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Te szedd!

2016.április 30án találkoztunk a Polgár
mesteri Hivatal előtt. Szép napsütéses időben
41en jöttünk össze.

A falu belterületein kívül a Dörcön, a Csi
csergőn, a kerékpárút mentén, a hegykapunál
és a kísérleti partszakaszon gyűjtöttük össze a
szemetet.

62 zsák telt meg.

Ami problémát jelentett:
Ilyenkor már nagy az aljnövényzet, nehéz

összeszedni a szemetet. Az időpont késői.
A ballagások miatt többen nem tudtak részt

venni a takarításon.
Erősebb zsákokra, és kesztyűkre lenne

szükség. Hová szállítsuk a veszélyes hulladé
kot: festékes , és olajos kannák, gumi, kábel,
műanyag, számítógép, TV stb. Mert az erdő
ben és a parton nem maradhat.

A csoportok jó hangulatban dolgoztak. A fi
atalok környezetmegóvásra nevelésében fon
tos szerepet tölt be az akció.

A szemétszedés után a Nyugdíjas Egyesület
és a Művelődési Ház ebéddel várta a résztve
vőket.

Barjákné Martin Judit
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Hirdetmény A vadkárral kapcsolatos
egyezségkötés a Hubertus Bt.

vadászterületén

Körzeti megbízott rendőr
fogadóórája

Helyi Építési Szabályzat

Balatonberény Község Önkormányzata meg
kezdi a településre vonatkozó településrendezési
eszközök: Helyi Építési Szabályzat, szerkezeti és
szabályozási terv kidolgozását.

A lakosság, gazdálkodó, civil szervezetek
bejelentkezésüket, javaslataikat

2016. június 6. napjáig
tehetik meg a partnerségi szabályzat szerint.

Balatonberény, 2016. május 5.

Horváth László sk.
polgármester

Gregász Péter r.főtörm.
balatonberényi KMB rendőr

ELÉRHETŐSÉG: 0620/285 7024

Fogadóóra:
Minden hónap utolsó hétfői napján

910 óra között,
Balatonkeresztúr Rendőrőrs
(Balatonkeresztúr Iskola u. 1.)

Elfoglaltság esetén a körzeti megbízottat
helyettesítik.

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy

május 19én, csütörtökön,
18.00 órától

a Képviselőtestület fogadóórát tart
a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak

hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati

Képviselőtestülete

A vadkárral kapcsolatos egyezségkötés a Hu
bertus Agráripari Bt. vadászterületén 2016. már
cius 1től az alábbiak szerint történik:

1. Csak az írásban megtett vadkárbejelentése
ket tudjuk elfogadni. A bejelentését vágy a Hu
bertus Bt., vagy az illetékes önkormányzat
jegyzője felé kell elpostázni, faxolni, vagy email
ben elküldeni.

2. A bejelentést a kár bekövetkeztekor, de 30
napon belül, és legkésőbb tervezett betakarítás
előtt 10 nappal meg kell tenni.

3. A vadkár egyezség megkötése előtt az egyezség
hez csatolni kell a tulajdonviszonyt hitelt érdemlően
igazoló, 30 napnál nem régebbi dokumentum má
solatát (földhasználati bejelentő lap vagy tulajdoni
lap másolatát). (Ptk. szerinti jogosultság igazolása)

4. A törvényi előírásoknak megfelelően a vad
gazdálkodónak és a termelőnek is feladata a
vadkár megelőzése. A vadkárelhárításban mind
két félnek anyagilag (kerítés) és / vagy fizikailag
(riasztás) is részt kell venni. A gazdálkodónak
dokumentumokkal kell igazolni, hogy vadkárel
hárítási kötelezettségének eleget tett.

5. A vadak által okozott (szántóföldi kultúrában,
gyümölcsösben, erdőtelepítésben, stb.) károk ki
vizsgálása a Hubertus Bt. vadászterületein 2016.
évtől minden esetben vadkárbecslő bevo
násával történik a károsult terület nagysá
gától függetlenül. A vadkárbecslőt a Hubertus
Bt. értesíti, a károsulttal való időpont egyeztetést
követően. A vadkárbecslői díj megosztva
(vadgazdálkodó 50%  károsult 50%) kerül
kiszámlázásra. (Lehetőség van a vadkárbecslői
díj oly módon történő fizetésére, hogy a Hubertus
Bt. a gazdálkodóra eső részt a vadkár összegéből
levonja, és a teljes összeget egy összegben utalja a
vadkárszakértő felé, ennek tisztázására a vadkár
becslési jegyzőkönyv kiállításakor kerül sor.)

