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Negyedik adventi gyertyagyújtás és a falukarácsonyi ünnepség

A negyedik adventi va
sárnapon kissé nyirkos
idő és enyhe ködszitálás
köszöntötte a gyertya
gyújtásra összegyűlt kö
zönséget, ezért Ifi Géza,
nyugalmazott balaton
fenyvesi plébános inkább
úgy döntött, hogy a mű
velődési házban osztja
meg az utolsó alkalomra
jutó adventi gondolatait.

Üzenetében visszautalt
az első adventi vasárna
pon hangsúlyozott össze
tartozás fontosságára, valamint arra, melyek a
karácsony ünneplésének valódi gyökerei: Jézus
születése, a megváltás – az azóta kialakult szoká
sok pedig csupán adalékok.

Kérte, hogy figyeljünk egymásra, szeretteink
re, és biztatta az időseket, egyedül élőket, hogy ne
csüggedjenek el ebben az időszakban sem.

Ezt követően került sor a művelődési ház csa
pata által megrendezett karácsonyi ünnepségre,
melyet a Csicsergő óvoda ünnepi műsora nyitott
meg. A gyerekek bájos előadása nagy tetszést
aratott a szép számmal összegyűlt közönség kö
rében.

Majd Horváth László polgármester szólt az egy
begyűltekhez, és olvasta fel Füller Tímea Szenteste
című novelláját.

Ezután a Balatonberényi Nyugdíjas Egyesület
énekkarának tolmácsolásában régi és mai kará
csonyi dalokból hallhattunk egy szép csokorra
valót.

A Csiribiri gyermekszínjátszókör verses, zenés
összeállítása és Dióspatkó, mákospatkó című jele
nete volt a következő műsorszám, melyben hege
dű, furulya és zongoraszólók is felcsendültek.

A balatonberényi német nemzetiségű polgárok
pedig német és magyar nyelvű karácsonyi dalokat
adtak elő gitárkísérettel.

A hagyományokhoz híven a megunhatatlan
Bábtáncoltató Betlehem zárta a műsort, feleleve
nítve ezt régi szép szokást Balatonberényben,
méltó befejezéseként az ünnepi produkcióknak.

Végül pedig a balatonberényi civil szervezetek
egy kis vendégséggel – teával, forralt borral és
süteménnyel – kedveskedtek a résztvevőknek,
akik mindezeket jóízű beszélgetés keretében fo
gyasztották el.

www.balatonbereny.hu
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HIRDETMÉNY
hulladékszállításhoz szociális

támogatás igényléséről

Közlemény

Országos Egészségügyi Információs
Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
a Betegút Egyesület egészségesek és betegek ré
szére információs központot tesz elérhetővé a
jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meg
gyorsítása érdekében.

Az adatbázisokon kívül személyre szabott ta
nácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szol
gáltatást is ellátunk. Az információs központ
iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben törté
nő eligazodáshoz.

www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám:
708845879
703894178

Értesítem a lakosságot, hogy a 2015. évre

befizetett hulladékszállítási díjhoz szociális

támogatás igényelhető az alábbi feltételek

fennállása esetén:

Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év vo

natkozásában 1 db 110 les gyűjtőedényzet közszol

gáltatási díja 50 %ának megfelelő összegű szociális

támogatásban részesül:

 az a balatonberényi állandó bejelentett lakcímmel

rendelkező,

 életvitelszerűen Balatonberényben élő,

 éves közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett sze

mély, aki befizetési csekken vagy egyéb irattal bizo

nyítja, hogy az adott éves díjat megfizette, és

hátraléka nincs,

 és az ingatlanra magánszállás idegenforgalmi

hasznosítására szóló engedély nincs,

 és családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

120 %át (34.200 Ftot) nem haladja meg.

A kérelmet 2016. február 15. napjáig, az elő

ző évi befizetések igazolásával, és jövedelem

igazolás/igazolások benyújtásával kell

megtenni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás kifizetésére legkésőbb március 1. nap

jáig kerül sor.

A kérelmeket a Közös Önkormányzati Hiva

tal Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Ba

latonberény, Kossuth tér 1.) lehet benyújtani.

