt releváns szerződések állapota:
Támogatási szerződés – Önkormányzat által aláírva.
Kiviteli szerződés  Önkormányzat által aláírva. NKEK felülvizsgálata lezajlott.
Menedzsment, nyilvánosság, könyvvizsgálat szerződések 3 ajánlat bekérés lezajlott, elfogadásra
várnak.
Műszaki ellenőr szerződés  Önkormányzat által aláírva.
Közbeszerzési szerződés  Önkormányzat által aláírva.
Tanulmányi szerződés  Önkormányzat által aláírva.

Ismerteti Badacsonytomaj Polgármesterének levelét, mely az SCD cégbirodalommal kapcsolatos
kormányzati megkeresést tartalmazza az érintett Balatonparti települések részéről. Ehhez a
testület utólagos egyetértésével Balatonberény részéről csatlakozott. Tájékoztatja a képviselő
testületet, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala által elmúlt év elején indított eljárása 234
önkormányzatot érintett. A településről összefoglaló értékelést készített a Katasztrófavédelem
Marcali Kirendeltsége, ez negatív észrevételt nem tartalmaz. Kéri, hogy a képviselőtestület a
jelentését, valamint beszámolóját fogadja el.

Horváth Péter alpolgármester kiegészítésként hozzáteszi, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat
megkereste az önkormányzatokat, hogy a 20142020 közötti Európa uniós költségvetési
időszakhoz a települések projektötleteit küldjék meg. Ez alapján a település részéről több mint 30
fejlesztési célt határoztak meg.

Határozatában
a. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok

végrehajtásáról adott jelentést elfogadja.
b. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a két ülés között végzett munkáról,

fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott beszámolót elfogadja.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgálati tisztségviselőkről szóló

2011. évi CXCIX. törvény 130. §ában foglalt jogkörében eljárva a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapján
képező kiemelt célokat a következők szerint állapítja meg:

I. Testület munkáját segítve:
Közreműködés a Képviselőtestület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai
szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő
előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselőtestületi döntés szakmai
megalapozásában.
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II. Képviselőtestület döntéseinek végrehajtásában:
1.) Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
2.) Közreműködés a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendelet
egységes szerkezetbe foglalásában.
3.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan.
III. Hatósági munka területén:
1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség biztosítása,
eljárási határidők szigorú betartása
2.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés.

3.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, jogszerű intézése,
különös tekintettel az eljárási határidők betartására
4.) Az állampolgárok ügyeinek intézését segítő nyomtatványok települési honlapon történő
elérésének biztosítása.
5.) A közösségi együttélés szabályainak betartásának rendszeres ellenőrzése, elsősorban az
idegenforgalmi idényben.
6.) A 2014. évi választások jogszerű lebonyolítása.
IV. Gazdálkodással kapcsolatban:
1.) Az új számviteli rendszer zökkenőmentes bevezetése az önkormányzat és az intézmények
könyvvitelében
2.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítése
3.) Átmenetileg szabad pénzeszközök optimális lekötésére javaslattétel
4.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali reagálás a halmozódás
megelőzése érdekében

3. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete méltányolja Balatonkeresztúr
Község Önkormányzatának a gyermekétkeztetés költségeihez történő hozzájárulása tekintetében.
Nem áll módjában ugyanakkor a kért hozzájárulást megfizetni, mert ezt követően nem lesz
jogalapja más önkormányzatok kérelmét elutasítani.

4. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2014. évi közművelődési tervet
elfogadja azzal, hogy annak részleteit a turisztikai egyesület bevonásával a művelődési ház
vezetője egyeztesse.
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete Horváth László polgármester 2014. évi
szabadságolási ütemtervét  a polgármester előzetes meghallgatása után – elfogadja.

A képviselőtestület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetés tervezetét az előterjesztés szerint a következő kiegészítésekkel rendeli átdolgozni:
1500 e Ftot kistraktor beszerzésére, 1806 e Ftot a múltház felújítására, 1000 e Ft tervek
készítésére, 1000 e Ftot szállítási költségekre, és a Kossuth utcai járda felújítását kell tervezni,
közművelődési feladatokkal kapcsolatos kiadások

 A banki költségek csökkentése érdekében a 117430951539686010020009 és a
117430951539686010030008 számú számlákat megszünteti

a. Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete Balatonberény honlapjának
biztonságát szolgáló keretrendszer, informatikai védelem működtetésére vonatkozó megbízási
szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert, melyet Gazda Tamás Balatonberény Erkel
F. u. 15. szám alatti vállalkozóval, havi bruttó 5.000 Ft díjért 2014. december 31. napjáig kötnek.

b. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonberény Község
Önkormányzata 100 %os befolyása alatt álló Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének, Horváth Lászlónénak (Balatonberény, Kodály Z. u. 1/b)
munkabérét, 2014. 02.01. napjától 250. 000 Ft/ hó összegben állapítja meg.

5. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonberény KEOP
2012.5.5.0/A/1220130022 közvilágítás korszerűsítése projekt

 könyvvizsgálói feladataira nyertesként a Profor Kft Veszprém Dózsa Gy. u. 34/A. vállalkozást
450.000 Ft + áfa

 a nyilvánosság feladataira a Huszti Gábor EV 1188 Budapest, Podhorszky utca 89/B.
vállalkozót bruttó 571.500 Ft,

 a projektmanagment feladataira a Palóc  Eredeti Kft 1061 Budapest, Andrássy út 34.
földszint vállalkozást 300.000 Ft + áfa megbízási díjjal nyertesként hirdeti ki.



Események

A Magyar Kultúra napi rajz és fotópályázat díjazottjai

RAJZ

12. évfolyam:
Különdíjak:
Brassai Nóra
Nyers Romina
Gerecs Angyal Vivien

4 – 6. évfolyam:
1.: Harcos Noémi
2.: Kánya Noémi
3.: Varga Virág
Különdíj: Tóth Patrik

7 – 8. évfolyam:
1.: Futó Luca
2.: Brassó Sára
3.: Gál Szabolcs

Különdíjasok:
Országh Attila
Dudás Emese

FOTÓ

1. Bobák Zoltán Tamás: Kossuth Lajos utca
hajnali 5:23
2. Horváth Zsófia: Tavasz
3. Tóth Hilária: A legmegnyugtatóbb látvány az
én Berényemben

Különdíjasok:

Bobák Zoltán Tamás: Reggeli napfelkelte
Böröcz Csaba: Őszi naplemente
Horváth László: Öreg pince
Horváth Lászlóné: Tél Balatonberényben

Második hely a Hajdu Kupán Marcaliban

Remekül szerepeltek labdarúgóink a XX. Hajdu László Kispályás Labdarúgó Emlékversenyen
Marcaliban, hiszen együttesünk a tizenhat csapatos mezőnyben a második helyen végzett.
Király Szabolcs gárdája második helyen jutott tovább csoportjából, majd a legjobb nyolc között
előbb a negyeddöntőt, majd az elődöntőt is megnyerték: hiszen előbb a jó erőkből álló helyieket
győzték le hetesekkel, majd a több berényi játékost is felvonultató Balatonfenyvessel szemben
diadalmaskodtak 4:3ra.
A döntőre sajnos elfogyott az erő, s többen már sérüléssel is bajlódtak, így  megérdemelten  a
Hegyalja Italbolt csapata nyerte a tornát. www.balatonbereny.hu

Éves közgyűlését tartotta a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Éves közgyűlését tartotta a Balatonberényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével  Greffer József, a marcali katasztrófavédelem vezetője,  Bende Ottó, a
Somogy Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke és Vízvári Krisztián, a balatonszentgyörgyi polgárőrök
parancsnoka is.
Előbb Horváth Zoltán levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Kiss Ferenc elnök számolt be
az egyesület előző évi működéséről, illetve annak költségvetési számairól, illetve ismertette a 2014es
terveket és szólt azok várható pénzügyi vonzatairól is. Ezt követően a vendégek köszöntötték az
egybegyűlteket: Greffer József az önkéntes tűzoltókra vonatkozó 2014es várható változásokról szólt,
míg Bende Ottó és Vízvári Krisztián a polgárőrséggel kapcsolatos aktuális kérdésekről beszélt.
Az elhangzottak után a tagság hozzászólásai következtek.
Miután  Orsós György  lemondása miatt megüresedett a tűzoltóparancsnoki tisztség, így
választásra is sort került. Titkos szavazással  egyetlen jelöltként  Kovács Gábort választották az
önkéntes tűzoltó részleg parancsnokává (s egyúttal az alapszabály szerint az elnökség tagjává is)
az egybegyűltek.
Utolsó napirendi pontként került sor a jutalmak átadására:
1. Garainé Móricz Bernadett 25 éves önkéntes tűzoltó munkájáért
2. Viszti Laura 5 önkéntes tűzoltó munkájáért
3. Béres Ferencné 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
4. Kovács Gábor 5 éves polgárő munkájáért
5. Benke József 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
6. Egerszegi Péter 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
7. Bódis Attila 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
8. Mészáros Roland 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
9. Kelemen András 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
10. Szányel Vilmos 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
11. Végh Lajos 2013 évben végzett eredményes polgárőr tevékenységért
részesült elismerésben. A közgyűlés befejeztével az elnökség finom vacsorára hívta az egyesület
tagságát és a meghívott vendégeket. www.balatonbereny.hu



Esemény

Magyar Kultúra Napja

Még a nyár folyamán ajánlotta fel Zábó Gyula egy
esetleges berényi vendégszereplését, amit az ünnep
fényéhez illő szereplőgárdával és műsorrenddel
valósított meg. Fellépett Kecskés Sándor, az Állami
Operaház magánénekese, Kárpáti Attila címzetes
magánénekes, Zöld Ildikó színésznő, valamint két
ígéretes ifjú tehetség, Banai Sára és Tarnai Dávid. A
zenei kíséretet Papp Gyula művésztanár biztosította.
Bővebben a szervezőről, Gyuláról írnék.
A nagyszülők háza az akkori Villasorból Béke utcára