6. A kárigény nem megfelelő és/vagy késedel
mes bejelentése esetén nem áll módunkban a
keletkezett károk kifizetése. A vadkárbecslésnél a
károsult termék ára a kárbecslés napi tőzsdei ár
folyam szerint kerül meghatározásra.

7. „Zárt kertek” és belterületek esetében gazdálko
dónak tudomásul kell vennie, hogy a vadászati lehe
tőségek nagyon korlátozottak, ezért itt a megelőzésre
kell hangsúlyt fektetni. Ezeknél a területeknél a meg
előző riasztásra és a kerítés építésére kell törekedni.
Hubertus Agráripari Bt, 8713 Kéthely–Sáripuszta
Tel: 85/560900, Fax: 85/460001
Email: hubertus@hubertus.hu

Oliver Hahnenkamm, cégvezető
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Döntött a Képviselőtestület
2016.04.28.

Horváth László polgármester:
A Képviselőtestület részletes, mindenre kiterje

dő beszámolót kapott a rendőrőrs elmúlt évi mun
kájáról. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy
az ülést megelőzően Bene Zsolt, a marcali rendőr
kapitány személyesen is megjelent, akivel a nyári
felkészülésről cseréltek gondolatot, és jelen volt
Hetyei András, a Polgárőr Egyesület elnöke is.

Gregácz Péter főtörzsőrmester:
Gazda János képviselő kérdésére elmondja, hogy

a bűnesetek számának csökkenése elsősorban a
nyári fokozott rendőri jelenlétnek tudható be, to
vábbá több bűnelkövető nincs jelen a településen. A
lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen be
folyásolja a rendőri jelenlét. Horváth Péter alpol
gármesternek a kerékpárosokkal kapcsolatos
szigorú ellenőrzésre vonatkozó felvetésére elmond
ja, hogy minden kerékpáros számára átadnak egy
tájékoztató lapot, amelyben azon szabályok kerül
tek leírásra, amely a napközbeni és a korlátozott lá
tásviszonyok közötti kerékpáros közlekedés
szabályait tartalmazzák. Egyre javuló tendenciát
mutat a kerékpárosok szabálykövetése.

Harangozó Imre törzsőrmester:
A közbiztonság tekintetében a térfigyelő rend

szerek működése is fontos szerepet kapott az el
múlt időszakban, hiszen ezekről a bűnelkövetők
is tudnak. A jó képminőség, a rendszámfelismerő
modul a felderítésekben komoly segítséget jelent
a rendőrség számára.Varga Zsolt János képvise
lőnek a dizájner drogok kapcsán tett felvetésére
elmondja, hogy a jogszabályi változásokkal már
az egyes drogok előállításához szükséges alkotó
elemeket tartalmazó anyagok birtoklása is szigo
rúbb elbírálás alá esik.

 A Képviselőtestület az Alapszolgáltatási Köz
pont, ezen belül a gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat 2015. évi működéséről adott beszámolót
megismerte, azt jónak ítélte és elfogadta.

Petkess Kornélné intézményvezető:
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a beré

nyi idősek klubjából egy dolgozó nyugdíjba vo
nult. Munkakörét a két fő látja el a továbbiakban,
akik előzőleg 6 órás jogviszony helyett most 8
órában ezt a feladatot biztosítják.

Zibák István Józsefné Pénzügyi, Telepü
lésfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegen
forgalmi Bizottság elnöke:

Bizottság értékelése szerint részletes és kimerí

tő az előterjesztés. Köszönet illeti a dolgozókat,
akik a mai nehéz szociális helyzetben élőket segí
tik a településen.

Jeroscsáki Józsefné Szociális, Egészség
ügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság el
nöke:

A bizottság értékelése szerint is részletes és ki
terjedő képet ad a szolgálat működéséről. A bi
zottság megállapította, hogy a társulás
települései közül a legtöbb házi segítségnyújtást
igénybevevő a községben van. A jövőt illetően
fontosnak tartotta kiemelni, hogy az ellátás kere
tében lehetőség lesz pszichológus szakember
igénybevételére is. A szolgálat dolgozói, az ön
kormányzat, és a bizottság között jó az együtt
működés. Az előterjesztést elfogadásra javasolja
a bizottság.

