
BALATONBERÉNY KÖZSÉG HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA
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Október 23ra emlékeztünk

Az ünnepi megemlékezésre október 22én csütör
tök délután került sor 16 órától. A megemlékezés ko
szorúzással kezdődött az emlékműnél, majd 17 órától
szentmisét tartottak az 56os hősök tiszteletére.

A Művelődési Házban 18 órakor vette kezdetét az
ünnepi műsor. A Nyugdíjas Egyesület előadta a Sár
ga Rózsa című dalt és a Honvágydalt.

Utána Horváth Péter alpolgármester úr mondta el
az ünnepi beszédét.

A Dobó István Általános Iskola egy zenés műsorral
készült az 1956os forradalom emlékére. Közremű
ködött a műsorban Orsós Bálint zongorajátékával.

www.balatonbereny.hu

Csíkszentimrén járt küldöttségünk

Testvértelepülésünk meghívásának eleget téve
egy öt fős delegáció utazott ki Erdélybe, hogy
részt vegyen a Szent Imrei forgatagon, aminek
jelszava „kereszténység, család, ifjúság” volt. A
küldöttség tagjai voltak: Mestyán Valéria
címzetes főjegyző asszony, Kovács Ilona (Hugi
néni) helytörténet kutató, Horváth László
polgármester, Horváth Péter alpolgármester,
Varga Zsolt képviselő.

A pénteki napon az ifjúságé volt a főszerep, az
iskola udvarán népi játékokban és vetélkedőkben
mérték össze tudásukat és ügyességüket a
gyermekek.

A fő attrakció természetesen a főzőverseny volt, hiszen az osztályok maguk főzték meg ebédjüket.
Küldöttségünk közben megtekintette az önkormányzati hivatalt, az óvodát és az iskolát. A délutáni
programszünetben meglátogattuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, valamint a Kissomlyóhegy és a
Nagysomlyóhegy között található „nyeregben” a búcsújáró helyet. Estére a csíkszentsimoni Csíki
sörgyárba vittek el minket, ahol a gyártási folyamat bemutatása után sörkóstolón vettünk részt. A
napot vacsorával egybekötött baráti beszélgetés zárta.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Szociális célú tűzifa
igényelhető

A PELSOKOM
Hulladékgazdálkozási Kft. válasza

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a tele
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelő
anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására kiírt pályázat keretében a belügy
miniszter Balatonberény Község Önkormányzata
részére 781.050 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást állapított meg, melyből 41 erdei m3
keménylombos tűzifát lehet vásárolni és a rászo
rulók között kiosztani.

A Képviselőtestület a 2015. október 29i ülés
napján elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról
szóló 10/2015.(X.30.) önkormányzati rendeletét,
melyben meghatározta a jogosultsági feltételeket.
A rendelet a www.balatonbereny.hu honlapon a
rendeletek menüpont alatt, és a nemzeti jogsza
bálytárban (www.njt.hu) érhető el.

Balatonberény Község Önkormányzata Képvi
selőtestületének 10/2015.(X.30.) önkormányzati
rendelete alapján az önkormányzat a rendelke
zésre álló szociális célú tűzifa keretből térítés
mentesen tűzifát biztosít azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Balatonberény köz
ségben bejelentett lakó vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él és a rendeletben meghatáro
zott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult,
a) akinek a családjában az egy főre számított

havi jövedelem az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 200 %át
(57.000 Ftot) nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel ren
delkezik, és erről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e
rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb
2015. november 30. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése ese
tén a kérelem elbírálása során előnyt élvez:

a) az aktív korúak ellátására,
b) az időskorúak járadékára,
c) a települési támogatásra (e támogatásban ré

szesülők közül különösen a lakásfenntartási költ
ségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult
személy, valamint

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz
gatásról szóló törvényben szabályozott halmo
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő

család.
Kivételes méltánylást érdemlő esetben a kép

viselőtestület a rendeletben meghatározott jöve
delemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat
szociális célú tűzifajuttatást.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek kö
zül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek
és háztartások számától – csak egy kérelmező ré
szére állapítható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható tá
mogatás 15 m3 lehet.

A szociális célú tűzifajuttatás igényléséhez
szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonke
resztúri Közös Önkormányzati Hivatalban illetve
a Balatonberényi Kirendeltségén.

Mestyán Valéria Horváth László
címzetes főjegyző polgármester

PELSOKOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 13.
Levélcím: 8693 Lengyeltóti, Pf.: 37.
Tel./fax: 85/530076, 85/530077
email: info@pelsokom.hu, www.pelsokom.hu

Megrendelői elégedettség kérdőív kiér
tékelés

Tisztelt Partnerünk!
Köszönjük, hogy visszaküldték részünkre az

elégedettségi kérdőívet.
Véleményük fontos számunkra, ezért észrevé

teleikre/megjegyzéseikre ezúton válaszolunk:
„Az autókból folyik az összepréselt lé. Egyre

több szemét marad a kukák ürítése után. A kis
utcákban, közökben sokszor nem ürítik ki a ku
kákat.”

Az összepréselt lé és a kukák ürítése közben
kihulló szemét összetakarításához szükséges esz
közökkel gépjárműveink fel vannak szerelve,
azonban  a nyári szezonban keletkező lakossági
hulladék összetételéből fakadóan  a kocsikból
szivárgó lé folyását nem minden esetben tudjuk
megakadályozni. Hatalmas költséggel járna a je
lenlegi gépkocsik javítása, hamarosan viszont a
Társulási Pályázat keretén belül beszerzett új au
tók állnak majd rendelkezésre, így enyhül a fent
említett probléma.

Amennyiben a kis utcákból, közökből szállí
tási panasz érkezik, intézkedünk a pótlásról.

Tisztelettel:
Fodor József ügyvezető

Kiss Zsuzsanna ügyvezető
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Hirdetmény
Az egyenlő bánásmód mindenkit

megillet!

Hirdetmény
Rókák, dolmányos varjak kilövése

Nagyon vártuk, végre megjött...

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.
október 1től 2016. június 30ig a Marcali Járás
ban élő emberek számára 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

Marcali, 2015.11.03.

Dr. Sütő László
Marcali Város Polgármestere,

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke

Marcali Rendőrkapitányság 14040/52512/2015.
szám alatt BALATONBERÉNY belterüle
tén engedélyezte a rókák és dolmányos varjak kilö
vését 2015.november 1. napjától 2016. április
30. napjáig, naponta 024 óráig.

A kilövést végzők: Pető János, Bende
Zsolt hivatásos vadászok és Percz Já
nos sportvadász.

