
BALATONBERÉNY KÖZSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA
IX.évf, 4.szám 2015. április

Az 184849es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk

Március 14én szombaton került sor
községünkben az 184849es forradalomról és
szabadságharcról szóló megemlékezésre.

A program 17 órakor ünnepi szentmisével
kezdődött, majd a Balatonberényi Önkormányzat
képviselőtestülete és az egyházközség
delegációja megkoszorúzta a templomkertben
lévő emlékművet. Ezt követően az egybegyűltek
fáklyákat gyújtottak, és együtt vonultak fel a
Kossuth térre, a Kossuthszoborhoz, ahol
folytatódott az ünnepség.

A Himnusz közös eléneklése után a
Balatonberényi Csicsergő Óvoda növendékei
szavaltak el egy verset, miután Petőfi Sándor
Nemzeti Dal című verse szólalt meg Jeroscsáki
Milán előadásában. Az ünnepi köszöntőt Varga
Zsolt János képviselő mondta el, melyben a
márciusi ifjak példáját hangsúlyozva az
összefogásról és a hazaszeretetről ejtett szót.
Majd Kelemen Éva adta elő Juhász Gyula
Március idusára című versét, melyet követően a
Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület Kossuth
nótákat énekelt. A szép számmal összegyűlt

hallgatóság végül Petőfi Sándor Föltámadott a
tenger című költeményét hallgathatta meg Viszti
Laura tolmácsolásában, az eseményt pedig a
Kossuthszobor megkoszorúzása és a Szózat
eléneklése zárta.

www.balatonbereny.hu

Húsvéti készülődés

A hagyományos húsvéti készülődést idén is megtar
tottuk a Művelődési Házban, a Grund Gyermek szerve
zettel közösen.

Az érdeklődök több technikát próbál
hattak ki a tojások díszítésére, illetve Szá
nyel Vilmosné közreműködésével a kicsik
és nagyok mézeskalácsot díszítettek.

Filó Jánosné a gyöngyfűzés rejtelmeibe
vezette be az érdeklődőket.

Barjákné Jutka a tojásfestést, és pingá
lást illetve a szalvéta technikát mutatta be.

28an voltunk, a résztvevők sok szép al
kotással tértek haza. Összességében jó
hangulatú délután volt, 20.00 óráig tar
tott.

Köszönet a segítőknek és a résztvevők
nek.
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Tisztelt Betegeim!

Ezúton értesítem Önöket, hogy ügyeletben való
részvétel miatt

2015. április 21én kedden a rendelés elmarad.
2015. április 27 és 2015. április 30. között

szabadságon leszek.
Ezeken a napokon a betegeket dr. Darabont

Ferenc látja el saját rendelőjében.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:
dr. Belina Csaba, háziorvos
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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. 03. 12.

 Balatonberény Önkormányzata, mint a Dél
nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás
tagja jóváhagyta az elnyert 2 milliárd Ft össze
gű pályázat koncepcióját. A pályázat keretében
szemétszállító járművek, a lakosság részére sár
ga színű hulladékgyűjtő edények, tömörítő kon
ténerek, informatikai eszközök stb. kerülnek
beszerzésre.

Döntött a Képviselőtestület
2015. 03. 26.

 Képviselőtestület a Balatonberényi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi
pénzügyi beszámolóját a könyvelést végző
iroda és a könyvvizsgáló jelentése alapján
16 365 E Ft mérlegfőösszeggel, a tárgyévi köz
hasznú eredményét –1.482 E Fttal (veszteség) jó
váhagyta. A Kft. 2014 évben összes
ráfordítása 58.156.000 Ft volt, ebből az Ön
kormányzati támogatás 37.500.000, Ftot
tett ki.

 Képviselőtestület Dr. Belina Csaba házior
vos, valamint Lipicsné Salamon Ágnes védőnő
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót el
fogadta. Egyben vállalta a háziorvosi tevékeny
ségről szóló, a lakosság körében végzendő
kérdőíves felmérés elkészítését, melyet az év fo
lyamán a Képviselőtestület és a háziorvos fog
kiértékelni.

 Képviselőtestület a Turisztikai Egyesület
2014. idegenforgalmi szezonról szóló értékelését
elfogadta.

 Képviselőtestület a civil szervezetek 2014.
évi támogatásáról adott pénzügyi beszámolóját
elfogadta. A Turisztikai Egyesület pénzügyi el
számolásában felmerült problémák miatt felkér
te a polgármestert, hogy a civil szervezetek
jövőbeni támogatási rendszerének átala
kítására tegyen javaslatot.

 Képviselőtestület 2015. évi közbeszer
zési eljárás lebonyolítására a Dr. Halászi ügy
védi irodát bízta meg 317.500, Ft díjazással.

 A polgármester által benyújtott gazdasági
programot javasolja kiegészíteni a testületi ülé
sen elhangzottakkal és döntött arról, hogy a

programot társadalmi egyeztetés után,
2015. év november havi ülésen felülvizs
gálja.

 Képviselőtestület a Helyi Esélyegyenlőségi
Program időarányos megvalósulásának felülvizs
gálatát tűzte ki, határidő július 4.

 Képviselőtestület a Marcali Járási Bíróság
hoz megválasztandó bírósági ülnökök sorába
nem kíván jelöltet ajánlani.

 Képviselőtestület felkéri a polgármestert,
hogy a közterületek elnevezésére vonatkozó hir
detményt a honlapon, hirdetőtáblákon tegye
közzé, amely szerint 2015. április 30ig lehet
javaslatokat tenni az elnevezésekre.

 Barjákné Martin Judit vállalta, hogy felsőfo
kú végzettséget szerez a Kodolányi János Főisko
la könyvtári szakember szakán. A két féléves
képzés költségtérítését, utazási költségeit
400.000 Ft összegben vállalja a munkáltató,
amennyiben Barjákné Martin Judit eredményes
vizsgát tesz és kötelezettséget vállal arra, hogy
munkaviszonyát 2018. december 31. napjáig fel
mondással nem szünteti meg

 A Képviselőtestület a települési támogatá
sokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociá
lis és gyermek jóléti ellátásokról szóló rendeletét
módosította.

 A polgármester tájékoztatója szerint a térfi
gyelő kamera rendszer kiépítését valószínűleg
lassítani fogja az EON 3 hónapos ügyintézési
határideje.

 A testületi ülés napján 70.706.000, Ft pénz
készlettel rendelkezik Önkormányzatunk.

