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Hirdetmény
tankönyvtámogatásról

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

A Településüzemeltetési Kft.
felhívása

A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatá
si Bizottság a balatonberényi állandó lakó
hellyel rendelkező, és nem a

balatonszentgyörgyi általános iskolai
tanulók esetében 6000, Ft/fő tankönyvtá

mogatást állapít meg a 2015/16. oktatási évre,
jövedelemre tekintet nélkül.

A balatonberényi állandó lakóhellyel
rendelkező nappali tagozatos középisko

lai tanulók részére 6000, Ft/fő tankönyvtá
mogatást állapít meg, jövedelemre tekintet
nélkül a 2015/16. oktatási évre.

A balatonberényi állandó lakóhellyel rendel
kező, nappali tagozaton első diplomát szerző fő
iskolai és egyetemi hallgatók részére a 2015/16.
oktatási évre 6000, Ft tankönyvtámogatást ál
lapít meg, jövedelemre tekintet nélkül, kivéve
azon hallgatókat, akik a Bursa Hungarica Ösz
töndíjpályázat keretében önkormányzati támo
gatásban részesülnek.

A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele: általános és középiskolai tanulók
esetében a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalá
togatási igazolás és a tankönyv árának megfizeté
sét igazoló bizonylat csatolása, lakcímigazolvány
bemutatása. A tankönyvtámogatás kifizeté
sének feltétele főiskolai és egyetemi hall
gatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás
becsatolása, lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatást a Balatonkereszt
úri Közös Önkormányzati Hivatal Bala
tonberényi Kirendeltségén lehet felvenni
2015. szeptember 1. napjától október 15.
napjáig. A határidő elmulasztása jogvesz
tő.

A bizottság a balatonszentgyörgyi Dobó István
Általános Iskolába járó balatonberényi gyerme
kek 2015/16. tanévére vonatkozó tankönyvkölt
ségéhez 200.000 Ft hozzájárulás biztosít.

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta
a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási
hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási tanul
mányokat kezdeni kívánók („B” típusú) számára,
melyre a Balatonberényben állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPERBursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe
lep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályá
zati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER
Bursa rendszerbe. A pályázói adatok feltöltésére
a pályázói regisztrációt, illetve a belépést követő
en van lehetőség, majd a pályázati űrlapot ki
nyomtatva és aláírva a Balatonkeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújta
ni 2015. november 9ig.
Részletes pályázati kiírás:
http://www.balatonbereny.hu/lakos
sag/files/bursa_palyazat_kiiras_a_2016.pdf
http://www.balatonbereny.hu/lakos
sag/files/bursa_palyazat_kiiras_b_2016.pdf

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a lakosság figyelmét hogy Balatonbe
rény Község Önkormányzatának 6/2000.(II.24.)
számú önkormányzati rendelete „ A helyi környezet
védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról” (II. Fejezet 4.§. 1.e) sze
rint „ A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan
előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége”.

A 2015. augusztus 17. esőzések újra megerő
sítették azt a tényt, hogy a falu belterületén az
ingatlanok előtti árkok jelentős része gondozat
lan, nem megfelelő a vízelvezetés! Kérnénk az
ingatlantulajdonosokat, hogy felkészülve az őszi
esőzésekre és az esetleges rendkívüli időjárási
körülményekre kezdjék el a vízelvezető árkok
rendbetételét, mivel ez az ő feladatuk!

Köszönettel:
Véghelyi Róbert ügyvezető
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Hirdetmény
Az egyenlő bánásmód mindenkit

megillet!

Háziorvosi felhívás

Művelődési Ház, Könyvtár és
eMagyarország Pont nyitvatartási ideje

Tisztelt Marcaliak és Marcali Járási La
kosok!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei refe
rense, Marcali Város Önkormányzatával, az
ÁROP1.A.3.2014 projekt keretében kötött
együttműködési megállapodás értelmében, 2015.
októberétől a Marcali Járásban élő emberek szá
mára fogadóórát tart az alábbiak szerint.

Az ügyfeleknek lehetősége lesz személyesen ta
nácsot, tájékoztatást kérni olyan ügyekben, ame
lyekben vélhetően sérült az egyenlő bánásmód
elve, (a panaszost valamely tulajdonsága miatt ér
te hátrányos megkülönböztetés) illetve a referens
segítséget nyújt diszkriminációs ügyekben a pa
naszbeadványok összeállításában és benyújtásá
ban az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz,  segítve
ezzel a jogorvoslathoz való ingyenes hozzáférést.

A fogadóórák ideje:
minden hónap első keddi napján,
14.00 – 16.00 óráig

A fogadóórák helyszíne:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
1. emelet 41. szoba
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

A fogadóórákat tartja:
dr. Berdár Valéria, az EBH Somogy
megyei referense

Az első fogadóóra ideje:
2015. október 06. (kedd) 1416 óra

Marcali, 2015.09.30.

Dr. Sütő László
Marcali Város Polgármestere,

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy október 14én
szerdán és október 27én kedden a
rendelés elmarad.

Helyettesem ezeken a napokon dr. Darabont
Ferenc lesz.

Tisztelettel:
dr. Belina Csaba

Könyvtár és eMagyarország Pont
nyitvatartási ideje:

Hétfő: 9.0013.00
Kedd szerda  csütörtök: 9.0018.00
Péntek: 8.0010.00 ; 14.0018.00
Szombat: 14.0018.00
Vasárnap: zárva

Rendszeres szakkörök és klubok, és
rendezvények

Hétfő: 18.0019.00
Gerinctorna
Kedd: 14.0019.00
Németajkú polgárok klubja
Nyugdíjas klub rendezvényei
Énekkar próba
Szerda: 14.0019.00
Civil szervezetek napja egyeztetés alapján
Csütörtök: 14.0019.00
Minden hónap utolsó csütörtök testületi ülés
Civil szervezetek napja egyeztetés alapján
Sakkkör
Péntek: 14.0018.00
Kabala tánccsoport próba
Színjátszó kör próbái
Szombat: 14.0018.00
Ifjúsági klub, Diák színjátszókör próbák

VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN AZ INTÉZMÉNY
ZÁRVA TART!

A rendezvények miatt a pénteki és a szombati
nyitva tartás módosulhat!
Megértésüket köszönöm!



Balatonberényi Tükörkép  4  2015.szeptemberoktóber

Összefoglaló
a nyári rendezvények

Június 27én a Micimackó bábszín
házi előadása
volt a Művelődési Házban a MESE ZENE BÁB
SZÍNHÁZ előadásában, melyre 45 néző látoga
tott el.

Június 28. Búcsú és kistérségi sze
zonnyitó

A programok 14.00tól kezdődtek, kirakodó
vásár, gyermekjátékok és légvár várta egész dél
után az érdeklődőket.

Bemutatkoztak:
Balatonberényért Egyesület (kézművesfoglalko
zás, kézműves termékek bemutatása, árusítása,
csillámtetoválás, testfestés, játékok)
Marcali Városi Múzeum (kötélgyártó kézműves
bemutató)
Sabján Veronika iparművész (egyedi készítésű
ékszerek)
Vései kovácsok (a kovácsmesterség bemutatása)
BalatonmáriafürdőBalatonkeresztúr Turisztikai
Egyesülete
Szányel Vilmosné mézeskalács készítő

A Lovagi torna, a Garagulya vásári komédiá
sok, az Abba Sisters koncert és a környékbeli
amatőr csoportok bemutatkozó műsora nagy si
kert aratott.

Este utcabál zárta a rendezvényt a Casino ze
nekarral.

