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Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

tájékoztatója

TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi
időszakban jelentős mértékben meg szokott nö
vekedni a szabadterületi tűzesetek száma, me
lyek jelentős anyagi károkozással járnak,
valamint emberélet veszélyeztetését okozhatja.

A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka
az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a
kerti hulladékok égetése során be nem tartott
jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan ma
gatartási formákra vezethető vissza.

A szabadtéri vegetációs tüzek keletkezésének
megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatást
adom:

2015. március 5én hatályba lép az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.
5.) BM rendelet(továbbiakban: OTSZ).

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha jog
szabály másként nem rendelkezik, a lábon álló nö
vényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Valamint az OTSZ 225. § (3) bekezdés szerint
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az in
gatlan tulajdonosa, használója köteles a terü
letet éghető hulladéktól és további
hasznosításra nem kerülő száraz növényzet
től mentesen tartani. ”

Továbbá az OTSZ 226. § (1) bekezdés szerint
„Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója
a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10
ha egybefüggő területen irányított égetést végez
het. A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérel
met legkésőbb az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedé
lyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított ége
tést az OTSZ 226., 227 §ban foglaltak szerint
lehet végrehajtani.

A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 7995. évi LIII törvény (továbbiakban: KTV)

48. § (4) bekezdése értelmében a település Ön
kormányzat képviselőtestületének hatáskörébe
tartozik a háztartási tevékenységgel okozott lég
szennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó
szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiek értelmében TILOS a lábon ál
ló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése. Ezen előírást a település
önkormányzat képviselőtestülete általi rendelet
nem szabályozhatja ellentétesen (Nem engedé
lyezheti!).

Továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat el
látó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet és bal
esetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet 7. § alapján tájékoztatom, hogy aki:

 tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet
idézett elő 100 000 Ft  1 000 000 Ft;

 tűzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet idé
zett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság be
avatkozása is szükséges volt 200 000 Ft  3 000 000
Ft tűzvédelmi bírság megfizetésére kerül kötele
zésre.

A bírság kiszabásával kapcsolatban a tűzvédelmi
hatóságnak csak a bírság összegére van mérlegelési
jogköre a fenti megadott kereteken belül.

Továbbá kérem a megváltozott előírásokról a la
kosság minél szélesebb körét tájékoztatni a helyben
szabályos módos a jogkövető magatartás elérése ér
dekében, hiszen a belterületi égetési tilalom
megszegése esetén a tűzvédelmi bírság mini
mális összege 100.000 Ft.

Marcali, 2015. február 23.

Greffer József tü. alezredes
kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
H8701 Marcali, Árpád u. 10.
Tel: (3685) 515280 Fax: (3685) 515280
email: marcali.kk@katved.gov.hu
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Hirdetmény iskolai
beiratkozásról

A nevelésioktatási intézmények működésé
ről és a köznevelési intézmények névhasználatá
ról szóló 20/2012. (Vlll. 31.) rendelet 22.$a
értelmében:

(1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembe
vételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről
való döntés és a jogorvoslat benyújtásának ha
táridejéről a kormányhivatal közleményt, vagy
hirdetményt köteles közzétenni a helyben szo
kásos módon, a beiratkozás első határnapját
megelőzően legalább harminc nappal.

(2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyer
meket a szülő március 1je és április 30a között –
a (Kormányhivatal által közleményben vagy hir
detményben közzétett időpontban  köteles beírat
ni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott
iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a
szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését
követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A Somogy Megyei Kormányhivatal a jogsza
bályoknak megfelelően 2015. február utolsó
napjáig kijelölte a kötelező felvételt biztosító ál
talános iskolát minden Somogy megyei tanuló
számára és ezt a tájékoztatást közzétette a So
mogy Megyei Kormányhivatal honlapján
(www.somogy.gov.hu). Ugyanitt 2015. március
9én megjelenik az a hirdetmény, amelyben az
általános iskolai beíratás idejét, az erről való
döntés és a jogorvoslat benyújtásának határide
jét teszi közzé a kormányhivatal.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.
törvény 50.§a alapján:

(6) Az általános iskola köteles felvenni azt a
tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általá
nos iskola körzetében lakik (kötelező felvételt
biztosító általános iskola).

(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első
évfolyamra  az állami intézményfenntartó köz
pont véleményének kikérésével  a kormányhivatal
által meghatározott időszakban kell beíratni. A be
iratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.

A fentiek értelmében tájékoztatom, hogy a
tanköteles korú gyermekek általános iskolába

történő beíratására a Klebelsberg Intézmény
fenntartó Központ által kidolgozott eljárásrend
szerint

2015. április 16án 8 és 19 óra között és
2015. április 17én 8 és 18 óra között

kerül sor.

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelés
ről, 37. §:

(1) A nevelésioktatási intézmény a gyermek
kel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogsza
bályban meghatározott esetben és formában 
írásban közli a tanulóval, a szülővel.

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése,
intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása
ellen a tanuló, a szülő  a közléstől, ennek hiá
nyában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljá
rást indíthat,...

(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú dön
tést

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyúj
tott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való ki
zárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollé
giumi tagági viszony létesítésével,
megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással be
nyújtott kérelem tekintetében.

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelés
ről, 38. §:

(1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meg
határozott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a
döntést

a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelésioktatási in

tézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

(3) A kérelem benyújtásával kapcsolatos ha
táridő számítására, a mulasztásra, a kérelem el
bírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá
lyairól szóló, 2004. évi CXL. törvény rendelke
zéseit kell alkalmazni.

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző
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Döntött a Képviselőtestület
2015. 02. 13.

– A Balatonberényi Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói álláshelyének határozatlan időre
szóló betöltésére vonatkozó pályázatban
felsőfokú végzettséget ír elő, a pályázat
beérkezésének időpontja 2015. március 10.
16.00 óra az elbírálás a 2015. március 12én
17.00 órakor tartandó képviselőtestületi ülésen
történik.

– Szakértőt bízott meg a HM üdülő
területén lévő fák állapotvizsgálatára és a
szükséges faápolási javaslat elkészítésére.

– Megismerte a Kormányhivatal átiratát az
általános iskolák felvételi körzetéről, és a
tervezetet elfogadta.