 Képviselőtestület a Miniszterelnökség Jogi
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárának
JHÁTJF 96/2 (2015.) számú határozatát tudo
másul vette. Keresetet nem nyújt be a Ka
posvár Igazgatóságán keresztül, a strandi
játszótér kialakítása pályázati támogatás vissza
fizetésének elrendelése ügyében.
(A döntés hátteréről külön cikkben tájékoztatjuk
a lakosságot).

Horváth László
polgármester
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NEM TUDJA
ADÓBEVALLÁSÁT KITÖLTENI?

MI SEGÍTÜNK!
Ne feledje: bevallás be

nyújtási határideje
2015. május 20.!

A NAV munkatársai a járási munkaügyi
kirendeltségeken segítenek Önnek a sze
mélyi jövedelemadóbevallás kitöltésében

A bevallás kitöltéséhez kérjük, hozza
magával az elmúlt évben szerzett jövedel
mekről szóló igazolást:

• a munkáltató/kifizető 14M30 összesített iga
zolása, vagy Adatlap 2014 a 2014. évi jövedel
mekről.

Egyéb igazolások, amelyek csak az érin
tettek számára szükségesek a bevalláshoz:

• munkanélküliek ellátásáról szóló igazolás a
munkaügyi központtól,

• közfoglalkoztatásról szóló igazolás,
• egyszerűsített foglalkoztatásról szóló igazolás,
• önkéntes pénztári igazolás kedvezmény igény

bevételéhez,
• orvosi igazolás a súlyos fogyatékosság miatt

érvényesíthető kedvezményhez stb.

Családi kedvezmény igénybevételéhez
szükséges adatok:

• a gyermek, illetve az eltartott adóazonosító
jele, vagy személyes azonosító adatai,

• a családi kedvezmény közös érvényesíté
se/megosztása esetén szükséges a házas
társ/élettárs adóazonosító jele, illetve a házastárs
jövedelemigazolása a 2014. évre vonatkozóan,

• írásbeli meghatalmazás szükséges a másik jo
gosulttól általa év közben igénybe vett családi já
rulékkedvezmény feltüntetéséhez az Ön
bevallásában.

Áprilisban az alábbi időpontokban vár
juk Önt a munkaügyi kirendeltségeken:

04.16., 09.0014.00 Marcali (8700 Marcali,
Posta köz 1.)

04.21., 09.0011.00 Csurgó (8840 Csurgó,
Városháza köz 2.)

04.21., 13.0015.00 Nagyatád (7500 Nagy
atád, Koch Róbert utca 4.)

04.23., 09.0011.00 Balatonboglár (8630
Balatonboglár, Erzsébet utca 16.)

04.23., 13.0015.00 Tab (8660 Tab, Szent Ist
ván utca 6.)

04.28., 09.0014.00 Barcs (7570 Barcs, Dam
janich utca 31.)

Itt járt a fasordoki

Önkormányzatunk megrendelésére elkészült a
Temető és a Honvéd Üdülő területén levő fák ál
lapotfelmérése. A szakértői vélemény tartalmaz
za a fák kezelésével, ápolásával kapcsolatos
javaslatokat is.

Megállapítások:

„A vadgesztenyék állapota úgy, mint az or
szágban mindenütt, nagyon rossz. Ennek egyik
oka, a sátorosmoly (Cameraria ohridella), a má
sik a korábbi kezelése nyomán kialakult fertőzé
sek (gomba és rovar), a koruk, valamint az üdülő
esetében a túl sűrűn való elhelyezkedésük (egy
mással is konkurálnak).

A hársak esetében is tetten érhető a túl közeli
állásból fakadó problémák jelentkezése (kihajló,
külpontos korona).

Az eltávolításra kerülő fák esetében azonnali
pótlás szükséges, de az 510 éven belül eltávolí
tásra javasolt fák esetében is javasolt a megelőző
faültetés, amivel elérhetjük, hogy az idős fa eltá
volítása után nem marad akkora üres hely, ha
nem azonnal egy fiatal fa van, ha nem is a
helyén, de a közelében. A megelőző ültetés ese
tében az ültetést úgy kell pozicionálni, hogy fi
gyelembe kell venni a kivágandó fa faját és
méreteit. A vadgesztenyék esetében szinte nem
is szabad megelőző ültetéssel élni, mivel azok
avarja olyan alkaloidokat tartalmaz, amely a
többi fa és cserjefaj, valamint lágyszárú eseté
ben méregnek minősül. Itt nincs más mód, mint
az utólagos ültetés.

Amennyiben nagy méretű és egymással szom
szédos fák kerülnek eltávolításra, úgy érdemes a
megelőző ültetést a két fa közötti távolság felénél
elvégezni, mivel az árnyékoló hatásuk itt érvé
nyesül a legkevésbé.”

Ez évben kizárólag az életveszélyesnek nyilvá
nított fákat kívánjuk eltávolítani.

Az 1980as évek elején ültetett utcai díszfák si
ralmas állapotban vannak. Esztétikai értékük
megszűnt. A korábbi faápolások helyén fertőzöt
tek, termésük szennyező a környezetre.

Az ősz folyamán terveink szerint elkezdődhet
a díszfák cseréje. Mindenképpen őshonos fajtá
kat kívánunk ültetni, valószínűleg gömbkőrist
vagy gömbjuhart, melyek az elektromos vezeté
kek alatti fásításra alkalmasak.

A szakértői vélemény részletes melléklete a te
metői hirdetőtáblán megtekinthető.

Horváth László
polgármester
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A „játszótérügyről”

2010ben önkormányzatunk is pályázott – 139
más településsel együtt – 100%os támogatott
ságú játszótér építésére.

Az akkori perek miatti eladósodott pénzügyi
környezetben az autóbusz várók mellett a strandi
játszótér volt a község legnagyobb beruházása.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a
pályázatot a benyújtott költségvetés szerint befo
gadta és Önkormányzatunkat 11.160.755, Ft tá
mogatásban részesítette.

A játszótér megépült, 2010 őszén átadásra ke
rült. Időközben a kivitelező BAUBLE Kftből ki
vált tulajdonosok új vállalkozást alapítottak és
feljelentették a kivitelezőt az OLAFnál (Európai
Csalás Elleni Hivatal) Brüsszelben, hogy a ját
szóterek túl drágán épülnek.

Az akkori kormány szakállamtitkára azt nyi
latkozta, hogy vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Természetesen nem történt semmi, folyt min
den tovább az új kormány megalakulása után is.