Amennyiben rókát, dolmányos varjút észlelnek
a településen, bejelentésüket a 85/377482 (4
mellék), vagy a bbereny@tonline.hu, fojegy
zo@balatonkeresztur.hu email címre tehetik
meg.
Balatonberény, 2015.november 2.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Balatonberényi Községi Sportegyesület az ön
kormányzat közreműködésével pályázatot nyúj
tott be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó alapszolgál
tatások fejlesztésére kiírt pályázaton mikrobusz
beszerzésre.

Az MVH a támogatási kérelemnek helyt
adott és a sportegyesületet 9.809.480. Ft
támogatásban részesítette. A támogatási
összegből a kiírási feltételeknek megfelelő, a pá
lyázatban előzetesen megjelölt PEUGEOT BO
XER COMBI Prémium 330 L2H2 típusú
mikrobuszt vásároltunk. Vigyázni fogunk rá…

Horváth László
polgármester
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Döntött a Képviselőtestület
2015.10.15.

 Balatonberény Község Önkormányzat Kép
viselőtestülete a Balatonberény községi
utak felújítása (Dózsa György, Horhos, Csu
hadomb) tárgyú beszerzési eljárásban a Reál
Munkagép Kft. 8360 Keszthely BajcsyZs.
u. 43 vállalkozást – 15 358 320 Ft ajánlat
tal nyertesnek hirdettte ki.

 Véghelyi Róbert ügyvezető beszámolt
az üdülési szezonban végzett munkáról:

Hozzászólásában először köszönetet mond a
Kft dolgozóinak és a közmunkában dolgozóknak,
mert nélkülük nem lett volna ilyen eredményes
szezon, és a visszajelzések alapján is rend és tisz
taság a településen.

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a nyá
ri felkészülés feladataival időben elvégeztek, ezt
követően a folyamatos feladatokat látták el: zöld
területek, strand, partszakasz folyamatos kaszálá
sa, hulladékgyűjtés, bel és külterületi utak
javítása. A hegyi utakra 66 m3 meleg aszfaltot
használtak fel, mely 280 m2 felület javítását jelen
tette. Az augusztusi esőzések után az árkok álla
potával kapcsolatosan a hirdetőtáblákon felhívást
is közzé tett, hogy az ingatlantulajdonosok az ár
kok karbantartására fordítsanak nagyobb gondot,
és a kft. részéről is elvégezték a piactér melletti, az
Ady utca végén, a Szabadság utca végén, a Béke
parkban, az OKISZ üdülő nyugati oldalán levő ár
kok metszését, profiligazítását. A téli, tavaszi idő
szakban e munkát folytatják. A nyár folyamán a
művelődési ház és a civilek által szervezett ren
dezvényeknél közreműködtek, háttérmunkálato
kat végeztek.

A strand jó szezont zárt, 71 napot voltak nyit
va, különdíjat is kapott a strand. Az árbevétel
bruttó 17,9 millió Ft volt, nettó értékben 14,1
millió. A költségek mellett 67 millió Ft nyere
séggel zárt a strand. A költségek: hulladékszállí
tás, víz, áramdíj, a vízminőség vizsgálat, a
medencével kapcsolatos kiadások, takarítósze
rek, ásványvíz, karszalagok, rágcsálóirtás, pénz
tárgép karbantartás, 2 fő határozott idejű
munkabére stb.

A szezonban 38 ezer ember vette igénybe a
strandot. A visszajelzések pozitívak voltak a
strand állapota kapcsán, nagy sikert aratott az
animáció és a vízi fitnesz.

A medencével kapcsolatosan elmondja, hogy
nem lehet a nagyobb felújítását tovább halogatni.

A medence aljzata megsüllyedt, a járólap csúszik.
A helyszíni felmérés elkészült az állapotról,
amely milliós nagyságrendű munkákat feltételez.

A kísérleti partszakaszon még mindig voltak la
kókocsik, a tuják alját használják wcnek, és ez fű
nyíráskor nagyon kellemetlen helyzeteket jelent.
Akár a nyár folyamán mobil wck elhelyezése is
szóba jöhet.

Az ifjúsági tábor is jó szezont zárt, 1709 ven
dégéjszakát töltöttek el, a 3,2 millió Ft bruttó ár
bevétel, 1,7 millió Ft nyereséget realizált.

A Képviselőtestület elfogadta a Balatonberé
nyi Nonprofit Kft 2015. évi üdülési szezonban
végzett munkájáról adott tájékoztatást.

 A Képviselőtestület felülvizsgálta a község
honlapjának admin feladatainak ellátására kötött
megbízási szerződést, és 2019. november 30.
napjáig meghosszabbítja a TSR Elektromossági
Szolgáltató Kft. 8649 Balatonberény Kossuth L.
u. 28. szám alatti vállalkozással havi 31.500 Ft +
áfa díjjal, a szerződés egyéb pontjainak változat
lanul hagyásával.

 Balatonberény Község Önkormányzati Kép
viselőtestülete a tulajdonát képező Peugeot
Boxer Minibus 29, ITL 603 forgalmi rendszámú
gépjárművet 2015. november 6án ado
mányként átadja Csíkszentimre Község
Önkormányzata (Románia, Hargita megye,
537271 Csíkszentimre 588.) részére a települések
közötti testvértelepülési együttműködési megál
lapodásban foglaltak és az előterjesztés szerinti
adománymegállapodás keretében.

 A képviselőtestület rendeletet alkotott a
pályázaton nyert szociális célú tűzifa juttatásáról.

 Balatonberény Község Önkormányzat Képvi
selőtestülete, mint a Balatoni Szociális Társulás
tagja, megismerte és megtárgyalta a családsegítés
és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok  2015.
december 31. napját követő  ellátásának felül
vizsgálatáról szóló előterjesztést.

A Képviselőtestület, mint a Balatoni Szociális
Társulás tagja kinyilvánítja azon szándékát,
2016. január 1. napjától a család és gyermekjó
léti szolgáltatás feladatait kivéve, továbbra is a
társulás keretében kívánja ellátni az egyéb
szociális alapfeladatokat, és a tárulás tagja kíván
maradni továbbra is.

Horváth László, polgármester
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"Kirobbanó" siker...

Csíkszentimrén járt
küldöttségünk

(Folytatás a címlapról.)
Szombaton reggel a helyi fúvós zenekar tartott

a faluban „zenés” ébresztőt, jelezvén az aznapi
programok indítását. Az iskola udvara volt ismét
a főszíntér, ahol a helyi minifoci bajnokság is zaj
lott. Alpolgármesterünk, vállalva a nemes felada
tot, az önkormányzat csapatát erősítette, és több
gólt is szerzett. Közben a falu aprajanagyja
egészségállapot felmérést végezhetett, előadást
hallgathatott, valamint a helyi hagyományos
mesterségek valamelyikét próbálhatta ki. Az esti
programban a Falu Szépe szépségversenyé és
show műsoré volt a színpad. A falu lányai bemu
tatkozásai és átöltözései közben Zumba bemuta
tó, a község élsportolójának a díjazása, valamint
humorest rész is gazdagította a rendezvényt. A
zenét pedig az ugyancsak helybéli Erdély hangja
győztese szolgáltatta.