Horváth László
polgármester

Döntött a Képviselőtestület
2015. 02. 26.

 A polgármester tájékoztatta a lakosságot,
hogy új kamera került beszerzésre 545.399, Ft
értékben, ezentúl ismét élő egyenes közvetítés
lesz a testületi ülésekről mely vasárnap délelőt
tönként ismétlésre kerül.

 Az óvodák nyári leállásával kapcsolat
ban a polgármester kérte a társulási ülé
sen, hogy a balatonberényi és a
balatonszentgyörgyi óvoda ne egyszerre
zárjon be, legyen lehetőség a leállási időszak
ban valamelyik óvodában a gyermekek elhelye
zését megoldani.

 A pénzügyi és a szociális bizottság nyári
programokkal kapcsolatos javaslatait a testü
let elfogadta. A részletes programterv a hirdető táb
lákra kihelyezésre kerül.

 Képviselőtestület 2015. évi költségvetésében
meghatározta a civil szervezetek támogatásának
mértékét. A beérkezett kérelmek közül az Egy

házközségnek ítélt meg 1 millió Ft támoga
tást a templom felújításához, és a Balaton
berényért Egyesületnek folyósít 2015. évre
400 ezer Ftot. Sajnos a Vízisport Egyesület
kérelmét pénz hiányában nem tudta támo
gatni, de annak lehetőségét nem veti el, és szep
temberoktóber hónapban azt ismét napirendre
tűzi.

 A Képviselőtestület a Strand presszó bérlő
jének kérelmét megismerte, tájékoztatta a
bérlőt, hogy a bérbeadót illető jogok a Kft
ügykörébe tartoznak. Ugyanez vonatkozik
a Lamantin és a Napsugár büfére is.

 Képviselőtestület felülvizsgálta a település
közintézményeinek és közterületeinek elnevezé
sét. A községben nincsen olyan közterület, köz
intézmény, mely elnevezésében politikai
rendszerre utal.

 Képviselőtestület a „Balatonberény térfigye
lő rendszer kiépítése tárgyú” helyi közbeszerzési
eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvání
totta.

A képviselőtestület a Balatonberény térfi
gyelő rendszer kiépítésére kiírt közbe
szerzésen LNL Group Solutions Kftt.
hirdette ki győztesnek. A beruházás hamaro
san megkezdődik

 Képviselőtestület a közép és hosszú távú va
gyongazdálkodási terv felülvizsgálata körében a
zártkerti ingatlanok hasznosításáról 2015. május
30ig dönt helyszíni szemle után.

 A képviselőtestület posztumusz „Balatonbe
rényért” Emlékérmet adományoz néhai Garai
Istvánné született Balázs Magdolna bala
tonberényi lakos részére, aki óvónőként, óvo
davezetőként, aktív közéleti személyként a
település kulturális és környezeti értékeinek
megőrzésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Az elismerés átadására az október 23ai nemzeti
ünnepen kerül sor.

Horváth László
polgármester
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Elkészült a 2015. évi költségvetés

Február 26i nyilvános ülésén elfogadta közsé
günk 2015. évi költségvetését a Képviselőtestü
let. A döntést természetesen több bizottsági vita
is megelőzte, ezek eredményeként – persze több
kompromisszum árán  született meg költségve
tési rendeletünk, amelyet valamennyi képviselő
támogatott. A döntést megelőzően, február 20
án közmeghallgatás keretében számoltunk be a
2014es gazdálkodásról és a 2015ös tervekről.

2014ben több sikeres pályázatnak és a civil
szervezetekkel való hatékony együttműködésnek
köszönhetően összesen mintegy 115 millió forint
összegű fejlesztést sikerült végrehajtanunk Bala
tonberényben:

• Kossuth téri játszótér 4.374.000 Ft (100 %
támogatás  Leader pályázat)

• Kerékpár tárolók 9.337.000 Ft (95 %os
KEOP pályázati támogatás)

• Kossuth L. utcai járda felújítása 900.000 Ft
(önerőből)

• Múltház 1.097.000 Ft (önerőből)
• Óriáscsúszda elbontása, szabadtéri kondipark ki

alakítása
• Sportöltöző felújítása (10.070.493 Ft –

70 %os MLSZ TAO pályázati támogatás)
• Erdei iskola vizesblokk felújítás 7.500.000

(60 %os Leader pályázati támogatás)
• Hunyady park sétány – 3.500.000 Ft (önerő

ből)
• Deák – Hunyady u. burkolat – 5.253.000 Ft

(önerőből)
• Bartók B. u. burkolat – 4.981.000 Ft (önerő

ből)
• Csuhadomb útfelújítás, vízelvezetés –

2.719.000 Ft (önerőből)
• LEDes közvilágítás kiépítése  65 231 427 Ft

(85 %os KEOP pályázati támogatás)

Sajnos e sorok írásakor sem jelentek még meg
az új EUs pályázatok, így önkormányzatunk jó
részt saját fejlesztési keretével tervezett a 2015.
évi beruházások esetében, amelynek egy része az
előző esztendőből áthozott megtakarítás. A ter
vezett fejlesztések értéke így is eléri az
50.000.000 forintot.

Tervezett fejlesztéseink 2015ben:

• Díszfák cseréjének megkezdése
• Kossuth téri buszmegálló felújítása
• Szabadtéri kondipark továbbfejlesztése
• Őstermelői standok felállítása
• Sportpálya fejlesztése (10.000.000 Ft – MLSZ

TAO pályázati forrás – Sportegyesülettel közösen)
• Ady E. u. felső szakaszának felújítása (útépí

tés, egyes részeken járdaépítés, vízelvezetés) –
11.312.000 Ft

• Dózsa Gy. u. nyugati részének útfelújítása –
6.793.000 Ft

• Béke u. útfelújítás (Bartók u. – Kétfolyó) –
4.654.000 Ft

• BajcsyZsilinszky u. útfelújítás (árokburko
lással) – 7.712.000 Ft

• Kossuth L. u. járdafelújítás – 1.000.000 Ft
• Hegyi utak felújítása – 3.784.000 Ft
• térfigyelő kamerarendszer kiépítése

– 4.093.251 Ft (sikeres BMpályázat)

A civil szervezetek munkáját – amelyet e hely
ről is nagyon köszönünk – 7.604.000 forinttal,
míg a Művelődési Ház működését és a nyári ren
dezvények lebonyolítását 10.048.000 forinttal tá
mogatja önkormányzatunk.