A kivitelezésről készült számlák benyújtásra
kerültek, az MVH a helyszínen ellenőrizte a ját
szótér meglétét, a számlákat és megállapította,
hogy „az alábbi támogatási egységek nem felel
nek meg a támogatási jogosultság feltételeinek
így azokat elutasítom:
5. sz számlatételből 4381, Ft
6. sz számlatételből 11, Ft”

A megítélt támogatási összeget csökkentette
kemény 4.392, Fttal…

Az önkormányzat a Magyar Vidékfejlesztési
Közösség révén értesült a Nemzeti Horizont Ala
pítvány pályázatáról, mely vissza nem térítendő
támogatási lehetőséget nyújtott az önkormány
zatok számára, Balatonberény esetében a beru
házás ÁFA összegének mértékéig.

Az MVH tavaly augusztusban értesítette az ön
kormányzatokat, hogy az OLAF ajánlása alapján
visszaköveteli az öt éve épült 140 játszótér árát,
kamatokkal együtt. Ezen ajánlást eddig nagyon
kevesen látták, az továbbra sem nyilvános, így
sajnos önkormányzatunk sem ismeri… A határo
zatot megfellebbeztük. Közöltük az irányító ható
sággal, hogy az önkormányzatnak semmilyen
tudomása nem volt a fellebbezéssel támadott ha
tározat megérkezéséig a BAUBLE Kft. és a NHA
állítólagos kapcsolatáról. A megítélt támogatást
rendeltetéstől eltérően nem használtuk fel, a szer
ződésben vállalt kötelezettségeket nem szegtük

meg. A játszótér megépült, jelenleg is a község
vagyonát gyarapítja.

2015. március 5én került kézbesítésre a má
sodfokú elutasító határozat.

Országgyűlési képviselőnket, Móring József At
tilát időben tájékoztattuk az ügy állásáról. Ő két
szer is kért bennünket, ne pereskedjünk, a BM
dolgozik a megoldási módokon és visszakapjuk a
befizetett összeget.

Az érintett önkormányzatok jó részével konzul
tálva (több mint harminc érintett település pol
gármesterével beszéltem az ügyben) – ők is
hasonló ígéretet kaptak  hozta meg a Képviselő
testület a döntését.

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Tele
pülési Önkormányzatok Szövetsége ajánlásával
ellentétben nem nyújtunk be keresetet a Magyar
Állam ellen.

A Parlamentben is felerősödtek az esettel kap
csolatos viták. Már tavaly Lázár János azzal
nyugtatott egy LMPs kérdésre adott válaszában,
hogy „az állam helyt áll az önkormányzatokért,
miután önhibájukon kívül történt az eset.”

Szerintünk viszont azoknak a cégeknek kellene
inkább fizetniük, amelyek belerángattak ország
szerte 140 kistelepülési önkormányzatot az állí
tólagos csalásba. S persze azt sem értjük, hogyan
történhetett szabálytalanság úgy, hogy az MVH
mindvégig felügyelte a projektet, annak elkészül
tét ellenőrizte, műszaki tartalmát és pénzügyi el
számolását egyaránt rendben találta.

A 2015. április 9i kormányülést követő sajtó
tájékoztatón Lázár János Miniszter Úr bejelen
tette, hogy a kormány mintegy 1,4 milliárd forint
értékben kifizeti a 140 érintett kistelepülési ön
kormányzat helyett azt az összeget, amelynek
visszatérítésére az Európai Bizottság kötelezte
őket.

Úgy gondolom, a fenti kormánydöntés is azt
igazolja, hogy a kistelepülési önkormányzatokat
a kormány áldozatnak és nem bűnösnek tekinti,
ellenkező esetben aligha gyakorolt volna ilyen
nemes gesztust. Ezúton szeretnék köszönetet
mondani országgyűlési képviselőnknek és Ma
gyarország Kormányának is a segítségért. Re
méljük, mihamarabb megérkezik számlánkra az
ígért összeg, és végre lezáródik a hosszúra nyúlt
„játszótérügy”.

Horváth László polgármester
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Választott a Vöröskereszt ....

2015. március 17én a Vöröskereszt Alapszer
vezet új vezetőségi tagokat választott.

Ezúton is köszönetet mondok az előző vezető
ségnek a soksok éven át végzett áldozatos mun
kájukért: Kovács Nándorné titkárnak, Molnár
Józsefné gazdasági vezetőnek, Nagy Károlyné if
júsági felelősnek, Megyeri Gyuláné pénzügyi el
lenőrnek. Ez év elején mindannyian úgy
döntöttek, hogy átadják a vezetést a fiatalabb
korosztálynak, és lemondtak tisztségükről. Itt
szeretnék köszönetet mondani Dr. Zsoldos Mik
lósnénak, aki éveken keresztül az elnöki tisztsé
get látta el és 2014.ben lemondott.

Azóta, és jelenleg is én látom el az elnöki fel
adatokat.

Választás után az új vezetőségi tagok: Németh
Józsefné titkár, Sifterné Horváth Ágnes gazdasá
gi vezető, Berkes Mártonné egészségügyi felelős,
Szabó Aranka ifjúsági és szociális felelős, Percz
Jánosné pénzügyi ellenőr.

Az új vezetőségi tagokkal igyekszünk a belénk
vetett bizalmat meghálálni és a Vöröskeresztben
végzett munkánkkal a falu javát szolgálni.

Jeroscsáki Józsefné
elnök

Locsolóbál

Április 5én ismét megtartottuk a ma már ha
gyományosnak tekinthető LOCSOLÓBÁLT, az
IFJÚSÁGI KLUB rendezésében. A bál 20 órakor
kezdődött a Művelődési Házban, a zenét Lakos
Tamás biztosította. Éjfélkor tombola sorsolásra
került sor, amelynek fődíja egy igazi nyúl volt. A
kis kedvencet Bene Bernadett vihette haza. A
rendezvény a hajnali órákban ért véget. A han
gulat nagyon jó volt.

Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat és
támogatásokat

 Barják Lászlónak és Barjákné M. Juditnak,
 Búbos Csárdának
 Dornerné Kiss Máriának
 Horváth László a Balatonberényi SE elnökének
 Horváth László polgármester úrnak
 Horváth Péter alpolgármester úrnak
 Jeroscsáki Józsefné képviselőnek
 Kelemen András Tibornénak
 Király Szabolcsnak (Beach Cafe)
 Kottán Cukrászdának (Kéthely)
 Nagy Olgának
 Nyers Tihamérné
 Simon Zsoltnak
 Takács Szilveszternek (Hordó Borozó)
 Tulman Zsoltnak
 Viszti Laurának (Lola Kozmetika)
 Viszti Zoltánnak
 Zibák Istvánné képviselőnek

Köszönjük a résztvevőknek a remek hangula
tot, legközelebb a 2015ös Szüreti Bálban talál
kozunk:

Ifjúsági Klub
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Tisztelt Eőry Béláné!
Kedves Gizike Néni!