átkeresztelt, ma gyógyszertárként üzemelő épület volt. Szülei itt ismerkedtek meg, édesanyja
Jalsoviczky Erzsébet. Apai nagyapja a déli vasút forgalmi főnöke volt, apja (Gyula) szintén vasutas
pályára lépett. Így született Zábó Gyula 1944. január 5én, Szombathelyen. 1950ben érkeztek
vissza Balatonberénybe,  a nagyszülőkhöz  a Béke utcába. Itt kezdte meg általános iskolai
tanulmányait, Keszthelyen végezte a gimnáziumot, majd a győri tanítóképző, aztán a
gyógypedagógiai főiskola diákja lett. Megpróbálkozott a táncdalénekléssel, mivel ebből megélni
nem tudott, Szátokon helyezkedett el gyógypedagógusként, majd énektanár lett Békásmegyeren.
1980tól az Operakórus és a Honvéd együttes énekese. 1983tól a Magyar Rádió Kórusának
szólistája. 1985ben elsőként kapta meg  mint kórustag  Pásztory Ditta (Bartók Béla özvegye)
által alapított Bartók – Pásztory – díjat, melyre ma is büszke. Vendégszerepelt több európai
országban és számos hazai nagyvárosban. 1989ben a rádióban balatoni népdalcsokrot vettek fel,
melyeket Balatonszentgyörgyön, Somogysámsonban és Balatonkeresztúron gyűjtöttek. 2000ben
részt vett a Peer Gynt teljes kísérőzenéjének megalkotásában.
Kedvenc időtöltése a keresztrejtvényfejtés, ami aztán szerkesztésbe ment át. Jelenleg a VIII. ker.

Józsefváros és Kapu folyóiratának szerkeszt. Évekig a Fülesben a tájszavas rejtvényeket ő alkotta
meg. Szorosan kötődik anyanyelvéhez, annak kiváló művelője, mely Grétsy László anyanyelvi
tévéműsorában jól megfigyelhető volt. De publikált az Édes Anyanyelvünk folyóiratban is! Kecske
és kínrímjei élményszámba menő olvasmányok.
Az est első felét a Józsefvárosi Zenebarát Kör előadása töltötte ki, nagyon színvonalas műsorral,

melyet a hallgatóság vastapssal köszönt meg. A szünetben szerény állófogadás keretében a
közönség személyesen találkozhatott a társulattal. Köszönet Kovács Ilonának és Bató
Elemérnének a harapnivalókért. Majd Móricz Zsigmond Csőszök c. színdarabját láthatták, melyről
a fellépő művészek is nagyon elismerőleg nyilatkoztak. Eztán került sor a rajz – és fotópályázat
eredményhirdetésére. Ami számomra nagy csalódás volt! Rajzból a várt mennyiség érkezett be,
amiben nagy szerepe volt Gálné Mihály Lívia tanárnőnek. Fotót viszont csak pár ember küldött
be, és ők sem vették a fáradtságot, hogy eljöjjenek a díjkiosztásra! A mai digitális világban az
emberek zöme rendelkezik fényképezőgéppel. Anyagi terhet sem jelentett volna ezek beküldése.
Ennyire üres tartalommal bír az itt élőknek „Az én Berényem”? Ennyire nem kötődnek
lakhelyükhöz? Nem ragadja meg a képzeletüket a táj szépsége? Netán nem látják, milyen
csodálatos környezetben élünk? Vagy féltek a megmérettetéstől? A szégyen tompítása céljából
küldtem be én is képeket – ami ellenkezik az elveimmel – ill. a lányomat is erre buzdítottam.
Sajnos más szégyellnivalóm is akadt eme jeles napon. Kecskés Sándor számára természetes volt,
hogy falu révén, az utcán köszön az embereknek. Nem fogadták Berényben a köszönését! Nem
köszöntek vissza neki! Nem tudtam épkézláb magyarázattal szolgálni az incidensre, mint ahogy a
pályázat iránt tanúsított érdektelenségre sem.

Csiri



Nyaraló, hétvégi ház és pincetulajdonosok figyelmébe!

Az idegenforgalmi szezont követően a Balaton parti nyaralótulajdonosok egyre ritkábban keresik fel
ingatlanjaikat, a fagytalanítási munkálatok után hetekig, hónapokig nem ellenőrzik azok állapotát. Az
elnéptelenedett nyaralóterületeken a betörők szinte zavartalanul dolgozhatnak. A megye belső területein
kialakított hétvégi házas, borospincés övezetekben a szüreti munkákat követően szintén ritkábban fordulnak
meg a tulajdonosok, ami ugyancsak kedvező feltételeket biztosít a betöréses lopások elkövetéséhez.

A betörések, rongálások elkerülése érdekében fogadják meg a rendőrség tanácsait!