Balatonberény, 2016. január 8.

Horváth László sk.

polgármester

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy

január 21én, 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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Döntött a Képviselőtestület
2015.12.16.

Horváth László polgármester
 Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a

Balatonberényért Egyesület Futó Elemér:
Egy élet a KisBalatonért című könyvének kiadá
sához egymillió Ft támogatást nyert az NKAnál.
A képviselőtestület által korábban hozott dönté
se szerint a könyv jogdíját a jogosultak részére
300 e Ft értékben az önkormányzat fizetné ki.
Azonban az egyesület a pályázatban ezen költ
ségelemet is a kiadások sorában szerepeltette,
ezért annak kifizetése így tárgytalan az ön
kormányzat részéről.

 Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a te
lepülés vízpartrehabilitációs szabályozási köve
telményeknek megfelelő szabályozásának
módosítása kapcsán a képviselőtestület részéről a
partnerségi eljárás lezárásáról is szükséges hatá
rozatot hozni, melyről telefonon egyeztetett a me
gyei főépítésszel.

Ezért a következő javaslatot kéri, hogy a bi
zottság támogassa: Balatonberény Község Ön
kormányzat Képviselőtestülete a Helyi
Építészeti Szabályzat módosításával kapcsolato
san a Balaton partvonal vízpartrehabilitációs
szabályozási követelményekkel érintett területé
nek lehatárolásáról és vízpartrehabilitációs ta
nulmánytervének elfogadásáról szóló
1/2005.(I.7.) TNM rendeletnek való megfelelés
céljából 2015. november 11. napjától november
27. napjáig hirdetményt tett közzé a település
honlapján és a hirdetőtáblákon a partnerségi
szabályzatban foglaltak érdekében. Megálla
pítja a képviselőtestület, hogy a partnerségi
egyeztetésbe a Magyar Tenger Vízisport Egyesü
let részéről Zsiborács Zoltán egyesületi titkár
2015. november 17. napján emailben bejelent
kezett, konkrét javaslattal, véleménnyel nem élt.

 Elmondja, hogy november 26án ülésezett a
Marcali Kistérség Többcélú társulása. Az ülés ke
retében módosította a társulási megállapodást, a
SzESzK alapító okiratát, és KEOP pályázat kap
csán hozott határozatot.

 Bejelenti, hogy a mai nap 10 órától mű
ködnek a településen a térfigyelő kame
rák. Egy kamera beüzemelése ezekben az
órákban történik. A sportpálya parkolójában fel
szerelésre került egy web kamera is, amely 5 má
sodpercenként közvetít a Balatonról felvételeket.
A törvény szerint 3 nap eseményeit rögzíti a szer
ver.

 Gazda János képviselő kérdésére elmondja,
hogy a szociális ellátások éves keretösszege ele
gendő az ez évi támogatási igényekhez.

A Képviselőtestület a 2016. évi ülés és
munkatervét elfogadta, az előterjesztés sze
rint azzal a kiegészítéssel, hogy a közmeghall
gatás időpontja: 2016. február 12. péntek 18 óra,
2016. január hónapban a Kft. 2016. évi feladat
tervét és november hónapban a Kft 2017. évi fel
adattervét napirendre tűzi. A bizottsági és
képviselőtestületi ülések kezdő időpontja 16 óra
továbbra is.

A Képviselőtestület a Balatonberény 847/1
hrszú ingatlan esetében az árverésen gyako
rolható elővásárlási jogával nem kíván élni.

A Képviselőtestület a Helyi Értéktár Bizott
ság működéséről adott tájékoztatást elfo
gadja. A képviselőtestület a 2016. évi
költségvetésében keretösszeget biztosít az értéktár
szakmai összeállítása céljára. A képviselőtestület
felkéri a polgármestert, hogy helyi történelem sza
kos szakemberrel az értéktár szakmai összeállítása
és a díjazása tekintetében is egyeztessen.

A Képviselőtestülete azon indítványt, mely sze
rint: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Pol
gármesterének átirata alapján a 2015.
januárnovember hónapok vonatkozásában a bala
tonberényi gyermekek esetében az óvodai étkezés
nélkül fizeti meg a hozzájárulást – nem támogat
ja.