Július 11. Nemzetiségi Néptánc Ver
seny

"A népek kultúrája a szívekben lakik" címmel.
A neves zsűri előtt színpadra lépett:

A Marcali Baglas Néptáncegyüttes 3 szólistája, a
Fonyódi Betyárok Néptánc Egyesület, Balaton
szentgyörgy Margaréta Ny. E. tánccsoportja, Ba
latonfenyves Kiscsónak Táncegyüttes, a
Balatonszentgyörgy KisBalaton Táncegyüttes, a
Mike Krumplivirág Tánccsoport, KISZÖV Senior
Táncegyüttes Zalaegerszeg, Szekszárd „Ifjú Szív”
Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Buzsák Bo
szorkányos Néptánc Egyesület Katykaringó cso
portja, Marcali Baglas Fundamentum.

Összesen 245 táncos vett részt a versenyen. A
jó hangulat idén sem maradt el, ami a nap végére
egyre népesebb publikumra is átragadt.

A közönség száma változó volt. Este táncház
és a Zalaapáti Harmonikazenekar zárta a ren
dezvényt.

Július 18. Mesefesztivál a községi strandon
Ezen a hétvégén VII. alkalommal tartottuk meg

az „Óperenciás tengeren innen” elnevezésű mese
fesztiválunkat. A kezdeti rossz idő nem tántorított
el senkit attól, hogy velünk töltse ezt a nyári dél
utánt. A gyerekek elsőként egy „kalóz bűvész” mű
sort láthattak. Ezt követte a Budapesti
Gyémántkulcs Gyermekszínház. Robin Hood cí
mű színdarabjukat a nézőközönség szájtátva fi
gyelte.

A mozgalmas előadás után interaktív progra
mok következtek, melyben a gyerekek megmu
tathatták tudásukat mesetotó és zenefelismerő
verseny kereteiben. A fák árnyékában Horváth
Lászlóné Csiri néni és Rácz Alexandra animátor
arcfestéssel kedveskedett a kicsiknek és nagyok
nak. Barjákné Martin Judit kézműves foglalko
zással szórakoztatta a gyermekeket, Egerszegi
Dorottya és Kelemen Renáta lebonyolították a
horgászversenyt. A mólón Rácz Alexandra moz
gatta meg a fürdőzőket egy kis kacsatánccal.
Emellett az öbölnél egész délután két légvárban
játszhattak a gyerekek. A Mozdulj Balaton prog
ramon is sok gyermek résztvevő volt az idén.

Az idei évben kb. 200 gyermek vett részt a
szombati programon.

A rendezvény nagyon jól sikerült. A jövőre néz
ve azt a tanulságot vontuk le, hogy az interaktív
programok körét ki kell szélesítenünk. Ennek
megvalósításához több játékmesterre lesz szüksé
günk. A civil szervezetek segítségét kérjük, hogy
rendezvényünk még sikeresebb legyen az ide láto
gatók körében.

Július 25. A Nehéz Fiúk Tuba Kvartett a
strandon

Este a Balaton Old Boys nosztalgia zenekar
koncertjére táncolhattunk.

Augusztus 1. Operett est Oszvald Mari
kával,

Este az LNG Project zenekar koncertje várta az
érdeklődőket.

A programon kb. 290 fő vett részt. Hatalmas
sikere volt a művésznőnek.

A vendégek visszajelzése nagyon pozitív volt.

Augusztus 8. A Firemagic formáció
tűzvarázsshowjának tapsolhatott a nagyér
demű szombaton este a szabadtéri színpadon.
Este a keszthelyi Royal Band játszott a színpa
don. A nézőtér teljesen megtelt, és sokan hallgat
ták állva a koncertet.
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Csíkszentimrei gyermekek
Balatonberényben

Augusztus 16. Boombatucada és a Zalai
Fúvósok koncertje

a strandon került megrendezésre, nagy sikerük
volt.

Az öbölben a COCA COLA parti szünetében
léptek fel a Zalai fúvósok.

Augusztus 20.
3 helyszínen zajlott a rendezvény. A templom

kertben kezdődött a megemlékezés kenyérszen
teléssel és ünnepi szentmisével. Majd a
színpadon 20.00 órakor a HAPPY DIXIELAND
BAND műsora következett. Tűzijátékra este
22.00 órakor került sor. Ezt követte a Daniel
Speer Brass zenekar. A nagyszámú nézőközön
ségnek nagyon tetszett a változatos műsor.

Barjákné Martin Judit

A tábor lebonyolításához az anyagi fedezetet az
önkormányzat biztosította. A szervezést és a kivite
lezést a Balatonberényért Egyesület vállalta fel. A
számlák kifizetése átutalással történt, az egyesület
önkormányzattól nem vett fel erre pénzt. Kirándu
lások alkalmával a belépőjegyek árát Toronyi Zsolt
és Horváth Lászlóné előlegezték meg. Köszönet
azoknak az egyesületi tagoknak, akik a kilenc nap
alatt aktívan kivették részüket a munkából.

Elismeréssel tartozom Horváth Péter alpolgár
mesternek és feleségének a sok segítségért, és
anyagi támogatásért, melyet az egyesületnek nyúj
tottak. Külön dicséret illeti Bató Elemérnét, Sifter
Kálmánnét, Tilesch Józsefet és feleségét a konyhán
alkotott remekművekért.

Országh Bélánénak köszönöm a főzéshez biz
tosított húst és tojásmennyiséget.

Kovács Ilonának az erdei iskolának ajándéko
zott ágyneműhuzatokat, a gyerekeknek adott
plüss állatokat, a sok gyümölcsöt és a finom sü

teményeket.
Kovács Jánosnak és feleségének (Bubunak) a

játékokat, a könyveket és a számológépeket, me
lyekkel a táborozóknak kedveskedtek.

A tavaly Erdélyben nyaraló gyerekek szüleinek,
nagymamáiknak a bőséges, ízletes süteményeket,
melyekkel gazdagították az étkezések választékát.

A sok gyümölcsöt, zöldséget köszönöm Bö
röcz Endrénének, Nagy Károlynének, Tóth La
josnak, Horváth Imrének, Toronyi Árpádnak,
Varga Zsoltnak, Tikos Lászlónak, Böröcz Csabá
nak, Kovács (Görhes) Jánosnak, Szabó Tibornak,
Marton Lászlónének, Garai Gézának, Egerszegi
Tibornak és a névtelen nyaralótulajdonosoknak.
A jégkrémeket Fendrich Lászlónak, a mézeket az
egyik vitorlás tulajdonosának, az üdítőitalokat
Mátrainé Annának.

A marcali strand üzemeltetőjének és a Bala
tonberényi Településüzemeltetési Kft –nek az
ingyenes strandbelépőket.

Az étkezések lebonyolításában nyújtott rugal
mas segítséget köszönöm Varga Jánosnak, Szvo
boda Tamásnak, Balogh Bélának, Takács
Szilveszternek. A felajánlott ingyenes fogásokat
Verb Zsoltnak, Szokodi Zsoltnak és Balogh Bélá
nak.

Bokor Antalnének, Lebbenszky Lászlónének és
Herczeg Lászlónének az anyagi támogatást.

Garai Ferencnek a tábor ideje alatt biztosított
vizet és szódát.

Az időjárás nem volt kegyes a gyerekekhez, en
nek ellenére sikerült tartalmas programot biztosí
tani számukra. Első nap gyalogtúra keretében a
berényi szőlőheggyel ismerkedtek meg, majd Ba
latonkeresztúron tekintették meg a templomot. A
második nap a Balatonon vitorláztak. Köszönet
Nyers Tihamérnak és Zsiborács Zoltánnak ennek
a megszervezéséért. A Dörcre akadályverseny for
májában vittük ki őket. Kirándultak Tihanyba,
Szigligetre, megnézték a Balatonfelvidéki Kőten
gert. Végigjárták a keszthelyi múzeumokat és ter
mészetesen minden lehetséges alkalommal
fürödtek a Balatonban.

Tábortűzzel egybekötött búcsúvacsorát rendez
tünk, melyre meghívtuk azokat a személyeket,
akik bármilyen formában segítették munkánkat.
Jól eső érzés volt, hogy zömük elfogadta a meghí
vást, és búcsúzóul még kedveskedtek a gyerme
keknek, senki sem érkezett üres kézzel!