A családi és hétvégi házak között vagyonvédelmi szempontból az a különbség, hogy amíg az előbbi
állandóan lakott, addig az utóbbi csak időszakosan. A vagyonvédelmet ennek megfelelően kell
megszervezni. A kétfajta épület védelmi jellegében sok közös elem található.
 A nyílászárókon alkalmazzon megfelelő minőségű mechanikai berendezéseket! Zárak, redőnyök,
betörésvédelmi fóliák, rácsok felszerelésével jó eséllyel megakadályozható a behatolás! A pincéről,
padlásfeljáróról, melléképületekről, sőt a villanyóra szekrényről se feledkezzen el!
 Tartsa rendben ingatlanját, a sűrű bokrokat és az épülethez közeli fákat ritkítsa meg, vágja
vissza, hogy a betörőnek ne nyújtson fedezéket, és ne alkalmazhassa mászó eszköznek. Létráját is
tartsa zárható helyen!
 Értékesebb és könnyen mozgatható műszaki és egyéb használati tárgyaikat ne hagyják ott a
hosszabb időre felügyelet nélkül maradó ingatlanban! Az ott maradókról készítsenek értékleltárt,
jegyezzék fel azonosítóikat, esetleg fotózzák le!
 Biztonságosabbá tehetik ingatlanjaikat, ha a mechanikai védelem kialakításán túl elektronikai
védelmi eszközöket is alkalmaznak. Szereltessenek fel riasztóberendezést! Tovább fokozhatja a
biztonságot, amennyiben diszpécser, ill. „vonulószolgálattal” rendelkező vagyonvédelmi cégre
bízza ingatlanja védelmét.
 A kockázat minimálisra történő csökkentése érdekében kössön biztosítást!

A Rendőrség elérhetőségei:

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság
Kaposvár, Szent I.u.14/c.
Telefon: 82/502700

Rendőrkapitányság  Fonyód
8640 Fonyód, Vitorlás u.2.
Telefon:85/560990

Rendőrkapitányság – Siófok
8600 Siófok, Sió u. 1220.
Telefon: 84/519150

Rendőrkapitányság – Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u.55.
Telefon: 85/515150

Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
8600 Siófok, Mártírok u. 7.
Telefon:84/310712

Amennyiben mégis betörtek Önhöz, NE
változtassa meg a helyszínt, és azonnal értesítse
a rendőrséget az ingyenesen hívható 112es
segélyhívó számon!
Hívjon bátran, hogy segíthessünk!!!



Legendák

Kis Gyerek Pista

Köhécselve tért magához a gyerek, az erős pálinka, melyet a félszemű öntött a szájába, marta a
torkát. Teljesen meztelen volt. – Aztán legközelebb, ha azt mondják, menj haza, akkor fogadj szót!
– egy szelet kenyeret és szalonnát tett le mellé Vak Illés, majd belevetették magukat a nádasba.
Pista még sokáig feküdt kábán. Azok a betyárok, akikkel a rossz gyerekeket ijesztgetik, azok
húzták ki a mocsárból. Akkor most ki a jó, és ki a rossz? Délután a vörsi pandúr ébresztette fel. –
Úgy látom, megtaláltad a betyárokat! – Inkább azok találtak rám. – ült fel Pista. Hazazavartak
Vörsre. Úgy megijedtem tőlük, hogy nem figyeltem a zsámbékra, mikor észbe kaptam, már nem
engedett a mocsár. Ők mentették meg az életemet. – Merre mentek? – szegezte rá fegyverét a
rézsisakos. – Én nagyon kába voltam, a fenéki csárdát emlegették. Arra indultak, de több
csapáson! – mutatott észak felé Pista.

A pandúrok távozása után összeszedte a nádason száradó ruháit, megette a kenyeret, szalonnát,
s elindult dél felé, Hídvég irányába.  Adjon isten jó estét!  köszönt rá a csárdában a betyárokra. 
Nem megmondtam, eredj haza!  dörrentett rá Illés.  Nem lehet. A pandúrok ébresztettek fel,
maguk után kérdezősködtek, én meg elküldtem őket Fenékre. Most már rájöttek, hogy becsaptam
őket, nem mehetek vissza Vörsre. Magukkal maradok.  Hogy hívnak?  Árva vagyok. A Kőkes
Pista nevet ragasztották rám.  Na, ezentúl Kis Gyerek Pista a neved. Aludj egyet a szűrben, aztán
ha holnap is úgy látod, velünk jöhetsz. De, tudnod kell az igazat. Ránk akasztófa vár. Ha velünk
tartasz, a te sorsod is ez lesz. Indulj aludni!  küldte ki Illés.

A Sümeg Keszthely út mellett álló Gyöngyösi csárda a Keszthelyre tartó állatkereskedők utolsó
állomása volt. A betyárok gyakran megfordultak itt. Péntek Vendel lelakatolta a kármentő ajtaját,
ekkor hallotta meg a vörösgém rikkantását.  Zsuzsi gyere be! szólt ki a konyhába. – Tudom,
semmi közöm hozzá, de nem jól van ez így. Nappal az Ivanics gyerek jár hozzád, éjjel meg a Kis
Gyerek Pista. Tudod, itt nincsenek vörösgémek. fojtotta a lányba a szót. – Vigyázz Zsuzsi! Nagyon
vigyázz! A pandúr fizetett ellensége a betyárnak, a féltékeny férfi viszont elvetemült gyilkos! Most
eredj! Az a vörösgém egyre hangosabban rikoltozik.

Pár hónap múlva, egy zord, hó fútta téli estén komor arcú öreg betyár zörgetett be a csárda
ajtaján. Kimerülten rogyott le a kecskelábú asztal mellé. – A Rezi szőlőhegyen voltunk Lamperter
János pincéjében. Itt törtek ránk a pandúrok. A vén Ivanics vezette őket. Ránk gyújtották a tetőt.
Álltuk az ostromot, amíg a fojtogató füst engedte. Akkor aztán Illésék kitörtek. Láttam mikor Vak
Illést és Kőkes Pistát leterítette a golyó, aztán kimásztam a hátsó ablakon. – horgasztotta le a fejét
az öreg.