A Képviselőtestület a település turisztikai fej
lesztése, az idegenforgalom növelése érdekében
továbbra is fenntartja 67/2015.(IV.30.) számú
határozatát és Balatonberény  Balatonkeresztúr
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Harmadik adventi gyertyagyújtásDöntött a Képviselőtestület
2015.12.16.

 Balatonmáriafürdő települések közös működési
területét magában foglaló Turisztikai Egyesület
tagja és támogatója kíván lenni. Ennek érdeké
ben az önkormányzat vállalja, hogy az egye
sület működéséhez a bevallott vendégéjszakák
száma alapján 106 Ft/vendégéjszaka támogatást
nyújt évente, vissza nem térítendő támogatás
ként az egyesület részére.

A Képviselőtestület a Balatonberényért Egye
sület részére a Futó Elemér – Egy élet a KisBa
latonért című könyvének sikeres
megjelentetéséhez, a pályázati projekt megvaló
sítása érdekében, a Nemzeti Kulturális Alapnál
nyert 1.000.000 Ft támogatást visszatéríten
dő, kamatmentes támogatásként nyújtja
2016. évi költségvetésében. A támogatás
visszafizetésének határideje az NKAtól történő
megérkezést követő 5 banki napon belül.

A Képviselőtestület az önkormányzat tulajdo
nában levő, de a feladatellátási szerződés kere
tében a Balatonberényi Településüzemeltetési és
Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésé
ben levő lakások esetében ajánlásként a kö
vetkező 2016. január 1. napjától
alkalmazandó bérleti díj módosítást fo
galmazza meg a Kft ügyvezetője részére:

lakások esetében minimum bérleti díj 360
Ft/m2,

garázsok esetében minimum bérleti díj 200
Ft/m2.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgár
mestert, hogy az előterjesztés szerinti megálla
podást a DDRFÜ Nonprofit Kftvel (székhely:
7621 Pécs, Mária u. 3.; képviseli: Dr. Sitányi
László ügyvezető, adószám: 20145103202, to
vábbiakban: Ügynökség), a Terület és település
fejlesztési Operatív Program (TOP) keretében
megjelenő felhívásokra az Önkormányzat ál
tal benyújtani, megvalósítani kívánt egyes
pályázatok, projektek (projekt) vonatko
zásában megkösse.

Horváth László, polgármester

Advent harmadik vasárnapján ismét gyertyát

gyújtottunk a szabadtéri betlehemnél.

A ködös, nyirkos idő sajnos nem kedvezett a

kinti programnak, ennek ellenére lelkes emberek

csapata várta most is a műsort.

A köszöntés után felvezetésként a keszthelyi

Ranolder János Római Katolikus Általános Is

kola tanulóinak énekkara adott elő egy dalt.

Majd a megszokottak szerint Ifi Géza nyugal

mazott balatonfenyvesi plébános lépett a mik

rofonhoz. A János evangéliumából olvasott fel

egy részt, ahol Keresztelő Szent János arról be

szél, hogy nem ő a Krisztus, ő csak vízzel keresz

tel, de aki utána jön, tűzzel és Szentlélekkel fog.

Az atya ezután a Megváltó ma is aktuális és elen

gedhetetlen szerepét hangsúlyozta.

Elmélkedései befejeztével ismét az énekkar kö

vetkezett, tiszta, szívet melengető hangjuk barát

ságosabbá, meghittebbé tette a fázós estét.

A program végén pedig egy kis vendégséggel

egybekötött beszélgetés zárta a sort, ahol a részt

vevők teát, forralt bort, zsíros kenyeret és süte

ményt fogyaszthattak.

A Balatonberényért Egyesület nevében:

Bató Bernadett
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Köszönetnyilvánítás
2015. Mikulás  karácsony

támogatókkal

Karácsony 2015

A község karácsonyi készülődései érintették a
nyugdíjas egyesületet is. Az adventi időszakban a
kórus több alkalommal fellépett. Nagy sikere volt
a templomi szereplésünknek, mely után az espe
res úr nyilvánosan fejezte ki örömét és köszöne
tét. Ezen túlmenően szerepeltek az
önkormányzati parkolónál felállított betlehem
nél, valamint a falu karácsonyán és az idősek
napján is.