Az egyik ceremóniaszünetben került sor kül
döttségünk ajándékának – a régi önkormányzati
kisbusznak  az átadására, valamint Horváth
László polgármesterünk egy különdíjat is kapott
a testvértelepülési kapcsolatokért végzett mun
kája elismeréseként.

A szépségverseny eredményhirdetése után a de
legációk vacsorázni vonultak, közben a nagyte
remben elkezdődött a bál, amely hajnalig tartott.

Vasárnap a Szent Imre szobrot ünnepélyes kere
tek mellett megkoszorúzták a küldöttségek, majd a
fúvószenekar és a helyi huszárok vezetésével a
templomhoz vonultunk az ünnepi szentmisére. A
18 felszentelt pap és 4 kispap közreműködésével
celebrált szentmisén tették le az egyháztanácsosok
az esküjüket. Az ünnepi ebéd elköltése után nehéz
szívvel, élményekkel és tapasztalatokkal gyarapod
va búcsúztunk házigazdáinktól, akik jókívánságai
kat küldték minden itthoninak.

Varga Zsolt, képviselő

A Balatonberényi Tükörkép ez évi 5. számában
„A nyertes 11” címmel tudósítottam a kistérség
nyugdíjas szervezeteinek Fonyódon megrendezett
találkozójáról. A helyi népdalkörünk produkcióját
a zsűri: „Elismerésre méltó a balatonberényiek
fergeteges somogyi dalcsokra” véleménnyel jutal
mazta. Ezen értékelés alapján vettünk részt októ
ber 17én a Balatonföldváron megrendezett
megyei gálán. Itt adtuk elő fergetegesnek minősí
tett dalcsokrunkat.

Fellépés közben nagy robbanás rázta meg a le
vegőt, melynek okát nem sikerült kideríteni. (El
képzelhető, hogy egy reflektor robbant föl.) A
dalkör tagjai rezzenéstelen arccal folytatták az
előadást. A fegyelmezett viselkedést a közönség
hosszantartó tapssal jutalmazta. Ez a kellemetlen
közjáték sem tudta lerontani szereplésünk színvo
nalát, melyet a megyei elnökség emléklappal is
mert el. Szereplésünk színvonalas és sikeres volt.
A kirobbanó jelzőhöz maga a robbanás „segített
„hozzá.

Ujj Imre

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy
november 19én, csütörtökön,

17.00 órától
a Képviselőtestület fogadóórát tart

a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak
hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
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KöszönetnyilvánításVár a könyvtár

Weöres Sándor: Halottaink

Kedves olvasók és leendő olvasók!

„Mert a könyv sem eszköz a közösség életében,
hanem teremtett érték, kulturális entitás. A
könyvtár pedig olyan ereklyék tára, amelyek
erővel bírnak, amelyek az ősgyökerekig vezetik
vissza az adott közösség létét. Amelyek múltat,
tudást, örökséget, jussot adnak a közösségnek.
Olyan járandóságot, amely minden új közösségi
tagnak, minden éppen ma megszületettnek jár.“

Fehér Miklós

Szeretném tájékoztatni Önöket a könyvtár nyitva
tartásáról szolgáltatásairól.

Balatonberény Könyvtára várja Önöket sok szép
új könyvvel, hiszen itt a tél, a hosszú téli estéken mi
is lehetne jobb, mint beburkolózni egy jó meleg
plédbe, és a meleg szobában olvasgatni. Persze a
barátainkkal találkozni sem utolsó, ehhez remek
alkalmat biztosít a könyvtár. A télen ismét tartunk
alapfokú ingyenes informatika képzést. Erre várjuk
szeretettel az érdeklődőket.

Ha időpontot kell foglalni, hivatalos ügyben el
kelne a segítség, hogy mit mikor és hol lehet elin
tézni, akkor is választhat minket. Szívesen
segítünk, hiszen azért vagyunk. Jelenleg 9 db szá
mítógép várja Önöket. Tudunk nyomtatni és
szkennelni.

Megnézzük, mikor rendel az orvos, vagy éppen
az aktuális menetrendről is tudunk tájékoztatást
adni.

Emellett, természetesen vannak folyóirataink
is, melyek kölcsönözhetők.

Mikor jöhet hozzánk?

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

Unatkozik? Hivatalos ügye van, de segítségre
szorul? Nézzen be hozzánk –és mi segítünk!

Barjákné

A helyi Vöröskereszt Alapszervezet 2015. októ
ber 17én megtartotta első „Oktoberfest” elneve
zésű rendezvényét, mely nagy sikert aratott
vendégeink körében. Nagyon jó hangulatú, szép
este volt.

A saját készítésű finom süteményeket vendége
ink részére Bognár Mária, Dornerné Kiss Mária,
Megyeri Gyuláné, Móricz Jánosné és Percz János
né ajánlotta fel.

A bál jótékonysági céllal került megrendezésre,
hisz a bevétel az „Idősek Napjának” megrendezé
sére, a nagycsaládosok és rászorultak megsegíté
sére kerül felhasználásra.

Köszönetet mondunk a falunkban élő vállalko
zóknak, magánszemélyeknek akik a tombolatár
gyakat biztosították részünkre:

Bató Elemérnének, Dorner Lászlónak és felesé
gének, Gerlinde Hackenbergnek, Gazda Jánosnak
és feleségének, Hegyi Katalinnak és Tombor Nor
bertnek, Helga és Adalbert Serafinnak, Horváth
Péternek, Király Szabolcsnak, Kiss Ferencnek,
Kovács Nándornénak, Kristófné Ifi Jarmillának,
Mike Jánosnak, Schveigerné Bene Magdolnának,
Szvoboda Tamásnak, Tilesch Józsefnek és felesé
gének, Viszti Laurának, valamint mindazoknak,
akik a támogatói jegyeket megvásárolták, hozzá
járulva az est sikeréhez.

Köszönjük!
Vöröskereszt Vezetősége

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind
elmegyünk

a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,

olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomukba
lép,

végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny

abroncsain,
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán

ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már,
gyerünk,

ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta

körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind

elmegyünk.
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Halottról vagy jót vagy semmit

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

Év elején minden helyi lakosnak, civil szerve
zetnek állampolgári joga, hogy a Balatonberény
Érdemérem adományázására javaslatot tehet az
önkormányzat képviselőtestülete felé. Eme jo
gunkkal élve terjesztettük fel a kitüntetésre néhai
Garai Istvánnét Magdit. Indokaink között
nemcsak az általa vezetett óvoda működése sze
repelt, hanem annak a két civil szervezetnek a
kimagasló munkája is, melyeknek ő állt az élén.