A Gyöngyösi csárda mögött temették el őket. Egyszerű temetés volt, csak Zsuzsi állt a koporsó
mögött. Este nagy nehezen álomba sírta magát, melyből a vörösgém rikkantása zavarta fel. Az
ablaka alatt Kőkes Pista állt. – Bognár Jankót találta el a golyó. Én megmenekültem. – szorította
karjaiba Zsuzsit. – Most el kell rejtőznöm, de visszajövök érted.

A következő évben egy novemberi éjszakán kétségbeesetten verte valaki a csárda ajtaját. – Nem
hallották a lövést? – rogyott le a rezi plébános a székre.  Hat pandúr jött értem, az Ivanics házhoz
vittek, ott derült ki, hogy Vak Illés emberei. Elvitték az öreg orrgazdát a tanítóhoz, megíratták vele
a végrendeletét, én voltam a tanú. Aztán idejöttünk a betyárok sírjához, ahol feladtam az utolsó
kenetet, s a síron agyonlőtték Ivanicsot. Ott fekszik kint élettelenül. – temette arcába a kezét a
plébános. A vörösgémet csak Zsuzsi hallotta meg. Az épület árnyékában várta Pista. – Ugorj a
nyeregbe! Megyünk a Tiszántúlra! Engem nem látott a pap. Én halott vagyok. Ott aztán keresünk
munkát, letelepszünk, megváltozom, tisztességes ember leszek. – segítette fel a lóra. – Az egész
világot meg kellene változtatni, hogy ne legyen pandúr, betyár, úr és koldus. Hogy az emberség, a
jóság, és a megértés uralkodjék. Akkor, csakis akkor lehet majd tiszta szívvel ítélni és mérni az
igazságot. – ölelte át Zsuzsi Pista derekát a nyeregben.

Lipták Gábor nyomán Csiri



Hulladék/szemét
A hulladék fogalma:
Bármely olyan tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy
megválni köteles.
A hulladék az ember élete, termelő és fogyasztó tevékenysége során képződő anyag, amely

 közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti a környezet védelem alatt álló tárgyait, és amely
 keletkezési helyén felesleges, ott fel nem használható és további kezelést igényel.

„A hulladék nem más, mint nyersanyag a nem megfelelő helyen.” (Keller 1977).

Veszélyes hulladék:
Minden olyan anyag vagy bármely összetevője vagy átalakulási terméke, amely a rendeletben
meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik.

A hulladékok csoportosítása:

1. Halmazállapot szerint:
• Szilárd: makroszkopikus részecskékből összetevődő, szilárd halmazállapotú szerves és

szervetlen anyagok
• Folyékony: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki

szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül (közcsatornába nem kötött
szippantott szennyvizek)

• Iszapszerű: egymástól különálló szilárd, finom szemcséjű részecskéket tartalmazó
folyadékból kiülepedett vagy kiülepített anyagi rendszer (szennyvíziszap, galvániszap stb.)

• Gáznemű: lakóházfűtések füstje, ipari füstök és gázok, vegyipari gázok, füstök

2. Eredet szerint
• Települési (kommunális): a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék,

illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más
hulladék

• települési szilárd hulladék:
o háztartási hulladék
o közterületi hulladék
o háztartási hulladékhoz hasonló összetételű és jellegű hulladék

• települési folyékony hulladék.
o szennyvíztisztító hálózaton átfolyó
o szennyvíztisztító hálózaton nem átfolyó

▪ szennyvíztározókból (pöcegödörből szippantás útján)
▪ nem közüzemű árokrendszerből származó
▪ gazdasági, de nem technológiai eredetű

• inert hulladék: Az inert hulladék az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai,
kémiai vagy biológiai átalakuláson. (építési törmelék: föld, tégladarabok, cserépdarabok, kő, stb.)

• biológiailag lebomló hulladék: komposztálható anyagok.
• Termelési: kitermelő, feldolgozó és az anyagi szolgáltató (fenntartás, szállítás) tevékenység

során keletkező hulladék ipar, mezőgazdaság, közlekedés területén)
• technológiai: a termelési folyamat anyagáramaiból keletkező hulladék
• amortizációs: keletkezhet elhasználódott gépek, alkatrészek leselejtezése során,

fejlesztések kapcsán feleslegessé vált termelő berendezések leselejtezésével.

3. Anyagi sajátosság szerint
• homogén (pl. egy komponensű oldószerelegy)
• heterogén (pl. szilárd hulladék keverék)
• diszperz (pl. iszap)

4. Éghetőanyag tartalom szerint
• éghető (pl. papír, textil, műanyag, stb.)
• önállóan nem éghető (pl. fémek, üveg, éghető anyagot nem tartalmazó veszélyes hulladék)

5. Környezetre gyakorolt hatás (veszélyesség) szerint
• veszélyes hulladék (különleges kezelést igénylő, pl. akkumulátorok)
• nem veszélyes hulladék (pl. kerti hulladék, papír, stb.)
• inert hulladék (veszélyes és biológiailag bomló anyagot nem tartalmaz, pl. építési hull.)