Bár a Balatonberényi Tükörkép 2015. márciu
si számában megjelent nyílt levelét Polgármester
Úrnak címezte, ha nem haragszik, Polgármester
Úrral egyeztetve arra jómagam válaszolok. Szin
tén igyekszem reagálni azokra a felvetésekre is,
amelyeket a szerkesztőségnek címzett sorokban
tetszett leírni.

Először is szeretném megköszönni Önnek, hogy
véleményét megosztotta velünk, hiszen épp az
ilyen építő jellegű javaslatok viszik előre közössé
günk ügyét. Ha megengedi, levelének sorrendjé
ben haladva szeretném felsorakoztatni saját
érveimet is.

A Hunyady park ügyében lényegesen nem kü
lönbözik álláspontunk. Hozzáteszem, hogy jó
magam szívesebben használom a Hunyady tér
kifejezést, hiszen jelen esetben köztérről és nem
parkról van szó (a park kifejezés az én olvas
atomban mást jelent). Fontos azt is leszögeznem,
hogy a fenti projekt csupán része annak a komp
lex fejlesztésnek, melynek első felvonását az új
buszmegállók megépítése (ezek létrejöttét a
marcali vasútvonal megszűnése miatti megnöve
kedett autóbuszforgalom is indokolta) jelentet
te. Elkészíttettük továbbá a Balaton u. –
Kossuth L. u. kereszteződésének kanyarodósáv
val, lassító szigetekkel tarkított komplett cso
móponti terveit is, ám az e célból benyújtott
pályázatunk sajnos nem nyert (Természetesen a
jövőben megfelelő pályázati lehetőség esetén is
mét próbálkozni fogunk, hiszen terveink meg
vannak.).

E komplex fejlesztés lebegett a szemünk előtt
akkor is, amikor az egykori Dolgosféle bazár te
rületének MÁVtól való megvásárlását kezdemé
nyeztem. Sajnos ez a folyamat a hivatali
útvesztők miatt majdnem három esztendeig tar
tott, ám végül sikerült nyélbe ütnünk az adásvé
telt. A fent vázolt komplex projekt folytatását
jelenti annak a kis dísztérnek a kialakítása, amit
tavaly saját forrásból kezdtünk meg. A tervek
szerint  s ezért írtam fent azt, hogy nem külön
bözik álláspontunk – itt kerékpáros pihenőt lé
tesítenénk padokkal, biciklitárolóval és két
díszkandelláberrel, s  megfelelő forrás megléte
esetén  itt állítanánk méltó emléket Hunyady
Imre grófnak, a balatonberényi fürdőélet alapító
atyjának. Kezdeményezésem helyszíneként azért
gondoltam, gondoltunk erre a területre, mivel
községünk talán legfrekventáltabb pontján, a

Balatonhoz közel helyezkedik el (ez abból fakad,
hogy személyautóval egyedül itt lehet átkelni a
vasúton, s a közelben helyezkedik el a vasútállo
más is), ami a közútról és a vasúti kocsikból egy
aránt jól látható. Ráadásul több Balatonparti
település (pl. Balatonmáriafürdő, Fonyód, Bala
tonföldvár, Siófok, Keszthely stb.) is köztéri szo
borral tiszteleg azok előtt, akik a „hőskorban”
valóban sokat tettek a település fejlődéséért, s
ezek a köztéri szobrok kivétel nélkül forgalmas,
frekventált helyen vannak. Persze a Kenéz László
balatonberényi képzőművész jóvoltából már ké
szülő szobor „csupán” gyönyörű ékköve lenne
ennek területfejlesztésnek, ám a gipszminta
bronzba öntésének, illetve a szobor felállításának
ideje természetesen anyagi lehetőségeinktől és az
esetleges pályázati lehetőségektől is függ.

Tudom, hogy rengeteg olyan önkormányzati
feladatunk van, ami megoldásra vár, ám közsé
günk minden jelentős bevétele a turizmusból
származik, ezért elengedhetetlen, hogy javítsunk
Balatonpartunk pillanatnyilag több ponton is
elhanyagolt képén (hozzáteszem, hogy itt – ön
kormányzati terület lévén  legalább lehetősé
günk van erre, szemben a volt OKISZ üdülővel és
a nem üzemelő parti éttermekkel). Természete
sen a szobor végleges helyszínét illetően műem
lékvédelmi szakemberek véleményét is ki fogjuk
kérni.

Megjegyzem továbbá, hogy a Községi Strand
és a vasútállomás közötti területen korábban a
megvalósult és tervezett fejlesztéseink eddig ta
pasztalataim szerint kedvező visszhangra leltek,
terveink pedig évek óta ismertek, azokról jóma
gam is több fórumon tájékoztatást adtam.

A levelében említett „gyönyörűen szép, gon
dozott parkunk” feltételezésem szerint a Béke
park. Természetesen igyekszünk a jövőben is
megőrizni annak állapotát, s véleményem szerint
a park talán méltó helyszíne lehetne egy újabb
játszótérnek, ami nagy vonzerőt jelenthetne a le
velében említett kisgyermekes családok számára.

A régiúj piac helyszínét illetően úgy döntött a
Képviselőtestület, hogy a Kék Tó ABC és a vasút
közötti területen alakítunk ki helyet a balaton
máriafürdőihez hasonló mobil árusító standok
nak, ahol a helyi őstermelők és mások is
kipakolhatják árujukat. Nagyobb igény esetén a
jövőben a standok száma természetesen bővíthe
tő lesz, s mivel azok mobilak, így szükség esetén
más helyen is felállíthatók lesznek.

A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban en
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gedje meg, hogy idézzem az ide vonatkozó kor
mányhivatali tájékoztató egy részét:

„Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:

o A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szol
gáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy
egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott he
lyek intézményhiányából eredő hátrányainak
enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, va
lamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzáju
tás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi
szintű szükségletek teljesítésének segítése. A fa
lu és tanyagondnokok – az önkormányzat ren
deletében meghatározott módon –
közreműködhetnek az étkeztetés biztosításában.

o A szolgáltatások számára meghatározott köz
vetlen alapfeladatnak minősül

a) a közreműködés étkeztetésben, házi segít
ségnyújtásban, közösségi és szociális informáci
ók szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
biztosítása (háziorvosi rendelésre, egyéb egész
ségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás,
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása);

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállí
tása (óvodába, iskolába), illetve egyéb gyermek
szállítás.

o A szolgáltatások során kiegészítő feladatnak
minősülnek továbbá a lakossági szolgáltatások
(közösségi, művelődési, sport és szabadidős te
vékenységek szervezése, segítése, valamint egyé
ni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági
igények továbbítása, illetőleg más alapszolgálta
tások biztosításában való közreműködés).

o A szolgáltatások közvetett feladatai közé tar
tozik az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
illetve az önkormányzati információk közvetítése
a lakosság felé, a falugondnoki szolgálat működ
tetésével kapcsolatos teendők ellátása.

o Falugondnoki szolgáltatás 600 lakos
nál kisebb településen működtethető. Ha a
falugondnoki szolgálat létesítését követően a te
lepülés lakosságszáma 10%ot meg nem haladó
mértékben emelkedik 600 lakos fölé, a szolgálta
tás tovább működtethető.”