A Településüzemeltetési Kft. számára 37.200.000
Ft működési támogatást szavazott meg a Képviselő
testület, míg segélyezésre 6.600.000 forintot fogunk
költeni a tervek szerint. A Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal működéséhez 14.764.000
forinttal járulunk hozzá.

A Legendás Balaton Tanösvény, a Művelődési
Ház és a Polgármesteri Hivatal után elkészültek
az óvoda felújítási tervei is, így megfelelő pályá
zat esetén rendelkezésünkre fog állni az indulás
hoz szükséges műszaki dokumentáció.

A bevételi oldalon 90.200.000 forint helyi adó
számlánkra érkezésével számol a költségvetés.

Rossz hír viszont, hogy épp e sorok írásakor je
lent meg több borús gazdasági hír arról a cégcso
portról, melyhez legnagyobb adófizetőnk is
tartozik. Az innen beszedni tervezett, több millió
forintos nagyságrendű adó elmaradása természe
tesen alapjaiban érintené február végén elfoga
dott költségvetésünket.

Horváth Péter
alpolgármester
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Itt járt a Mikulás!

Az alábbi két köszönetnyilvánítást tartalma
zó cikk szerkesztői hiba miatt kimaradt az előző
számból, emiatt ezúton kérek elnézést az érin
tettektől.

A mulasztást most pótolom, megértésüket előre
is köszönöm.

Bató Bernadett

Balatonberényi Csicsergő Óvodánkat is megláto
gatta a Mikulás. Lázasan készültünk fogadására, ver
sekkel és énekekkel, valamint gyermeki kéz által
készített alkotásokkal.

Így a Mikulás sem ment el Tőlünk üres kézzel, hi
szen a hálás gyermeki tekinteteket örökbe szívébe
zárhatta.

Mikulás intelmei mellett édességekkel, mézeska
láccsal, játékokkal gazdagodhattak, utóbbikat rögtön
ki is próbálták.

Köszönjük bőkezű felajánlóinknak, hogy gyerme
keinknek ilyen hatalmas örömöt okoztak! Így Ujj
Balázsnak, Helga Ensmingernek és Adalbert Sera
finnak, Deinhard Péternek és Marika néninek, Szá
nyel Vilmosné Marika néninek! Köszönjük!

Ifiné Bodó Erzsébet tagóvoda vezető,
Szántó Annamária óvodapedagógus

Karácsony

Karácsonykor nem csak szeretteikre gondoltak
azok az emberek, akik óvodánkat is felkeresték, s
az ünnep közeledtével újabb meglepetéssel ked
veskedtek gyermekeink számára.

Hihetetlen számunkra ez az önzetlen gondos
kodás, mely egyre többször és több embernek jut
eszébe óvodánk iránt. Így történt, hogy intéz
ményünk 25.000 Fttal lett gazdagabb a jóté
kony felajánlásoktól, mely mellett még
megleptek minket több kg süteménnyel is.

Alábbi személyeknek szeretnénk óvodásaink
kal együtt hálás köszönetet mondani:

Bach családnak, Serafin és Ensminger család
nak, Forintos családnak, Kollár László és család
jának, Plantek László és családjának, Gill Gábor
és családjának, Helmuth Lahn és családjának
(külön köszönet a süteményért!), Lechli István
és családjának, Gerlinde Hackenbergnek.

Ifiné Bodó Erzsébet tagóvoda vezető
Szántó Annamária óvodapedagógus

A nőket köszöntötték a
nyugdíjasok

Március 8án, vasárnap délután a Nyugdíjas
Egyesület nőnapot tartott. Tilesch József elnök
köszöntője után Ujj Imre előadásában nőnapi
verset hallhattunk. Majd a Kabala tánccsoport
fellépése következett.

Ezután került sor a primulák átadására. A va
csorát  mely hortobágyi húsos palacsintából és
további svédasztalos finomságokból állt  az
egyesület férfi tagjai saját maguk készítették és
szolgálták fel.

Az est hátralevő része kötetlen beszélgetéssel
telt el.

Horváth Lászlóné (Csiri)

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogse
gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy is
merőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhe
tőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "visel
kedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szere
ket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jo
gokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tá
jékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384
Email: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
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Emlékeim Vörös Józsefről

Azért írom ezt a cikket, mert Kovács Ilona
/Hugi/ írását olvasva sok szép emlék jutott
eszembe gyermek és fiatalkoromból a néhai
plébánosunkkal kapcsolatban.

„Ki is volt Ő? Prédikátor, író…” Én kiegészíte
ném azzal, hogy nagyon jó pedagógus, mert ér
tett a gyerekek nyelvén. Kisiskolás koromban
sokat jártam templomba, misére és hittanra is,
ami a hetvenes évek elején nem volt kötelező.
Sőt! / De ezt most hagyjuk! / Mi mégis sokan
jártunk. Pedig elsőáldozásra és bérmálásra a
nyári szünetben tartott előkészítést, de akkor is
szívesen mentünk. Olyannyira, hogy néhányan
már vagy egy órával a kezdés előtt megérkeztek.
Én is, aki szemben laktam a templommal, gyor
san átszaladtam, amint észrevettem, hogy páran
már ott vannak. Játszottunk, futkároztunk, ne
vetgéltünk. Néha összevesztünk, kiabáltunk, s
még az is előfordult, hogy verekedtünk. / Ez per
sze végképp nem a templomkertbe illő viselke
dés volt. / De Ő nem bánta, örült, hogy mentünk.
Azért fegyelmezett és természetesen büntetett is
bennünket, ha nagyon muszáj volt. Én erre már
alig emlékszem, de arra igen, hogy a legjobb já
ték közben is észrevettük, hogy jön. A Zsidó
dombig futottunk eléje, s versenyeztünk, hogy ki
vihesse a táskáját. A reverendáját /ahogy akkori
ban gyerekszájjal mondtuk a szoknyáját/ fogva
kísértük a templomig. Egymás szavába vágva
„csicseregtük végig” az utat, s Ő mosolyogva vá
laszolt kérdéseinkre, ha szóhoz jutott.