Az erdélyi gyerekek nevében köszönöm min
denkinek a segítséget!

Horváth Lászlóné Csiri
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Október 6i megemlékezésSzüreti bál

2015.szeptemper 26án ismét megrendeztük az
immár hagyományőrző Szüreti bált. A délutánra
tervezett felvonulást sajnos az időjárás miatt le
mondtuk, de ez nem szegte kedvét azoknak, akik
mulatni vágytak.

A bál 20:00kor kezdődött a Művelődési Ház
ban, a jó hangulatról Lakos László gondoskodott.
21:00tól Dömötör Balázs és a Csirkefogók szóra
koztatták a mulató közönséget. A bálban sor ke
rült 2015 borkirálynőjének megválasztására is. A
jelentkezők feladata több szálon futott. Elsőként
a megérkezett férfi vendégek előtt vonultak fel, és
mutatták meg szépségüket kicsi könnyítést adva
a szavazásra, majd minden jelentkező azt a fel
adatot kapta, hogy táncpartnereiktől aláírást kel
let gyűjteniük. Ennek során mindenki nagyon jól
mulatott, oldottá vált a hangulat. Ezután az az 5
hölgy jutott tovább, akik a legtöbb szavazatot
kapták, illetve a legjobban teljesítették a táncos
feladatot. A továbbiakban a borkóstolás volt a
feladatuk, majd ezután egy tesztet töltöttek ki. A
tesztek ellenőrzése alapján az idei év borkirály
nője Kelemen Éva lett, második helyezést ért el
Varga Paméla, harmadik helyen pedig Futó Réka
végzett.

A borkirálynő megválasztása után a jó hangu
lat hajnalig folyatódott.
Közben tombolasorsolást tartottunk, melyre sok
felajánlást kaptunk.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden tá
mogatónknak, hogy az idei évben is sikeres ren
dezvényt tudtunk zárni!

Sajnos hely szűke miatt nem tudjuk felsorolni
mindazoknak a nevét, akik támogatták rendez
vényünket, hiszen az idei évben több, mint 100
an voltak.

Reméljük, hogy jövőre is velünk tartanak és
továbbra is támogatják szervezetünket!

Köszönettel:
Balatonberényi Ifjúsági Klub

Együtt emlékeztünk az 184849es szabadság
harc hőseire.

Brieber László esperes plébános úr imádkozott
az elesettekért.

Horváth Péter alpolgármester emlékezett az
aradi vértanúkra.

A Nyugdíjas Egyesület énekkara Az Aradi 13 cí
mű ballada részletét énekelte, Kelemen Renáta
Ábrányi Emil Október 6án című versét szavalta
el.

Majd a Horváth László polgármester, és az ön
kormányzat képviselői koszorút helyeztek el az
emlékműnél.

A megjelentek gyertyákkal, mécsesekkel, virá
gokkal emlékeztek. Ezt egy litánia és egy szent
mise követte.

Köszönet a szereplőknek és mindazoknak, akik
úgy érezték, hogy ott a helyük ezen az ünnepen.

Barjákné

Megemlékezések

„Hogy a múltad nélkül nem lehet jövőd,
Mert a jövődnek értelmet a múltad ad,
És neked is tenned kell valamit azért,
Hogy magyarnak nevezhesd önmagad.”

Amikor azt mondjuk, MAGYAR vagyok, mit is
jelent ez nekünk??? Itt élni ebben a Hazában???

De élni, és részt venni más. Részt venni egy
adott település életében áldozat. Az önkéntes
munka, azért, hogy a falunk szebbé, lakhatóbbá
váljék, teszi az itt élőket a településünk valódi
polgáraivá.

Áldozatot vállalni, elmenni egy ünnepre, felállni
a kényelmes karosszékből. Kizökkeni a
mindennapok szürke világából.

Részt venni a civil szervezetek életében.
Megvallani magyarságunkat azzal, hogy ott
vagyunk, amikor egy ünnep keretében
emlékezünk.

Vane időnk, affinitásunk? Akarunke magyarok
lenni??? A környezetünkhöz az alkotó egészhez
kötődni???

Köszönet azoknak, akik szabadidejüket áldozzák
fel azért, hogy a közösség valódi tevőleges tagjai
legyenek. Minden berényi civil szervezet tagjának.

Azoknak, akik még érzik, hogy az ünnepek
mindenkinek szólnak. Részvételükkel kifejezik
MAGYARSÁGUKAT.

Hiszen tenni, ott lenni ÁLDOZAT!
Barjákné
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Vendégségben jártunk

A Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület
népdalkörét vendégeskedni hívták. Fonyódon
október elsején nyitották meg az idősek
hónapját. Ebből az alkalomból meghívást
kaptunk a művelődési ház vezetőségétől, hogy
szereplésünkkel járuljunk hozzá a rendezvény
színvonalának emeléséhez. A meghívásnak
természetesen nagy örömmel tettünk eleget. A
gimnázium aulája zsúfolásig megtelt a
szépkorúakkal.

Több százan voltak jelen, és nagy tetszéssel
fogadták műsorunkat. Elsőként a kórus műsora
köszöntötte a jelenlévőket egy népdalcsokorral.
Ezt követően a polgármester üdvözölte a
megjelenteket, és egyben gratulált műsorunkhoz.
Elmondta, hogy ezzel a rendezvénnyel nyitották
meg a négy hétig tartó ingyenes
rendezvénysorozatot, melyet az idősek hónapja
alkalmából szervez a városi önkormányzat.

Ezt követően mi gyönyörködhettünk a fonyódi
néptánccsoport műsorában. Nagyon ügyesek
voltak a fiatalok, látszott rajtuk, hogy szívből
csinálják, és örömüket lelik a néphagyomány
ápolásában. A helyi nyugdíjas klub tagjai közül
verssel és zenei szólószámmal szórakoztatták a
megjelenteket.

A rendezvény zárószámaként ismét a kórus
szerepelt. Ezúttal két slágert adtunk elő.

Az estet a gimnázium éttermében felszolgált
zenés vacsora zárta.

A rendezvényen jelen volt a városi televízió is.
Akit érdekel az esemény, az október 9től
megtekintheti az interneten.

Ujj Imre

Döntött a Képviselőtestület
2015.08.27.

 A Balatonszentgyörgyi Önkormányzati
Társulás 1 fő óvodai dolgozó felvételéről
döntött a balatonszentgyörgyi óvodába, mely
álláshely államilag támogatott, így a
balatonberényi és a balatonszentgyörgyi óvodában
a helyettesítések a jövőben megoldódnak. A
Képviselőtestület a döntést tudomásul vette.

 A Képviselőtestület megismerte Nyers
István kérelmét a helyi adó rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatban. A testület a

helyi adó rendeletét nem módosítja, annak
felülvizsgálatát a novemberi ülésen tűzi
napirendre.

 A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetési
rendeletét módosította, melyre a korábbi
testületi döntések és az állami támogatások miatt
volt szükség.

 A Képviselőtestület meghallgatta a
polgármester beszámolóját a pénzügyi helyzetről.
A pénzkészlet önkormányzati szinten 2015. 07. 31
én 72.370.000, Ft volt.

 A testület nem kíván elővásárlási jogával
élni a 2272 hrsz. alatti külterületi szántó rét és
gazdasági épület vonatkozásában.

 Tátrai Dorottya budapesti lakos kérelmét
nem támogatja a Kossuth u. 80. szám alatti
épület állagmegóvására kért vissza térítendő
lakáscélú támogatásra.

 A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával
kapcsolatban arról döntött, hogy a községben
bejegyzett civil szervezetek, és magánszemélyek
jelentkezés alapján bevonhatók és kérhetik
felvételüket a partnerségi egyeztetésbe.

Horváth László
polgármester

FELHÍVÁS!