A Balatonkersztúri Alapszolgáltatási Központ
munkatársai igyekeznek mindent megtenni az
őket megkeresők problémáinak enyhítésére. Te
vékenységi körükbe a házi segítségnyújtás, a szo

ciális étkeztetés és az időskorúak nappali ellátása
tartozik. Kérek mindenkit, hogy probléma esetén
bátran keressék Petkess Kornélné intézményve
zetőt a 30/820 0933as telefonszámon.

Az egészségügyre áttérve meg kell említenem,
hogy a keszthelyi kórház ellátási területéhez való
csatlakozásunk úgy tűnik, nem volt rossz döntés,
hiszen Marcaliban osztályok (köztük a gyerek
osztály) szűntek meg, a fekvőbetegellátás jelen
tős része csupán a 70 kilométerre fekvő
Kaposváron vehető igénybe. A hírek szerint az
orvosok jelentős része Kaposvárról jár ki, s a
kórház műszereinek egy része is a megyeszék
helyre került.

A Keszhelyi Városi Kórház megközelítésével
kapcsolatban arról szeretném tájékoztatni, hogy
alapvetően Keszthely Város hatásköre azt eldön
teni, hol létesít buszmegállót, illetve merre enge
di közlekedni a távolsági buszjáratokat a
városban.

Az viszont nem igaz, hogy az első busz fél 11
kor indul Balatonberényből Keszthelyre, hiszen 5
óra 27perckor, majd a 6 óra 52 perckor is közle
kedik Marcaliból érkező helyközi járat a balaton
berényi vasútállomástól (ezek a buszok –
amelyeken jómagam is többször utaztam 
egyébként a Művelődési Háznál, illetve a Roz
maring utcánál is megállnak), a keszthelyi vas
útállomástól pedig az „1es” számú helyi járattal
lehet eljutni a kórházhoz.

Sajnos vonattal ingázó dolgozóként én is tisz
tában vagyok azzal, hogy a vasúti kocsik lépcsői
és az ajtók sok nehézséget okoznak az időseknek.
Reméljük, a 30as számú vasútvonal közelgő fel
újítása orvosolni fogja ezt a problémát is (hason
lóan a már elkészült Budapest – Székesfehérvár
szakaszhoz).

Engedje meg, hogy még egyszer megköszön
jem építő jellegű sorait. Egyúttal kérem Önt és
minden Kedves Választópolgárt, hogy a jövőben
is tiszteljenek meg véleményükkel, észrevétele
ikkel, kérdéseikkel akár személyesen, akár az új
ság hasábjain, akár a Facebookon, akár alábbi
elérhetőségem bármelyikén, s természetesen
forduljanak bizalommal Polgármester úrhoz és
valamennyi képviselőtársamhoz is.

Tisztelettel:
Horváth Péter

alpolgármester
30/ 348 4696

pet2.horvath@gmail.com



Balatonberényi Tükörkép 12  2015. április



Balatonberényi Tükörkép  13  2015. április

Emlékeim
(Gyermekkori játékok)

Gombhúzás

A nagykabát gombját szoktuk ehhez használni.
Erős házicérnát fűztünk a két gomblyukba, ha a
gomb négylyukú volt, akkor is csak kettőbe.

A cérna két végét megfogtuk, és addig
pörgettük a gombot, amíg a cérna szorosan össze
nem tekeredett. Ezután harmonika szerűen
kihúztuk, ettől a gomb kipörgött, majd újra
meghúztuk a másik irányba, ekkor visszapörgött.
Brummogó hangot adott.

Kígyó

Egy burgonyát kettévágtunk. 1,2 Papírlapból
spirált vágtunk ollóval3, amit a fél burgonyába
szúrt pálcikára tettünk4. A spirál súlya miatt
kinyúlt. Meleg helyre tettük, pl. sütő tetejére,
ahol a spirál a felfelé áramló meleg levegő
hatására kígyóként tekergett körbekörbe. A
forgás sebességét a papír súlya és a meleg levegő
milyensége határozta meg. Ha nagyon meleg volt
a sütő (rem) a papír meg vékony, a kígyó
tekergése felgyorsult.

Hógolyózás

Télen is lehetett kint játszani. Ilyen volt pl. a
hógolyózás. Fagyos porhóból nem lehetett
készíteni, csak amelyik már egy kicsi megolvadt.
Kesztyű nélkül, puszta kézzel készítettük a
hógolyókat, a kéz melegétől jól össze lehetett
gyúrni. Amikor elkészült, indulhatott a
hógolyócsata. A hótól kipirosodott kezünket
hógolyózás közben hol a hónaljunkhoz tettük

melengetni, vagy a szánk elé tettük és
„huhogással” melengettük. Ha a hógolyó csata
során elkaptak valakit az ellenfelekből,
megdörzsölték az arcát egy marék hóval, vagy a
nyakába tettek egy kis havat. A lányok sem voltak
ez alól kivételek. A fiúk szoktak hógolyózni, de
sokszor volt néhány lány is a csapatban, s
sikoltozásukkal hangulatot adtak a csatának.

Hóember készítése

A másik téli, kinti játék volt a hóember készítés.
Csináltunk egy hógolyót és az udvaron végig
gördítettük. Közben a hógolyó egyre jobban nőtt,
mindig nagyobb lett. Amikor már elég nagy volt,
akkor az udvar közepére állítottuk. Ez volt a
hóember teste. Hasonlóan készítettük a fejét is,
csak kisebbre. A fejére lyukas lábast tettünk. A két
szeme a kályhából kikapart, de már kihűlt szenes
fadarab volt, de a kabátján a gombok is. A száját is
fekete szenes fával rajzoltuk meg, az orra
hagyományosan mindig sárgarépa volt. A kezét
pedig egyegy bot, vagy seprű jelezte.