Varga Zsolt
Forrás: Földünk állapota, Pannon Egyetem, 2007



Hogyan alakult az időjárás 2013ban Balatonberényben és környékén?

Az idő múlása felejtésre hajlamosítja az embert. Pedig vannak dolgok, amiket érdemes
tudatosítani, mert lehet, hogy valami nagy folyamat végének vagy egy nagy változás kezdetének
vagyunk megélői.
Hagyományaimnak megfelelően év elején ismertetem Balatonberény előző évi időjárását.
Az adatokat saját méréseim és feljegyzéseim, továbbá a rádió, TV jelentései alapján közlöm.

Január:
Változékony időjárás. Leghidegebb 7 °C, kétszer volt a reggeli órákban. A napi hőmérsékleti átlag
70%ban 0 °C alatt alakult. Sok volt a havazás, melyet eső, havas eső tett változatossá. A két
utolsó nap tavaszias.

Február:
17ig kora tavasz. 816ig enyhe, télies idő, kisebb havazásokkal, havas esőkkel. Ezután kb. 5
naponként kora tavasz és havas téli napok váltakoztak. Igazi kemény hidegek ebben a hónapban
sem voltak. Ezen a télen a Balatonon korcsolyázni nem lehetett.

Március:
113ig kora tavasz, tavasz. +17 °Cot is mértem (8án). A hónap közepén eddig ismeretlen,
megdöbbentő dolgot produkált az időjárás. 14én és 15én ítéletidő Magyarországon. 2 nap
tombolt a 90100120 kmes orkánerejű szél. Berényben kb. 6 cm hó esett, de ezt is összehordta
a szél. Megbénult a közlekedés. Országosan 14.000 embert és 3500 járművet szabadítottak ki a
hó fogságából. Szükséglakásokban helyezték el az embereket (iskolák, tornatermek stb.) az M7
esen volt a legnagyobb probléma. Szabolcsban 270 villanyoszlop (gerincvezeték) dőlt ki. Ilyen idő
március közepén emberemlékezet óta nem volt. Hidegrekord Vásárosnaményban 18,2 °C. Aztán
1923ig tavaszias idő, majd a hónap végéig enyhe tél. 31én húsvétkor rengeteg eső, délután 23
órán át nagy pelyhekben hóesés. Nem jön az igazi tavasz. A folyók áradnak, földekre nem lehet
rámenni. Vetni nem lehetett, a késés 11,5 hónap.

Április:
14ig télies idő. 58ig kora tavasz, 8 °C körül, 917ig tavasz, +17 °Ckal. 18tól a hónap végéig
nyárias időjárás, +20 °Con felüli hőmérséklettel. Legnagyobb meleg +26 °C a hónap két utolsó
napján. volt.

Május:
110ig nyárias idő, 2025 °Cos hőmérsékletekkel. 1114ig hűvösebb idő következett, 1418 °C
kal, majd újra nyárias volt az időjárás (1822 °C). 23tól tavaszias volt az idő. Hónap vége esős.
Mivel eléggé lehűlt a levegő, a vonatokat fűtötték.

Június:
A hónap elejét, 7ig hűvös, szeles időszak jellemezte, 16 °Cos hőmérséklettel. 816ig nyár volt,
20 °C körüli meleggel. 17től hatnapos kánikula jött. Ez volt az első hőhullám. Az a 30 °C feletti
hőmérséklet napégést is hozott. Balaton 30 °Cra melegedett. Aztán 24től őszies, hűvösebb idő
jelentkezett a hónap végéig, 1420 °Cig terjedő hőmérséklettel. A hónap elején a Duna áradása
tette óriási próbára az országot. Ez az áradás 514ig tartott. Minden idők legnagyobb árhulláma
vonult végig Magyarországon. A Duna mentén árvízzel sújtotta országok közül egyedül hazánkban
nem volt emberáldozat. Ez köszönhető az összefogásnak, szervezettségnek és a szakértelemnek.
Igazságtalan volt Brüsszel negatív viszonyulása, ugyanis Magyarországnak nem adott támogatást.

Július:
123ig kellemes nyári napok voltak, leginkább 2327 °Cig terjedő legmagasabb hőmérséklettel.
24től megérkezett a második, 6 napos hőhullám 30 °C feletti hőséggel, 29én 34 °C volt.

Augusztus:
210ig tombolt a harmadik hőhullám. 9 napig 30 °C felett volt a hőmérséklet. Felhő nem volt az
égen, sok gyümölcs, zöldség napégést szenvedett. 8án volt Berényben a legmelegebb, 36 °C. 11
23ig kissé csökkent, kellemes nyárrá szelídült az idő, 25 °C körülire, de 13án, 19én és 20án
30 °Cos kánikulai napok voltak. A hónap végéig nyárias és őszies napok váltakoztak.

Szeptember:
Az egész hónap egyhangúan őszies volt. A legmagasabb napi hőmérséklet 1623 °C között
változott. A hónap vége volt hűvösebb, 11 °C. 9től aránylag sokszor és sok volt a csapadék.