Felsősként már egyre ritkábban mentem /men
tünk/ templomba. 8. o. után mégis ünnepélyesen
elbúcsúztatott bennünket. Nem akartam menni,
félve a jogos szidástól. De átüzent, hogy nem baj,
hogy már rég jártam a templomban, menjek csak.
Szeretné, ha mindenki ott lenne. /Sajnos, nem tel
jesült az óhaja. Nyilván más is tartott a dorgálás
tól./ Én átmentem, s vártam a szemrehányást, de
csak a szeretet áradt belőle. Úgy éreztem, hogy még
Ő hálás nekünk, akik elmentünk.

Később is figyelemmel kísérte az ember útját.
Ha találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy

megy a tanulás. Tudta, hogy pedagógusnak ké
szülök. Egy alkalommal arra is rákérdezett, hogy
miből írom a szakdolgozatom. Mondtam, hogy
falum iskolájának történetéből. Kérdezte, hogy
tudome, hogy ő már összegyűjtötte ezt az anya
got. /Persze, hogy tudtam. De, hogy mertem vol
na kérni?/ S rögtön felajánlotta, – kérés nélkül –
hogy keressem fel és segít. Amikor elmentem
hozzá, megmutatta a témáról az anyagát. El
mondta, hogy voltak, akik gátolták munkáját. S
olyanok is, akik az ő tollával akartak ékeskedni,
de nem engedte. Annál nagyobb megtiszteltetés
volt, hogy mégis segített. Adott anyagot, képeket.
Csak azt kérte, hogy „illetéktelenek” kezébe ne
kerüljön.

Az élet más területén is megértő és együttérző
volt. Amikor édesanyám, hosszú betegeskedés
után, fiatalon meghalt, sem kérdezte, hogy miért
nem járt /jártunk/ templomba.

Az esküvőnk ugyan a keszthelyi Karmelita
templomban volt, de a mi plébánosunkkal. Ház
nál tartotta a keresztlányom és a fiam kereszte
lőjét is. Szívesen jött, ha hívták. Végtelenül
önzetlen volt.

Akkor is eszembe jutott, amikor a tavalyi egyik
adventi gyertyagyújtáskor, a feltétel nélküli sze
retetről hallgattam az előadást. Jó, hogy beszé
lünk róla,  legalább karácsony környékén – de
valljuk be, hogy nem nagyon működik ez a hét
köznapokban. Neki ment. /Persze a végén Ő is
belefáradt./

Igazán méltó volt rá, hogy díjat nevezzenek el
róla. Kovács Ilona, / Hugi / aki először megkapta
ezt, szintén rászolgált. Annak idején is sokat se
gítette plébánosunk munkáját, azóta pedig Ő
folytatja a megkezdett utat, a helytörténet – ku
tatásban.

Vörös József emléke „a ravatalozón, az emlék
műveken…” kívül – remélem, még sokáig – él a
hívei, régi tanítványai szívében. Hiszem, hogy Ő
fentről most is figyeli „nyáját”, s vigyáz ránk.

Sifterné Horváth Ágnes
egy régi tanítvány
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Tisztelt Polgármester Úr!

Úgy gondolom, hogy más berényiekkel is el
beszélgetve egyáltalán nem tartjuk helyesnek,
szépnek, odavalónak a Hunyady park helyét.
Az a hely mindennek mondható, csak parknak
nem. Ezt a helyet néhány paddal és kerékpártá
rolóval lehetne hasznossá tenni.

Az én véleményem szerint (nem tudom szá
míte az egyéni vélemény) a legjobb helye a Beli
na doktor úr házával szembeni kis gondozott
téren lenne a szobornak. Azért is gondolom így,
mert ott van a közelben a Hunyadiak volt birtoka
(iskola, Honvéd üdülő). Kérem, gondolják át
döntésüket, talán többen is így gondolják.

Még egy dolog van a falunkkal kapcsolatban,
ami foglalkoztat és amit már a Polgármester Úr
nak is említettem régebben.

Van nekünk egy gyönyörű szép gondozott par
kunk, ahová a gameszos lányok és fiúk járnak ka
pálni, füvet nyírni, rendet rakni.

Van egy elgondolásom, amivel hasznossá te
hetnénk ezt a helyet. Le kellene betonozni, vagy
burkolni az utak egy részét, hogy a pici gyerekek
kedvükre négykerekű játékokon, babakocsival,
akadálytalanul közlekedhessenek, esetleg füves
részen labdázhatnak, takaróra ülhetnek.

A parkba padokat kellene kihelyezni, ahol a
felnőttek pihenhetnek, beszélgethetnek.

A park közepére lehetne készíttetni a „fazeka
sunkkal” egy szökőkutat, esetleg óránkénti zené
vel indulna a szökőkút. A park két végébe pedig
kővel kirakott ivóvíz csap állna.

Az ovisoknak is jó kis séta és szaladgálási le
hetőség lenne, a kocsiútra sem tudnának a gye
rekek kiszaladgálni.

A régi piac visszaállítása is jó megoldás lenne
csak 45 asztallal. Örülnének az itteniek és a
vendégek is.

Tisztelettel:
Eőry Béláné

B.berény, 2015. február 26.

Tisztelt Szerkesztőség!

Szeretnék közzé tenni néhány kérést, ötletet,
ami a berényiek javát szolgálná.

A polgármesteri és képviselői választások rek
lámírásaiban, amiben az elkövetkezendő évek cél
kitűzéseit hirdették a megválasztottak és jelöltek,
megfeledkeztek a faluban lakó többségről, az idő
sekről. Pedig sokan vagyunk. A fiatalok külföldön

dolgoznak, az idősekre hárul nagyon sok teher.
Amit talán enyhíteni lehetne azzal, ha segítenének
télen a havat ellapátolni, a fát bekészíteni, az or
vosságot kiváltani. Ezt egy személy nem tudja
mindenkinél megoldani, talán a közmunkások
közül is lehetne segítséget adni. Ez nagyon nagy
segítség lenne, és akkor még nem beszéltem a
bolti bevásárlásról.

