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Gyermeknapra

Finály Olga

Gyermeknapra édesapáknak

Még ma tiéd, ha nevet,
s a tiéd, ha könnye kicsordul.
Még ma csak egy szavadért
bárhová menne veled…
Még ma mesélhetnél neki,
hidd el, szomjasan inná
Ajkadról a mesék sok fura fordulatát.
Még ma mesélne neked
pajtásokról s a csatákról,
Mint verekedtek imént, s hogy ki futott, ki a
hős…
Még ma a mindene vagy.

Tudsz mindent és a hatalmad
Korlátlan hatalom, férfierőd az erő.
Még ma tiéd.
De talán holnap, mire újra felébred,
Szórakozottabb lesz,
szép szeme másra figyel.
Más színeket, mélyebb értelmet kapnak a
dolgok,
Nőnek a pajtások, hívogatóbb a szavuk…
Hívnád kisfiadat, menjünk sétálni ketten,
S ő vonakodva felel: dolgom van ma, apám.
Még ma a mindene vagy.
S bármennyire sürget a dolgod,
válts vele néhány szót.
Légy a barátja! Vezesd!

Kép forrása: http://www.katrinachrist.com.au
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F E L H Í V Á S

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője pályázatot hirdet
köztisztviselői munkakörben ellátandó

I D E G E N F O R G A L M I A D Ó E L L E N Ő R I

(kurtaxa ellenőri) álláshely betöltésére, napi 4 órás munkaidőben, 2014. június 16-tól szeptember
15-ig terjedő időszakra, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Balatonberény községek
közigazgatási területeire.

Az álláshely betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- középiskolai végzettség
- magyar állampolgárság megléte.

Előnyt élvez:
- Pénzügyi szakirányú végzettség
- német nyelv ismerete, legalább társalgási szinten
- közigazgatási területén élés

Az illetmény a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján kerül meghatározásra, és a
jutalék teljesítményhez kötött.

Jelentkezni lehet írásban, legkésőbb 2014. május 23-ig Mestyán Valéria címzetes főjegyzőhöz
(8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.) címzett ajánlott levélben.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Térfigyelő kamerák kiépítésére pályázott önkormányzatunk

Balatonberény Község közbiztonságának növelése érdekében nyújtotta be legújabb
pályázatát térfigyelő kamerarendszer kiépítésére önkormányzatunk.
A kameráknak köszönhetően a megfigyelt helyszínek 24 órás képrögzítésére nyílik lehetőség, mely
a bűnmegelőzés és a bűnesetek megoldásának egyaránt eszköze. Balatonberényre is jellemző az
elöregedés és a fiatalok elvándorlása, ami egyedül élő helyieket és üresen álló házakat
eredményezett. A településen számos nyugat-európai lakos vásárolt ingatlant, akik házaik
felújításával és modern berendezéseikkel a betörések célpontjává váltak. A fejlesztést indokolja
tehát a számos, a téli szezonban üresen álló ház megóvása, illetve a nagy számú nyári turista
biztonságának garantálása.

A kamerák elhelyezésénél a közösségi terek és a ki-bemenő utak megfigyelése az elsődleges
szempont, így sikeres pályázat esetén kilenc helyszínre kerülne térfigyelő kamera, többek között a
Központi Strandnál, a Kossuth, Árvácska és Ady utcák kereszteződéseinél.
A kamerák által rögzített képeket tároló gépet az Önkormányzatnál, a jogszabályoknak
megfelelően elhelyezett, elzárt helyiségben tartaná az üzemeltető önkormányzat.
A beruházás bruttó bekerülési költsége összesen 6.750.685 Ft.

www.balatonbereny.hu
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BÖLCSŐDEI BEIRATÁS

Tisztelt Szülők!

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
értesíti az érdekelt szülőket, hogy 2014. május
5 és május 9 között a 2014-2015-ös nevelési,
gondozási évre beíratás céljából, a bölcsőde
naponta 8-16 óráig várja a kedves szülőket.

Bölcsőde címe:
8700 Marcali, Katona József u. 3.

A bölcsőde a Marcali Kistérség valamennyi (38)
településéről fogadja a gyermekeket.
Azoknak a szülőknek (törvényes képviselőknek) az érdeklődését várjuk a fenti időpontban, akik
gyermeküket 2014. 09. 01. és 2015. 08. 31. közötti időszakban szeretnék a bölcsődébe beíratni. A
felvétel ezen időponton kívül egész évben folyamatos, de az év közben jelentkezőket csak férőhely
megüresedés esetén áll módunkban felvenni.

A Bölcsőde azon családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosítja, akiknek szülei napközbeni ellátásukról, munkavégzésük,
munka erőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy
egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a lakcím igazolására,
valamint a szülő lakcímkártyájára, valamint (amennyiben van) munkáltatói igazolásra.

A felvételi kérelem benyújtásának formái:

- a helyszínen történő kitöltéssel
- az intézmény honlapjáról a kérelem letöltésével és postán történő elküldésével.

A beíratással kapcsolatban személyes tájékoztatást kaphatnak az alábbi telefonszámon;
06/85-312-412 Böröcz Józsefné bölcsődevezetőtől.

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján (www.szocialiskozpont.hu) további
információkat kaphatnak a bölcsődei ellátásról.

Marcali, 2014-04-15.
Hartal Katalin

SZESZK igazgató
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„FOGJUNK ÖSSZE A MELANOMA ELLEN!”

Magyarország lakosságának egészségi állapota közismerten rossz, melyhez jelentős mértékben
hozzájárul a daganatos betegségek kirívóan magas előfordulása: minden negyedik haláleset
daganatos betegség miatt következik be.
Az elkerülhető halálokok körébe tartoznak azok a daganatos betegségek, amelyek korai, még
tünetmentes állapotban szűrővizsgálattal felismerhetőek.
A melanoma a bőrben található festékanyagot (pigmentet) termelő sejtek, a melanociták
rosszindulatú elváltozása; ritka ráktípus, de egyike a legveszélyesebbeknek.
Május 7-én, a melanoma világnapján a szűrés fontosságára hívjuk fel a figyelmet. A bőrrák
szűrése egy fájdalommentes és gyorsan elvégezhető vizsgálat. Az időben felfedezett rosszindulatú
bőrelváltozások gyógyíthatóak, így a rendszeres anyajegyszűrés életet menthet!
Rendkívül fontos, hogy ismerjük, tartsuk számon anyajegyeinket és a legkisebb gyanús elváltozás
észlelésekor feltétlenül forduljunk bőrgyógyászhoz!
Melyek azok az anyajegyen történő változások, melyek melanoma kialakulására
utalhatnak?
. Megváltozik a színe, a pigmentáció
. Megváltozik a felszíne, kiemelkedik a bőrből, göbössé válik, megvastagodik
. Az anyajegy alakja asszimetrikussá válik, vagy egy új aszimmetrikus anyajegy jelenik meg
. Megváltozik a határa (széle), nőni kezd a bőrfelszínen
. Kisebbedik, felmaródik vagy kifekélyesedik
. Vérezni kezd

A melanoma esetek nagy része a túlzásba vitt, helytelenül végzett napozás következménye. A
fényvédelem különböző faktorszámú krémek használatával biztosítható. Ezenkívül azonban
figyelnünk kell a napozási szokásaink káros következményeire, az erős napsugárzás okozta
leégésre, illetve a túlzott szoláriumozás kockázatára.
Bővebb tájékoztatás érdekében forduljon bizalommal háziorvosához, bőrgyógyászhoz!