Horváth Péter alpolgármester:
A beszámoló magas színvonalú, és adatai, meg

állapításai a képviselői munkát, gondolkodást se
gítik. Az intézmény működését is magas színvonal
jellemzi.

 A Képviselőtestület megismerte, megtárgyal
ta a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által
végzett belső ellenőrzés 2015. évi éves összefoglaló
jelentésről szóló beszámolót, amit elfogadott.

 A Képviselőtestület a 2015. évi zárszámadást
elfogadta.

Horváth Péter alpolgármester:
Az elmúlt évben nyugodt építkezést folytattak,

amelynek előfeltétele volt a konszolidáció, és a
reformok, amelyeket meghoztak, mint a kft és
közös hivatal létrehozása. Megköszöni az Képvi
selőtestület, a bizottságok tagjainak, hogy az el
múlt évben korrekt és előremutató munkát
tudtak végezni. Remélhetőleg ez az év is sikeres
lesz, amelyben elsődleges szempont a pénzügyi
fegyelem, mert a település sajnos nem felejtheti
el a hét szűk esztendőt sem, amikor komoly
pénzügyi gondokkal küzdöttek. A szigorú gazdál
kodásnak a tárgyiasult eredményei is láthatóak.

Horváth László polgármester:
Megköszöni a képviselőtársaknak az előremu

tató, konstruktív együttműködést.

 A Képviselőtestület jóváhagyta az Önkor
mányzat, a Balatonberényi Településüzemeltetési
és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., és a Ma
gyar Tenger Vízisport Egyesület háromoldalú
megállapodását (300.000 Ft értékű támogatás).
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Döntött a Képviselőtestület
2016.04.28.

 A Képviselőtestület jóváhagyta az Önkor
mányzat és a Balatonberényi Településüzemelte
tési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft közötti
3.175 e Ft összegű telephely átköltöztetési célú,
valamint a 635 e Ft összegű strandi medence fel
újítására vonatkozó támogatási szerződéseket.

Horváth László polgármester:
Véleménye szerint fontos döntés volt, hogy a

fizető strandi telephelyet elköltöztetik, mert az
ott levő munkagépekkel történő mozgás, ezzel
járó zajok jelentősen zavarták a strandolókat. Az
épület jövőben hasznosításáról természetesen a
Képviselőtestület fog dönteni. Bejelenti, hogy a
medence felújítási munkái megkezdődtek.

Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a volt
Erdért terület hasznosítása kapcsán több befek
tetői is jelentkezett. Az ipari park kialakításához
az útszakasz kialakításának első fázisa megtör
tént, a terület az önkormányzat tulajdona. Az út
területre egyelőre a Kft nem tart igényt. Az út te
rület művelésből való kivonásának költsége
mintegy 6,5 millió Ftot jelent. Amennyiben az út
konkrét kialakítására szükség lesz, ezt az összeget
még be kell fizetnie a befektetőnek.

 A Képviselőtestület megismerte és jóváhagy
ta az önkormányzat és a Péberény Kft közötti
megállapodást a Balatonberény, külterület 028.
hrsz. szám alatt kivett telephelyként nyilvántartott
ingatlanhoz csatlakozással megépítendő új bekötő,
közlekedési út megvalósítása kapcsán.

 A Képviselőtestület elfogadta az elkészült te
lepülésfejlesztési koncepció előzetes szövegében
megfogalmazott fejlesztési elveket.

Horváth László polgármester:
Az elmúlt időszakban több pince tulajdonos kér

te, hogy a helyi védettséget vegyék le az épületekről.
Több régi pince romos állapotban van, sokan
hagyták leromlani az épületek állagát, mert nincs
megfelelő anyagi fedezetük a helyreállításra, a ná
dazásra stb., mert a jelenlegi szabályok szerint az
eredeti állapotoknak megfelelően lehet csak vissza
állítani, amennyiben fel kívánják újítani a pincéket.
Meg kell gondolni a helyi védettség mértékét, és a
felújításra lehetőséget kell adni, akár a cserépfe
déssel is, mert ennek költsége jóval olcsóbb a ná
dazással járó munkák költségénél.