Nem teljes egyetértéssel ugyan, de elfogadta a
testület a javaslatot. Ezután ért bennünket a hi
degzuhany! A faluban elindult támadáshullám
után Garai István úgy döntött, nem veszi át a ki
tüntetést. Életében is sokat szenvedett a felesége
a támadások miatt, halálában nyugodjon béké
ben.

Nyugodj békében, Magdi! Sajnáljuk, hogy meg
zavartuk nyugalmadat, sajnáljuk, hogy vannak,
akik nem ismerik a közmondás igazságtartalmát.
Az elhunyt már nem tud védekezni, ezért mondta
Chilon: Halottakról jót vagy semmit. Minden vá
daskodás ellenére az idő téged igazolt, Magdi! Mi
emlékplakett nélkül is tudjuk, és a szívünkben
őrizzük a közösségért végzett áldozatos munkádat!

„Amíg az imádkozók gyülekeztek, felemleget
ték az elmúlt életyit. De halottrú csak jót! Aki
szívesen pletykálkodott vóna, hogy így – meg
úgy – azt az öregebbek leintették: Ne ítélj, hogy
ne ítéltessél!”
/Pető M.: Rozmaring ága 190/

Balatonberényért Egyesület nevében: Csiri

Nem lehet ma egyedül senki

„Nem lehet ma egyedül senki. Az angyalok vi
gyáznak ránk. A szeretet itt van,
És bekopogtat majd, Neked is a szíved ajtaján.”

Valamikor régen, még a kilencvenes években,
nem volt olyan rendezvény, amin nem telt volna
meg a Művelődési Ház.

A szülők, nagyszülők büszkék voltak a gyerme
kekre. Az unokák és gyermekek kíváncsiak voltak
a mamákra és papákra, a szomszédra az ismerő
sökre. Sajnos ma ez egyre kevésbé jellemző. Az
emberek rohannak, nem figyelnek egymásra.

Nem tudom mi az oka, hogy ennyire bezárkóz
tunk, és érdektelenné váltunk. Talán a rohanó
világ? A pénz kergetése? lehet.

Jön az Advent, a szeretet, a megbocsájtás, meg
békélés ünnepe! Régi karácsonyok bukkannak fel
emlékeimben. A nagymamámmal kalácsot sütöt
tünk, és vártuk a rég nem látott rokonainkat, is
merőseinket. Összejártak a családok,
meglátogatták egymást a rokonok, akik a min
dennapi élet forgatagába messze kerültek egy
mástól. Hol van már ez az idő?

Mi is lehetne fontosabb, mint az, hogy figyel
jünk egymásra. Az elesettekre, az egyedül élőkre,
a rokonainkra. Jó lenne, ha látnánk, nem az
ajándék nagysága a fontos, hanem a gesztus, az,
hogy megfogjuk egymás kezét. A legszebb aján
dék a szeretet, ami ha átölel, melegség járja át a
szíveket.

Ilyenkor nemcsak a lakást kellene ünnepi dísz
be öltöztetni, hanem a szívünket is.

Gyertyát gyújtok, és lesz egy jó szavam min
denkihez!  és elmegyek a műsorokra, mert kí
váncsi vagyok a rég nem látott barátokra, és ott
leszek a templomban is, hogy megbékélhessek
magammal és a világgal.

Én így fogom ünnepelni a karácsonyt szívem
ben, és iparkodom, hogy egész esztendőben ve
lem maradhasson!

Barjákné
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Tisztelt Berényiek!

A 2015. 0910i Balatonberényi Tükörkép 7.
oldalán megjelent felhívásra reagálva – ahol meg
lettünk szólítva –, bemutatom a családom. 2011.
06. 20án költöztünk e faluba. Nyugdíjasok va
gyunk, férjem a bányaüzemtől, én az önkor
mányzattól mentem nyugdíjba. A 27es út
mentén található Miskolctól kb. 20 kmre fekvő
Edelény az én szülővárosom.

Páromat a horgászat, a foci érdekli. 196573
között az Edelényi Bányász SE meghatározó, 10
es mezben focizó játékosa volt. Pályafutását sú
lyos sportsérülése törte ketté. Engem az olvasás,
a történelem, a régészet és a foci érdekel.

Kettő kétdiplomás gyermekünk van, fiunk
velünk él, egy somogyi kis falu tanítója, lá
nyunk Budapesten él, az Emberi Erőforrás Tá
mogatáskezelő Monitoring és Elemző
referense.

Unokáink: Fiunk fia az ELTE Társadalomtu
dományi Karának harmadéves hallgatója, nem
zetközi kapcsolatokat tanul, két nyelvvizsgával
rendelkezik. Lányunk lánya 0. évét kezdte egy
budai 5 osztályos gimnáziumban.

Hogy miért költöztünk? Gyermekeink, unoká
ink Budapesten éltek, dolgoztak, tanultak. Köze
lebb szerettünk volna lenni hozzájuk, de családi
házat Pesten nem tudtunk vásárolni, így kerül
tünk ide. 2010 nyarán egy óriási árvizet éltünk
át, másfél méteres víz állt az otthonunkban 3 hé
ten keresztül, ezt mégegyszer nem szerettük vol
na átélni.

Tudom, hogy mindannyian megszülettünk va
lahová, vagy ott éljük le az életünket, vagy má
sutt. Azt is tudom, hogy nem érdem az – hiszen
nem tettünk érte semmit –, hogy a világ melyik
részébe születünk.

Itt kellett azzal szembesülni, hogy „gyüttment”
lettem, lettünk!

Vigasztal az, hogy a kimondott szó magát az
embert minősíti. Ekként is kezelem ezt, s most
beszélek róla utoljára.

Tudom, ezzel minősíteni, leértékelni, megaláz

ni, diszkriminálni akarnak. Azon is elgondolkod
tam, ha megalapítanánk a Gyüttmentek Egyesü
letét, lehet, hogy többen lennénk, mint az
őslakosok! Azt is szeretném tudni, hogy a külföldi
állampolgárokat is besoroltáke? Akik családi há
zakat építettek, s alkalmi munkákat adnak az „ős
lakosoknak”. Jut eszembe, nagyon érdekel, hogy
milyen előnyökkel jár „őslakosnak” lenni? Kutya
bőrt kapnak születésükkor? Nemesi címet? Tel
ket? Diplomát? Adómentességet?
Díszpolgárságot? Friss kenyeret a boltban? Én is
büszke vagyok és leszek halálomig a szülőváro
somra, ahol megtalálható Magyarország legszebb
barokk kastélya. Olyannyira szeretem szülőváro
somat  annak ellenére, hogy elköltöztem , hogy
örök álmomat, álmunkat ott fogjuk tölteni, ha el
jön az idő.