Szánkózás

Ötvenhatvan évvel ezelőtt még a vasszánkó
ritkaság volt. Ügyes kezű édesapák és nagyapák
készítettek régen a gyermekeiknek, unokáiknak
szánkót. A szánkó két szarvára madzagot
kötöttek és ezzel lehetett húzni a rajta ülő
gyermeket. A dombról történő lesikláskor
irányítóként is használták. A berényi gyerekek
előszeretettel jártak a „döngösbe”, az Ángyán
dombra, és a Kéktó Áruház melletti lejtős részre
szánkózni. A szánkózási szezonban a gyerekek
sokszor estefelé, átázott cipőben, bakancsban,
vizes lábbal és vizes ruhában kerültek haza.
Emiatt aztán gyakran elmaradt a másnapra való
felkészülés, tanulás. A téli szórakozás ezen
formáját ma is nagyon szeretik a gyerekek.

(Folytatjuk.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató
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Hegylegendák

Somló:

Nevét som fáiról kapta. A hegy már messziről

somlott. Hívták „Térföldi remetének”, ill. „Isten

itt felejtett kalapjának” is. Híres a boráról lett.

Már a középkorban gyógyszerként alkalmazták.

Javallották e nedűt emésztés segítésére, vesetisz

tításra, vérszegénység enyhítésére, gyomorsav

szabályozására. Gyógyító erejét magas savtartal

mának köszönheti. Világhírét termékenység fo

kozó hatásával nyerte el.

A középkori Európában az uralkodó házakban

mindenütt fellelhető volt. Fogyasztása garantálta a

fiú utód születését. Mária Terézia nevezte el a

„nászéjszakák borának”. Utasította a nemeseket,

nászéjszakán ezt fogyasszák, mivel nagymérték

ben hozzájárul a fiú utód nemzéséhez. A legenda

szerint egy magyar gróf Indiában vadászott, ahol

összeismerkedett egy rádzsával, majd meghívta

magyarországi vadászatra. Itt tartózkodása alatt a

rádzsa elpanaszolta, elvesztette a férfiasságát. A

gróf somlaival kínálta, és elrendelte, mindig le

gyen a szobájában egy kancsóval eme finom ne

dűből. Búcsúzóul egy láda bort ajándékozott neki.

Néhány hét múlva sürgöny érkezett Indiából:

„Köszönöm barátom. Kérek még tíz láda somlait.”

A várhoz vezető úton található a Kinizsiszikla,

melyen a törökverő hadvezér megpihent. A közel

ben elterülő Kissomló Királykősziklájánál adta ki

a parancsot a muhi csatamezőről menekülő IV.

Béla, hogy Dalmácia felé veszik a menekülés irá

nyát a tatárok elől. Itt született a hegy lábánál

Berzsenyi Dániel.

Szent Györgyhegy:

Jégbarlangjáról  amit Sárkánybarlangnak is

hívtak  maradt fenn legenda. A barlang valójá

ban egy 32 m hosszú, 10 m mély üreg, ami a hegy

oldalában ledőlt bazaltoszlopok közt keletkezett.

A legmelegebb nyári napokon is fagyos levegőt

áraszt. Itt végezték ki a hegy „sárkányát”, mely

nem tüzet, hanem hideg levegőt fújt.

A hegy tetején kis épület állt, melyben kegyet

len úr lakott. Szűz lányokat követelt az itt élő em

berektől. Egy balatonszentgyörgyi lány kedvese

végezte ki a dárdájával. Raposka vitéz lábnyomait

ma is őrzik a sziklák. A másik változat szerint egy

kolostorszerű épület állt a hegytetőn, melyben egy

olasz barát lakott. Ő azzal ijesztgette az itt élőket,

hogy rájuk szabadítja a barlangban élő sárkányt,

ha minden hónapban nem kap tőlük egy szűz le

ányt. Sziget felől (Szigliget) jött György vitéz, fel

ment a hegyre és leszúrta a sárkányt, azaz a

barátot. Az emberek szentként tisztelték, róla

nevezték el Szent Györgyhegynek. Valóban áll

itt egy romos kápolna, amelyben 1949tól Ify La

jos fonyódi plébános húzta meg magát, aki ön

ként választotta a remeteéletet. Halála óta az

épület elhagyatott, életveszélyesnek minősítet

ték.

Hableány:

Badacsony régi elnevezése. Egykor tűzhányó

volt. A hegy ura beleszeretett a tóban élő sellőbe.

A hableány nem tudott a szárazföldön élni, ezért

szerelme a tóba ölte magát. Ekkor aludt ki a tűz

hányó és ekkor nevezték el Hableánynak. Talán

boráról a leghíresebb. A kéknyelű az eljegyzések

bora, a szürkebarát a barátok bora volt. A XIII.

XIV. században a felsőtomaji pálos szerzetes

rendhez francia barátok érkeztek, akik kedvenc

szőlővesszejüket a Pinot Grist is magukkal hoz

ták. Badacsony lejtőin ültették el és egész nap

kint dolgoztak a szőlőben. Fehér ruhájuk estére

beporosodott, hazafelé menet a környékbeliek

megjegyezték: Itt mennek a szürkebarátok! Így

lett boruk neve, szürkebarát.

(Forrás:Internet)

Csiri
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Csapadékvízhasznosítás II.

a. Esővíz szükséglet
A háztartás, illetve az intézmény esővíz szük

séglete alapvetően az esővizet használó családta

gok száma, valamint az esővíz vezetékre rákötött
vizes berendezési tárgyak fajtájától függ. (WC,
mosógép stb.)

b. Évente felhasználható esővíz mennyi
ségének a meghatározása

Évente felhasználható esővíz, [l]=Esővízgyűj
tő felület (alapterület) [m2] x

x lefolyási tényező x éves csapadékmennyiség
[mm]

Esővíz gyűjtő felület:
az alapterület + a tető kinyúlása

Lefolyási tényező: Az adott tető felülete és
szerkezete (az alábbi táblázat alapján)
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c. Esővíz tároló mérete:

Úgy érdemes kiválasztani, hogy a benne tárolt
esővíz elegendő legyen akkor is, ha 23 hétig nem
esik az eső.

• Száraz, eső nélküli időszakok csak ritkán
hosszabbak, mint 23 hét. Az ennél hosszabb
időszakra való tároló csak ritkán hoz megtakarí
tást.

• A tárolóban lévő víznek jót tesz, ha időnként
felfrissül, úgy hogy esetenként, túltelítődik, és
ezért túlfolyik. Ilyenkor a túlfolyón keresztül a
tetején lebegő szennyeződések el tudnak távozni.

• A hosszú ideig a tárolt víz minősége egy bi
zonyos idő után gyorsan romlik, ezért szükséges
a folyamatos cserélődés.

• A tároló költsége a térfogatával rohamosan
nő. Egy nagy tároló ára sohasem, vagy csak na
gyon lassan térül meg.