Horváth Péter alpolgármester:
A zártkerti régi pincék tekintetében két szán

dék ütközik, tulajdonosi érdek a felújításhoz, és

az önkormányzatnak az épített örökség védelme,
amely jelenleg a szabályok szerint komoly kiadást
jelent. Egy köztes megoldást kell találni, de a cél
az eredeti állapot megőrzése lenne. A hatástanul
mány szerint csökken a szőlőterület, de vélemé
nye szerint ez inkább növekedést mutat az elmúlt
időszakban. Komoly kitörési pont lehet a község
jövőjét illetően a zártkert, ahol a szőlőművelés
még mindig élőmunkát igényel. Ez egyrészt mun
kát ad az embereknek, másrészt a régi pincék
hangulata, építészeti értékei is fontosak, megtar
tandóak. A hatástanulmány és a koncepció egy
magas színvonalú szakmai munka terméke.

 A Képviselő testület a Balatonberény 869/2/A
hrszú, 69/2 hrszú, 869/2/B hrszú ingatlanok ese
tében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával
nem kívánt élni.

Horváth László polgármester:
Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Dó

zsa Gy. u. 61. szám alatti ingatlan adásvételi
szerződését aláírták, az a földhivatalhoz benyúj
tásra került. Gazda János képviselő felvetésére –
mely szerint talán nem körültekintően jártak el
az ingatlan eladása során  elmondja, hogy a va
gyonrendeletben levő érték ezen ingatlan tekin
tetében és az eladási ár között nincs összefüggés.
A vagyonrendelet egy elméleti összeget jelent,
míg az adásvétel ingatlanforgalmi értékbecslés
alapján hozott döntés alapján megállapított vé
telár. A Képviselőtestület döntését körültekintő
en hozta meg. A Petőfi u. 21. szám alatti ingatlant
a tulajdonos idő közben eladta, így további teen
dő az ügyben nincs.

Ismerteti Dr. Piros Attila r. dandártábornok le
velét, melyben megköszönte az önkormányzati tá
mogatását és együttműködését az elmúlt év
tekintetében.

A jegyzői hatáskörben végzett gyámhatósági
ügyek ellenőrzéséről készült Somogy Megyei
Kormányhivatali jegyzőkönyv megállapítását is
merteti, mely szerint átlagon felüli az ügyintézés
a hivatalban.

Tájékoztatatja a Képviselőtestületet, hogy az
orvosi rendelő felújításával kapcsolatos TOP pá
lyázat benyújtásra kerül május 5éig, ezzel kap
csolatosan a Képviselőtestület felhatalmazó
döntését kéri, ugyanígy az óvodaépület tekinteté
ben is, mely szerint a pályázat 39,6 millió Ft tá
mogatásra kerül benyújtásra.

A Kossuth utcai kertaljai út megnyitása kap
csán a kisajátítást helyettesítő szerződések alá
írása és vételárak utalása megtörtént. Azon
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tulajdonosok tekintetében, akik a szerződést nem
írták alá – irreális vételárat kérnek – a kisajátítá
si eljárás megindítására kerül sor.

A Marcaliban tartott menetrendi egyeztetés so
rán a vasúti közlekedés tekintetében a 855. számú
Nagykanizsa  Budapest déli pályaudvarra közle
kedő gyorsvonat berényi megállásának van reális
esélye. Sajnos azt tapasztalta, hogy a menetrend
egyeztetések során elkeserítően közönyösen fo
gadják a települések gondjait, javaslatait.

Tájékoztatja a testületet, hogy a települési hul
ladékszállítást végző PelsoKom átirata szerint
április 20án a díjhátralék összege a településen
2.105.657 Ft.

Ezt követően ismerteti az önkormányzat pénz
ügyi helyzetét, mely szerint a tervezett éves 92.400
e Ft helyi adóbevétel 47,43 %on áll, a község
pénzkészlete 72.697.392 Ft.

Kéri a képviselőtestület támogatását, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégi
uma által kiírt kistelepülések könyvtárainak szak
mai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat
benyújtását támogassa, mely keretében a balaton
berényi községi könyvtár bútorzat beszerzésére
nyújtanak be igényt. A pályázaton maximum 3,5
millió Ft támogatás igényelhető 90%os támoga
tási intenzitással. Az önrészt a közösségi színtér
költségvetésén belül tudja biztosítani az önkor
mányzat, többlettámogatás nélkül.