Kedves Berényiek!

Egy hűséges olvasónktól és rendszeres
cikkírónktól érkezett az ötlet, hogy tegyünk

közzé egy felhívást, és biztosítsunk
lehetőséget a bemutatkozásra azoknak, akik

újonnan költöztek a községbe, illetve az
elbúcsúzásra azoknak, akik a a közeljövőben

elköltöznek tőlünk.

Kérünk tehát minden Kedves Olvasót, hogy
ha a környékükre új család vagy

személy érkezik, hívja fel a figyelmét, hogy
amennyiben az illetőnek van kedve és ideje,

pár mondantban mutassa be magát és
családját, hogy a falu lakossága jobban

megismerhesse.
Aki pedig nemsokára elbúcsúzik

Berénytől, szívesen vennénk, ha akár az
újság hasábjain is megtenné ezt.

Köszönettel:
a Szerkesztőség
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  Balatonberény Községi Önkormányzat Kép
viselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illető
leg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2016. évi pályázati fordulójához.

 Balatonberény Község Önkormányzati Kép
viselőtestülete a Belügyminiszter 2015. augusz
tusban közzétett pályázati kiírása alapján
pályázati igényét benyújtja 72 erdei m3

kemény lombos fafajta mennyiségre. A
képviselőtestület 2015. évi költségvetésében a 72
m3 szociális célú tűzifavásárlás céljára benyújtott
igényéhez 1000 Ft/erdei m3 + áfa önrészt bizto
sít. A képviselőtestület a pályázati felhívásban
foglaltak szerint vállalja, hogy a szociális célú tű
zifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 Balatonberény Község Önkormányzat Kép
viselőtestülete megismerte a Kaposvári Álta
lános Iskola, Óvodai és Egészségügyi
Gondnokság 16227/2015. számú átiratát az ét
kezési hozzájárulás megfizetése kapcsán,
melyben 2014. év vonatkozásában 4 balatonbe
rényi gyermek esetében összesen 70.749 Ft étke
zési hozzájárulást kér. Ez azonban csak lehetőség
az önkormányzatok számára, a lakóhely szerinti
önkormányzat nem kötelezhető a hozzájárulás
megfizetésére. Az Önkormányzat a kérelmet eluta
sítja.

Döntött a Képviselőtestület
2015.10.01

A két ülés közötti fontosabb események:
 A helyi adózással kapcsolatban Nyers István

Úr a Kormányhivatalhoz megküldte azon
adózók listáját, akik ismerete szerint nem
megfelelően fizetik az adót.

 A megkeresést a Kormányhivatal továb
bította a helyi adóhatóságnak. Az ellenőr
zést ez alapján, személy szerint megkezdte a
hivatal. A neveket az adóhatóság nem adhatja
ki.

 A HÉSZszel kapcsolatosan egy magánsze
mély jelentkezett a partnerségi felhívásra a meg
adott határidőn belül.

 A 030/60 hrszú ERDÉRT út kisajátí
tására vonatkozó önkormányzati kérelmet
a Kormányhivatal elutasította azzal az in
dokolással, hogy a volt ERDÉRT terület jelenleg

Döntött a Képviselőtestület
2015.09.29.

is megközelíthető közútról. A balatonszentgyör
gyi polgármesterrel, és a terület tulajdonosával
újabb egyeztetésre került sor, a megoldást ügy
védek egyeztetik. Amennyiben ez évben a beru
házó az út kialakítását nem tudja elkezdeni, eláll
beruházási szándékától.
/Lapzártakor érkezett a hír, hogy a felek meg
egyeztek az úthoz szükséges terület eladásáról az
eredeti feltételek és ár mellett./

 A mai napon megkezdődtek a térfigyelő
kamerák felszerelési munkái, mivel hóna
pokat kellett várni az Eon szerződésekre, enge
délyekre.

 A közmunka program keretében az ön
kormányzat 2015. október 1 2015. február
29. között 15 főt alkalmazhat 100 %os támo
gatással. A programban csak FHTban része
sülők vehetnek részt.

 A Marcali Kistérség Többcélú társulása szep
tember 22én ülést tartott.

 A naturista camping eladásával kap
csolatosan a jogfenntartással adott nyilat
kozatra szeptember 30ig ajánlat nem
érkezett, az ügyirat irattárba került. A Képvise
lőtestület korábban úgy nyilatkozott, amennyi
ben az ajánlattevő szeptember 30ig
bankgaranciával igazolja a vételárként megjelölt
kétmilliárd forint meglétét, úgy a testület hajlan
dó pályázat útján értékesíteni a közel hat hektá
ros területet. A Kócsag Camping korábbi
területét a naturistát üzemeltető Zala Campingek
Kft. vásárolta meg, melyet a jövő évtől camping
ként kíván üzemeltetni. Amennyiben az eladás
létrejött volna, a naturista camping az épülő lé
tesítményben üzemelt volna tovább 2016 nyará
tól.

A vételárként kapott kétmilliárd forint éves ho
zamát / nyolcvan millió forint / fordíthatta volna
fejlesztésre a testület az eredeti elképzelés szerint.

Megjegyzés:
Testületi üléseken több alkalommal, valamint

más fórumokon is tájékoztatást adtunk minder
ről. Sajnálatos, hogy egyesek az eladást már
tényként aposztrofálták és hangulatkeltésre
használták fel.

A naturista strand ötlete Magyar Tibor egykori
jegyzőtől származik. Azon kevesek közé tarto
zom, akik támogatták az elképzelést. Örülök an
nak, hogy részt vehettem annak
megvalósításában, és mint GAMESZ vezető több
éven keresztül üzemeltetőként is. Ma egy ilyen
beruházás megvalósítása természetesnek tűnik,
az akkori politikai és társadalmi viszonyok között



Balatonberényi Tükörkép  9  2015. szeptemberoktóber

nem volt egyszerű a beruházás elfogadtatása, ki
vált az engedélyező hatóságok miatt. A naturista
strand megépítését 1985ben a helyi lakosok
többsége ellenezte, a média szenzációt szimatolt,
és elferdítette a tényeket. Az egyház erőteljesen
tiltakozott a megvalósítás ellen. Azóta bebizo
nyosodott, hogy a község egyik meghatározó
beruházása, amely 1987 év óta folyamatosan üze
mel,és jelentős nyereséget termel. Balatonberény
ismertsége azóta emelkedett a mai szintre.
Polgármesterként kizárólag olyan elképzeléseket
támogattam a múltban, és fogok ezután is amely
a község hosszú távú fejlődését segíti elő. A natu
rista camping estleges értékesítése és áthelyezése
ilyen lett volna. Az eladással kapcsolatos negatív
hangulatkeltés és a község lakóinak megosztása
volt több személy célja az ügy kapcsán. Most sem
sikerült nekik…

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete a tavasz folyamán a bróker
botrány várható helyi hatása miatt (A Ho
tel Beach több 10 milliós adóval tartozik,
és feltételezhetően a nyomozás befejezé
séig nem kerül értékesítésre, ezáltal addig
adót sem fog fizetni) felfüggesztette a
tervezett 2015. évi beruházások indítá
sát.