A tároló térfogatát kétféleképpen is meg lehet
határozni:

1. Vízszükséglet alapján:

Tároló [L]= Éves esővízszükséglet [L] x Eső
vízkészlet [nap] / 365 [nap]

Olyan rendszer kiépítésénél, ahol „csak” öntö
zésre szánunk, nem 365 nappal számítunk, ha
nem 150 nappal.

2. Diagram alapján:

d. A berendezés hatásfoka:

A lehulló csapadéknak sohasem tudjuk a 100%
át felhasználni.

A berendezés hatásfoka azt jelenti, hogy mennyi
csapadékot tudunk hasznosítani.

Utólagos számolás.
Hatásfok [%]= Felhasznált esővíz mennyisége
[m3] x 100 / Felhasználható esővíz mennyisége
[m3]

Egyetemi team munka (folytatása következik)

Varga Zsolt
környezetmérnök



Labdarúgás:
négy meccs, négy pont, negyedik

helyen a csapat:

György nap

Szent György a harcos szentek egyike, aki a
magyar koronán is helyet kapott. A legenda sze
rint megölt egy sárkányt, ennek ábrázolása ma
radt fent a képzőművészetben. Előkelő családból
származott, magas katonai pozíciót töltött be.
Császára ellen fordult, mikor az a kereszténysé
get üldözni kezdte. A börtön sem törte meg hitét,
ezért 303ban kivégezték. Élete, legendája azt
szimbolizálja, hogy a keresztény hit megszünteti
a démonok uralmát, győzedelmeskedik a gonosz
felett. Györgynap a tavasznak, a bőségnek, a
szaporulatnak a kezdetét jelentette. A pogány
hitvilág a víznek tisztítóerőt tulajdonított. Innét
ered a György napi harmatszedés hagyománya. A
hiedelem szerint ekkor összegyűlik a harmatban
a föld és a víz ereje. A nők hajnalban a kötényük
ben fogták fel a harmatot, majd a tejes fazékba
csavarták azt, hogy sok vajuk legyen. Volt, ahol
kenyeret dagasztottak vele egészségük megőrzése
céljából. Somogyban a fejőkét kitették a mezs
gyére, ameddig belepte a harmat reggelre, annyi
tejet adott a tehenük az évben. Zalában a har
matban mosakodtak e nap reggelén, hogy szépek
és egészségesek legyenek. Volt, ahol meghempe
regtek a harmatos fűben. Egy marék harmatos
füvet dobtak a tehén elé, mert úgy tartották ek
kor varázserővel bírnak a növények. A korai
gyógynövényeket is begyűjtötték.

E nap hajtották ki az állatokat a legelőre. A ka
puba vasláncot terítettek, ezen haladtak keresztül
az állatok, hogy lábuk erős legyen, mint a vas.
Nyírfa vagy rózsaággal csapkodták a jószág farát,
aminek rontáshárító szerepet tulajdonítottak. Úgy
tartották, György napkor kimondottan nagy hata
lommal bírnak a boszorkányok, védekezésül min
denhova tüskés ágakat szúrtak. Főleg az
állatállományra voltak veszélyesek, ezért az istál
lókat körülszórták, körülfüstölték. A tejesedénye
ket úgyszintén. A marhák szarvára fokhagymát
szúrtak. Környékünkön a pásztorok, bojtárok reg
gel karos kosárral felkeresték a gazdákat. Kelt
tésztát, kalácsot és főleg tojást kaptak ajándékba.
Mesztegnyőn a háziasszony úgy gurította utánuk a
tojást, pont annyit, ahány állatot kihajtatott a
legelőre. A tojás az életet szimbolizálta őseinknél,
a tojásadomány az életerős állatállományt volt
hivatott szolgálni.

Voltak olyan részei az országnak, ahol Szent
Györgytől Szent Mihály napig minden újhold
utáni vasárnap körmenetet tartottak a templom
körül. A bortermő vidékeken a gyepűjárás napja
volt. A hegybíró vezetésével bejárták a hegyet és
kitisztították az árkokat, a gyepűket. Sokfelé a
mezei kutakat is ekkor tették rendbe. Kincskere
ső nap volt ez. Hitték, hogy a földbe elrejtett
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kincs minden hetedik évben lángra kap, és a
szerencsésnek megmutatja helyét. Ekkor vetet
ték a búzát, kukoricát, babot, uborkát. Időjosló
nap volt. A György napi mennydörgést a bő ter
més előjelének tekintették. Ha e nap megszólalt
a béka, az korai tavaszt és nyarat jósolt. Ha
György nap előtt szólalt meg, abból száraz nyárra
következtettek.

Mesztegnyőn maradt fenn egy monda a török
időkből. A magyar katona fogságba esett, a török
vezér nagylelkűen felajánlotta neki, ha megát
kozza hazáját, meghagyja az életét. A legény le
borult a földre, szemét az égre emelte és így
szólt: Verd mög Isten a szép magyar hazát Szent
György harmatával, pünkösd záporával! Valójá
ban Szapáry Péter szájából hangzott el török
fogsága idején.
(Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon) Csiri

Négy mérkőzésen négy pontot szereztek focis
táink, s jelenleg a bajnoki tabella negyedik helyén
állnak. Ifistáink a kilencedik pozíciót foglalják el.

Eredmények:
Balatonberény – Kéthely 7:1 (3:0)

Gólszerzőink: Vörös Balázs (2), Kiss Péter, Vigh
Robin, Gazda Gábor, Sifter Ádám, Horváth András

U21: Balatonberény – Kéthely 4:3 (1:2)
Gólszerzőink: Horváth Martin (2), Orsós Tamás (2)
Balatonszentgyörgy  Balatonberény 3:1 (2:0)

Gólszerzőink: Sifter Ádám
U21: Balatonszentgyörgy – Balatonberény 4:2 (2:1)

Gólszerzőink: Horváth Martin, Kutika Csaba
Balatonberény – Zamárdi 1:1 (1:0)

Gólszerzőnk: Gazda Gábor
U21: Balatonberény – Zamárdi 0:1 (0:0)
Öreglak – Balatonberény 2:2 (1:1)
Gólszerzőink: Papp Dávid, Gazda Gábor
U21: Öreglak – Balatonberény 1:5 (1:3)

Gólszerzőink: Horváth Károly (2), Horváth Márk,
Bogdán Bálint, Orsós Tamás

A következő fordulók programja:
2015.04.12. 16:00

BALATONBERÉNYI SE  BALATONFÖLDVÁRI SE
2015.04.19. 16:30

SZABADIDŐSE SOMOGYJÁDBALATONBERÉNYISE
2015.04.26. 16:30

BALATONBERÉNYI SE  LENGYELTÓTI VSE
2015.05.03. 17:00

HALKERSZŐLŐSGYÖRÖKKSEBALATONBERÉNYISE

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók. Az ifjúsági
mérkőzések két órával a felnőtt összecsapások
előtt kezdődnek.