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet

Háziorvosi felhívás
Tisztelt Betegeim!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2014.05.09-én (péntek), 05.13-án (kedd), és 05.23-án (péntek)
ügyeletben való részvétel miatt a rendelés elmarad.
Ügyeletcsere esetén ezek a dátumok módosulhatnak.

Tisztelettel:
Dr. Belina Csaba, háziorvos

Fogorvosi felhívás
Tisztelt Lakosság!
 
Értesítjük Önöket, hogy 2014. május 12. és május16. között a fogászati rendelés szünetel.

Sürgős esetben a helyettesítés Lengyeltótiban történik az alábbiak szerint:
Május 12. (hétfő) 8 és 11 óra között;
Május 13. (kedd) 8 és 11 óra között;
Május 15. (csütörtök) 8 és 11 óra között;

Cím: Lengyeltóti, Bem u. 20.
Telefonszám: 85/330-217
Időpontkérés céljából kérem hívják a rendelőt a fenti telefonszámon.

Köszönjük megértésüket.
Dr. Wórum Péter, fogorvos
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Döntött a Képviselő-testület…
1. 2014. április 24-i rendkívüli nyilvános ülés

- a KT a Balatonberényi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi
zárszámadását elfogadja

2. 2014. április 30-i nyilvános képviselő-testületi ülés

Horváth László polgármester ülés előtti beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
A Westbay Kft-vel kötött megállapodás kapcsán elmondja, hogy a volt Erdért terület művelési ág
változásával kapcsolatosan jelezték a jelentős költségnövekedést. Előzetes információk alapján
mintegy 7.200 e Ft-ot jelent a költség.
Április 28-án és 30-án közigazgatási bírság miatti közigazgatási pertárgyaláson volt Kaposvárott a
Törvényszéken.
A mai napon érkezett az információ, hogy május 19-én ismét elindulhat a közfoglalkoztatás
szeptember 30-ig 6-8 órában, melynek támogatottsága 70-85-100 %-os mértékű lesz.
Közvetlen költségre, mint munkaruha, védőeszközök nem fognak támogatást nyújtani.
Ismerteti a Groupama Biztosító megkeresését, amelyben középfokú végzettséggel rendelkező
személyeket keresnek. A lehetőséget a honlapon is közzéteszik.
Várhatóan pályázati kiírásra kerül sor az egészségügyi ellátás területére, melyben az
önkormányzat az orvosi rendelő felújítására pályázna, a beadási határidő június 19-e lesz. A
támogatás 100 %-os és maximum 60 millió Ft pályázható meg. A pályázatírókkal megkezdte e
tekintetben a konzultációt.
Az SCD holding Balaton körüli településein elmaradt turisztikai fejlesztések ügyében további
levelezések folynak az érintett önkormányzatokkal. A Veszprémi Önkormányzat megkeresésével
kapcsolatosan további információkat kíván beszerezni polgármester kollégájától.
Április 24-én ülésezett a Marcali Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa, illetve április 29-én a
Balatoni Szociális Társulás.
Az önkormányzat ismét beadta pályázatát a térfigyelő kamerák elhelyezésére, mivel az elmúlt
évben nem nyertek, és most ezen önkormányzatok részére nyitották meg a lehetőséget.
A tervek szerint a jövő hét folyamán adják át a Kossuth téri játszóteret a gyermekek részére, ezzel
kapcsolatosan az óvodavezetővel egyeztetett.
Javasolja, hogy a képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó egyéb kérelmeket, az egyéb
ügyek napirend keretében tárgyalja meg. Az előterjesztés szerint javasolja, hogy a képviselő-
testület jelentést, illetve beszámolóját fogadja el.

Az ülés határozatai:
- A KT a Balatonkeresztúri Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről szóló közbiztonsági

beszámolóját elfogadja
- a KT az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2013.(V.2.) önkormányzati

rendelet módosítását elfogadja
- a KT a 2013. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót és

mellékletét elfogadja
- a KT a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 27/2013.(XII.20.)

önkormányzati rendelet módosítását elfogadja
- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy a Balatonberény 41/5 hrsz-ú - a 1200/2014.(IV.1.) Kormányhatározat és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt MNV/01/24021/0/2014. számú átiratában foglaltak ismeretében – ingatlan
(volt HM üdülő) tekintetében aláírja az ingyenes tulajdonba adási szerződést.

- Balatonberény Község önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásaira hivatkozott jogi állásponton és szakértői szakmai értékelésen alapuló
Bíráló Bizottsági javaslat alapján a „Sétányépítés, valamint útburkolat készítés és felújítás
Balatonberényben kivitelezési szerződés keretében” tárgyú lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményére vonatkozó javaslatot jóváhagyja.

- Az eljárás eredményeként a Bíráló Bizottsági és lebonyolítói javaslat alapján a képviselő-
testület
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ba) valamennyi ajánlattevőt és benyújtott ajánlatot (Reál-Munkagép Kft., Bástya KKT., Lutor
László ev.) érvényesnek és alkalmasnak nyilvánítja;
bb) a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és az eljárás nyertesének a Reál-Munkagép
Kft. (8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky u. 43.) ajánlattevőt hirdeti ki nettó 22.693.590,- Ft ajánlati
árral;
bc) második (nyertest követő) helyezett nem kerül kihirdetésre.

- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete a „Sétányépítés, valamint
útburkolat készítés és felújítás Balatonberényben kivitelezési szerződés keretében” c.
eljárás döntése eredményeként a vállalkozási szerződést a Reál-Munkagép Kft. Ajánlattevővel
köti meg.

- Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Önkormányzat
önálló aláírási joggal rendelkező Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva a
nevezett tárgyi felkéréssel, a Reál-Munkagép Kft. Ajánlattevővel, az építési beruházásokra
vonatkozó jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban álló szerződés aláírása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Balatontourist Kft által
meghatározott értéknövelő műszaki tartalmat a naturista kemping területével kapcsolatos
bérbeszámítás tekintetében. A képviselő-testület a szerződés 2014. évre vonatkozó kiegészítését
jóváhagyja.

Horgászok figyelmébe!

Hazánkban a nagyfeszültségű vezetékek előírás szerint, a földfelszíntől számított biztonságos,
általában legalább 6 méter magasságban létesülnek. Bármely tárggyal való érintésük, illetve 1
méteren belüli megközelítésük életveszéllyel jár.
2011 április közepén egy 33 éves férfi szenvedett halálos balesetet Jász-Nagykun-Szolnok
megyében, mikor a tószegi halastónál 6 méter hosszú karbonszálas horgászbotjával beakadt a
felette húzódó magasfeszültségű elektromos vezetékbe. 2007-ben Zala megyében, a
Tótszerdahelyi halastónál történt hasonló, halálos baleset.
Az E.ON Hungária Zrt. a korábbi baleset kapcsán is felhívta az érintettek figyelmét erre a
veszélyforrásra, most ismételten a horgászszövetségek és horgásztó tulajdonosok segítségét kéri
a további balesetek elkerülése érdekében.
Felelős vállalatként az E.ON kéri mind a regionális horgászszövetségek és egyesületek, mind a
magánkézben lévő horgásztavak tulajdonosait, hogy hívják fel a tagok figyelmét erre a típusú
veszélyhelyzetre, továbbá különböző eszközök segítségével (pl. figyelmeztető táblák elhelyezése)
hangsúlyozzák a fokozott elővigyázatosság fontosságát a horgászok körében.
A hatékony baleset-megelőzés érdekében az áramszolgáltató közvetlen kooperációra is kéri
minden hazai horgásztó tulajdonosát: amennyiben hasonló problémát észlelnek közvetlen
környezetükben (a halastó közvetlen környezetében), jelentsék azt a társaság elérhetőségein.