 A pénzügyi helyzet elemzése szerint kiemel
kedően jó bevételeket produkáló szezont zárt az
önkormányzat és a Településüzemeltetési Kft. A
hatékony ellenőrzésnek köszönhetően majd vala
mennyi adónemnél jelentős növekedés tapasztal
ható az előirányzottakon túl. A felelős
gazdálkodás valamint a bevételek lehetővé teszik
a beruházások, fejlesztések megvalósítását, me
lyek az eredeti költségvetésben tervezésre kerül
tek, kiegészítve az eddigi képviselői javaslatokkal,
illetve az időközben aktuálissá vált feladatokkal.
A polgármester javaslata alapján a fejlesztési és
beruházási feladatok az év hátralevő részében
történő végrehajtását a testület a következők sze
rint módosítja.:

Dózsa Gy. u. aszfaltozás: 6.793.000, Ft
Csuha dombi út nyomvonal módosítás: 1.100.000, Ft
Horhosi út burkolás: 4.200.000, Ft
Óvodai vizesblokk felújítás: 2.600.000, Ft
Csicsergő út, Park, Sétány tervek
+ geodéziai munkák: 2.600.000, Ft
Strandépület felújítás tervkészítés: 500.000, Ft
Hegyi utak kőszórása: 800.000, Ft
Utcanév és KRESZ táblák: 500.000, Ft

Béke u. lakás cserépkályha építés: 600.000, Ft
Temetői WC kialakítás: 400.000, Ft
Hunyadi park közvilágítás: 400.000, Ft
Óvodai öltöző szekrények: 250.487, Ft
A fövenystrand tervezése az eredeti költségve
tésben megvalósítható.
Közmunkások díjazása: 560.000, Ft
Idegenforgalmi adóellenőrök díjazása 500.000, Ft

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete az Ady Endre utca aszfaltozásával
kapcsolatos feladatok lebonyolítását 8.907 e Ft
összegben támogatásként átadja szerződéssel a
Településüzemeltetési Kftnek.

A költségvetés egyéb fejlesztési irányzataiban
szereplő tételek változatlan tartalommal az ere
deti elképzelések szerint továbbra is megvalósí
tásra kerülnek. Bokrosi út karbantartása,
Kossuthkertaljai közút kialakítása, hegyi utak
kőszórása stb.

 Képviselőtestület a MellétheiBarna Ügyvé
di Iroda beadványát megismerte.
A balatonberényi 2401 hrszú zártkerti ingatlanra
vonatkozóan, elővásárlási jogával nem kíván él
ni.

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Balatonberényben 2016. október
18. között tartandó Nemzetközi Balatoni
Bojlis Horgászverseny megrendezését tá
mogatja, az önkormányzat tulajdonát képező
vízparti területet biztosítja, és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete a Balatoni Halgazdálkodási Non
profit Zrt. kérését a behúzós horgászhelyek
és sátorozás tekintetében önkormányzati
tulajdonú vízparton biztosítja. A részletes
feltételeket, időintervallumot a későbbiekben ál
lapítja meg a Képviselőtestület.

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy DRV Zrt. Közszolgáltatóval a Balaton
berény község közigazgatási területén lévő in
gatlanokon keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
és a marcali szennyvíztisztító telepre (8700
Marcali, Templom u. 0371 hrsz.) történő beszál
lításával, és ártalommentes elhelyezésével össze
függő közszolgáltatás ellátására a szerződést
megkösse.

Horváth László
polgármester
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Emlékeim
(Gyermekkori játékok)

Rétes

Nyolctízen összeálltunk és egymás kezét

megfogva énekelve haladtunk. Az első személy

kör közepe felé próbált közeledni és jó szorosra

„tekeredtünk”, aztán pedig visszafelé tekertük,

bontottuk a rétest, miközben ezt énekeltünk:

Tekeredik a rétes kígyó akar lenni,

Tekeredik a kígyó rétes akar lenni.

Addig játszottunk így, amíg meg nem untuk.

Kergetőzés

Az egyik legegyszerűbb játék. Ezt játszottuk az

iskolai óraszünetekben, az udvarban, az utcán,

bárhol. A kergetőzés kortól független volt,

mindenki játszhatott, aki jól tudott futni.

Kiszámoltuk, hogy ki legyen a cica és ő kergette

az egereket, azaz a gyerekeket, játszótársakat. Akit

sikerült a cicának elkapnia, az lett a cica. Ha nem

tudott senkit megfogni, akkor az alábbi énekkel

bosszantották:

„Ha én cica volnék száz egeret fognék,

de én cica nem vagyok egeret sem foghatok.

Sicc te rosz cica, kergesd Katica,

megkarmolta orrocskámat a csúnya cica.”

Elvesztettem zsebkendőmet

Az iskolás lányok körbeálltak egy

karnyújtásnyira egymástól. Egy a játékosok közül

zsebkendővel a kezében körbejárt a játszótársak

háta mögött, és közben ezt énekelték:

„Elvesztettem zsebkendőmet,

szídott (megver) anyám érte.

Aki nekem visszaadja,

csókot adok érte.

Szabad péntek, szabad szombat,

szabad szappanozni.

Szabad az én galambomnak

egy pár csókot adni.”

(vagy: ...pároscsókot adni)

Az éneklés alatt az egyik játékos körbejárt és

valakinek a háta mögött leejtette a zsebkendőt. A

háttal álló lány amikor ezt észrevette felkapta és a

zsebkedőt szándékosan elvesztő játékos után

futott, amikor elérte visszaállt a helyére. Ha nem

sikerült utolérni, akkor ő járt körbe a

zsebkendővel, a másik pedig beállt a helyére. A

játék alatt tovább énekelték: „Elvesztettem

zsebkendőmet...” Amikor a játékos nem vette

észre, hogy a hátamögé leejtették a zsebkendőt,

és a körbejáró visszaért hozzá, a többi játékos azt

kiabálta, hogy „záptojás, záptojás!”, és a kör

közepére állították. Volt a körben állók közül aki

kíváncsi volt és hátranézett, akkor a

zsebkendővel körbejáró hátba verte. Ezt is addig

játszottuk, amíg meg nem untuk.

(Folytatjuk)

Kovács Ilona

helytörténet kutató
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Tihany

A Balatontól három oldalról körülzárt

különleges táj a föld és az ember történetének

nagyszerű dokumentumait őrzi. Az egymást

követő földtörténeti korok eseményeiről vallanak

a félsziget magas partfalának tengeri üledékei, a

fölöttük emelkedő vulkáni kúphegyek, a hajdani

gejzírek megkövesedett lerakódásai, a bazalttufa

sziklák mesteri alakzatai. És az emberi

történelem évezredeiről beszélnek az óvári kora

vaskori sáncok, a csúcshegyi őrtorony

maradványai, az elomlott Árpádkori egyházak

csekélyke romjai.

A félsziget keleti peremén emelkedő szép

formájú Óvár a legépebb és legnagyobb vulkáni

kúp a félszigeten, s egyben évezredeken át az

emberi történelem egyik legnagyszerűbb díszlete

a Dunántúlon. Lapos tetejét – az egykori krátert

– szőlők és gyümölcsösök fedik be, s a nagy

kertséget öt méter magas töltés fogja körül.

Háromezer éves, földből hányt kerítés övezi az

óvári hegytetőt: a Balaton vidék legépebben

maradt földvára.

A kráter peremét magasította fel földsánccal a

vaskor embere. Gerendákból rakott házakban élt

a megerősített telep népe, földet művelt

vaspapucsos faekével, fejlett kerámiaipart űzött,

és kultúrát teremtett az erős sáncmű védelme

alatt. Augusztus és Traianus császár légiói

igázták le végül a harcias és dolgos keltákat. A

földvár helyébe római őrtorony került, s

megépültek az első villák a tó partján. Faragott

kőből és égetett téglából rakott, cseréppel fedett,

falfestményekkel díszített, forrósított levegővel

fűtött kis kastélyok települtek a parkosított

hegyoldalakra. Így lett az aquincumi patríciusok

kedvelt üdülőhelye e táj, mígnem rázúdult a

népvándorlás áradata, s a paradicsomi szépségű

üdülőkertből néhány mozaikpadló töredék,

vízvezetéki csődarab, istenszobor, boroskupa és

szőlőfürttel koszorúzott kőkoporsó maradt.

Az óvári sáncokon túl aztán felépül a magyarok

szállása, a dombtető déli végében pedig

fölmagaslik I. András alapítása, az őstemplom.