A hagyományhoz ragaszkodva az egyesület
megszervezte a saját karácsonyi ünnepségét. Az
ünnepi köszöntő keretében a megemlékező szólt
a karácsony jelentőségéről, mint a szeretet ünne
péről, a magányosok, az elesettek, a kirekesztet
tek helyzetéről, a felebaráti szeretetről. Az
énekkar karácsonyi énekekkel ajándékozta meg a
jelenlevőket.

Ezek után mindenki jó étvággyal fogyasztotta
el a jól sikerült, ízletes önköltséges vacsorát. Ha
sonlóan nagy sikere volt annak a svédasztalnak,
melyre a hölgyek által készített desszertek kerül
tek. Természetesen elfogyott az az itóka is, me
lyet a férfiak hoztak.

A baráti, jó hangulatú beszélgetés során a je
lenlevők kellemes ünnepeket és boldog újévet kí
vántak egymásnak.

Ujj Imre

Óvodánkban a karácsony talán a legszebb ün
nep. Közeledtével, ha a gyermekek szemébe né
zek, látom az izgalommal teli várakozást. Nagyon
jó érzés a kisgyermekek vágyait kitudakolni és iz
gulni azért, hogy megkapják a karácsonyfájuk alá
azt az ajándékot, amit szeretnének. Miközben
óvodánk falain belül lázas ünnepi készülődések
folytak, nem is gondoltuk, hogy ez idő alatt sok
ember szíve fog kitárulkozni felénk, rengeteg fel
ajánlással.

Ezúton szeretném megköszönni az intézmény
egységvezető Ifiné Bodó Erzsébet nevében is a
balatonberényi Csicsergő Óvodások számára ön
zetlenül felajánlott Mikulás csomagokat, adventi
naptárakat, 52.000 Ft készpénzt, a rengeteg sü
teményt, játékokat, gyümölcsöket, tisztálkodási
szereket, mézeskalácsokat, pólókat, kreatív és
dekorációs tárgyakat. Természetesen a játékokat
és többi ajándékot hamar birtokukba vették a
gyerekek. A készpénzből fejlesztő játékokat fo
gunk vásárolni.

Köszönjük szépen az alábbi személyeknek:

Seravin Helga és Adelbert, Lahn Resi és Hel
muth, Gill Marion és Gábor, Schmickler Marita
és Helmuth, Mészáros Jürgen, Sommerfeld Ilse
és Günter, Lechli Ibolya és István, Bach Sieglinde
és Konrad, Hackenberg Gerlinde, Mike János,
Plantek Gisela és László, Balatonberényért Egye
sület, Vöröskereszt helyi szervezete Balatonbe
rény, Pichler Péter, Marika és Péter Dienhard,
Ujj Balázs, Helmuth Lang, Böröcz Csaba, Tóth
Istvánné (Ilus), Kardos Andrea, Szányel Vilmos
né, Balczó Kovács Kinga, Bozsóky Ferenc Balato
ni Vízi Polgárőr Egyesület, Kiss Ferenc
balatonberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület.

B a l a t o n b e r é n y , 2016. január 7.

Szántó Annamária
óvodapedagógus
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Lipták Gábor

Geotermikus energia
hasznosítása

(19121985)
Budapesten járt középiskolába, majd itt végez

te a Közgazdaságtudományi Egyetemet. Dolgozott
adminisztratív munkakörben, a kereskedelemben
és a mezőgazdaságban. Az 50es évek elejétől új
ságíró. Publikált a Pesti Naplóban, a Magyar
Nemzetben, a Népszabadságban. 1957től a
Veszprémi Szemle szerkesztője. Felesége, Piroska
kapta hozományul a balatonfüredi házat, melyben
a nagymama élt. S amiből, Keresztury Dezső
megfogalmazása szerint a magyar irodalom „ren
dező pályaudvara” lett. A kortárs irodalom és mű
vészet minden kiemelkedő személyisége
megfordult házában. Előzetes bejelentés nélkül
vendégül látott mindenkit, biztosította az alkotás
hoz a csendet, a nyugalmat. Csak pár név a ven
déglistáról: Illyés Gyula, Passuth László, Örkény
István, Szabó Lőrinc, Borsos Miklós, Bernáth Au
rél, Makk Károly, Tolnay Klári, Darvas Iván, Lati
novits Zoltán, Ruttkai Éva.