Horváth Péter



Keszthelyi programok
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Színházi előadások

Április 22. (szerda) 14.00 Toldi bérlet
William Shakespeare
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

a veronai szerelmesek története
dráma

Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
Jegyár: 1.800 Ft

Április 272829. (hétfő kedd szerda)
Gyermek bérletes előadások

Vuk bérlet /hétfő 14.00/
Bambi bérlet /kedd 10.00/

Micimackó bérlet /kedd 14.00/
PomPom bérlet /szerda 10.00/
Dr. Bubó bérlet /szerda 14.00/

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS
zenés mesejáték

Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház
Jegyár: 1.000 Ft

Május 8. (péntek) 20.00
Bérleten kívüli előadás

Pirók Zsófia
SÓHAJOK

táncelőadás
Flamenco koprodukció magyar és spanyol
művészekkel, a keleti filozófia jegyében.

Jegyár: 2.500 Ft

KONCERTEK a Balaton Színházban

Április 18. (szombat) 19.30
Balaton Színház, színházterem

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT: SZALONNA
ÉS BANDÁJA

A koncert bevételével a háború által nehéz helyzetbe
került kárpátaljai Csetfalva lakóit támogatják a szervezők.

Április 29. (szerda) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Filharmónia felnőtt hangversenybérlet:
MUZSIKÁS EGYÜTTES

„Erdélyország az én hazám”
Jegyár: 2.900 Ft,

Nyugdíjas/diák: 10% kedvezmény

Május 2. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
LAJKÓ FÉLIX

A koncert létrejöttét a Cseh Tamás program
támogatta.

Jegyár: 2.900 Ft

Május 9. (szombat) 11.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
HALÁSZ JUDIT:

KEZDŐDHET A MULATSÁG
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás program

támogatta.
Jegyár: 2.500 Ft

Május 15. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
SZALÓKI ÁGI: A VÁGY MUZSIKÁL

Karádydalok
A koncert létrejöttét a Cseh Tamás program

támogatta.
Jegyár: 2.500 Ft

KESZTHELYi SZEZONNYITÓ ÉS MAJÁLIS
Keszthely, Balatonpart

Május 1. (péntek)
15.30: Grimask Bábszínház

17.00: Brumi Bandi Band gyermekkoncert
18.00: Farkas Gergő május 1i műsora

19.00: Dupla KáVé
20.30: Utcabál a Hélios tánczenekarral

Május 2. (szombat)
15.00: Játszóházak, gyermekprogramok

15.00: Goldmark jazzbalett táncbemutatók
18.00: JazzFröccs jazzlounge koncert

20.00: Farkas Gábor Gábriel trió: A magyar
könnyűzenei klasszikusai

22.00: Utcabál a Gábor and Gábor zenekarral

Május 3. (vasárnap)
15.00: Játszóházak, gyermekprogramok

16.00: Mini Wolf Zenekar gyermekkoncert
17.00: Latin táncbemutató

18.00: Utcabál a Lobo Latino Band zenekarral

Ismeretterjesztő előadások a Balaton
Színházban

Május 4. (hétfő) 18.00
"Nyitott szemmel"

MI DOLGUNK A VILÁGON?
Előadó: Pap Gábor művészettörténész

Május 5. (kedd) 18.00
"Nyitott szemmel"
KÓS KÁROLY

Előadó: Takaró Mihály irodalomtörténész



IMPRESSZUM
Kiadja: Balatonberényért Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TSR Kft.
Felelős szerkesztő: Bató Bernadett

Következő szám lapzártája:
2015. május 3.
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
a májusi 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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Május 11. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub

A MAGASTÁTRA MAGYAR KUTATÓI,
EMLÉKEI

Diavetítéssel egybekötött előadás.
Előadó: dr. Kubassek János geográfus,

múzeumigazgató

Május 7. (csütörtök) 19.30
Lélektani esték

MAGÁNYTÓL AZ ÖSSZETARTOZÁSIG
Előadó: Pál Ferenc atya, mentálhigiénés szakember

Jegyár: 2.000 Ft

SZÜLETÉS HETE

Május 8. (péntek) 15.30
Balaton Színház, Simándy terem

BABAKONCERT
Koncert pocaklakóknak és kisbabáknak.

Május 8. (péntek) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem

KORAI FEJLŐDÉS ÉS FEJLESZTÉS
Előadások a gyermek fejlődéséről pszichológus,
logopédus és gyógytornász közreműködésével a

Szemfüles Egyesület a Gyermekekért
szervezésében és játszóház a kicsiknek.

Május 11. (hétfő) 15.30
Balaton Színház

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A
SZOPTATÁSRÓL

Előadó: Szalontai Mónika szoptatási tanácsadó

Május 11. (hétfő) 16.30
Balaton Színház

A babahordozás előnyei
Bemutatóval egybekötött előadás.

Előadó: Pajorné Rizmayer Zita

Május 12. (kedd) 14.30
Balaton Színház

Tájékoztató kismamák részére
egészségbiztosítási ÉS

CSALÁDTÁMOGATÁSI ellátásokról
Előadó: dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei

Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szervének igazgatója

Május. 13. (szerda) 16.00
Városi Kórház, Keszthely

SZÜLŐSZOBA LÁTOGATÁS
A szülés élettani folyamata, az apa

szerepe a szülés alatt, helyi sajátosságok

Május 13. (szerda) 17.00
Balaton Színház

„Kezdetben volt…  a születés titkai”
Előadó: Kreilné Szabó Melinda kineziológus

Május 14. (csütörtök) 15.30
Balaton Színház

KISMAMA JÓGA
Vezeti: Klenovics Mónika jógaoktató

Május 15. (péntek) 17.00
Balaton Színház

A SZÜLÉS ŐSI TECHNIKÁI
NAPJAINKBAN

Előadó: Tutsek Anna dúla

Május 15. (péntek) 18.00
Balaton Színház

A SZÜLETÉS CSODÁJA
Beszélgetés Tutsek Anna és Raj Zsuzsanna

dúlákkal

Május 16. (szombat) 9.0013.00
Balaton Színház, aula

BABA ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE
Asztalfoglalás: 83/515250

Május 16. (szombat) 9.30
Balaton Színház, Básti terem

MÓKA TORNA
Babamama foglalkozás Szebeni Villő

zenepedagógussal.

Keszthelyi programok