1059ben rakatta le az alapjait, de az ő művéből

csak a román altemplom és az első hiteles honi

oklevél, az 58 magyar szót tartalmazó apátsági

alapítólevél éli túl az öldöklő századokat. A

templom és a monostor köré a tatárjárás után

várfal épül. Csak a török 150 évig vívta, de bevenni

nem tudta. Falait három oldalról meredek lejtők

oltalmazták, a félsziget nyaka felől gejzír

lerakódásból épített torony őrizte, és három

sorban fapalánk vette körül. Fellegvára az

ostromok során rommá váló régi templom és a

vele összeépült kolostor volt.

Védte a természet, de védték híres, bajvívó

kapitányai: Gyulaffy László, Takaró Mihály, Pyski

István, Komjáti János, és védte vére bőséges

hullatásával a hű jobbágyi nép és az éhes,

fizetetlen, de mindhalálig kitartó végvári őrség. A

császár töreti le végül az erős bástyákat és

falakat. Lipót robbantatja fel 1702ben a várat,

hogy a kurucok bele ne fészkeljék magukat. Kövei

1719 és 1754 között beépülnek a barokk templom

és az apátság épületébe.

Az I. András 1735ben megtalált koporsójából

előkerült maradványokat Krassó Vilibáld apát a

sekrestye egyik almáriomában helyezteti el.

„…ennek hátulsó részében találtatott meg a

koporsója, melynek fedele is ugyan itt vagyon a

falba, de jól kiállólag, bétsinálva. Ennek a

koporsó fedélnek is a faragása igen együgyű;

semmi sints egyébb rajta, mint egy két ujjnyi

szélességű kereszt, melynek a nyele az egész

fedélen elnyúlik.”

Az 1953. évi régészeti feltárások során kerül a

középhajó tengelyébe, a mai helyére. Az apátság

legnagyobb nevezetessége a könyvtár és az

ásványgyűjtemény.

(Forrás: Antalffy Gyula A reformkor Balatonja)

Csiri
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A templomkert északnyugati részében van a

SZENTHÁROMSÁG SZOBOR. Ezen a helyen

eredetileg egy kereszt állt, Krisztus szoborral.

Kovács István balatonberényi lakos –

végrendeletileg hagyományozott – „egy, a Berény

községben felállítandó keresztre 532 Koronát. Ez

elhelyeztetett az egyházmegyei alapítványi

főpénztárba gyümölcsöztetőleg”.

Ebből az összegből 1905ben egy kőkereszt

épült. Kutasi Imre kőfaragó mester, Keszthely,

Kossuth Lajos utcza 56 sz. alatti lakos kiviteli és

árajánlatából tudjuk, hogy a kereszt egy

„Krisztus szoborral” készülne el.

A továbbiakban írja még: „A legjobb minőségű

keszthelyi terméskőből készülve, díszesen

festve….vasráccsal kerítve 490 Korona.” A fenti

mesternek 1905. augusztus 28án 490 Koronát

ki is fizettek a kőkereszt elkészítéséért. Mi is

tudjuk, hogy a terméskő (főleg szabad ég alatt)

nem bírja az időjárás viszontagságait, azért ez a

A Szentháromságszobor 110 éve kőkereszt – három évtizeddel később – ledőlt.

Ennek szemtanúja volt néhai Özv. Ifi Ferencné

sz.: Böröcz Anna. A templom északi

szomszédságában lakott. Amikor a sertéseket

etette, és éppen a templom felé fordult, vödörrel a

kezében, akkor „hullott (esett) le a Krisztus

szobor”. Annus mesélte el nekem, hogy Varga

Árpád (Laci Árpi akkor még iskolás volt, sajnos

már ő sincs közöttünk) a Böröcz közben lévő

lépcsőn futott fel a templomtérre, és Ő is látván

az eseményt, így kiáltott fel: „Száll alá a

Krisztus!” A feje nem tört össze, felvitték a

templom padlására. Mindez 1936ban volt.

Gosztolya János esperes így írja: „Ekkor egy

jólelkű, – jámbor hívőnk Sárdi Jenő bácsi – aki

egyben a templomatya volt, ennek a helyére

készíttette el a ma is álló, szentháromságot ábrázoló

szobrot.”

Néhai Vörös József plébános – mint a múlt

nagy kutatója –, lehozatta a padlásról az 1978as

építkezések során. Azóta a fájdalmas szobornál

van, először a padszélen volt, ma pedig egy

állványon.

(Az 1922es bérmáláskor a berényi fiatalok egy

csoportja – lóháton – fogadja Dr. Rott Nándor

püspök Urat, melyen jól látszik a kereszt a

Krisztus szoborral.)

Ugyan a Szentháromságot ábrázoló felső rész

jövőre lesz 80 éves, de a magas talapzat, melyen a

feliratok szerepelnek 110 éve ott áll. Ezen

évfordulón gondoljunk mindkettő építtetőre

hálás szeretettel.

Kovács Ilona

helytörténetkutató
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Oroszkő

A pogány Vászoly fiai, két Árpádházi herceg,
apjuk megvakíttatása után Nagy Jaroszláv kijevi
fejedelem udvarában találtak menedéket. Bölcs
Jaroszláv a két ifjú herceget a fiaiként fogadta, s
megpróbálta a keresztény hitnek megnyerni
őket. Levente megmaradt pogánynak, öccse
áttért, s az András nevet vette fel. Jaroszláv
hozzáadta a lányát, Anasztáziát feleségül. Ez idő
alatt Velencés Péter uralkodott Magyarországon.
István király egykori hívei követeket küldtek
Oroszországba, hazahívták a királyi sarjakat.
Levente és András sereget gyűjtött, zsoldosokat
fogadtak, s 1046ban nagy diadallal hazatértek.
Velük jött Anasztázia is, aki királynővé való
koronázása után, behívta az országba a kijevi
bazalita barátokat, s Tihanyban telepítette le
őket.

Az ő hitük szerint, mindent, amit ember épít
föl, elmúlik az emberrel. Ezért nem raktak kőből
házat, hanem a Várhegybe vájtak három emelet
magasságban kolostort. Az alsó szinten tizenkét
cella, a középsőn tíz kicsi és négy nagyobb,
legfelül egy nagy helyiség uralta a teret, a
látócella. Ez a hetedik év végére készült el,
védelmi célokat szolgált. Itt tartották a
fegyvereiket, s az élelmiszereiket. Naponta ötször
gyűltek össze a kápolnában misét hallgatni. Itt
tartották a bűnvalló kapitulumot. Egymás után a
perjel elé léptek, s fennhangon gyóntak. Négyféle
vétséget vallhattak meg: hibázást, vétkezést, bűnt
és nagybűnt. Hibázásnak számított a tréfa, a
nevetés, véteknek a torkosság, az ivóvíz
kiloccsantása. A büntetés bőrszíj, illetve
korbácsütés volt. Amikor Timotheusz fráterre
esett a bűnvallás sora, így szólt: Atyám
vétkeztem. Láttam egy lányt a kolostorban. – Az
ördög incselkedett veled. Keresztet vetettéle rá?
– Nem. Fent a látócellában aludt, és én csak
néztem őt. – felelte lehajtott fejjel. – Kétszer
huszonnégy ostor a bámészkodásért, ugyanennyi
a keresztvetés elmulasztásáért, harmadszor is
ennyi az ördöggel való cimborálásért. – hirdetett
ítéletet a perjel. A másnapi kapitulumon
Timotheusz ismét a perjel elé térdelt. – Megint
láttam a lányt atyám. – Keresztet vetettéle rá? 
Igen. – Imát mondtále rá? – Igen. – Kénbűzt
árasztván megsemmisülte a lány? – Nem atyám.

Ő is keresztet vetett, s velem imádkozott.
Katalinnak hívják, ennyit tudtam meg, nem
értem a nyelvét. – mondta a barát. A perjel
leborult a fráterek elé: Bűnösnek vallom magam
oktalan szigorban, bölcsesség hiányában és a
kishitűség bűnében. Tízszer tíz napi kenyéren és
vízen böjtölök, hogy elnyerjem Timotheusz atya
bocsánatát! Mert hiú vakságomban nem
gondoltam, hogy asszonyi képben nemcsak az
ördög, de az angyal is megjelenhet. A lány nem
más, mint maga Alexandriai Katalin!