Október:
A hónap eleje hűvösebb, majd kellemesebb meleg napok következtek 20ig. A hőmérséklet 15 és
18 °C között változott. 20tól kellemes, sokszor nyárra emlékeztető volt az időjárás, 2022 °C. Eső
a hónap közepétől nem volt. Ez kedvezett a mezőgazdasági munkáknak.

November:
Nagyon „novemberi” volt az időjárás: sok eső, kevés napsütés, köd, szürkeség, alacsony
rétegfelhőzettel vonultak a nappalok. Legmagasabb hőmérséklet 813 °C között változott. A hónap
végén (reggeli órákban) 25től, reggel mínuszok voltak.

December:
125ig enyhe téli időjárás uralkodott. Reggel és este mínuszok voltak, kb. 90%ban, amely 0(4)
°C között változott. Nappal leginkább 0 5 °C volt a hőmérséklet. 24től (karácsony) a hónap
végéig, sőt 2014. január 23ig tavasz volt a télben.

2013ban elmaradt a tavasz. Télből (március 1415.) jött a nyár.
Május elején a Balaton vízszintje 124 cm volt. Ilyen magasan nem lehetett tartani, mert az
alacsony területekre veszélyes, sőt még az erős északi szél 1020 cm.t emel rajta is a déli oldalon.
Régen 2,5 m is volt a vízszintingadozás a Balatonon. A déli vasút, mely turzásokra épült,
szűkítette a vízszintingadozást.
A Balaton területe 600 km2. 1 cm vízapadás 6 millió m3 vizet jelent, 10 cm apadás 60 millió m3
vízveszteséget okoz. A tó vize a magnéziumtól selymes, simogató, kellemes.

Mire lehet számítani a jövőben?

A meteorológusok nyilatkozták, hogy ilyen szélsőséges időjárás emberemlékezet óta nem volt
Magyarországon, mint 2013ban. Voltak olyan területek az országban, ahol két hónapig nem volt
eső.
A jövőben egyre szélsőségesebb lesz az időjárás. Klímakutatók szerint gyakoribbak lesznek a
fagyok és a nagy melegek. Számítani kell rá, hogy a jövőben még gyakrabban lesznek
özönvízszerű esőzések és pusztító árvizek, ugyanakkor a nyári hőhullámok (az idei nyáron 3 volt)
és az aszályok is. A telek pedig kemény fagyokat hozhatnak az északi félgömb kontinenseire.
A legújabb tanulmány szerint mindezért az Északisarki (Arktisz) jégolvadás felel. A jégsapka
területének csökkenése miatt megváltozik a térség időjárása. A jégolvadás miatt megváltoznak a
légáramlatok, valamint a felmelegedés és a lehűlés ritmusa. Mindez odavezet, hogy gyakoribbá
válnak az özönvízszerű esőzések és áradások, valamint az aszályok és a kemény téli fagyok is.
Hozzánk a légörvények vagy az Északi sarkvidékről, vagy az afrikai Szahara felől jönnek. Tavaly
nyáron három forró légtömeg célozta meg hazánkat. Március 15én pedig egy hideg légáramlás
okozott ítéletidőt.
A légörvény: 34 ezer km szélesen hömpölygő légtömeg. Persze vannak kisebbek is, amelyek egy
magyarországi területet borítanak be.
Ismert dolog, hogy a világegyetem minden létező jelensége változik. Földünk felszínének és
biológiai életterének változása természetellenesen felgyorsult. Ezt az ember kizsákmányoló
kapzsisága okozza.

EMBER! SZERESD ÉS VÉDD A TERMÉSZETET!!
Balatonberény, 2014. január 26.

Tóth Lajos, ny. tanár







Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.hu

Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00

péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban

Február 27. (csütörtök) 19.00
Bérleten kívüli táncszínházi előadás

Horváth Márk – Kováts Gergely Csanád:
Iroda birodalom

táncelőadás
Life Dance Theather

Jegyár: 2.900 Ft

EGYÉB PROGRAMOK

Február 8. (szombat) 10.0018.00
Balaton Színház

VI. Keszthelyi Esküvő Kiállítás
Kiállítók, előadások, bemutatók, tanácsadások,
kóstolók, különlegességek, ajándékok. . .
 Divatbemutató: Bélavári Zita divattervező
 Hajshow: Pasku Dávid és a Schlitt Hair Salon
 Sminkbemutató: Fodor Piroska KARAJA Make Up
A belépés díjtalan!

Február 20. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház

GYÓGYNÖVÉNYEKKEL AZ
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSÉRT

Szabó Gyuri bácsi füvesmester előadása.
Belépés: előzetes regisztrációval

Február 20. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház

STAND UP COMEDY EST:
Méd in Hungeráj

Hadházi László önálló estje.
Jegyár: 2.500 Ft

Március 1. (szombat) 14.00
Fő tér és sétálóutca

XV. Keszthelyi Karnevál
Látványos jelmezes felvonulás és verseny

további színes programokkal.
Szervező: Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Február 11. (kedd) 17.00
„Nyitott Szemmel”  Házasság Hete:

Átírhatóe a családi sorskönyvünk?
Előadó: Wiesner Zsóka

Február 14. (péntek) 16.00
„Természetgyógyász Klub”

Ütőképes immunrendszer kulisszatitkai
Előadó: Dr. Bányai Ildikó természetgyógyász

Február 14. (péntek) 17.00
„Nyitott Szemmel”  Házasság Hete:

Minek a házasság?
Lelkiderűgyakorlat és bizonyságtétel.