Más falukban falugondnokok vannak, autóval
ellátva, és a fenti dolgokat rajtuk keresztül oldják
meg. Sőt még orvoshoz is elszállítják őket.

Most már belenyugodtunk, hogy Keszthelyre
kell orvoshoz járni. Persze az időpontok reggel,
délben, délután vannak.

Ugye innen közlekedni, nem tudom, megpró
báltae a polgármester úr, vagy a képviselők,
hogy milyen körülmények között lehet. Autóbusz
csak fél 11kor indul először. Igaz, van vonat 7
órakor, de arra egy nyugdíjas a lépcsők magassá
ga miatt nem tud felszállni, és az ajtók záródása
és nyitása is nagyon nehéz feladat. Sokan voltak
már fiatalok is, akik egy állomással tovább kel
lett, hogy menjenek, mert nem tudták a vonataj
tót kinyitni.

A gyalogos távolság tőlünk és a faluból is 1,5
km a buszmegállóig, Keszthelyen a vasútállo
mástól gyalogosan 40 perc alatt lehet bottal,
vagy kerekes tolókával eljutni. Ha ezt összeadjuk,
1,5 km Berény, 1,5 – 2 km keszthelyi kórház és
vissza. Az összesen 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 = 6 km.
Ez az út még egy fiatalnak is dicséretére válna,
kisgyerekkel utazóknak is ugyan ez a problémá
juk. Szeretném kérni a polgármester urat és a
képviselő testületet, hogy hivatalosan járjanak el
a Volánnál, hogy hetente legalább 12 nap a
keszthelyi buszpályaudvarról az autóbusz ne a
Rózsakert megálló felé menjen, hanem a kórház
hoz kanyarodna a Rákóczi tér felé, majd onnan
menne Hévízre, Keszthelyre a Rákóczi úti lám
páktól a Vásártér felé. Ideiglenes buszmegállót
lehetne létesíteni a Bondor János utcában a lám
pák előtt mindkét oldalon. Szombaton és vasár
nap sajnos nem megy autóbusz. Ezt is
szeretnénk, ha megoldást találnának erre is.

Szeretném, ha kérésemre, ami sok idős ember
kérése, itt az újságon keresztül szeretnék választ
kapni, hogy mindenki elolvashassa az intézke
dést.

Tisztelettel:
Eőry Béláné

B.berény, 2015. február 26.
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Emlékeim
(Gyermekkori játékok)

Ország, város...

Általában ketten játszották, de lehet egyszerre többen is. A játékosok felírták a papírlapjukra a kö
vetkező rovatokat:

Egyik játékos elkezdte mondani az ABCt, és a
másik játékos hirtelen mondta, hogy állj! Ame
lyik betűnél tartott az ábécét mondó, a játékban
azzal a betűvel kezdődő szavakkal kellett a rova
tokat kitölteni. Példám esetében „B” betűvel. A
játék addig folytatódott, amíg a lap betelt.

Úgy kellett a megnevezést beírni, hogy a másik
játékos, vagy játékosok ne lássák. Aki a leggyor
sabb volt, és bejezte a feladatot, azt mondta állj!
Ekkor mindenkinek meg kellett állni az írásban.
Ha azonosat írtak a játékosok, akkor azt át kellett
húzni, és azért pont nem járt egyik játékosnak
sem. A játék végén az lett az első, aki a legtöbb
pontot szerezte. Az új játéknál az kezdte először
az ABC–t, aki veszített.

Találós kérdések

A másik kedvelt játék volt az egymásnak fel
adott találós kérdések. Amikor nem lehetett még
a szabadban játszani a hideg miatt. Többen ját
szottuk. Egy volt a kérdező, a többiek válaszoltak.
Több játékos esetében a feltett kérdésre többen,
többféle választ is adhattak. Aki a kérdést feltet
te, természetesen nem válaszolhatott, illetve csak
akkor, ha a többiek nem tudtak rá választ adni.
Ilyenkor azt kérdezte: Szabad a gazda? – és meg

mondta a találós kérdésre a helyes választ.

Ilyenek voltak:

„Se ajtaja, se ablaka, mégis négyen laknak ben
ne?” (Dió.)

„Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esz
nek?” (Görögdinnye.)

„Melyik ló eszik parazsat?” (Vasaló.)

„Melyik várban nincsenek katonák?”

„Ha feldobják fehér, ha leesik sárga?” (Tojás.)

„Út fut, minden házhoz befut?” (Gyalogút.)

„Meg is főzik, meg is sütik, mégsem eszik
meg?” (Hurkamadzag.)

„Milyen fa van legtöbb az erdőbe?” (Görbe.)
stb.

(Folytatjuk.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató
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Csapadékvízhasznosítás

Földünk vízkészleteinek 97,5%a sós, emberi
fogyasztásra alkalmatlan.

Az édesvízkészleteinknek:
• 69,6%a gleccser és jég formájában találha

tó (24,36 millió km3)
• 30,1%a felszín alatti vizek (10,55 millió km3)
• 0.3% tavak, folyók, lápok, élőlények, légkör

(118,64 km3)
Az összes vizünknek kevesebb, mint 1%át tud

juk hasznosítani öntözésre, hűtésre, háztartások
ellátására, és folyamatosan csökken. Ezért szüksé
ges, hogy az ivóvízzel minél többet foglalkozzunk,
hisz sok országban alig található megfelelő
mennyiségű és minőségű.

Átlagos vízfelhasználás az USAban
380l/nap/fő, Magyarországon 120l/nap/fő, a vi
lág legszegényebb részein ez a szám a
19l/nap/főt is alig éri el.

Az esővíz hasznosításával akár 50%os meg
takarítást is el lehet érni. Ez mind anyagi szem
pontból előnyős, hisz a beruházási költségek
510 éven belül megtérülnek. Felhasználási terü
lete a WC öblítéstől a mosáson keresztül az ön
tözésig mindenhol lehetséges. Igazából főzésre
és fogyasztásra kellene csak ivóvizet használni.
Több európai országban lehet támogatást is igé
nyelni a kialakításukhoz.

A víz minőségében megbízhat. Egy jó szűrés
technikával a víz mindig tiszta és szagtalan ma
rad. A csapadékvíz hasznosító berendezésekből
származó víz egészségügyi szempontból nem ad
okot aggodalomra.