Horváth Péter alpolgármester:
A településen a tömegközlekedés nehézkes, és

ezt még fokozza majd a vasútvonal felújítása,
mely 23 évig komoly fennakadásokkal fog mű
ködni. Az azonban tény, hogy a vasúti és az autó
busz közlekedés nem összehangolt. A vonatok és
a buszok menetrendje köszönő viszonyban nincs
egymással, amely az utazóknak komoly gondot
jelent. Sok idős ember él Balatonberényben, de
egy gyorsvonat eléréséhez órákra és több átszál
lásra van szükséges. Vagy Balatonszentgyörgy
vagy Balatonmáriafürdő irányába kellene leg
alább összehangolni a közlekedést. A Balaton
parton Berény az egyetlen település, ahol nem
állnak meg a gyorsvonatok. Minden hátrányát
elszenvedi a település a vasútnak, de annak sem
milyen előnyét nem élvezheti.

Az autóbusz közlekedés kapcsán megjegyzi,
hogy miután több gyermek jár már a balatonke
resztúri iskolába, ezért célszerű lenne egy olyan
járat indításának, vagy a településen történő át
haladásának, amely az iskolakezdésre beér Bala
tonkeresztúrra. Véleménye szerint a Volán
rugalmasabb cég, mint a MÁV, ezért velük cél

szerűbb lenne tárgyalni, egyeztetni, hogy a tele
pülés lakosságának tömegközlekedéshez való
hozzáférését biztosítani tudják.

 A Képviselőtestület a lejárt határidejű határo
zatok végrehajtásáról adott jelentést megismerte és
elfogadta. A polgármester két ülés között végzett
munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedések
ről adott beszámolót is elfogadta.

 A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy a TOP4.1.115 „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra
benyújtsa a „Balatonberényi háziorvosi rendelő fej
lesztése” című pályázatot, illetve a foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP1.4.1 című pályázati kiírásra benyújtsa a „Bala
tonberényi óvoda fejlesztése” című pályázatot, illet
ve, hogy az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által
kiírt kistelepülések könyvtárainak szakmai eszköz
fejlesztése, korszerűsítése pályázatot a balatonberé
nyi könyvtár bútorzatának cseréje tárgyában,
melynek önerőrészét a maximális támogatási keret
figyelembevételével 350 e Ft összegben a 2016. évi
költségvetés könyvtári szakfeladatán belül biztosítja.

2016.05.03ai ülés

 A Képviselőtestület a községi utak felújítása
közbeszerzési eljárást  a bíráló bizottság szakvé
leményét és döntési javaslatát figyelembe véve –
eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyerte
sének a ReálMunkagép Kft 8360 Keszthely
BajcsyZs. u. 43. szám alatti ajánlattevőt hirdette
ki nettó 14.828.012 Ft, azaz tizennégymillió
nyolcszázhuszonnyolcezertizenkettő forint
ajánlati árral és 6+6 hó (ajánlati elem +6 hó) jót
állási kötelezettséggel, összesen 1000 ponttal.

 A Balatonberény Községi Önkormányzat meg
kezdte a településre vonatkozó településrendezési
eszközök: Helyi Építési Szabályzat, szerkezeti és
szabályozási terv kidolgozását. A lakosság, gazdál
kodó, civilszervezetek bejelentkezésüket, javaslata
ikat 2016. június 6. napjáig tehetik meg a
partnerségi szabályzat szerint.

 A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy Konzorciumi megállapodást írjon alá a So
mogy Megyei Önkormányzattal a TOP pályázatokra.

Horváth László
polgármester
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Turisztikai Egyesület: várjuk az új
tagok jelentkezését!

Mint arról a Balatonberényi Tükörkép előző

számában is olvashattak, Balatonberénnyel bő

vült a Balatonmáriafürdő  Balatonkeresztúri

Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet,

amely egyesületi formában működik, élén a tag

ság által választott, illetve a támogató önkor

mányzatok által delegált személyekből felépülő

elnökség áll (Ebben pillanatnyilag jómagam kép

viselem Balatonberény Község Önkormányza

tát.).

A szervezet egy főállású turisztikai menedzsert

és egy szintén főállású turisztikai asszisztenst

foglalkoztat, akiknek az immár három községből

álló idegenforgalmi mikrotérség turisztikai vonz

erejének növelése, az idelátogató vendégek in

formációval való ellátása a legfontosabb feladata.

Balatonberény Község Önkormányzata (Balaton

máriafürdőhöz és Balatonkeresztúrhoz hasonló

an) minden esztendőben vendégéjszakánként

106 forinttal támogatja a szervezet tevékenysé

gét, ami 2016ban (a 2013as vendégéjszaka

adatokat bázisnak tekintve) 4,2 millió forint át

adását jelenti. Az egyesület az önkormányzati tá

mogatásokon túl a tagdíjakból és a lehetséges

pályázati forrásokból tartja fenn magát.