A legnagyobb odafigyelést a karbonból készült horgászbotok használata igényli, melyek jól
vezetik az áramot. Erre az információra a bottesten szereplő kis piktogram is felhívja a használó
figyelmét.

Az E.ON arra kéri a horgászni vágyókat, hogy saját életük védelme érdekében minden esetben
kellő körültekintéssel járjanak el a horgászhely választásakor és ügyeljenek a horgászhely
közelében lévő távvezetékekre.
Emellett tartsák be a figyelmeztetést és a karbonból készült horgászbotokat viharos idő és
villámlás esetén inkább tolják össze, hiszen nincs olyan horgászélmény, mely megéri a
kockázatot!



Események

Falunap öltözőavatással

Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadta a
hagyományos május 1-jei falunapot, így minden
tervezett programot sikerült megvalósítaniuk a
szervezőknek. Hagyományosan horgász-
versennyel indult a nap, majd a délelőtt főleg a
gyerekekről szólt. Volt többek között több (és a
teljesség igénye nélkül) különböző sportverseny,
íjászat, sodrófa-hajítás, állatsimogató, veterán
autó kiállítás, repülőmodell-bemutató,
aszfaltrajz, ping-pong, stb. Közben már

Új trambulint kapott az óvoda

A balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda balatonberényi Csicsergő Tagóvodáját nagy meglepetés
érte. Stöckl Ernst, Holleis Helmut és Steinbacher Maria osztrák állampolgárok egy nagyméretű
trambulint ajánlottak fel húsvéti ajándékként óvodásaink részére.
Nagy izgalommal vették birtokba az udvaron felállított ugrálót óvodásaink, melyért ezúton is
hálás köszönetet mondunk kedves adakozóinknak. 
A gyermekek boldogságáról a www.balatonberenyhu oldalon látható a fényképek tanúskodnak. 

Ifiné Bodó Erzsébet
tagintézmény-vezető

Óvodai hírek

Mézeskalácsjelek a berényi oviban

A balatonberényi óvodásokat ma újabb meglepetés érte.  Szányel Vilmosné Marika  minden
kisgyerek jelét mézeskalácsból készítette el, mellyel örömöt és boldogságot szerzett
óvodásainknak.
Az elkészített mézeskalács figurák Marika kreativitását, kézügyességét, türelmét, szeretetét
tükrözik.
Nagyon szépen köszönjük az ötletes és szép ajándékokat!

Ifiné Bodó Erzsébet
tagintézmény-vezető

rotyogtak a bográcsokban a finomabbnál finomabb étkek.
A nap egyik fénypontja volt a  TAO pályázatnak köszönhetően  felújított sportöltöző átadása,
amivel, ahogy azt áprilisi lapszámunkban is írtuk, a berényi sportszeretők régi vágya vált valóra. 
Délután volt még focibajnokság, természetesen a legnagyobb sikert a két női csapat összecsapása
aratta. A színpadon a Gulliver zenekar gyerekkoncertjét élvezhették a legkisebbek, majd este
Postás Józsi koncertjére került sor. A legkitartóbbak a Retrofon együttes utcabálján tehették
próbára tánc- és énektudásukat.
Balatonberény Község Önkormányzata ezúton is köszönetet mond mindenkinek, aki bármilyen
módon segített az idei jó hangulatú falunap létrejöttében! 

www.balatonbereny.hu



Civilek

MEGHÍVÓ

Értesítem a tisztelt Egyesületi Tagokat, hogy a Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület
évi rendes közgyűlését

2014. május 16-án (péntek) 17.00 órára
összehívom.

A közgyűlés helyszíne: Művelődési Ház (Balatonberény Kossuth tér 1. )

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az Egyesület 2013. évi tevékenységéről, gazdálkodási és pénzügyi helyzetéről.

Előadó: Osvald Bálint elnök
2. A 2013-évi közhasznúsági jelentés elfogadása

Előadó: Osvald Bálint elnök
3. A 2014-évi tagdíjak megállapítása

Előadó: Osvald Bálint elnök
4. Az egyesület 2014-es gazdasági tervének (költségvetés) elfogadása

Előadó: Osvald Bálint elnök
5. Beszámoló a pályázatokról, a készülő weboldal és a promóciós termékek bemutatása

Előadó: Osvald Bálint elnök
6. Egyesületi Alapszabályzat módosítása

Előadó: Osvald Bálint elnök
7. Az Elnökség megbízásának lejárta miatti tisztújítás

Előadók: Jelölő bizottság elnöke, szavazatszámláló bizottság elnöke

A fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést
2014. május 16-án 17.15 órára - a meghívóban szereplő 1-5 napirendekkel - ismételten
összehívom.
A második időpontra összehívott közgyűlés – a meghívóban szereplő 1-5 napirendi pontok
tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A kétharmadot igénylő napirendi pont (alapszabály módosítása) fontosságára való
tekintettel a részvételére feltétlenül számítok!

Balatonberény, 2014. május 7.

Osvald Bálint s.k.
BTKE elnök

Kedves Gyerekek és Szülők!

Idén is szeretettel várunk Mindenkit
2014. június 7-én, szombaton

hagyományos
GYERMEKNAPI KALANDTÚRÁNKRA!

Gyülekező: 9.00-kor a Művelődési Ház parkolójában

Részletes program plakátokon és szórólapokon!



Emlékeim
(Régi szokások)

Az eddig leírt emlékek és szokások mellett – mivel mindig tavasszal volt – kell szólnom az
elsőáldozásról. Balatonberényben az volt a gyakorlat, hogy a római katolikus hitre megkeresztelt 6
éves gyermek bekerült az általános iskolába, és hittanoktatásban részesült. Majd külön oktatás
keretében – már első osztályos korában – a lelkipásztor felkészítette őket az elsőáldozásra.
Napjainkban csak a 3. osztályosok részesülnek az elsőáldozásban.
Mindig ünnepélyes keretek között zajlott. Azok az iskolások, akik már voltak, vagy azok a fiúk
akik most lettek elsőáldozók, a templomban jobbról és balról is sorfalat álltak a padok oldalánál.
Egymással szembe néztek és egy kb. 1 – 1,20 cm-es hosszú botra impozáns virágcsokrot kötöttek,
a virágos végét egymáshoz érintették. Ez alatt vonultak be az elsőáldozók a templomba. Úgy nézett
ki, mintha virágtetejű kapun vonulnának végig a templomon a szentélyig.
A reggeli diákmise keretében zajlott le az elsőáldozás, majd ezt követően szeretet reggelit kaptak
az elsőáldozásban részesült gyermekek. Általában kalács volt és kakaó.
Mindig akadt személy, aki felvállalta a szeretet reggeli elkészítését és felszolgálását. (Kovács Teréz
dékánsága idején, - mivel volt tehenük – Ők biztosították az elkészített kakaót, Tóth József helyi
pékmester pedig a kalácsot. Természetesen mindketten grátisban adták. Napjainkban sütemény
csomagot is kapnak hozzá a gyermekek.
Nemcsak engem, mint helytörténet kutatót foglalkoztatnak és érdekel szülőfalum múltban zajlott
eseményei, hanem mást is. Az alábbi elsőáldozási képet Horváth Viktor (sz.: 1935-ben) kérésére
teszem közzé, aki elmondta, „hogy a fénykép 1942 tavaszán készült az elsőáldozásukról, és
sajnos sokan már nincsenek közöttünk. A még élőket pedig szeretettel üdvözli.”
A képen jól látszik a fiúk kezében az általam körül írt bot a virágcsokorral.