Ha a csapadékvizet hasznosítjuk, a környezet
terhelését csökkentjük. A csapadékvíz hasznosí
tása környezetvédelmi szempontból is ésszerű.
A csapadék nem folyik le a területről, ezzel a csa

tornarendszert is tehermentesíti. Ezt az előnyt
még tovább fokozza, hogy nagy záporok esetén,
ha már az esővíztároló tartály teljesen megtelt, a
felesleges vizet a rendszerhez kapcsolt szikkasz
tóban felfogjuk. A szikkasztásra is jól bevált
megoldást kínálnak a cégek.

Esővízhasznosító rendszerek

Ház körüli alkalmazásra javasolt esővíz hasz
nosító rendszerek, kerti locsolásra és házon be
lüli alkalmazásokra (WC öblítés, kézmosás,
mosógép stb.).

Alkalmazásukkal csökken a hálózati vízfo
gyasztás.

Felhasználási területek:
• Családi házak
• Intézmények, iskolák
• Logisztikai, kereskedelmi központok
• Irodaházak
• Minden olyan helyen, ahol csökkenteni sze

retnénk a hálózati vízfogyasztást.

Megfelelő tartály kiválasztása:

• Meg kell határozni lakóhelyére vonatkozó he
lyi csapadékmennyiséget

A lenti térkép mutatja az átlagos csapadék
mennyiséget.

Magyarországon az évi átlagos csapadék 600
650 mm, de tájaink között jelentős eltérések
vannak az éves csapadékmennyiségében.

• Ki kell számítani az épület csapadékfelfogó
felületét.

Számítsuk ki az épület alapterületét, adjuk
hozzá a tető túlnyúlásának vízszintes vetületét.

• A háztartáshoz szükséges víz mennyiségének
meghatározása

Ha a csapadékvizet mind a háztartásban, mind
a kertben használni akarja, személyen
ként és naponta 75 literrel számoljon (a
WC és a mosógép bekötése esetén), ön
tözésnél számítson 25 litert naponta a
kert minden m2ére. A földalatti beépí
tésnek köszönhetően a víz hűvös marad
(max. 68 °C), a sötétség miatt nem tud
nak algák képződni, és így a víz biológiai
egyensúlya nem borul fel. A mikroorga
nizmusok az alacsony hőmérsékleten
nem szaporodnak, ill. elpusztulnak. Ké
miai adalékok nem szükségesek.

(Folytatás következik.)

Varga Zsolt, környezetmérnök

Forrás: Egyetemi Team munka
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Habos Borbála

Konok Illés az intéző utasítását nem hajtotta
végre, nem zavarta el a nógrádi summáslányt,
Habos Veronikát, aki már nagy hassal állt mun
kába. Sőt, még az apátlan csecsemő keresztapa
ságát is elvállalta. Az anya, ahogy felépült,
megszökött a majorból, így Illés gazda maga
diktálta be a Habos Borbála nevet a keszthelyi
martikulába. A kisgyermekes cselédasszonyok
felváltva szoptatták, így szépen cseperedett. A
Konok család gyermekei már felnőttek. Szida
asszony nagy szeretettel gondoskodott a három
éves csöppségről. Borbála az intézőék gyerekei
vel játszott. Ha azok szülei bementek Keszthelyre
színházba, vagy bálokba, mindig Szida néni vi
gyázott az ifjúságra. A gyerekek számára ez ün
nepnap volt. Szida néni mindig valami
finomságot sütött és nagyon szépen tudott me
sélni. Regélt tündérekről, ördögökről, boszorká
nyokról. De beszélt Petőfi Sándorról is! Verseit
kívülről tudta. Mesélt Szendrey Júliáról, aki eb
ben a házban született, pontosan negyven évvel
Borbála előtt.

Felhőtlen boldogságban teltek Borbála napjai.
Egy nap egy szekér gördült be az udvarra, olda
lán a felirattal: Lengyel Mihály pékmester,
Keszthely. Szida néni behívta Borbálát: Velük
kell menned kislányom, az árvaszék őket jelölte
ki nevelőszülőnek. Jó helyed lesz náluk, s mi is
meg fogunk látogatni. Borbála eleinte pityergett,
aztán hamar megszokott Keszthelyen, Borcsa
néni nagy szeretettel gondoskodott róla. Figyel
mét lekötötte a ház élénk élete, a sokféle munka.
Igazi barátja a kis Péter inas lett, aki szintén le
lencként került a Lengyel házba. Testvérként
nőttek fel. Kettejük közt bimbózó szerelem min
denkinek feltűnt. Már az eljegyzést tervezgették,
mikor is egy elegáns cséza állt meg a ház előtt.
Egy tűzvörös hajú, feketébe öltözött karcsú dáma
szállt ki belőle. Elhunyt férje húgának a gyerme
két kereste. A pékmester megrendülve hallgatta
a gyönyörű özvegy beszámolóját hányattatott
életéről, aki egyetlen élő rokonát kereste. Azt el
felejtette megemlíteni, hogy őt legjobban Borbá
la nyakában függő medalion érdekli, amit a helyi
földbirtokos apa akasztott anyjának a nyakába.
Így próbálta kárpótolni őt a szégyenért, amit
okozott neki. Lengyel Mihály házába fogadta a
szép Helént, aki kedvességével, behízelgő modo
rával mindenkit elkápráztatott, kivéve Borbálát.
Ő az első perctől ellenszenvet táplált a kéretlen
rokon iránt. Gyanúja nem volt alaptalan. Helén
mindenkit az ujja köré csavart, főleg Pétert. A fiú
teljesen elfordult tőle, állandóan Helén körül
koslatott. Az pedig értette, hogy tüzelje fel az ifjú
szerelmét. Mikor Helén elmesélte, milyen nagy