Ezek a barátok alakították meg az ún. ÖLSEG
et, azaz az Öreg Liptákékat Segélyezők Kftjét, és
teljesen felújították a korosodó házaspár ottho
nát. Mindenről pontos leltárt készítettek, így
minden az eredeti helyére került vissza. Az épít
kezés idejére elszállásolták őket.

A házat a család a Magyar Népköztársaság Mű
vészeti Akadémiájára hagyta, a kéziratokat pedig a
Petőfi Múzeumra. (Gyűjteményének jelentős része
innét származik.) Aztán jött a rendszerváltás, el
tűnt a Magyar Népköztársaság és a Művészeti
Alap is. Mire a Magyar Alkotóművész Közalapít
vány kezelésébe került az ingatlan, állaga erősen
leromlott. Majd a Magyar Fordítóház Alapítvány
kapta meg a kezelési jogot. Ők tatarozták, 1998
nyarától fogadja a fordítókat, akik a magyar iro
dalmat fordítják idegen nyelvre. Lipták Gábornak
emlékszobát rendeztek be.

Olvasótábora meglehetősen szűk. Könyveit nem
adták ki újra, antikváriumokban is nehéz hozzájut
ni. A balatonfüredi Panteonban 2001. január 20án
emlékére táblát avattak: „Lipták Gábor… író, a Ba
laton és a Dunántúl mesébe álmodója, aki füredi
házában otthont teremtett kora legnagyobb szelle
meinek.”

Egy épület szerkezeteinek korszerű energetikai
tervezése, vagy utólagos kialakítása lehetővé te
szi a veszteségek minimalizását, a működéshez
szükséges energia csökkentését. A fosszilis ener
giahordozók kimerülése miatt egyre nagyobb
hangsúlyt kap az alternatív energiák kiaknázása,
melyek ugyan jelentősebb beruházást és
hosszabb megtérülési időt jelentenek, mégis
hosszú távon harmonikusan kiegészítik a
„passzív” energiahatékonysági intézkedéseket.

A geotermikus energia fogalma

A „geotermikus” kifejezés egy görög eredetű
szó, melynek jelentése: földi hő. Tágabb értelem
ben a geotermikus energia a Föld belső hőjéből
származó energia. A Föld belsejében keletkező, a
földi hőáramban meghatározott szintig feljutó és
ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódó
termikus energiamennyiség.

Az energia gazdaságos kinyerését az utánpót
lódó víz, az alkalmas víztartó, valamint a geoter
mikus gradiens határozza meg. Geotermikus
gradiens alatt azt értjük, hogy hány °Ckal nő
hőmérséklet a Föld középpontja felé 100 men
ként.

A geotermikus gradiens térbeli eloszlását geo
termikus térképeken ábrázolják. Az eltérés oka
lehet a földkéreg kivékonyodása, közeli vulkáni
tevékenység vagy vízszintes hévízmozgás. A geo
termális energia kinyerése helyileg jelentős és
gazdaságos lehet ott, ahol kedvezőek a földtani
adottságok, viszonylag kis mélységben magas
hőmérséklet és jó vízadó képződmények találha
tók.

A geotermikus energia jelenleg elsősorban he
lyi energiaszükségletek kielégítésében játszik na
gyobb szerepet pl. Izlandon, ÚjZélandon,
Japánban, Kamcsatkán és ÉszakAmerika Nyu
gati területein.

Kortárs írók szerint a Balaton ezüstés arany
hídját ő gyémánthíddá varázsolta, melyen eljut
tatta az olvasókhoz munkáit. Remélem, ezek a
„gyémántszemek” beágyazódtak olvasóim emlé
kezetébe, és az általa összegyűjtött, összerakott
gyémánthíd fennmarad az utókornak.