Mert én tudom, hogy arasznyi időre jöttünk
csupán e földre, s távozunk hamar, bérelt szállá
sunk ez, s csak ideigóráig a miénk. Én ennek tu
datában élek, mindenek előtt szem előtt tartva:
„Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem,
születéstől halálig tartó emberségben…”/Kalász
László/

Elmondhatom, hogy van néhány család, akik
megismertek, befogadtak, segítik és könnyítik az
életünket. Sikerült barátnőt is találnom, aki
megért és vigasztal, mert sorstársam, több évti
zede a „gyüttment” státuszt viseli megadóan. Re
mélem, eljön az idő, amikor én is legyintek ezen
az értelmetlen gyűlölködésen!

Felfedtem érzéseimet, megélt megaláztatáso
mat, álarc nélkül állok az ismeretlen emberek elé,
így sebezhetővé válok! Vállalom.

Korunknál fogva szorongva, félve, de tele re
ménnyel költöztünk ide, de amivel szembesül
tünk, az mellbevágott, de ez még nem minden.

Köszönöm az időt, melyet írásom elolvasásával
rám szántak. Diszkriminációmentes szép jövőt
kívánok mindenkinek és jó egészséget!

Bódvai Mihályné
Bajcsy Zs. u. 1.
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Kedves Fiam!

Ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes
kérlek, és mindenekelőtt próbálj megérteni en
gem.

Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkolj le
azzal, hogy „ezt már ezerszer elmondtad”, csak
hallgass meg kérlek.

Emlékezz majd, hogy kislány korodban hány
szor meséltem neked estérőlestére ugyanazt a
történetet, amíg elaludtál.

Ha majd nem akarok megfürödni, ne szégye
níts meg, ne veszekedj velem, hanem jusson
eszedbe, hányszor kergettelek különböző ígére
tekkel az esti fürdőzés előtt.

Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új
dolgok előtt, hagyj időt tanulnom és ne mutasd,
hogy reménytelen eset vagyok.

Emlékezz rá, kedvesem, hogy mennyi mindenre
tanítottalak meg kiskorodban: szépen enni, egyedül
felöltözni és megfésülködni, felvenni a kesztyűt az
élet kihívásaival szemben.

Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy
beléd kapaszkodjam, ahogy én is segítettem ne
ked az első lépéseknél.

Ha beszélgetés közben elejtem a szavak fona
lát, ne követeld, hogy hajoljak le érte, csak hall
gass meg.

Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne
hagyj magamra azért, mert szomorúnak vagy te
hetetlennek érzed magad. Segíts az út végére ér
ni! Én pedig egy cinkos mosollyal megköszönöm
neked, hogy együtt töltöttük ezt az időt: az élet
ajándékát!

Ismeretlen szerző nyomán: Vera néni

Kisbuszt kapott ajándékba
Csíkszentimre

Változatos programok közül válogathattak azok,
akik részt vettek a csíkszentimrei falunapokon. Az
ötnapos programsorozat a Szent Imreszobor ko
szorúzásával zárult, az eseményen a testvértelepü
lések képviselői is megjelentek. Az egyik ilyen
település, Balatonberény kisbuszt ajándékozott a
faluközösségnek. Csíkszentimre önkormányzata ti
zenegyedik alkalommal szervezte meg a Csíkszent
imrei Sokadalom  Szent Imre Falunapokat.

Az ötnapos rendezvény szerdán kezdődött Ma
calik Ernő nyugalmazott biológus Gyógynövények
és fűszerek Székelyföldön című előadásával. Csü
törtökön a helyi fiatal fotós, Gecse Noémi kiállítá
sát nyitották meg a kultúrotthonban. A mintegy
60 fénykép  portrék, makrók, eseményfotók, táj
képek  a helyiek életét örökítette meg.

Pénteken iskolanapot tartottak, amely népi já
tékokat, sporttevékenységeket és közös főzést fog
lalt magában.

Szombaton zenés, lovas felvonulással ébresztet
ték a falut, majd gyermekhokibajnokságot, a jég
korong történetéről szóló kiállítást szerveztek,
ugyanakkor Szénégető István családpasztorációs
lelkész tartott előadást. A hagyományokhoz híven a
Falu szépe szépségverseny is része volt a program
nak. A szombat humoros előadással és koncerttel
zárult.

Vasárnap koszorúkat helyeztek el a Szent Imre
szobornál a helyi Zöld Fák fúvószenekar produkci
ója kíséretében. „Szent István mellett, aki megte
remtette a hazát, megtanította, mit jelent
magyarnak lenni, ott állt a fia, Szent Imre herceg,
aki azt mondta, hitünket meg kell tartani. A mai
prédikációban hallhatjuk: magyarság annyi, mint
kereszténység, Szent Imre azt mondta: keresz
ténység annyi, mint felelősség, elhivatás, alázat"
 hangzott el a koszorúzást felvezető beszédben.
Ezt követően Kencse Előd polgármester, Pál Ist
ván helyi tanácsos, Korodi Attila képviselő és
Tánczos Barna szenátor, Hargita Megye Taná
csának képviseletében Kozma István, az Arany
János Általános Iskola, a helyi tűzoltóság és a
testvértelepülések képviselői is elhelyezték ko

szorúikat.
„Immár 11. alkalommal szerveztük meg a falu

napokat, ez egyben testvértelepüléstalálkozó is.
A négy település mindegyike képviseltette magát.
Balatonberénytől kaptunk ajándékba egy nyolc
személyes kisbuszt. A járművet majd a közösség
használja. Anélkül, hogy kértük volna, tudták,
hogy erre van szükségünk"  jegyezte meg a pol
gármester, Kencse Előd. (Györffy Ibolya)

Megjelent a Hargita Népe honlapján, 2016. no
vember 9én.
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Akit nem fog a golyó

A somogyi betyárok gyalogszerrel jártak. Ha
kijöttek az erdőkből, felkéredzkedtek egyegy pa
rasztszekérre, vagy megálltak egy úri portánál, s
beüzentek, fogassanak be nekik egy kocsit. A
gazda mindig befogatott. A betyárok elmentek
oda, ahova akartak, majd visszaküldték a fogatot,
mert a betyárbecsület úgy tartotta, amit szép
szóval szereztek, azt nem tartják meg. Ilyen le
gendás alak volt Bogár Pista is. Hathét emberből
állt a bandája. Fegyvertelenül járt, csak vékony
szíjakból font ostorát hordta magával. Ha meg
forgatta feje fölött, biztos volt, hogy a végére kö
tött ólomgolyó ütése halálos lesz. Az a hír járta
róla, hogy nem fogja a golyó. Így is volt. Amíg a
szegények pártján állt, valóban nem fogta a go
lyó.