örökség vár rá, a pékmester is megváltoztatta
terveit. Már Péter és Helén egybekeléséről kez
dett beszélni. Borbála belebetegedett ebbe. Hiá
ba nyugtatgatta Péter, hogy eztán is jó barátok
maradnak, a lánynak még enni sem volt kedve.
Borbála magas lázzal, önkívületben feküdt há
rom napig. Helén odaadóan ápolta, végre alkal
ma nyílt a hőn óhajtott medált megszereznie.
Késsel feszítette szét, s az apróra hajtogatott se
lyempapírt a zsebébe süllyesztette, majd vissza
akasztotta a láncot a beteg nyakába. Mire
Borbála felépült, az asztalnál az özvegy ült az ő
helyén Péter mellett, s a kézfogó időpontját tár
gyalták. – Te, addig maradsz nálunk, amíg
akarsz kislányom. Ha el akarsz menni, azt is
megértjük, keresünk neked megfelelő helyet. –
mondta Lengyel. – Én tudok is egy helyet, ahol
segítséget keresnek. – fordult feléje Péter. – Kö
szönöm apámuram jóságát. – mondta Borbála
keserűen. – Te meg ne ajánlgass senkinek! – ug
rott fel az asztaltól. Beszaladt a szobájába, s ke
serves zokogásban tört ki. Péter elindult utána,
hogy kiengesztelje, de a tornácon Helén állta el
az útját. – Na, a kisfiú megy bocsánatot kérni? –
kérdezte gyengéd gúnnyal. Péter azonnal vissza
fordult. A ravasz özvegy ettől a naptól végleg
nyeregben érezte magát. Jól kifundált terve
azonban füstbe ment. A medalionban levő papí
ron egy ügyvéd címe volt. Levelet írt neki Borbá
la nevében, de azt a választ kapta, hogy Páva
Sámuel ügyvéd hat éve elhunyt, s a tavalyi évben
a még nála levő ügyiratokat visszaadták a megbí
zóknak. Így Borbála örökségére nem tudta rá
tenni a kezét. Ezért egyre szorosabbra fűzte Péter
körül a szerelem hálóját. – Tűzzük ki az esküvő
időpontját! javasolta Lengyel. – Ha neked nem
tetszik Borbála, akkor le is út, fel is út! – ugrott
fel az özvegy. – Életem legszebb emlékei ehhez a
házhoz fűznek, mégis kimondom, átok legyen
ezen a házon! – ugrott fel a lány. – Majd meg
nyugszik! – fogta vissza a pék Pétert. Pók Pista
kisinas, aki mindent hallott, kisomfordált a lány
után. „Igaz, hogy az átok csak szó, de gondos
kodhatunk róla, hogy megfoganjon.”

Másnapra Borbála eltűnt. Harmadnapra a ke
nyér nem kelt meg. Negyednap már azzal vádol
ták a péket, hogy a vöröshajú boszorkánnyal
elveszejtették a lányt. Egy hét múlva a pékség aj
taját sem nyitották Lengyelre. Két hét múlva He
lén is eltűnt. Látta, hogy megy csődbe a családi
vállalkozás, elmenekült a süllyedő hajóról. Em
lékbe elvitte Borcsa néni családi ékszereit, amit a
pékmester Borbála rovására írt, fel akarta jelen
teni. – Borbála a mi lányunk volt, ha ő vitte el, az
a mi bűnünk, mi neveltük rosszra. – beszélte le a
férjét a pékné. Borbála hova is mehetett volna,
mint Újmajorba, a Konok házaspárhoz. – Itt nem
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maradhatsz. – mondta Illés. – Itt hamar megta
lálnak, s a gyámhatóság visszakövetel. S itt csak
cselédmunka akad, azt meg nem engedem. – A
pékmesterséghez értek, azt megtanultam. De hol
találok pékséget, mely egy nőt alkalmazna? –
szomorodott el a lány. – Szida nénéd nagyanyja
is pék volt! Sümegen ott áll a háza üresen a pék
séggel együtt. – csillant fel Illés szeme. – Meg
kell nézni, milyen állapotban van!

Harmadnapra fordult meg Szida néni Sümeg
ről. – Restellem, milyen régen nem jártam a csa
ládi házban. Minden úgy van, ahogy hagyták. A
téglakemence, a gyúróteknők, minden a helyén!
Egy kettőre kitakarítjuk, helyrepofozzuk, pótol
juk a hiányt, s kezdhetjük a sütést! – Mivel érde
meltem én ki ennyi jóságot? – borult a lány a
nyakába. – Azzal, hogy hozzánk tartozol, még
Szida nénit is melléd adom pár hónapra. Nála
jobb kenyeret nem süt senki! – simogatta meg
Illés a lányt.

Az új sümegi pékség híre futótűzként terjedt. A
Lengyel pékség bezárt. Keveházy főbíró vizsgála
tot indított ellenük. – Maguk, annak idején az ár
vaszéknél úgy nyilatkoztak, hogy örökbe fogadják
Habos Borbálát. Ezt nem tették meg. Ehelyett ti
zenöt éven keresztül cselédként dolgoztatták a
házban és a pékségben. Nevelt fiúk, Péter mátká
jának szánták, aztán hirtelen meggondolták ma
gukat. A kézfogót egy szélhámos műlovarnővel
tartották meg. – olvasta a vádiratot.  Hogy úgy
szökötte meg maguktól, vagy elveszejtették, a
mai napig nem derült ki. – Műlovarnő? – hebe
gett Lengyel. – Igen. Lakhely nélküli kötéltáncos
nő, akit kétszer toloncoltatott ki a fővárosból a
pestbudai kapitányság. Most lopásért kapták el
Pesten. Egy ismeretlen eredetű ékszercsomag
után nyomozunk. – bontotta ki Keveházy a lepe
csételt csomagot. – De, hisz… ezek.. a feleségem
ékszerei. –hebegett a pék. A Lengyel házaspár tel
jesen leforrázva mesélte el otthon Péternek a tör
ténteket. – Elmegyek édesapám. Munkát keresek,
mert maholnap a betevő falatunk sem lesz meg.
Különben is én vagyok minden baj okozója! –
mondta Péter kétségbeesetten. – Hová mennél?
– kérdezte a pék. – Sümegre. Egyre nagyobb híre
van az ottani pékségnek. Szerencsét próbálok
nála.