A Balatonberényi Tükörkép előző számában

Horváth Anita, az egyesület elnöke már kifejtette,

hogy milyen fejlesztésekre készül a TDM szerve

zet Balatonberényben, ám fontosnak tartom azok

újbóli ismertetését:

Községünkben a nyáron turisztikai információs

iroda nyílik, amely várhatóan egy esztétikus, fából

készült pavilon lesz a Községi Strand főépülete

előtt. Ugyanitt állítja fel az egyesület azt az érintő

képernyős információs táblát (touch info), ame

lyen információhoz juthatnak a községünkbe láto

gatók. A szőlőhegy balatonkeresztúri oldalán lévő

túraútvonalakat még ebben az évben szeretnénk

meghosszabbítani Balatonberényig. A Balaton

máriafürdőn és Balatonkeresztúron már meglévő,

az egyesületi tagok szálláshelyeit, vendéglátóhe

lyeit feltüntető tájékoztató táblák kerülnek kihe

lyezésre Balatonberényben is. Ezen kívül a TDM

szervezet honlapot üzemeltet

(www.csaladibalaton.hu) és kiadványokat szer

keszt.

Az egyesület pályázatot is nyújtott be (GINOP

1.3.415), ennek sikere esetén további fejleszté

seket tervezünk.

Nagyon fontos azonban leszögeznem, hogy a

honlapon, touch info táblákon, kiadványokban és

információs táblákon csak azok a turisztikai sze

replők jelennek majd meg, akik a cikkemhez csa

tolt belépési nyilatkozatot kitöltve és a tagdíjat

megfizetve az egyesület tagjai lesznek.

Tagdíjak (2016):

Magánszálláshely: 5.000 Ft/év

Kereskedelmi szálláshely: 10.000 Ft/év

Vállalkozások: 13.000 Ft/év

Egyéb (pl. egyesület, zenekar stb.) : 10.000 Ft/év

További információ és jelentkezés:

Horváth Anita turisztikai menedzser és elnök

Tel,: 0630/8358856

Email: bmbkte@gmail.com

Bizonyára sokakban felmerült a kérdés, hogy

mi lesz az önálló Balatonberényi Turisztikai Köz

hasznú Egyesülettel. Maga a Balatonberényi Tu

risztikai Egyesület elnöksége kereste meg

Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Turiszti

kai Egyesületét azért, hogy a jövőben szorosabb

ra fűzzük az együttműködést. Ezt Osvald Bálint

elnök Úrral és az elnökség többi tagjával karöltve
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azért tettük, mert mindannyian láttuk, hogy a

rendelkezésre álló forrásokból nem tudunk hiva

tásos, megfelelő szakképesítéssel rendelkező

munkaszervezetet kialakítani. E nélkül viszont a

ránk háruló feladatoknak csak a töredékét tudjuk

elvégezni. Azt is világosan láttuk, hogy Balaton

berény község Önkormányzatára is komoly ter

het róna, ha községünk egyedül alkalmazna

turisztikai szakembereket, alakítana ki irodát,

készíttetne kiadványokat, üzemeltetne turisztikai

honlapot, stb. Csak a bérköltségek jóval megha

ladnák azt az összeget, amit jelenleg átadunk a

közös egyesületnek. Ráadásul településünk nem

rendelkezett annyi vendégéjszakával, amennyi

minimálisan szükséges lett volna egy önálló

TDM szervezetet létrehozásához, így pedig az e

szervezeteknek kiírt pályázatokon sem tudtunk

volna indulni. Ezért jeleztük szomszédainknak

csatlakozási szándékunkat, akik szívesen fogad

tak minket (ezt ezúton is köszönjük).

Az önálló berényi egyesület egyelőre nem szűnt

meg (már csak nyertes Leaderpályázatunk miatt

sem, ami ötéves fenntartási kötelezettséget ró

ránk), ám a tagdíjakat az utolsó közgyűlés jelké

pes összegűre mérsékelte, s minden tagunkat arra

biztatunk, hogy lépjen be BalatonmáriafürdőBa

latonkeresztúr Turisztikai Egyesületébe, amely

hamarosan új névvel és arculattal, s immár Bala

tonberény idegenforgalmi kínálatával kiegészül

ve igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél

többen válasszák nyaralásuk helyszínéül a Dél

nyugatBalaton településeit.