Bogár Pistáék valahol Tamáspuszta közelében
levő erdőben tanyáztak, ráüzentek az erdőből a
juhászra, küldjön nekik egy jó kövér birkát és két
kenyeret. Az öreg Ivcsik azonnal levágatta a bir
kát, megtoldotta egy meszely túróval, és egy kor
só törkölypálinkával. Aztán elküldte a jelentést a
bárónak, hogy egy birkát elvittek a betyárok. A
legtöbb gazda ilyenkor örült, hogy egy jószággal
megúszta a dolgot, s olybá vette, mintha farkas
vitte volna el az állatot. De Géczi báró vissza
üzent a juhásznak, hogy neki nem a birkák elve
szítése a dolga, hanem a megőrzésük. Ezért a
báró két állatot leszámol az öreg Ivcsik tulajdo
nából, így az három állatot veszített, a báró állo
mánya meg sértetlen maradt. Mikor ez Bogár
Pista fülébe jutott, személyesen kereste fel a ju
hászt. Hat birkát követelt a számadótól, ebből
hármat visszahagyott, hogy kártalanítsa őt, hár
mat meg elvitt, hogy móresre tanítsa a bárót. Ez
zel aztán elkezdődött a végtelen licitálás,
melynek mindenképp szegény Ivcsik látta a ká
rát. Mondani sem kell, a báró sem hagyta magán
száradni a szégyent. Egy tucat birkáját kobozta el
a számadónak, mire a betyár két tucattal felelt. A
számadó juhász, azért számadó, hogy számot
tudjon adni a rábízott a jószágról. A számadónak
mindig szép számú saját állata is van, hogy pó
tolni tudja a kárt, ha az saját hibájából esett. De
annyi birkája a világ legöregebb juhászának se

volt, ami ehhez a párbajhoz elég lett volna. A do
log vége az lett, hogy a báró kihajtatott Tamás
pusztára, és az összes állatot elkobozta. Az öreg
Ivcsik ott maradt az erdőszélen három terelő pu
lijával és két bojtárjával – világ csúfjára – az ál
latai nélkül.

Történt eztán egy augusztusi éjszakán, hogy
egy kődarab repült be a kereki Satzgerkastély
ablakán. A rákötött cédulán ez állt: „Kétszáz kö
vér birka kell a tamási számadónak. Ha maguktól
nem találnak oda, lesz, aki megmutatja nekik az
utat. Bogár Pista” A bárónak tetszett a betyár
merészsége, a követ levelestül becsomagolta és
elküldte a főszolgabírónak. Kedvessy Sándor hat
válogatott pandúrt beszállásolt Sipos Vendelhez,
a kereki kocsmároshoz. Géczy Zoltán összehívta
fegyverbíró kerekieket, kioktatta őket, ha megtá
madnák a kastélyt, veressék félre a harangokat,
és zárt rendben vonuljanak fel a kiszabadításuk
ra. Majd felfegyverezte a cselédjeit, s biztosra
vette a betyárok még Kereki környékére sem me
részkednek. Két hét múlva, egy vasárnap reggel
jelentek meg a község határában. A falu szélén
Pista fényes rézkrajcárt adott az első gyereknek,
hogy szaladjon a plébános úrhoz, veresse félre a
harangokat, mert megjöttek a betyárok. A falusi
ak össze is gyűltek a templomtéren, de vasárnap
lévén fegyver nélkül. A báró feleségét útnak indí
totta a Csicsómajorba, meghagyván bújjon a
birkafürösztő kád alá. A felfegyverzett cselédség
ez idő alatt szétszéledt. Így aztán mikor a hat be
tyár befordult a kastély kapuján, csak a báró állt
a tornácon puskával a kezében. –Adjon isten,
báró úr! – köszönt rá Pista. – Nem kár azért a
golyóért? Láthatja, fegyvertelenek vagyunk. –
Mit akarnak itt? – eresztette le a puskát a báró, s
eszébe jutottak a legendák, miszerint ezt az em
bert nem fogja a golyó. – Semmit. De, ha a báró
úr vendégül látna bennünket, azt megköszön
nénk. – Egy birkát levágatok, de azt a kétszázat
nem adom. – nyújtott kezet Géczy. – Az majd el
válik. – lépett be mosolyogva a betyár. Jóízűen
elfogyasztották az ebédet.  A birkákat, amiket el
akartok lopni, nem adom. – állt fel a báró. – Mi
somogyi betyárok vagyunk.  mondta önérzete
sen Bogár Pista. – Mi nem szoktuk meglopni
vendéglátó gazdáinkat. De, ha a báró úr szépen
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátar

tozója jogait megsértették a pszichiátrián, je

lezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jog

segélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem

ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384

Email: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI

PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "vi

selkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek álla

pota semmit sem változott vagy rosszabbodott

emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól

ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hi

peraktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384

Email: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

megkér rá, akkor szívesen elvisszük őket a szám
adónak. – Ha én megkérlek rá? – képedt el Gé
czy. – Csakis akkor, méghozzá két tanú előtt. –
felelt a betyár. Meg egy levelet is írjon róla, hogy
az öreg Ivcsiket illetik az állatok. – Hát arra
ugyan várhatsz, Bogár Pista! – kacagott a báró. –
Én ráérek várni. – állt fel a betyár is. – Ha nem
veti meg a báró úr a mi egyszerű asztalunkat, va
csorára szívesen vendégül látjuk. – Ki akartok
csalni az erdőbe? – józanodott ki a bárón egy
csapásra. – Nem, csak ide a közelbe, a báró úr
saját birtokára. – Jól van. Nem ijedek meg tőle
tek. – azzal a báró befogatott. A szekér a Csicsó
majorban, a karám előtt állt meg. A felfordított
birkafürösztő kádon már tálalva volt a vacsora. –
Mondok valamit. – hebegett a báró a kád láttán.
– Vigyék azokat a birkákat! – Miféle birkákat? –
kérdezte egy ártatlan hang. – Azt a bizonyos két
száz birkát! – Hová vigyük őket?  Az öreg Ivcsik
nek! – Nagyon szívesen megtennénk, de mindjárt
sötét lesz. Nem vághatunk neki az éjszakának
kétszáz állattal. Csak vágjanak neki! Adok segít
séget! – mondta a báró dühtől remegő hangon. –
Nagyon szépen megkérem magukat, induljanak
azonnal! Mikor a kolompszó elhalkult a báró ki
húzta feleségét, született Satzger Saroltát a kád
alól, aki nem volt se élő, se holt. Így történt, hogy
a Csicsómajorból kétszáz kövér birka visszake
rült a tamáspusztai számadóhoz hat betyár és a
báró juhászai által.

Lipták Gábor nyomán
Csiri

A képet beküldte:
Györei József
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A különböző nyílászárók
alkalmazási területei, előnyök,

hátrányok

A nyílászáró szerkezetek minőségét az alábbi
tulajdonságok határozzák meg:

 hőszigetelő képesség,
 léghanggátlás,
 légzárás,
 vízzárás,
 szélállóság,
 szoláris hőnyereség.
Hőszigetelés és hanggátlás szempontjából a

korszerű fa és műanyag ablakok között lényeges
minőségi különbség nem mutatható ki. Megha
tározó a nyílászáró szerkezetek beépítési módja,
a tok és a falszerkezet közötti hézag hő és hang
szigetelés szempontjából is megfelelő kitöltése,
tömítése és lezárása.