(Forrás: Radnovics Magdolna: A Liptákház)
Csiri
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Geotermikus energia hasznosítása

A geotermikus energia hasznosításának
története

A geotermikus energiaforrások használata egé
szen a római időkig nyúlik vissza, amikor a ter
málvizet alkalmazták, elsősorban gyógyászati,
háztartási és pihenési célokra. A római fürdővá
rosok a hévízforrásokat csőhálózat segítségével
közvetlenül hasznosították.

A geotermikus energia ismételt felfedezése a
19. században a technika fejlődésével vált lehe
tővé.

1904ben indult meg az elektromos energia
termelése Piero Ginori Conti herceg munkássága
által.

1913ban már 250 kW energiát is elő tudtak
állítani a larderelloi erőműben.

1950es években indult meg a termelés ÚjZé
landon, majd az 1960as években Franciaország
ban, Olaszországban és Izlandon.

Napjainkban a legfőbb, geotermikus energiát
hasznosító nemzetek a Csendesóceáni lemez
szegély mentén csoportosulnak: Japán, a Fülöp
szigetek és Mexikó.

A geotermikus energiában gazdagabb országok
között kell említeni Izlandot és Magyarországot.

Sajnos kishazánkban még nincs kihasználva
ezen adottság.

Varga Zsolt környezetmérnök
Forrás: Egyetemi team munka
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Az utolsó óriás

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor régesré
gen  olyan régi időkben, melyek már csak a me
sék emlékezetében élnek  óriások laktak e
vidéken. Szelíd, jóságos nép volt az óriásoké. Az
erdők mélyébe behúzódva éltek, és nem ártottak
senkinek. Csak akkor váltak félelmetessé, ha fel
bosszantották őket. Ilyenkor hatalmas lábaikkal
ahogy dobbantottak, beszakadt a föld, és forrá
sok fakadtak föl.

Aztán ahogy teltek, múltak az évtizedek, az óri
ások népe ritkulni kezdett. Majd eljött az az idő is,
mikor már csak egy élt itt. Azaz, hogy mégsem
egy, mert vele élt a lánya is. Balatonnak hívták az
utolsó óriást, a lányát pedig Halápnak. Balaton a
rajongásig szerette Halápot, s mindent megadott
neki, amit szemeszája megkívánt. Még mesélni is
megtanult! Elmondta azokat a régesrégi történe
teket, melyeket még ő is a nagyapjától hallott. –
És mi lett ezekkel az óriásokkal édesapám? – kér
dezte Haláp. – Eltűntek, elpusztultak. – felelte
szomorúan Balaton. – És velünk mi lesz édes
apám? Hiszen mi is már csak ketten vagyunk? –
Gyerek vagy még, mit törődsz a jövővel! – för
medt rá az apja. – Hiszen csak tréfáltam. – felel
te megszeppenve a kislány. Pedig dehogy tréfált!
Pici gyermekszíve tele volt keserűséggel. Mikor
egyedül volt, mindig azon búslakodott, hogy neki
egyedül, testvérek, barátok, rokonok nélkül kell
leélnie az életét. Mindig irigykedve figyelte az
embereket. Milyen sokan vannak! Milyen vidá
mak! Irigyelni, nagyon irigyelte őket, de nem ha
ragudott rájuk. Távoli domboldalakban
meghúzódva, óriás fák mögé megbújva, messzi
ről figyelte életüket. Egyszer aztán nem tudott el
lent állni a vágynak! A mezőn egy különösen szép
kislányt látott virágot szedni. Lelopakodott a
völgybe, kezébe vette, simogatni kezdte.

Csilla  mert Csillának hívták a kislányt – elő
ször nagyon megijedt. De mikor látta, hogy az
óriás lány nem bántja, hamar megjött a bátorsá
ga. Így esett, hogy aznap Haláp keszkenőjében
hazavitte Csillát. Ettől a naptól kezdve teljesen
megváltozott az élete. Csilla is megszerette óriás
vendéglátóit. Szívében ott élt ugyan családjának

az emléke, de félig gyermek volt még, s teljesen
elvarázsolta az új világ. Így teltek, múltak a na
pok, hetek, hónapok. Egyszer aztán távoli va
dászkürt hangja verte fel az erdő csendjét. Csilla
teljesen megváltozott. Mérhetetlen honvágy fogta
el a családja, az emberek élete iránt. Hiába kér
lelte Haláp, hiába marasztalta Balaton, Csilla bú
csúzott és menni akart.