Timotheuszt különös tisztelet övezte ezután.
Nem bántotta senki, mégis furcsa türelmetlenség
lett úrrá szelíd természetén. Egy őszi nap a perjel
elé állt: Katalin azt mondja, hogy a tél beállta
előtt el akar menni tőlünk. – Semmit sem
tehetünk ez ellen, fiam. – Atyám, te azt
parancsoltad nekem, tegyem, amit Katalin
mond. Katalin pedig azt akarja, hogy én is
kövessem. Megtanított örülni az életnek!
Pachoniusz atya ekkor döbbent rá, mekkorát
tévedett. Bölcs ember lévén tudta, nemcsak égi
csodák vannak, történnek csodák az emberi
szívek mélyén is, mely felett nem győz se szíj, se
korbács. És tudta azt is, a baj annál nagyobb,
minél többen tudnak róla. Így történt, hogy
hetednap este, két kámzsás alak ereszkedett le a
látócella létráján. A perjel ellátta őket élelemmel,
pénzzel, kísérőlevéllel, a kijevi rendőrfőnök
jóindulatába ajánlotta őket. Mire a Kárpátokba
értek, Katica épp oly szépen megtanulta
Timotheusz nyelvét, ahogy a barát megtanulta az
övét. Elmesélte, hogy ő egy tihanyi halász
gyermeke, aki gyerekkora óta libapásztorkodott
Aszófői Istvánnak. Zsófi asszony folyton szidta,
tépte, ütötte, korbáccsal verte. Kétszer
megszökött már, haza nem mert menni, a
meredek hegyre futott fel. Így került a
látócellába, itt biztosan nem keresik.

Pedig Oroszkőn is keresték, ahogy a Várhegyet
ekkor nevezték lakóikról. A küldönc elmondta a
perjelnek – aki valamit beszélt nyelvünkön ,
hogy egy bűnös leányt keres. Az megsuhintotta a
széke karfáján lógó korbácsot: Mit merészelsz?
Maga a királyné nem tehetsz be ide szent
lábacskája, és te itt mersz buta orroddal
szimatolni bűnös nő után?

Lipták Gábor nyomán
Csiri
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Szigetelő anyagok
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Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
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Színházi előadások a Balaton Színházban
A bérletes előadásokra jegyek korlátozott számban

kaphatók!

Október 21. (szerda) 14.00
Toldi bérlet Ifjúsági bérletes előadás

Október 21. (szerda) 16.15
Bérleten kívüli előadás

Presser GáborSztevanovity DusánHorváth
Péter:

A PADLÁS
musical 2 részben
Pannon Várszínház

„Ez, az immár klasszikussá vált zenés játék
ugyancsak az ifjúság identitásának kérdésével
foglalkozik. A műfaji meghatározás pontos,
hiszen mesés elemek, csodák, időutazások,
szellemek és az ő kedves játékaik kísérik azt a
történetet, melyben mában élő hőseink
ármányok, féltékenységek, kicsinyességek,
gyanúsítgatások, bűnözők, rendőrök,
házmesterek szorításában próbálnak egymásra,
azaz boldogságra találni. Mindezt Horváth Péter
szellemes librettójában, Presser Gábor és Dusán
Sztevanovity szinte kivétel nélkül slágerré vált
dalaival élik meg. A transzcendenciával, a
szellemvilággal, az idő és a tér relativitásával
szembesülő fiatalok – megküzdve a való élet
kisszerűségével is – más minőségű életre
képesek, fel tudják fedezni egymásban és
önmagukban a végtelent, túl tudnak lépni a
hétköznapok sivárságán…”
Főbb szerepekben: Zayzon Csaba, Stefancsik
Annamária, Oravecz Edit, P. Petőcz András,
Koscsisák András…
Rendező: Vándorfi László

Jegyár: 1.800 Ft

HANGVERSENYEK, KONCERTEK
a Balaton Színházban

Október 16. (péntek) 19.00
Balaton Színház, Simándy terem

TRIÓK ZONGORÁVAL
Fellépő művészek:

Lőwenberg Dániel – zongora
Jenna Sherry (USA) – hegedű, brácsa

Varga Viktória – ének
Götz Nándor – klarinét
A belépés díjtalan!

November 8. (vasárnap) 19.00
Balaton Színház színházterem

Budapest Bár
Jegyár: 3.900 Ft

November 9. (hétfő) 19.00
Balaton Színház, színházterem
Felnőtt hangversenybérlet

SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
Műsoron:

Mozart: Harmonie Music a Szöktetés a szerájból
(az opera híres áriáinak átirata fúvós együttesre)

Mozart: Szöktetés a szerájból  Nyitány, opera
keresztmetszet

Karmester: Gulyás Nagy György
Jegyár: 3.400 Ft

November 12. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem

HABANA SOCIAL CLUB KONCERT
A kubai nép kedvenc zenekarának

felejthetetlen előadói estje.
A „Buena Vista”, mint életérzés tovább

folytatódik.
„A HABANA SOCIAL CLUB a kubai és a latin
amerikai sajtó szerint is, méltó utódja a Buena
Vista Social Clubnak, legalább annyi fülbemászó
slágerrel, mint elődje. A magyar koncertturné
alatt, a különleges show nézőiként
megtapasztalhatjuk a kubai életérzést: a
HABANA SOCIAL CLUB dalai mellett számos
latinamerikai világsláger akusztikus átdolgozást
is meghallhatjuk. A zenei utazáson felcsendülnek
a legnagyobb kubai slágerek: Flor palida, Chan –
Chan, Bailando, Vivir Mi Vida, Che
commandante, Guantanamera, Caballo viejo,
Represent Cuba, vagy a Se que te amo, amit
Ricky Martin is feldolgozott.
A koncert minden korosztály számára páratlan
zenei csemege, az autentikus díszlet, a kubai
táncosok, a színes jelmezek, a havannai
hétköznapok hangulatát felidéző vetítés is
felejthetetlenné varázsolják az estét.”

Jegyár:3.900, 4.900 és 5.900 Ft

EGYÉB PROGRAMOK

Október 17. (szombat) 19.00
Balaton Színház

GYENESDIÁS BEMUTATKOZIK
Gyenesdiási amatőr művészeti csoportok

bemutatkozása (néptánc, népdal, Dalárda,
Gyenes Négyes).
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November 12. (csütörtök)
Festetics kastély parkja  Fő tér
SZENT MÁRTON NAPJA

A jótékonyság és az újbor ünnepe.

November 14. (szombat) 9.0013.00
Balaton Színház

BABA ÉS GYERMEKRUHA BÖRZE
Asztalfoglalás: 83/515250

November 16. (hétfő) 19.00
DUMASZÍNHÁZ

Kiss Ádám önálló est.
Jegyár: 3.100 Ft

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ NAP
November 7. (szombat)

Balaton Színház
A belépés díjtalan!

10.0011.00 BartaMolnár Imola:
Jobb agyféltekés rajzolás látásmódváltáshoz
11.0012.00 Gunagriha:
Útmutató a boldogsághoz
12.0013.00 Brazsil Ágnes:
Innováció a zenében, avagy zeneterápiás
lehetőségek a mindennapokban
Előadás és gyakorlati foglalkozás, segít: Dencs
Annamária.
13.0013.30 Ebédszünet
13.3014.30 Kereszty András:
A tudatos párkapcsolatban rejlő kincs
14.3015.00 AVIVA torna Fehér Zsuzsával
15.0016.30 Géczy Gábor:
EGÉSZSÉG (Minden, ami egy embert, egy
családot, egy nemzetet egészségben tart)
16.3017.00 Jógaóra Klenovics Mónival
17.0018.00 Dr. Herczeg Andrea:
Gyógyító szereink (Ismerkedés az új medicina
tanokkal.)