A hagyományos keretszerkezetek (tok és szárny
szerkezetek) hőszigetelő képessége a szokásos vas
tagságok (6468 mm) mellett 1,61,7 W/m2K között
mozog. Javulás érhető el a szendvicsszerkezetű (kí
vül fa, belül poliuretánhab) profilok, sajtolt alumíni
um fegyverzetek alkalmazásával a szerkezetek külső
oldalán, valamint műanyag keretszerkezetek esetén
a légkamrák számának növelésével.

5, 6, és 7 kamrás nyílászáró profilok

Az üvegezés hőszigetelő képessége a levegőnél
könnyebb gáztöltésekkel (argon, kripton), a belső
üvegrétegre felhordott hővisszaverő bevonatok
kal és az üvegrétegek távolságának növelésével
javítható. Hőszigetelt üvegezés esetén a nyílászá
rók hőátbocsátási tényezőjének értéke az egyré
tegű üvegénél 24szer jobb, akár 1,31,1 W/m2K
is lehet. A hangszigetelő képességet az üveg fajla
gos tömege, a külső üvegtábla vastagsága, az
üvegek közötti távolság és a kitöltő anyag (levegő
vagy gáz) befolyásolják. A léghanggátlást decibel
ben mérjük és az üvegezéseket ez alapján osztá
lyozzuk. A Magyarországon forgalmazott típusok
általában 3as, 4es osztályba tartoznak. Átlagos
hanggátlásuk 3238 dB. Természetesen léteznek
ennél nagyobb hanggátlású ablakok is (3942 dB)
ezek azonban kevésbé elterjedtek, főleg speciális
területeken használják ezeket, elsősorban az áruk
miatt.

A korszerű nyílászáró szerkezetek légzárása a
tok és szárnyszerkezetek kéthárom felületen tör
ténő lágy ütköztetése, valamint a több ponton zá
ródó, körbefutó vasalat alkalmazása révén
tökéletes.

A kiváló légzárás veszélyeket is rejt magában,
hiszen a természetes légcserét nem biztosítja. Ma
már fontos szempont a (résszellőzővel) szellőz
tethető ablakok kiválasztása.

A légzárási tulajdonsággal összefügg a vízzáró
képesség: a szerkezetre jutó csapadékvíz biztos
elvezetése (a talprészre felszerelt vízvető révén)
és a szerkezetbe jutó víz kivezetésének biztosítása
(a külső tér felé). A vízzáró képesség függvénye a
szélnyomásnak és az esőintenzitásnak.

Az épületek energiamérlegében az üvegezett
homlokzati nyílászáró szerkezetek szolár hőnye
reségével is számolni lehet, amennyiben a helyi
ségeket határoló szerkezetek tömege ("fajlagos
hőtároló tömeg") alkalmas az üvegezésen bejutó
hőenergia időszakos tárolására és ezzel a fűtési
energiaszükséglet csökkentésére. A könnyűszer
kezetes szerelt válaszfalak és burkolatok esetében
ezt az „előnyt” nem lehet kihasználni.

A már meglévő nyílászárók utólagos szigetelé
sére is számos megoldás létezik (pl. szilikon vagy
fémtömítések), bár ezek hatékonysága elmarad a
gyári szerkezetek alkalmazásától.

Varga Zsolt környezetmérnök

Forrás: Egyetemi team munka
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Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban
A bérletes előadásokra jegyek korlátozott

számban kaphatók!

Felnőtt bérletes előadások
November 24. (kedd) 19.00 Festetics bérlet

November 25. (szerda) 19.00 Simándy bérlet
November 26. (csütörtök) 19.00
Bérleten kívüli ráadás előadás!

Gém György Vándorfi László:
EGY DARABOT A SZÍVEMBŐL

musical
Pannon Várszínház

Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Gyermek bérletes előadások
November 16. (hétfő) 14.00 Vuk bérlet

November 17. (kedd) 10.00 Bambi bérlet
November 17. (kedd) 14.00 Micimackó bérlet
November 18. (szerda) 10.00 PomPom bérlet
November 18. (szerda) 14.00 Dr. Bubó bérlet

Grimm testvérek:
JANCSI ÉS JULISKA

zenés mesejáték
Csiky Gergely Színház

Jegyár: 1.000 Ft

HANGVERSENYEK, KONCERTEK
a Balaton Színházban

November 28. (szombat) 19.00
Balaton Színház

Holddalanap zenekar
A HolddalaNap Zenekar neves muzsikusokból

frissen alakult világzenei formáció.
Támogató: NKA
Jegyár: 1.500 Ft

December 6. (vasárnap) 17.30
Balaton Színház, színházterem

SZENT MIKLÓS NAPI GYERMEKKONCERT
a Brumi Bandi Band együttessel.

A belépés díjtalan!

December 9. (szerda) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Felnőtt hangversenybérlet
SEBESTYÉN MÁRTA

Adventi koncert
Jegyár: 3.400 Ft

December 10. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház Simándy terem

Zolbert
Smooth jazz, funk, soul, instrumental pop…

Zolbert lemezbemutató klubturné.
Támogató: NKA
Jegyár: 1.500 Ft

December 13. (vasárnap) 17.30
Balaton Színház, Simándy terem

AREFOLKZENEKARADVENTIKONCERTJE
A belépés díjtalan!

EGYÉB PROGRAMOK

November 21. (szombat)
Balaton Színház

100 HUNGARIKUM BORMUSTRA
Előadások, borkóstolók, kiállítók, koncert…

December 12. (szombat) 18.00
Balaton Színház, színházterem

EGY RITMUSRA JÁR A SZÍVÜNK
A KisBalaton Néptáncegyüttes 50 éves

jubileumi műsora.
Közreműködik: az Ilosvay Selymes Péter

Néptáncegyüttes Nagyidáról.

NÉPMŰVÉSZET HETE
Támogató: NKA

November 23. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

KATALINNAPI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Balatoni kézművesmesterségek interaktív

kiállítása, műhelyfoglalkozások.

November 26. (csütörtök) 16.0018.00
Balaton Színház, Simándy terem

ZALA MEGYE NÉPSZOKÁSAI
Előadás középiskolások részére

Előadó: Gyanó Szilvia néprajzkutató

November 27. (péntek) 9.0013.00
Balaton Színház

NYITOTT MŰHELY
Műhelyfoglalkozások óvodások részére:

agyagozás, bőrművesség, szövés,
foltvarrás, mézeskalács készítés.