Másnap dél felé ért Sümegre. A pékboltban
nem volt senki. Egy termetes asszonyság jelent
meg a csengő hangjára. – Mit kíván kegyelmed?
 kérdezte. – Kenyeret. Vagyis állást. Pék vagyok.
– felelt Péter. – Hiába jött. Itt nem vesznek fel
sem elbocsátott pékeket, sem elhagyott vőlegé
nyeket. – bukkant fel Borbála alakja az ajtóban.
– Azért jöttél, mert nincs vevőtök. Mert Helén
elhagyott. – Nem igaz. – nézett a szemébe Péter.
– Felnőttem az elmúlt hónapok alatt. Sokat ta

nultam a saját hibáimból. S nagyon hiányzol Bo
ri. – Mikor eljöttem a Lengyel háztól, majd bele
haltam. Végre megtaláltam a lelki békémet. Ne
dúld fel, Péter! – mondta könnyes szemmel a
lány. – Igazat beszél! – tűnt fel Pók Pista alakja.
– Miattam nem kelt meg a kenyér. Elmondtam
neki, hogy holnaptól újra jó lesz a Lengyel ke
nyér, de neki nem volt maradása. – Tudod, most
tudom igazán, hogy én mindig téged szerettelek.
Bocsáss meg nekem, Borbála! – záporoztak Péter
könnyei.

Pár nap múlva Lengyel Mihály felkereste Ke
veházy főbírót. – Örökbe akarom fogadni ezt a
lányt, Habos Borbálát. – Minek az, hisz vasárnap
már kihirdették őket a templomban. – szólt a bí
ró. – Azért főbíró uram, ha ez a csélcsap legény
megint megszédülne, Borbálát ne érhesse kár!

Lipták Gábor nyomán
Csiri

Nehéz meccset nyertek meg labdarúgóink a
buzsákiak vendégeként, hiszen a hosszabbítás
ban szerzett góllal sikerült elhoznunk a három
pontot. Ifistáink ugyanitt egy pontot szereztek.

14. forduló:

Buzsák  Balatonberény 1:2 (0:1)
Gólszerzőink: Vörös Balázs, Kiss Péter
U21: Buzsák – Balatonberény 6:6 (1:2)

Gólszerzőink: Horváth Martin (4), Bogyó Gergő,
Horváth Károly

Felnőtt együttesünk a negyedik, az ifi a kilen
cedik a tabellán.

A következő fordulók programja:

BALATONBERÉNYI SE  KÉTHELYI SE
2015.03.14. (SZOMBAT!)14:30

BALATONSZENTGYÖRGYBALATONBERÉNYI SE
2015.03.22. 15:00

BALATONBERÉNYI SEZAMÁRDI PETŐFI SE
2015.03.29. 15:00

ÖREGLAKI MEDOSZ SEBALATONBERÉNYI SE
2015.04.05. 16:00

BALATONBERÉNYI SEBALATONFÖLDVÁRI SE
2015.04.12. 16:00

Az elöl álló csapat a pályaválasztó. Az ifjúsági
mérkőzések két órával a felnőtt összecsapások
előtt kezdődnek.

Horváth Péter
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Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határ
időt lehetőség szerint szíveskedjenek betartani.
A határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan
sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek
az áprilisi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleménye
ket a fenti emailcímre, vagy a Kossuth
L. u. 28. szám postaládájába kérjük le
adni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a sa
ját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek fel
tüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is
megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban

Március 24. (kedd) 19.00
Dumaszínház:

DUMAROAST GANXSTÁVAL
Fellépők: Kiss Ádám, Kormos Anett, Benk

Dénes, Dombóvári András és Kovács András
Péter

Vendég: Ganxsta Zolee
Jegyár: 3.500 Ft

Április 15. (szerda) 19.00
Balaton Színház, színházterem
VIRSKY TÁNCEGYÜTTES

A világhírű ukrán állami népi együttes előadása
Jegyár: 4.900 és 5.900 Ft

Hangversenyek, KONCERTEK

Március 22. (vasárnap) 19.00
Balaton Színház, színházterem

PALYA BEA: NŐ
lemezbemutató koncert

A koncert létrejöttét a Cseh Tamás Program
támogatta.

Jegyár: 2.500 Ft

Március 28. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. és a
BKKSZ közös rendezésű hangversenyei.

SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
Csajkovszkij est Hermine Packkal

Jegyár: 2.900 Ft
Jegyár kedvezmény: 10% Nyugdíjas / Diák

Április 12. (vasárnap) 19.00
Balaton Színház, színházterem

HOBO BLUES BAND: Hobo 70
Jegyár: 3.500 Ft

Egyéb programok

Március 30. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

OLASZ FERENC PASSIÓ CÍMŰ
KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA

Április 8. (szerda) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

Megemlékezés Dr. Gaál Istvánné Kati néniről
" Dalban mesélünk majd tündérmeséket,

Tudd meg belőlük majd, mily szép az élet."
/Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája/

Április 10. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

KÖNYVKÓSTOLÓ
Oknyomozó stand up est Kapa Mátyás jogász

íróval a történelem rejtett összefüggéseiről.
Jegyek elővételben kaphatók!

Jegyár: 1.000 Ft

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Március 20. (péntek) 18.00
„Nyitott Szemmel”

SZÉP ÚJ VILÁG…REND
Előadó:Dr.TóthZoltánJózsef jogtörténész,politológus

Március 27. (péntek) 16.00
„TKME Kőrösi Csoma Sándor Klub”

Mindennapi stresszkezelés
Előadó: Kreilné Szabó Melinda kineziológus

Március 27. (péntek) 16.30
„Családbarát kertbarát Klub”

A KESZTHELYI BURGONYANEMESÍTÉS
LEGÚJABB EREDMÉNYEI

Előadó: Vaszily Zsolt intézeti mérnök  Pannon
Egyetem, Burgonyakutatási Központ

Meghívott vendég: Jens Clausen
burgonyatermesztő

Április 3. (péntek) 18.00
„Világjáró Klub”

Dárius kincse és az Ezeregyéjszaka világa
Irán, a barátságos emberek országa

diavetítéssel egybekötött előadás
A Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztályával

közös szervezésben.
Előadó: Gyuricza László egyetemi docens PTE

Április 9. (csütörtök) 18.00
Lélektani esték

TENGEREN ÉS SZELLŐK SZÁRNYÁN:
ÉLETKIHÍVÁSAINK ÉS A STRESSZ

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI
Előadó: Dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter