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Támogató: NKA

Október 15. (csütörtök) 17.00
„Nyitott szemmel”

JELENCZKI ISTVÁN: „ÁLDOM A TEREMTŐT”
Portréfilm vetítés és beszélgetés László Gyula

régész professzorról.

Október 19. (hétfő) 17.00
„Nyitott szemmel”

BEVÁNDOROLTATÁS, EGY GLOBÁLIS
GYILKOSSÁGI KÍSÉRLET ANATÓMIÁJA

Előadó: Bogár László

Október 26. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”

EVERGLADES – A VÍZJÁRTA VADON
Filmbemutatóval egybekötött előadás a Föld

egyik legnagyobb vizes élőhelyéről.
Vendég: Török Zoltán rendező

Október 28. (szerda) 18.00
„Nyitott szemmel”

A HÁROM KÁPOLNA
„A földön a sátán uralkodik, de Isten akarata

fölötte van.”
Előadó: Molnár V. József

November 5. (csütörtök) 17.00
„Lélektani esték”

MEGENGEDED MAGADNAK?
Előadó: dr. Domján Mihály

November 6. (péntek) 18.00
„Nyitott szemmel”

MEGSZÁLLÁSTÓL A MEGSZÁLLÁSIG
Előadó: Prof. Szakály Sándor

November 9. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”

BICIKLIVEL A VILÁG KÖRÜL
Egy negyvenezer kilométeres kerékpáros nászút

története.
Előadó: Zárug Zita és Harkányi Árpád

CSALÁDBARÁTKERTBARÁT KÖR
Előadások kertészeti, növénytermesztési

témakörben

Október 16. (péntek) 16.30
CSALÁDI GAZDÁLKODÁS LEHETŐSÉGEI

ÉS ÁRNYOLDALAI ZALÁBAN
Előadó: Fehér Csaba Endre – családi

gazdálkodó, agrármérnök

TÁJAK, KOROK, MÚZEUMOK EGYESÜLET
Kőrösi Csoma Sándor Klubjának előadásai

Október 16. (péntek) 16.00
Mindennapi stressz kezelés

Előadó: Kreilné Szabó Melinda kineziológus

Keszthelyi programok
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November 6. (péntek) 16.00
A balatoni népművészet fontosabb

kérdései
Előadó: Gyanó Szilvia néprajzkutató

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
Az előadások előzetes klubtagsági

regisztrációval látogathatók!

Október 16. (péntek) 15.45
ANTIOXIDÁNSOK SZEREPE AZ

EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉBEN
Előadó: dr. Tornai Attila gyógyszerész

Október 30. (péntek) 15.45
„ÖNGYÓGYÍTÓ EMBEREK”

HITVALLÁSAI
(könyvbemutató vetítéssel, mozgással)

Előadó: Kiss Erzsébet tanár, sportújságíró

November 13. (péntek) 15.45
MINDENNAPI TÁPLÁLÉKKÉNT IS

HASZNÁLHATÓ GYÓGYNÖVÉNYEK
Előadó: dr. Varga László háziorvos

BALATONI KURZUSOK
Házigazda: Somogyi Zoltán Max

gasztroblogger
Belépődíjas rendezvények!

Október 17. (szombat) 16.00
MIXELJÜNK  KOKTÉLBEMUTATÓ

Koktélok, fortélyok, bemutató és kóstolás –
minden, ami koktél!

Vendég: Kiss Antal Európabajnok mixer,
Bacardi világbajnok

November 7. (szombat) 16.00
KÉR EGY FEKETÉT?

Kávébab, pörkölés, ízek és illatok, s a hab a
kávén: a díszítés: baristáink megmutatják, hogy a

kávé több, mint egy szimpla fekete.
Vendégek: Perna Andor és Balogh Éva barista

Kiállítások

Október 20  november 19.
Balaton Színház, Básti terem
MÚLTUNKBAN JÖVŐNK

A 25 éves keszthelyi Közgazdasági
Szakközépiskola kiállítása.

Október 22  november 19.
Balaton Színház, Simándy terem
„TÖRTÉNELMET FESTETT”

Görgényi István † 1973 tatabányai festőművész
művészeti hagyatéka kiállítás.

Őszi szünidei matiné
A belépés díjtalan!

Október 24. (szombat) 16.00
GKMK, nagyterem

Kézműves Játszóház
Vezeti: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

Október 24. (szombat) 17.00
GKMK, nagyterem
APRÓK TÁNCA

Zenél: ReFolk zenekar

Október 24. (szombat) 18.00
GKMK, nagyterem

FELNŐTT TÁNCHÁZ
Zenél: ReFolk zenekar

Október 26. (hétfő) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem

BELLE ÉS SEBASTIEN
Színes, magyarul beszélő családi film

Október 28. (szerda) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem

KALIMPA SZÍNHÁZ:
Az égigérő fa

mesekoncert

Október 30. (péntek) 16.00
GKMK, nagyterem és Muskátli Kávézó

„TÖKJÓ” NAP
Tökfaragás, őszi asztali dísz készítése, tökgurítás,

játszóház…
Vezeti: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

Jegyiroda:
Keszthely, Fő tér 3. Tel.: 83/515232

Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitvatartás:

hétfőcsütörtök: 12.0017.00
péntek: 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával
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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. november 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt lehe
tőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn túl
beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk ga
rantálni, hogy bekerülnek a novemberi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a fen
ti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28. szám
postaládájába kérjük leadni.
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.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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Sütőtökös süti Labdarúgás

Megkezdődött a 2015/16. évi megyei II. osztályú
labdarúgó bajnokság. Hét forduló után felnőtt
csapatunk a nyolcadik, az ifi a kilencedik helyen áll.

Eredmények:

BALATONBERÉNY BUZSÁK
3 – 1 (U19: 10 – 0)

ÖREGLAKBALATONBERÉNY
2 – 3 (U19: 2 – 3)

BALATONBERÉNY SEKÉTHELY
0 – 0 (U19: 0 – 1)

ZAMÁRDI BALATONBERÉNY
3 – 1 (U19: 7 – 0)

BALATONBERÉNY  SZŐLŐSGYÖRÖK
0 – 2 (U19: 114)

BALATONFÖLDVÁR  BALATONBERÉNY
4 – 1 (U19: 2 – 0)

BALATONBERÉNY  BALATONSZENTGYÖRGY
5 – 3 (U19: 2 – 4)

A következő fordulók programja:

Lengyeltóti – Balatonberény (10.11., 15.00 óra)
Balatonberény – Tab (10.18., 14.30 óra)

Balatonszabadi – Balatonberény (10.25., 14.30 óra)
Balatonberény – Balatonszárszó (11.01., 13.30 óra)

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek!

Horváth Péter

Hozzávalók
(6 adag)

45 dkg sütőtök (sült sütőtökből készült tökpüré)
10 dkg vaj
17.5 dkg finomliszt
17 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
2 db tojás
0.5 dl tej
0.5 csomag sütőpor
1 csipet só
0.5 kávéskanál szegfűszeg (őrölt)
1 kk fahéj (őrölt)

Elkészítés

A tököt puhára sütjük, 200 fokon (kb. másfél óra
alatt). Kihűtjük, majd leszedjük a héját, és
villával összenyomkodjuk, vagy összeturmixoljuk
a belsejét.

A vajat a cukrokkal habosra keverjük, majd
hozzáadjuk a tojásokat.

Belekeverjük a sütőtökpürét, a lisztet, a sütőport,
a sót, a fűszereket, és a tejet.

Sütőpapírral bélelt tepsiben, előmelegített
sütőben 200 fokon kb. 35 perc alatt megsütjük.

sütési hőfok: 200°C
sütési mód: hőlégkeveréses
tepsi mérete: 21x21 cm
költség: 500 Ft