Ülősor balról jobbra: Waltner (tikász) Tibi, Horváth Viktor, Végh Béla, Szántó Kálmán (csuti), Kiss
Zoltán, Varga Béla, Csentei József,

Második ülősor: Nagy Jolán, Jeruscsáki Anna, Varga Mária, Hosszú Emerencia, Hosszú Lajosné
tanítónő, Gosztolya János Zoltán esperes, Nyers Magdolna, Ángyán Mária (Baba), Darvas Lívia,

Vilisics Teréz.
Hátul a négy fiú: Bálint József, Nagy Béla, Máthé József, Darvas Árpád.

Kovács Ilona
helytörténet kutató



Megemlékezés

A Hősök Napja és a Holokauszt

A 2. világháború idején községünk katonaköteles férfi lakossága különböző harctereken a hazáért
harcolt. Végig küzdötték, és szenvedték a világégést. Nagyon sokan közülük életüket veszítették.
ŐK A BALATONBERÉNYI HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK!
A magyar hősök emlékének megörökítéséről, és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi
törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő május hónapjának
utolsó vasárnapját.
Nemcsak a Magyar Honvédség és a fegyveres testületek kell, hogy magukénak érezzék ezt az
ünnepet, hanem a ma élő embereknek is kötelessége rájuk emlékezni.
Berény lakosságának is van kiket gyászolni, hisz 42-en mint katonák, és 3 személy mint civil
hunyt el.
A másik kötelességünk a HOLOKAUSZT áldozataira emlékezni, akiket a vészkorszakban
ártatlanul meggyilkoltak. Falunkból 9 izraelita vallásút szállítottak el Tabra, ahol vagonokba
rakták Őket és soha többé nem tértek vissza.
Az áldozatokról községünk is méltóképpen kíván megemlékezni, melyre tisztelettel hívja és várja a
falu lakosságát.
Tisztelettel kérjük a Férfiakat, hogy fejfedőben (sapka, vagy kalap), a Hölgyek pedig vállat és
térdet takaró ruhában vegyenek részt a megemlékezésen. Köszönjük!

. - . - . - .

MEGHÍVÓ!

Emlékezzünk a berényi hősökre és áldozatokra, akik a 2. világháborúban életüket veszítették,
valamint mártírjainkra, akiket a vészkorszakban ártatlanul meggyilkoltak.
Megemlékezésünket 2014. május 18-án (vasárnap) 15 órai kezdettel tartjuk a Balatonberényi
Köztemetőben (Irányi Dániel u. 20/a.) melyre szeretettel Önt és Hozzátartozóit meghívjuk.
A temetői megemlékezés után a program a Művelődési Házban folytatódik könyvbemutatóval és
kiállítás megnyitásával.

Kovács Ilona Horváth László
helytörténet kutató Balatonberény polgármestere

. - . - . - .

Meghívó!

Ezúton tisztelettel kérjük a falu lakosságát, és azokat a személyeket, akik a korábbi években is
részt vettek a zsidó temető takarításában, hogy 2014. május 12-én (hétfőn) szíveskedjenek a zsidó
temetőnél 9 órára megjelenni. A temető takarításában részt vesz Dr. Ifi Ferenc főorvos, és
Goldschmied István az EMIH keszthelyi hitközség képviselője is.

Ezen alkalommal is szeretnénk a temetőt egy kicsit szebbé és rendezettebbé tenni.
Segítségüket előre is megköszönve szeretettel várunk minden jó-szándékú segítőt.



Múltidő
1914-2014
(Az áprilisi számban megjelent írás folytatása)

Az életrajzi ismertetők tekintetében forrásként használtam a DTV Száműzött magyar
irodalom c. műsorsorozatát. Lehetetlennek tartottam, hogy Gyóni Géza holttestét a
rendszerváltozás után sem kereste senki Krasznojarszkban. Megkerestem Dabas város
Polgármesteri Hivatalát, ahol a kabinet-iroda illetékese tájékoztatott. Gyón Dabas egyik
hozzácsatolt része, ennek okán felkérték a Hadtörténeti Intézetet, hogy az orosz hatósággal kötött
kölcsönös megállapodás értelmében tegye meg a szükséges lépéseket a sírhely felkutatása
érdekében. Az eredményes kutatásban azért reménykedtek, mert a sírokról rendelkezésre állt egy
fénykép, amin egy obeliszk, és a Gyóni-testvérek sírja látható, így az obeliszkhez képest a sírok
elhelyezkedése behatárolható.
A pontos azonosításra pedig a holttestre elhelyezett vasabroncs szolgált volna. A hatalmas
területen fekvő hadifogoly-temető bejárásakor kiderült, hogy a város terjeszkedése folytán a
temető nagyobb részére ráépült egy lakótelep. A még szabadon maradt temetői terület egy részén
viszont II. világháborús magas rangú orosz veterán-tisztek díszsírhelyei fekszenek. Az obeliszknek
- melynek alapján a sír behatárolható lett volna nyoma sem volt. Így mindössze annyi történt,
hogy a fémabroncs visszajelzését remélve a fémkeresővel végigpásztázták a területet, sajnos
eredménytelenül. A politikai sakkjáték produktuma keserű ítéletet fogalmaz meg az emberek
lelkében. Majdnem 100 év telt el, amíg ilyen kölcsönös megállapodásig eljuthatott a politika, így
minden eltűnt, ami nyomra vezetne. Honnan gondolták volna a társak, akik eltemették, biztos
jelet hagyva, hogy rátaláljanak, hogy közel 100 év elmúltával adódhat erre lehetőség. Ilyen volt a
világ. A szovjet-magyar barátság jegyében nem mondhatta senki a szovjet elvtársaknak:
Engedjétek meg, hogy feltárhassuk a sírhelyet! De miért is tették volna, hiszen Ő is olyan
megítélés alá tartozott, mint akiket Recskre, vagy a Hortobágyra száműztek.
Függetlenül a sikertelen kezdeményezéstől Dabason Gyóni Gézának, a gyóni városrész
szülöttjének emlékét ápolva, évente rendszeresen megemlékezést tartanak.

Mátrainé / Anna
Ajánlom ezt az írást a balatonberényi középiskolásoknak ismereteik bővítése céljából és a
családoknak abban reménykedve - hogy írásom indíttatást jelent mindenki, számara az ez évben
megtartandó megemlékezésen való részvételre. Újabb lehetőség 100 év után lesz.

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára!
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikai felettünk,
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjetek el őket:
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld,
Mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak, mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára, küldjétek el őket:
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó köpenyén
Úgy forog a férfi, mint a falevél,
S mire földre omlik, ó, iszonyú omlás –
Szép piros vitézből, csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.

Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul
S vér csorog a földön, vér csorog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben,
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak, mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet!

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bújnak össze megrémülve, fázva:
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna.
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltaná bőgve: Krisztusom mi kell még!?

Krisztusom, mi kell még!? Véreim mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!?
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust,
Hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen, soha-soha többet!
Csak egy éjszakára küldjétek el őket!



Legendák

A turbános kémény

A testet öltött nyomorúság volt a menet, csonttá
soványodott lovak húzták az összetákolt szekereket. Az
emberek fogcsikorgatva ugyan, de beszolgáltatták a
dézsmát. Inkább, mint hogy felégessék szegényes
hajlékukat, rabszíjra fűzzék gyermekeiket. Az alsóörsi
udvarház előtt ősz szakállú, potrohos defterdár ült. Jó
félórát is eltöltött egy-egy emberrel, rótta a dézsmajegyzéket.
Közben háborgó lelkiismeretét nyugtatgatva be-betért a
házba, meghúzta a kőkorsó nyakát. Öreg szolgálja, Dávid
szorgalmasan töltötte a bort. Este is ő támogatta az ágyba.
Éjfél körül füst szállt fel az udvarház kéményéből. Néma,
rongyos sereg sompolygott a defterdár birtoka felé. Még a
kutyák is félrefordították fejüket, nem vinnyogtak, nem
ugattak, mintha csak tudták volna, az ő betevő falatjuk is a
csenden múlik.

A "Török-ház" kéménye, Alsóörs
www.panoramio.com/photo/64575395

Dávid a pinceajtóban őrködött. Némán váltották egymást a különféle edényekkel, zsákokkal,
csobolyókkal várakozó falusiak. Mikor már mindenki másodszorra fordult, Dávid bezárta az ajtót.
Valamit a töröknek is kell hagyni. Visszaakasztotta a kulcsot az alvó adószedő övére, majd
gondolataiba merült. Egy órába telt, mire megtalálta a megoldást. Felkapta a török turbánját, a
dióverő pózna tetejére tűzte, majd felnyújtotta a kémény tetejére.
A defterdár mikor reggel nem találta a kalapját, azonnal gyanút fogott. A pincekulcs ott volt

ugyan a derekán, mégis lesietett a téglalépcsőkön. Ott azonnal felmérte a károkat. Iszonyú
kiabálás közepette megígérte, az alsóörsiek írmagját is kiirtatja. – Uram, a hordókból én hordtam
fel neked a bort kancsószámra. – lépett elébe Dávid. – Ennyit nem! – üvöltött a török. – Ki
számolta azt nagyuram? Itt nem lopás történt, hanem csoda! – szólt Dávid. - Éjjel fekete szárnyú
angyal szállt le a házra. Mennyei ragyogás töltötte be a szobát. Az angyal hozzád lépett, megrázott,
de te túl mélyen aludtál. Ekkor felkapta a turbánodat az asztalról, s felvitte a kémény tetejére
mérgében. – Megloptok! – ordított a defterdár. – És még mesékkel traktálsz! – Nem mese ez uram.
Hiszen te magad mondtad, hogy a Korán tiltja a bort, s te bizony jócskán ittál belőle tegnap. A
fekete angyal ezért járt itt. – hajtotta le a fejét Dávid. – Allah nem törődik az igazhitűek apró
botlásaival. –legyintett a török. – A basa azonban úgy vélem, igen. – Ki merészelné neki jelenteni?
Csak nem te? – Én ugyan nem. – hajolt meg az öreg. – De neked uram, jelentened kell a hiányt.
Bár… ha ugyan akarsz jelenteni bármit is. Mert rajtad kívül ki ismeri a dézsmajegyzéket? –
ravaszkodott Dávid. – Allah! – kiáltott fel az adószedő. – Róla, meg te magad mondtad az imént
uram, hogy nem törődik az igazhitűek apró botlásaival. - Igazad lehet. – higgadt le a defterdár. –
Hanem azt a turbánt hozd le a kéményről, én magam meg a dézsmajegyzék után nézek.
Alsóörsön a mai napig áll a török adószedő háza, melynek magas kéményét turbánra

emlékeztető gombos dísz koronáz.

Lipták Gábor nyomán Csiri



Vélemény
Jó napot!

Az emberi társas kapcsolatokban a tiszteletadás legalapvetőbb formája a köszönés. Ennek
elsajátíttatása szülői feladat. Végig kíséri egész életünket, s jellemünkről árulkodik a külvilág
számára. Visszaemlékszem, hogy követelték ezt meg tőlem a szüleim, aztán hányszor rágtam a
gyermekeim szájába, hányszor szorítottam meg a kezüket az utcán, így figyelmeztetve őket a
szemben jövő üdvözlésére. S, mire rögzül a szokás, jön a kiskamasz-kor, mikor tiltakoznak a
szabályok ellen, majd a nagykamasz-kor, mikor is nem tudja eldönteni a majdnem felnőtt, milyen
köszönési formát válasszon. A csókolómhoz már nagynak érzi magát, a jó napot meg még idegen
tőle. Így vagy nem köszön, vagy mormol valami kivehetetlent az orra alatt. Aztán ez az állapot
általában rögzül, és végig kíséri az illető életét. Majd eljár felettünk az idő, és újból azzal a
problémával szembesülünk, hogy nem tudjuk, mi a helyes köszönési forma, mivel a szemünk már
nem a régi és bizony csak közelről ismerjük fel a szemben jövőt. De, a napszaknak megfelelő
jókívánságtól nem tekinthetünk el! Felnőttként már nincs rá mentségünk! Esetleg furcsán néznek
ránk, hogy „szia” helyett miért „jó napotot” mondunk. Netán elmerengünk, ami velem gyakran
előfordul. De, bárki köszönését nem elfogadni, az épp olyan sértés, mint amikor valaki nem fog
kezet! Balaton parton lakunk. Szeretnénk a turizmusból megélni, szeretnénk az idegenforgalmi
szezont kinyújtani. Ennek legelemibb követelménye az idelátogató idegenek tisztelete, üdvözlése.
Ismét osztrák példát kell említenem. A gyógyvízéből élő faluban nem tudtam úgy kimenni az
utcára, hogy ne üdvözöltek volna előre a járókelők! Még az idősek is! Az üzletekben ugyanez volt a
helyzet. Tudom, most sokan azt mondják, könnyű nekik, ők jómódban élnek, még mosolyognak is
az idegenekre. De, nem ez az igazi ok. Ők tudják, az idelátogatót becsülni kell, mert az hozzájárul
az ő megélhetésükhöz. És véleményt alkot nem csak a gyógykezelésről, nem csak a festői
környezetről, de az ott élők intelligenciájáról is. Külföldi lévén még az országról is. Ők úgy
gondolják, saját magukról állítanának ki szegénységi bizonyítványt az üdvözlési forma
elmulasztásával. Más köszönésének a nem elfogadásával, pedig saját butaságukat
demonstrálnák. Csiri

Ami a jelképek furcsa sorsán való morfondírozás közben eszembe jutott Mátrainé
Anna írásának elolvasása után
(jelkép: elvont fogalom megszemélyesítésére alkalmas, hagyományosan így használt dolog (képe).
Az olajág a béke jelképe. A szív a szerelmet jelképezi. Magyar Értelmező Kéziszótár)

1908-ban jelent meg Ady Endre: Az Illés szekerén című verseskötete. (Utalás a bibliai prófétára!)
Az Istent kereső, Istenhez fohászkodó költemények mellett természetesen ott vannak a szenvedélyes
szerelemről szólók is. De azok az alkotások is, amelyek kora társadalmi problémáit vetik fel:
együttérez a kitaszítottakkal (proletárok, zsellérek, cselédek, szegényparasztok), és bírálja az úri
Magyarország közönyösségét. Ide sorolható A csillagok csillaga c. verse is. Az utolsó sorai:

„ … Egy csillagból is jöhet hajnal.

Vörös csillag, ragyogj és trónolj,
Mióta ember néz az égre,
Vörös csillag volt a reménye.”

Ha valaki 1959-ben ezekkel a gondolatokkal mint sajátjaival dicsekedett, az hazudott,
becsapott másokat. De ennél fontosabb a jelképpel való manipuláció. A vörös csillag Ady korában,
a 20. század elején a fennálló társadalmi rend ellen lázadó nemzetközi munkásmozgalom jelképe
volt. Ady is így használta. (Mint ahogy a piros / vörös zászló a világforradalomé. Petőfi verseiben
is ekként jelenik meg.)

Számtalan példát találhatunk arra, hogy a jelképek jelentéstartalma egy idő után
megváltozik, egy új hatalom saját céljaira használja fel. A vörös csillaggal és a zászlóval is ez történt.

Nem árt emlékezni arra, hogy Oroszországban a kötet megjelenése idején is, az I.
világháború éveiben is cári uralom volt. A cár seregeivel harcoltak az Osztrák-Magyar Monarchia
katonái. Gyóni Géza és társai a cári hadifogolytáborokban pusztultak el.

Kit kell tanítani és kit „száműzni” az iskolai tananyagból? Nagyon nagy baj, hogy ezt a
mindenkori politikai hatalom akarja megmondani. Régen is, a közelmúltban is, napjainkban is.
Pedig ezt csak az irodalmi alkotások eszmei-művészi értéke dönthetné el.

Küldi: Vilisics Ilonka, Erkel u. 1.



Vélemény
Gondolatok egy idézet kapcsán

„A csillagok csillaga”

A Balatonberényi Tükörkép 2014/4. számában közölt „1914-2014” c. írás (első része egy
hosszabb cikknek) egyik idézetében – 4. oldal, hátulról – a vöröscsillagos reményről olvashatunk.
A Cikkíró a két sorra valóban pontosan emlékezik, aligha is lehetne elfelejteni a lényeget. Nekünk
nem volt szerencsénk olvashatni a vállalati újságból a vers egészét – de iskolai tanulmányainkból
ismerjük az idézett sorokat. Úgy véljük, a Cikkíró is: pár év különbséggel mi is akkor
iskolázgattunk, s voltunk nyári gyakorlatosok. Azokban az időkben sok költeményt kellett kívülről
megtanulnunk – ezek egyikében is szerepelnek a sorok, abban is a befejezők voltak, akárcsak az
osztályvezető elvtárs barkácsolt versében. Amely egyébként gond nélkül „elment” a céges lapban.
Ez a fajta házilagos szerkesztés nem volt ám szokatlan sosem, akkor sem, és dívik rendesen ma
is. Tessenek megnézni néhány mostani helyi, önkormányzati, vállalati kiadványt. Tanulságos!
Mire is lehet használni az egyik legnemesebb húsú szervünket, a nyelvet, persze, a rendeltetésétől
eltérően…

Nos, visszatérve az emlegetett két sorra, azokat „a Bandi bácsi” - ahogyan kedvenc
irodalomtanárunk (akkoriban már jóval túl a nyolcvanon!) szerette volt nevezni – írta, az Ady.
Nála kissé eltérő az írásmód a tükörképitől. Mióta van az Amióta helyett, a sorok vesszővel válnak
el, kis kezdőbetűs a csillag. Az osztályvezetőt ez utóbbiért, feltehetően, alaposan megfeddték
volna…

Egyébként a „rendes” költők is szívesen vesznek át egymástól szófordulatokat, sorokat,
mondatokat, s ezt tiszteletből teszik. Az ilyen idézeteket valamilyen kiemeléssel illik/szokás
jelezni. Idézet pl. a „Hazádnak rendületlenül…” is. ez bizony nem Gyóni-kéz, tudjuk jól. (5. oldal,
hátulról.)

***

És még egy megjegyzés, ami egyben javaslat is, kérés is. Vegyük észre, a „Berényi Tükör” (a
köznyelv így mondja!) időközben felnőtt. A közösség életének fontos, ha nem a legfontosabb
rögzítője. Kordokumentum, múltunkról és jelenünkről a jövőnek. Kordokumentum, amit sokan,
sokszor fognak idézni. A magunk suta, meglehetősen körülményesre sikerült oldaljelölésével is
bátorítani szeretnénk a Szerkesztőket a lap oldalszámozásának megoldására. Mert a „Berényi
Tükör” megérdemli.

2014. április 24., Bberény

Köszönettel:
Kubatov János

(az Erkel körút elejéről)

Helyreigazítás

Áprilisi lapszámunkban Mátrainé Anna írásának begépelése során hiba történt. A hatodik
bekezdés elején az előrelátóan szó helyett előreláthatóan szerepelt.
A teljes mondat helyesen így hangzik, és így értelmezhetó megfelelően: "Saját sírversét
előrelátóan "Sírvers" címmel még 1916-ban megírja"
A hibáért elnézést kérünk.

a Szerkesztőség



Hulladékgazdálkodás
A hulladékok ártalmatlanításának biológiai módszerei

A biokémiai eljárások során a hulladék szerves alkotóinak feldolgozása élő mikroszervezetek
segítségével történik. A hulladékhasznosítás a mikrobiológiai lebomlás termékeinek kinyerése,
tisztítása, illetve értékesítése révén valósul meg. A mikrobiológiai folyamatok szabályozhatók.
Ennek egyik alapvető módja a levegő-vagy oxigénadagolás másrészt a nedvesség vagy a
hőmérséklet.

A hulladék ártalmatlanítás biológiai módszerei négy fő csoportra oszthatók:
• komposztálás (aerob lebontás),
• biogáz előállítás (anaerob lebontás),
• fémek biológiai kinyerése,
• enzimes fermentáció (pl. fehérje-előállítás).

A komposztálás a szerves-anyag tartalmú hulladékok ártalmatlanításának régóta ismert és
alkalmazott módszere. A komposztálás lényege, hogy a szerves anyagot tartalmazó hulladékok
(szemét, szennyvíziszap) megfelelő környezeti feltételek mellett, elsősorban mikroorganizmusok és
oxigén hatására lebomlanak, szervetlen ásványi és stabil szerves anyagok keletkeznek. Oxigén
hiányában a komposzt bűzlő, rothadó masszává válik. Kevés a víz esetében, nem indul be vagy
abbamarad a lebomlás. A sok a víz, kiszorítja az anyagrészek között lévő levegőt. A szén és a
nitrogén egymáshoz viszonyított aránya a lebomlás gyorsaságát befolyásolja.
A komposztálási folyamat hőfejlődéssel jár, amely az alkalmazott technológiai tényezőktől függően
eléri az 50–70 °C-ot is. Ezáltal a hulladékokban jelenlevő patogén mikroorganizmusok – a
spórások kivételével – elpusztulnak, a lebomlott szerves anyag (komposzt) már nem tartalmaz
kórokozókat.
Miért jó a talajnak a komposzt?
• Javul a talaj szerkezete
• Segíti a talaj felmelegedését
• Javul a talaj vízháztartása
• Nő a talaj biológiai aktivitása
• Serkenti a növények fejlődését
• Nagyobb lesz a növények ellenálló képessége a kártevők ellen
• Nő a talaj tápanyagtároló képessége
• Nem kell elégetni a zöldhulladékot, ezáltal a levegőt se szennyezzük

A komposztálás fázisai:
1. A kezdeti fázis: megindul a lebomló szerves anyagok feltáródása. A hőmérséklet 40 °C-ig

emelkedik.
2. A lebomlás: a nehezebben bomló anyagok lebontása is megtörténik. A hőmérséklet 65 °C-ra emelkedik.
3. Az átalakulás: a humuszszerű anyag kialakulása megkezdődik. A hőmérséklet 45 °C körüli.
4. Az érés: a halom benépesül talajlakó élőlényekkel. A hőmérséklet lecsökken

Mi kerülhet bele a komposztba:
• zöldség és gyümölcsmaradék
• lenyírt fű,
• kerti gyomok (virágzás előtt),
• falevél,
• szalma,
• összeaprított ágak, gallyak,
• elszáradt virágok,
• ételmaradék (ha nem a halom tetejére helyezzük, mert az vonzza a bogarakat, a legyeket és a

rothasztó baktériumok miatt kellemetlen szagot áraszthat)
• kávézacc, kiforrázott tealevelek, fehérítetlen papírfilter-zsákocska
• apróra tört tojáshéj (meszes talajon ne nagy mennyiségben)
• papír-tojásdoboz (apróra feldarabolva), papírzsebkendő, könnyen foszló papír törlőkendő
• toll, szőr, gyapjú, növényevő állatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
• pamutszövet- és lenvászon maradék
• fahamu
• faforgács, fűrészpor



Mi nem kerülhet bele?
• üveg, műanyag, fém
• papír (kivéve az előzőekben említettek)
• porzsák és tartalma
• fertőzött, beteg növényi maradvány
• citrusfélék héja,
• kemény, viaszos levél (fagyal, fenyő)
• indás vagy futónövények szára
• burgonyaszár (gumó és szárrothadás terjesztésének veszélye miatt)
• tarack (továbbszaporodása miatt)
• a falevelek közül a dió-, gesztenye-, platán-, tölgy és jegenye (nehezen bomlanak le és a

bomlás során mérgező anyagok kerülhetnek a komposztba)
• egész kenyér, ételmaradék, hús, csont
• impregnált fahulladék,
• húsevő állatok alma
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok, elem, akkumulátor, stb.
• főzött konyhai hulladék
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék

A komposztálás tervezése:
• Prizmás komposztálás: az összegyűjtött szerves hulladékot kisebb halomba rendezik.
• Silókomposztálás: magasabb rétegben lehet elhelyezni, jelentős helyet lehet nyerni, jobban fel

tud melegedni.
Előkészítő lépések
• A komposztáló hely kialakítása
• Gyűjtés
• Aprítás
• A komposztáló feltöltése
• Keverés

Friss komposzt:
• 4-6 hónapos
• Tápanyagtartalma magas, ezért gyorsan hat
• A talaj felszínén használható (őszi

betakarásra)
• Pázsit, földkeverék céljára alkalmatlan

Érett komposzt:
• 8-12 hónapos
• Lassan hat
• Kiváló talajjavító
• Földdel összekeverve fontos alapanyag
•Rostálás után valamennyi növénynél

felhasználható

Varga Zsolt, környezetmérnök
Forrás: Pannon Egyetem jegyzetei; Komposztálunk! Tájékoztató a deszki komposztálási mintaprogramról, 2009-2010.



Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton
Színházban

Május 18. (vasárnap) 16.00
Bérleten kívüli gyermek előadás

Bálint Ágnes:
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
-zenés bábjáték-

Ametist Bábszínház
Jegyár: 1.400 Ft

Május 22. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Dumaszínház:
Kiss Ádám – Dombóvári István

Jegyár: 2.500 Ft

Június 3. (kedd) 19.00 Festetics bérlet
Június 5. (szerda) 19.00 Simándy bérlet

Felnőtt bérletes előadások
Szakonyi Károly:
ADÁSHIBA
-komédia-

Veszprémi Petőfi Színház
„És a tévé!A tévé a legfontosabb. Pedig nincs is
a színpadon, mégis ott van, de mennyire!
Hiszen a darab kezdetén már be van kapcsolva,
s ki sem kapcsolják az előadás végéig. Itt, a
színpadon a tévékészülék mégsem valóságos
tárgy, hanem a képernyő maga a színpadnyílás”
(Szakonyi Károly).
A Bódog–család fontos eseményre készül. Fiuk
tizennyolcadik születésnapját akarják
megünnepelni. Összegyűlik a család, de közben
folyamatosan nézik a tv-t. Életüket egy dolog
képes felkavarni, mikor albérlőjük elrontja
azt…” Az Adáshiba Szakonyi Károly egyik
legsikeresebb műve. Megírása után több mint
négy évtizeddel még ma is aktuális problémákat
vet fel. Sőt!
Főbb szerepekben: Eperjes Károly, Esztergályos
Cecília, Oberfrank Pál, Reviczky Gábor…
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Egyéb programok

Május 16. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
Keszthelyi Helikonosok Gálája

A Helikonon fellépő környékbeli diákok
gálaműsora.

A belépés díjtalan!

Május 27. (kedd) 17.00
Balaton Színház
Paleolit Klub:

A BÉLGYULLADÁS ÉS A PALEO
Előadó: Dr. Vizer Gábor gasztroenterológus,

főorvos

Május 31. (szombat)
Több helyszínen

Keszthely triathlon
Szervező: ilovebalaton.hu Kft.

Web: http://keszthelytriathlon.hu/

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Május 16. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

Nyugatosokról – de őszintén: Ady Endre
Előadó: Dr. Takaró Mihály

Jegyár: 800 Ft

Május 23. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

Ady és a szabadkőművesség
Előadó: Dr. Raffay Ernő történész

CSALÁDI PROGRAMOK

Május 25. (vasárnap)
Balaton-part, Zenepavilon
VÁROSI GYERMEKNAP

15.00 Játszóház a Szemfüles Egyesület a
Gyermekekért közreműködésével
16.00 Jazz-balett bemutató a GKMK jazz-balett
csoportjainak fellépése
17.00 Dalos Kedvűek Klubja
17.30 Brumi Bandi Band koncert

Május 30. (péntek) 15.00
Balaton-part, Zenepavilon

JÁTSZÓHÁZ
Közreműködik: Szemfüles Egyesület a

Gyermekekért

KESZTHELY VÁROS NAPJA
2014. május 29-31.

Keszthely

Május 29. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
ZALA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Vezényel: Pál János
Jegyár: 1.000 Ft

Május 30. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

NÉGY ÉVTIZED AZ AGYAG VONZÁSÁBAN
kiállítás a 40 éves kerámia szakkör munkáiból

Május 30. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem

A NYÁR HANGJAI BACHTÓL KÁLMÁN IMRÉIG
Közreműködnek:

Bányai Júlia-ének, Farkas Berta-zongora, Nagy
Ferenc-hegedű, Molnár Marcell-zongora

A belépés díjtalan!



Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515-232 Web: www.balatonszinhaz.hu

E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 12.00-17.00

péntek 10.00-12.00 és 12.30-14.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Keszthelyi programok
Május 31. (szombat) 21.00
Balaton-part, Zenepavilon

BUDAPEST BÁR
élő nagykoncert

Május 31. (szombat) 23.00
Balaton-part, Zenepavilon

UTCABÁL A HÉLIOS ZENEKARRAL

Kísérő rendezvények:
Koncertek, táncbemutatók, játszóházak,
gasztronómiai kitelepülők, kézműves

bemutatók…

NYÁRI TÁBOROK
A táborok részvételi díja: 7.000 Ft

+anyagköltség
A tánctáborok díja: 5000 Ft

A táborokat min. 10 fő jelentkezése esetén
indítjuk.

Jelentkezés: 83/515-250

Június 23-27. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Kézművesház, Sopron u. 2.

NÉPI KISMESTERSÉGEK TÁBORA
Egyszerűen elkészíthető gyöngyfűzések és
gyöngyszövések. Pántok, övek készítése
körmönfonással és körmönszövéssel.

Tarisznyaszövés gyapjúból, karmantyúfán, vagy
szövőkereten.

Vezeti: Bordácsné Kishonti Erika

Június 23-27. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Kézművesház, Sopron u. 2.

FAFARAGÁS ÉS KÉREGMUNKÁK
A tábor résztvevői betekintést nyerhetnek a

kéregmunkák világába, melyből kis
tárolóedények, eszközök készíthetők. Valamint

lehetőség van az egy tömbből kialakított
vízmerítőkanál, sótartó készítésére vájásos

technikával.
Jelentkezési életkor: 10 éves kortól.

Vezeti: Bereczky Csaba

Június 30- július 4. (hétfő-péntek) 9.00-13.00
Goldmark Károly Művelődési Központ

ZÖLD TÁBOR
Élményekben gazdag ismeretterjesztés,
természetbeni helyszíni környezetvédelmi

vizsgálatok, kirándulások (madárgyűrűző tábor,
keszthelyi láp), séták a helyi természeti értékek

megismerésére.
Vezeti: Forstner Anna

Július 7-11. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Fazekas műhely, Lehel u. 2.

AGYAGOZÓ TÁBOR
A foglalkozások az egyszerű edénykészítési

technikáktól az összetett formájú, korongozott
munkáig avatják be az érdeklődőket a fazekas

mesterség világába. 5 nap 5 technika.

Korongozás, hurkatechnika, kisplasztika,
síklap edényépítés, kisszobor készítés.

Megismerkednek a részt vevők a különböző
díszítési módokkal is.
Vezeti: Simon Edit

Július 14-18. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
HÉTFEJŰ SÁRKÁNYÉPÍTŐ TÁBOR

Sárkánykészítés és eregetés jó hangulatban. A
tábor során a gyerekek játékosan

ismerkedhetnek meg a sárkánykészítés
rejtelmeivel.

Vezeti: Gál Tamás

Július 21-25. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Goldmark Károly Művelődési Központ

ÁKOMBÁKOM ISKOLA - ELŐKÉSZÍTŐ TÁBOR
A nyári tábor foglalkozásain erősítik azokat a
képességeket, amelyek az első osztály sikeres,
zökkenőmentes kezdéséhez szükségesek.

Ilyenek például a látási-hallási, emlékezet és
figyelem, a megkülönböztető képesség, a szem-
kéz koordináció, a téri tájékozódás, az oldaliság
(jobb-bal) megkülönböztetés, a feladattudat,
feladattartás, monotóniatűrés, a türelem.

Vezeti: Vaszily-Hegedüs Andrea

Július 28 - augusztus 1. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Goldmark Károly Művelődési Központ

TANULJUNK TANULNI! -
TANULÁS MÓDSZERTANI TÁBOR

A tábor főbb témái: a helyes tanulási szokások
kialakítása, hatékony tanulási módszerek,
tanulási típus meghatározása, jegyzetelés –
lényegkiemelés technikái, verstanulás

technikája, idegen nyelv tanulás technikái,
feleletterv, kiselőadások megtervezése-
kivitelezése, időbeosztás (helyes napi- és

hetirend kialakítása), önálló tanulás szervezése.
Az 5-8. osztályosoknak szóló tábor célja az
önálló tanulás kialakítása, kevesebb (de

hatékonyabb) tanulással jobb jegyeket, jobb
teljesítményt elérni.

Vezeti: Krepsz-Kapai Bernadett

Augusztus 4-8. (hétfő-péntek) 9.00-12.00
Goldmark Károly Művelődési Központ

KREATÍV ANGOL TÁBOR
Játékos nyelvtanulás kreatív tevékenységeken

keresztül.
Feltétel: legalább 1 év előzetes angol tanulás

Korosztály: 8-11 éves korig
Vezeti: Tóth Adél



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., e-mail: 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
júniusi számba.

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

Labdarúgás
Hét pontot szerzett felnőtt csapatunk az elmúlt
négy fordulóban. Sajnos a tabellán előttünk
állók ellen továbbra sem megy. Ifistáink erejéből
mindössze egy pontra futotta a négy meccsen.
Az öregfiúk csapat mérlege két vereség, két
győzelem.
A felnőttek a hatodik, az ifisták a tizennegyedik,
az öregfiúk a kilencedik helyen állnak.

Eredmények:

Megyei II. osztály
Északi csoport

22. forduló:
Kaposfüred - Balatonberény 0:5 (0:2)

Gólszerzőink: Horváth Richárd (2)., Bozsó
Gábor, Sifter Ádám, Vörös Balázs

U21: Kaposfüred - Balatonberény 8:0 (3:0)

23. forduló:
Balatonberény - Balatonszentgyörgy 4:1 (2:0)
Gólszerzőink: Sifter Ádám (3), Vigh Robin

U21: Balatonberény - Balatonszentgyörgy 3:4 (1:2)
Gólszerzőink: Horváth Martin, Horváth Károly,

Varga Máté

24. forduló:
Balatonszabadi - Balatonberény 3:3 (1:1)
Gólszerzőink: Kiss Péter, Nagy Péter (öngól),

Karancz Kristóf
U21: Balatonszabadi - Balatonberény 11:0 (3:0)

25. forduló:
Balatonberény - Szőlősgyörök 0:2 (0:1)
U21: Balatonberény - Szőlősgyörök 1:1

Gólszerzőnk: Schiszler László

A következő fordulók programja:

BUZSÁK - BALATONBERÉNY
2014.05.11. 17:00

BALATONBERÉNY - BALATONFÖLDVÁR
2014.05.18. 17:00

TOPONÁR - BALATONBERÉNY
2014.05.25. 17:00

BALATONBERÉNY - ÖREGLAK
2014.06.01. 17:00

BALATONSZEMES - BALATONBERÉNY
2014.06.08. 17:00

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek!

SLASZ Öregfiúk Bajnokság
Északi csoport

Balatoni Vasas - Balatonberény 5:0 (1:0)
Balatonberény - Tab 1:2 (1:1)

Fonyód - Balatonberény 2:3 (2:1)
Balatonberény - Visz 8:1 (4:0)

A további fordulók programja:
BALATONSZÁRSZÓ - BALATONBERÉNY

2014.05.12. 18:00
BALATONBERÉNY - SIÓFOK

2014.05.19. 18:30
BALATONBERÉNY - BALATONBOGLÁR

2014.05.26. 18:00
BALATONLELLE - BALATONBERÉNY

2014.06.02. 18:00
Horváth Péter