Előadók: Döbrentei Ildikó és Levente Péter

Február 17. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”

A Gerecsétől ÚjZélandig
Háromdimenziós magyar természetfilm.
Vendég: Prech Márton és Gábris Ildikó

Belépés: előzetes regisztrációval
Regisztráció: 83/515231

Február 21. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

„Jó napot, Ferenc pápa vagyok!”
Előadás Ferenc pápáról, gyökereiről, küldetéséről.

Előadó: Vértesaljai László atya

Február 28. (péntek) 16.00
„Természetgyógyász Klub”

Éljünk jólétben és mozgékonyan
Előadó: Dr. Hornok Zoltán természetgyógyász

NŐK HETE

Március 3. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

MANDALÁK VILÁGA
kiállítás megnyitó

Március 4. (kedd) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

KRISTON INTIM TORNA NŐKNEK
Előadással egybekötött torna Bedő Beátával.

Március 5. (szerda) 17.00
Balaton Színház, Kacsóh terem és emeleti folyosó

Folton folt
A GKMK foltvarró szakkörének kiállítás megnyitója

Március 6. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

SIKERES NŐK:
Előadó: Gálné Dignisz Éva, az Év Borásza 2013

(Gál Szőlőbirtok és Pincészet, Szigetcsép)

Március 8. (szombat) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem

DIVATBEMUTATÓ
Tóth Xénia divattervező színes és nőies kreációival.

HAJSHOW
A bemutatót tartja: Horváth Szabina fodrász.

Március 8. (szombat) 18.00
Balaton Színház, színházterem

NŐI ÖNBECSÜLÉS ÉS ELÉGEDETTSÉG
Előadó: Pál Feri atya

Jegyár: 800 Ft



Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukat
küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.

Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.com

Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
márciusi számba.

Következő szám lapzártája: 2014.február 25.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Esemény

Balatonberény zsidó emlékeinek nyomában

2014. év a holokauszt megemlékezések éve, a tragédia 70. évfordulója! Tetemes összeg áll

rendelkezésre a Magyar Kormány jóvoltából, hogy kiki méltó és komplex keretet adhasson

országszerte ennek az alkalomnak. A pályázat kiírása megtörtént. A szervezők reménykedve

várják, hogy tervezett programjaikat megvalósíthatjáke, hiszen egy pályázat nem olyan, mintha

konkrét céltámogatás volna, hanem lehetőség és remény.

Ezzel a lehetőséggel próbálkozik a Balatonberényi Községi Önkormányzat és Kovács Hugi Ilona

helytörténész könyvtáros, a település ismerője, minden jó ügy felkarolója. A helyi polgármester, a

művelődési házigazgató a plébános együtt dolgoznak a 2014. májusi alkalom megszervezésében.

Balatonberény a tó déli partjának legnyugatibb települése, nyaranként módfelett keresett

idegenforgalmi helyszín, de egész évben nyüzsgő társadalmi életet élnek polgárai. A zsidó lakosok

Berénybe jövetelének pontos ideje nem ismert, azonban adatok bizonyítják miszerint 1746ban a

Natan család már itt élt. 1886ban a fiókhitközségnek 2 osztályos néptanodája is volt. 1890ben

21 fővel lakott Berényben a legtöbb zsidó. A lakosok szorgalmas, szegény emberek voltak. Vallási

életük valószínűleg Marcalihoz kötődött. Zsinagóga azonban volt a közelben több településen is,

pl. Balatonboglár, Lengyeltóti, Keszthely. Nemcsak gondolati emlékük maradt fönt, hiszen két

család egykori háza szinte változatlanul áll.

Az egykori zsidó falubeliekre, szomszédokra még emlékeznek és emlékeztetnek a berényiek.

1984ben állítottak emlékoszlopot az elhurcoltak neveivel a helyi katolikus temetőben.

A megemlékezés eseményeire készülve 2014ben, a 30 évvel ezelőtt állított emlékoszlopot tervezik

felújítani aranyozott betűs új márványtáblával és környezet rendezéssel. Avatása ünnepélyes

lesz, hiszen reményeik szerint összejön a minjan, így kádis mondására is sor kerülhet.

Az elhagyott izraelita temetőt a jövő évi megemlékezésig újra rendbe szándékoznak hozni, és

ezúttal kerítéssel is ellátni, hiszen erre eddig nem volt anyagi lehetőség.

A művelődési házban mely az esemény központja lesz, időszaki kiállítás tájékoztatja a vendégeket

a helyi zsidóság egykori életéről. Az ünnepi beszédet az alkalomhoz illő zene és vers előadás kíséri.

E napon vehetik kézbe az érdeklődök Kovács Hugi Ilona, és Ábrahám Vera kötetét mely a

balatonberényi zsidóságnak és temetőjének állít emléket.

Ábrahám Vera

A cikk eredetiben megjelent az Új Kelet c. napilap 2013. november 21i számában.