Haláp, mikor magára maradt, keserves zoko
gásban tört ki. Most, hogy megtudta, mi a barát
ság, most tudta csak meg igazán, mi az
egyedüllét. Szívét mardosta a keserűség, a fájda
lom, a bánat, az elkeseredettség. Az elkeseredett
ség pedig nagyon rossz tanácsadó! Haláp
felrohant a legmagasabb sziklára, és a mélybe ve
tette magát. A vén Balaton azt hitte, lánya az er
dőben bujdosott el bánatában. Csak másnap
kezdte keresni. Messze nem kellett mennie. A
közeli szikla lábánál holtan találta gyermekét.
Mérhetetlen volt a bánata. Karjaiba vette Haláp
holttestét, s elindult, hogy egy csendes nyugvó
helyet keressen számára. Amerre elhaladt, besza
kadt a föld, s egy hatalmas tómeder keletkezett.
Pillantása egy távoli sziklára esett. Eszébe jutott,
hogy az öregapja azt mesélte róla, a valaha itt
hömpölygő Óperenciástenger sellőinek az oltár
köve volt ez. Elhatározta, ezt állítja lányának örök
emlékül.

Odarohant a sziklához, s rángatni kezdte. A
kőtömb alatt meglazult ugyan a föld, de nem en
gedett. A kétségbeesés megkétszerezte erejét, egy
hatalmasat rántott rajta, a szikla kiszakadt, Bala
ton megtántorodott, s maga alá temette a kőren
geteg. A helyén tátongó üregből pedig zúgva,
sisteregve tört elő a víz. Három nap, három éjjel
folyt megállíthatatlanul. Aztán amilyen gyorsan
fakadt, úgy el is apadt. A hegyekbe menekült em
berek előmerészkedtek búvóhelyeikről, s megle
pődve látták, hogy az egykor homokos
pusztaságú völgyben, most egy nagy kiterjedésű,
csillogó víztükör található. Az itt élt, utolsó óriás
ról Balatonnak nevezték el.

Lipták Gábor nyomán

Csiri
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Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban
A bérletes előadásokra jegyek korlátozott

számban kaphatók!

KEZDÉSI IDŐPONT VÁLTOZÁS!
Február 23. (keddszerda) 19.30!

Felnőtt bérletes előadás
Zilahy Lajos

HALÁLOS TAVASZ
színmű

Városmajori Szabadtéri Színpad
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft

Hangversenyek, KONCERTEK

Január 20. (szerda) 19.00
Filharmónia hangversenybérlet
Balaton Színház, színházterem

VIRTUÓZOK
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. és a
Balaton Színháza közös rendezésű hangversenye.
Magyarország első komolyzenei tehetségkutatójában

felfedezett ifjú zenészek műsora.
Jegyár: 3.400 Ft (nyugdíjas és diák kedvezmény:

10%)

Február 5. (péntek) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

LÁTTAM A HOLDAT ELŐTTEM
Berecz András ének és mesemondó önálló estje

Jegyár: 2.000 Ft
Diákjegy: 1.000 Ft (16 éves korig)

Február 9. (kedd) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Zorán
Közreműködik: Sipeki Zoltán, Gátos Iván, Csányi
István, Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter Barbara

Jegyár: 4.900 Ft

Egyéb rendezvények

Február 6. (szombat) 14.00
Festetics kastély – Sétálóutca  Fő tér

XVI. KESZTHELYI VÁROSI KARNEVÁL
Szervező: Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

Ünnepeink

Január 22. (péntek) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A Pro Cultura Keszthely díj átadása és Ecsedi
Erzsébet színművész irodalmi műsora.

A belépés díjtalan!