November 27. (péntek) 15.0019.00 és
november 28. (szombat) 9.0013.00

Balaton Színház
VIZUALITÁS ÉS JÁTÉK

Előadások, műhelymunkák Platthy Istvánnal és
Hintalan Lászlóval.

Jelentkezés: 83/515230

November 27. (péntek) 19.00
Goldmark Károly Művelődési Központ

TÁNCHÁZ
Magyar néptánc bemutató és oktatás.

KESZTHELYI ADVENT ÉS KARÁCSONY

November 29. (vasárnap) 15.00
GKMK, nagyterem

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Asztali dísz készítés.
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Keszthelyi programok

November 29. (vasárnap) 17.00
Sétálóutca, Városi Betlehem

ELSŐ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 6. (vasárnap) 16.00
Keszthely, Fő tér

A MIKULÁS SZÁNON/HINTÓN ÉRKEZIK

December 6. (vasárnap) 17.00
Sétálóutca, Városi Betlehem

MÁSODIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 6. (vasárnap) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

ESTHAJNALCSILLAG
A Goldmark Károly Művelődési Központ

kézműves szakköreinek kiállítása.

December 13. (vasárnap) 15.00
GKMK, nagyterem

Luca napi játszóház
Vezeti: Hintalan László János

December 13. (vasárnap) 17.00
Sétálóutca, Városi Betlehem

HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 19. (szombat) 16.00
Balaton Színház, színházterem
ADVENTI GONDOLATOK

Előadó: Prof. Papp Lajos

December 20. (vasárnap) 15.00
GKMK, nagyterem

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács készítés.

December 20. (vasárnap) 17.00
Sétálóutca, Városi Betlehem

NEGYEDIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

December 20. (vasárnap) 17.30
Balaton Színház, színházterem

NAGYIK KARÁCSONYA

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

November 27. (péntek) 18.00
„Nyitott szemmel”

MAGYAR KLASSZIKUSOK ÚJ
KÖNTÖSBEN: TAMÁSI ÁRON

Előadó: Takaró Mihály

November 30. (hétfő) 18.00
„Világjáró Klub”

MADAGASZKÁR, A NYOLCADIK
KONTINENS

Tájak, kultúrák és a vadvilág lenyűgöző

változatossága egy szigeten.
Előadó: Szilassi Ildikó Hermina antropológus,

Afrika–kutató

December 10. (csütörtök) 18.00
„Nyitott szemmel”

LUCASZÉKFÉNYSZÉK
A Lucaszéktől az isis élettörvényig.

 vetített képes előadás 
Előadó: Hintalan László János

December 15. (kedd) 17.30
„Hozz egy verset”

Kötetlen beszélgetés és közös versolvasás
Mészáros Ferenc költővel

„VALAHOL EGY ÉGI ÁGYON…”
Karácsony líraisága.

December 16. (szerda) 17.00
„Lélektani esték”

KAPCSOLÓDÁSRA VAGYUNK TEREMTVE
Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita

CSALÁDBARÁTKERTBARÁT KÖR
Előadások kertészeti, növénytermesztési

témakörben

November 27. (péntek) 16.30
MINDENT A MEGPORZÓKÉRT! A
MAGYARORSZÁGI ORCHIDEÁK

CSÁBÍTÁSI TRÜKKJE
Előadó: dr. Bódis Judit egyetemi docens (PE GK)

December 18. (péntek) 16.30
BOR ÉS SZERELEM

Előadó: dr. Brazsil József egyetemi docens
(Pannon Egyetem, Georgikon Kar)

TÁJAK, KOROK, MÚZEUMOK EGYESÜLET
Kőrösi Csoma Sándor Klubjának előadásai

November 20. (péntek) 17.00
ZENÉS UTAZÁS A FESTETICS GYÖRGY

ZENEISKOLA TANÁRAIVAL
Előadó: MiklósDienes András karnagy

December 4. (péntek) 16.00
KESZTHELY HÍRES HÖLGYEI

Előadó: dr. Cséby Géza irodalomtörténész

BABAVÁRÓ KLUB

November 18. (szerda) 16.00
AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS – MIÉRT JÓ

SZOPTATNI?
Előnyök, nehézségek, az elválasztás

kezdete, módja.

December 9. (szerda) 16.00
Keszthely, Városi Kórház

SZÜLŐSZOBA LÁTOGATÁS
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Labdarúgás

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

Keszthelyi programok

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
Az előadások előzetes klubtagsági regisztrációval

látogathatók!

November 27. (péntek) 15.45
REUMA ELLEN A TERMÉSZET EREJÉVEL

Előadó: Wágenhoferné Pohl Magdolna
természetgyógyász  fitoterapeuta

December 11. (péntek) 15.45
BETEGSÉGEK GYÓGYÍTÁSA A BOLOTOV

– FÉLE ENZIMTERÁPIÁVAL
Előadó: Kovács József természetgyógyász,

szakkönyvíró

BALATONI KURZUSOK
Házigazda: Somogyi Zoltán Max gasztroblogger

Belépődíjas rendezvények!

November 28. (szombat) 16.00
BONBON KURZUS GESZTENYÉVEL ÉS

MAXSZAL
Mert szeretem a kereket, a szögletest, a hosszút,

a rövidet, az édeset, a keserűt, az ideit, s a
tavalyit: minden, ami csokoládé: készítsünk

bonbonokat.

December 11. (péntek) 16.00
ÜNNEPI ÍZEK – MI KERÜLJÖN A

KARÁCSONYI ASZTALRA?
Főzés Somogyi Zoltán Max gasztrobloggerel.

CSALÁDI PROGRAMOK
A rendezvényekre a belépés díjtalan!

MártonNapi matiné

November 21. (szombat) 16.00
GKMK, nagyterem

MÁRTONNAPI JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

November 21. (szombat) 17.00
GKMK, nagyterem
APRÓK TÁNCA

Zenél: ReFolk zenekar

November 21. (szombat) 18.00
GKMK, nagyterem

FELNŐTT TÁNCHÁZ
Zenél: ReFolk zenekar

Egy fordulóval az őszi szezon befejezése előtt

felnőtt csapatunk a hatodik, az ifi a kilencedik

helyen áll.

Eredmények:

Lengyeltóti – Balatonberény 1:2 (U19: 5:3)

Balatonberény – Tab 2:3 (U19: 2:1)

Balatonszabadi – Balatonberény 4:3 (U19: 5:2)

Balatonberény – Balatonszárszó 4:0 (U19: 1:2)

Andocs – Balatonberény 1:1 (U19: 3:0)

Az utolsó őszi forduló programja:

Balatonberény – Balatonszemes

sportpálya, 11.15., vasárnap, 13.00 óra

(U19: 11.00 óra)

Az ifjúsági mérkőzés két órával a felnőtt

összecsapás előtt kezdődik!

Horváth Péter