Horváth Péter

alpolgármester

BalatonmáriafürdőBalatonkeresztúr Turisztikai

Egyesülete és a Balatonberényi Turisztikai

Közhasznú Egyesület önkormányzat által

delegált elnökségi tagja

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátarto

zója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze

panaszát az alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogse

gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért

a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala

pítvány

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 sze

reket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota

semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt,

keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jo

gokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tá

jékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás

témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 3426355, 06703305384

Email: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Balaton
déli partján futó, 30as menetrendi számú vas
útvonal SzántódKőröshegy  Balatonszentgyörgy
közötti szakaszának átépítésére irányuló beruhá
zás megkezdődött. A beruházás a 345/2012 (XII.
6.) Kormány rendelet által nevesített, nemzet
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, Eu
rópai Uniós társfinanszírozással megvalósuló
projekt.

A beruházás keretében a teljes meglévő vasúti
pálya újjáépül, Balatonszemes  Balatonlellefel
ső térségében új második vágányú szakasz léte
sül.

A tárgyi beruházás megvalósításának fontosabb
engedélyei:

 15525/2013 sz. környezetvédelmi engedély,
Középdunántúli Környezetvédelmi, Természet
védelmi és Vízügyi Felügyelőség, 2013.11.26.

 53335/2013 sz. környezetvédelmi engedély
és módosításai, Déldunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
2013.04.17.

 UVH/VF/1256/46/2013 sz. létesítési enge
dély, NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,
2013.12.20.

Az átépítés ideje alatt előreláthatólag az alábbi
vágányzári ütemezés adódik:

2016. április 14.  2016. június 10. között Szán
tódKőröshegy(bez.)  Balatonszemes(kiz.) között
folyamatos vágányzár (vonatpótlás: Siófok  Bala
tonszemes).

2016. szeptember 12.  2016. december 10. kö
zött: SzántódKőröshegy(kiz.)  Fonyód(kiz.) kö
zött folyamatos vágányzár (vonatpótlás:
SzántódKőröshegy  Fonyód).

2016. december 11.  2017. június 16. között:
SzántódKőröshegy(kiz.)  Balatonszentgyörgy

(kiz.) között folyamatos vágányzár (vonatpótlás:
SzántódKőröshegy  Balatonszentgyörgy).

2017. szeptember 11.  2017. december 9. kö
zött: Balatonszemes(kiz.)  Balatonszentgyörgy
(kiz.) között folyamatos vágányzár. (vonatpótlás:
Balatonszemes Balatonszentgyörgy  Keszthely).

2018. február 28.  2018. június 12. között:
Siófok és Lepsény állomásokon állomási vágány
zár.

A fenti időszakokban a fentiekben meg
jelölt állomások között menetrend szerinti
vonatközlekedés nem lesz, a vonatpótló
autóbuszok közlekedéséről kérjük, hogy
keressék a kihelyezett utas tájékoztatókat,
illetve kísérjék figyelemmel a MÁVStart
Zrt. honlapját (www.mavstart.hu)

A tárgyi beruházás tervezett befejezésének ide
je: 2018. III. negyedév

A tárgyi projekt beruházója a NIF Nemzeti Inf
rastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Rész
vénytársaság (NIF Zrt.).
Elérhetőségei:
1134 Budapest, Váci út 45. AB. porta
Tel.: + 36 1 4368 100, Fax.: + 36 1 4368 110,
email: info@nif.hu

A tárgyi projekt kivitelezője a Déli Part 2016
Konzorcium
Elérhetőségei:
8640 Fonyód, Ady Endre utca 15. (Balaton Áru
ház, 2. emelet)
Tel.: (későbbi tájékoztatás)

Budapest, 2016. április 12.

Molnár Richárd Dr. Mosóczi László
irodavezető igazgató

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
T: +36 1 436 8100 F: +36 1 436 8110
E: info@nif.huH: www.nif.hu

SzántódKőröshegy 
Balatonszentgyörgy vv. átépítése,
tájékoztatás adása a kivitelezési

munkák megkezdéséről
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Napenergia hasznosítása

A föld hőjéből kinyerhető energia mellett a má
sik bárhol rendelkezésre álló, „kimeríthetetlen” és a
mai technológiai fejlettségi szint mellett is viszony
lag gazdaságosan alkalmazható energia a napener
gia, mely akár villamos energiatermelésre, akár
melegvíz előállítására használható. Az előző két fe
jezetben említett megoldásokkal kombinálva je
lentős energiamegtakarítás és nem utolsó sorban
a környezetterhelés csökkentése érhető el.