VIII. ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
Január 16. (szombat) 10.0018.00

Balaton Színház

Programok:
11.00: Kiállítás megnyitó
IGEN  esküvői fotókiállítás
14.00: Divatbemutató
Bálint Sára divattervező esküvői kollekciójából
15.00: Álomesküvő itthon és külföldön
Esküvőszervezési tanácsok
16.00: Divatbemutató
5let Esküvői Ruhaszalon esküvői kollekciójából
Vendégek:
A kiállítás vezető divattervezője: Bálint Sára
A rendezvény házigazdái: Villányi Eszter,
Fegyverneky Levente
A bemutatók sminkesei: Kiss Szécsényi Anikó,
Temleitner Tímea
A bemutatók fodrászai: Németh Rita, Pasku
Dávid
Kiállítók:
esküvői ruhák, alkalmi ruhák, virág, dekoráció,
fotóvideó, esküvői torták, vendéglátás,
szépségápolás, ékszerek, ajándékötletek,
kiegészítők...

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Január 22. (péntek) 15.45
Természetgyógyász Klub:

2. rész: A gerinc
A gerinc leggyakoribb betegségeinek

felismerése, megelőzése, kezelési
lehetőségek gyakorlati bemutatóval.

Előadó: Máté Zoltán gyógymasszőr
Segítő: Deli Veronika gyógytornász

A belépés előzetes regisztrációhoz kötött!

Január 25. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub:

Vitorlás hajóval az északnyugati átjáróban
Egy 4000 kilométeres családi vitorlás

utazás története.
Vendég: a Balaton család

Január 26. (kedd) 17.00
Lélektani Esték:

Küldetésünk a szeretet
Aktualitások a házasságról és a családról.

Előadó: dr. Bíró László püspök

Január 29. (péntek) 16.30
Családbarát Kertbarát Kör:

Akiskertidíszfák,díszcserjék,rózsákmetszése
Előadó: dr. Baracsi Éva egyetemi docens
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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:
2016. február 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt
lehetőség szerint szíveskedjenek betartani. A ha
táridőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos
nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a februári
számba.

Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a sa
ját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek fel
tüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is
megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.
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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

Megye II. Észak:
Sifter Ádám 2015 gólkirálya

A "félszezonos" játékosokat két gólvágó is
megelőzte.

A lista 2015 legjobb góllövőiről a Megye II.
Északi csoportjában (tavaszi gól+őszi gól)

1. Sifter Ádám (Balatonberény) 23+10=33
2. Nieselberger Ádám (Balatonföldvár) 6+16=22
3. Fazekas András (Somogyvár) 20
4. Páli Norbert (Balatonszentgyörgy) 19
5. Ladiszlai Krisztián (Tab) 19
6. Rosta István (Szőlősgyörök) 8+10=18
7. Pántics Szabolcs (Buzsák) 9+8=17

www.somogyfoci.hu

Január 29. (péntek) 17.00
Nyitott Szemmel:

Európa öngyilkossága
Migrációs kérdések.

Előadó: Tamáska Péter történész, újságíró

CSALÁDI PROGRAMOK

Január 23. (szombat) 16.00
GKMK, nagyterem

CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
Nálatok laknake állatok?

 téli madáretetés
A Magyar Madártani és Természetvédelmi

Egyesület bemutatóval egybekötött előadása.

Január 23. (szombat) 17.00
GKMK, nagyterem
APRÓK TÁNCA

Zenél a ReFolk Zenekar.

Január 23. (szombat) 18.00
GKMK, nagyterem

FELNŐTT TÁNCHÁZ
Zenél a ReFolk Zenekar.

HÁZASSÁG HETE
Február 814.

Balaton Színház

Február 8. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Básti terem

SZÜLŐKLUB
Gondolatok tea mellé

Vezeti: Toplak Mónika fejlesztőpedagógus

Február 11. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház, színházterem

PÁRKAPCSOLAT:
HADSZÍNTÉR VAGY BÉKESZIGET

Előadó: prof. Bagdy Emőke klinikai
szakpszichológus

Jegyár: 2.000 Ft (a jegybevétel teljes összege a
Makovecz templom felépülését szolgálja)