Napenergia fogalma

A megújuló energiaforrások alkalmazásának
szükségességét korábban a meglévő fosszilis ener
giakészletekkel való takarékossággal indokolták.
Van azonban ennek a kérdésnek egy ennél fonto
sabb indoka is, mégpedig a környezetünk védelme.
A tudomány mai állása szerint a napenergia a leg
tisztább energiaforrások egyike. A környezetterhe
lés kisebb, mint a többi energiatermelő folyamat
esetén.
A földi élet forrása a Nap. Sugárzása segítette boly
gónkon az életfeltételek kialakulását és biztosítja
még várhatóan közel tízmilliárd évig a Föld ener
giaegyensúlyát. A napsugárzásnak köszönhetjük,
hogy a 270 oC hőmérsékletű világűrben keringő
bolygónk átlaghőmérséklete eléri a + 14 oCot.

A Nap, egy elképzelhetetlenül nagy erőmű, tu
lajdonképpen fúziós atomreaktor, aminek belse
jében másodpercenként 657 millió tonna
hidrogén alakul át 653 millió tonna héliummá. A
4 millió tonnányi különbségnek megfelelő ener
gia sugárzódik ki a világűrbe.

Földünk ennek csak kétmilliomod részét kapja,
de ez is elég lenne ahhoz, hogy az egész földterüle
tet borító 28 m vastag jégréteg egyetlen év alatt
elolvadjon. A Nap sugárzási teljesítménye 3,93 X
1023 kW, ebből a földfelszínre jutó mennyisége
mintegy 173 X 1012 kW. Az egy év alatt érkező su
gárzás több mint tizenhétezerszeresen haladja
meg a világ jelenlegi energiafelhasználását. Ahhoz,
hogy hasznosítani tudjuk ezt az energiát, tisztában
kell lennünk az előfeltételekkel.

Nap sugárzási potenciálja

Méretezési alapnak a földi légkör határára ér
kező sugárzásintenzitást tekintjük. Értéke 1310 
1400 W/m2 között változik, a számításokban kö
zépértéket, az ún. napállandót használjuk:
Io = 1353 W/m2.

Energetikailag a látható fény tartomány a leg
jelentősebb, ami 0.38  0,78 μm hullámhosszú
sugárzást jelent. Ennél rövidebb az ultraibolya
(UV), hosszabb az infravörös (IR) sugarak. A su
gárzásból elnyelt hányad a légkört melegíti, a
megtört és a visszavert sugárzás egy részéből ke
letkezik a szórt sugárzás.

A napsugárzás 36,2 %a visszaverődik a légkör
ből a világűrbe (reflexió), 17,4 %át pedig elnyelik a
légköri gázok (abszorpció). A reflexió és az ab
szorpció egy részéből származik a szórt sugárzás. Az
eredeti, a Napból érkező sugárzásnak tehát csak
47,4 %a éri el a földfelszínt.

Jelenleg a napenergia tényleges energetikai
hasznosítása hozzávetőlegesen 4 X 1015 J/év (1,11
X 106 MWh), mely a napenergia becsült évi kibo
csátásának csupán öt milliomod része.

A Földre jutó napsugárzás
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Varga Zsolt
környezetmérnök

Forrás: Egyetemi teammunka

Ha rápillantunk Európa térképére, akkor akár
irigykedhetünk is a délebbi országokra, ahol a
napsugárzás valóban több mint nálunk, azonban
kesergés helyett inkább vizsgáljuk meg objektí
ven, mire is elég a hazai napsugárzás. Vagy azért,
hogy kicsit jobb kedvünk legyen, nézzük meg pl.
Ausztria, Németország, vagy Dánia helyzetét.
Ezekben az országokban még kedvezőtlenebbek
a napsugárzási viszonyok, mégis élen járnak a
napenergia hasznosításában. Ausztriában pl.
több, mint hárommillió négyzetméter napkollek
tort szereltek már fel idáig, míg nálunk ezt kb.
100.000 m2re becsülik.

Magyarország az északi szélesség 45o45' 
48o35' és a keleti hosszúság 16o5'  22o55' között

fekszik a Kárpátmedence közepén. Felszínének
több mint a fele a tengerszint feletti 200 mnél
alacsonyabban terül el. Területe 93.030 km2. Egy
m2 vízszintes felületre egy év alatt a gyengébb
sugárzási adottságú részeken is kb. 1.250 kWh
energia érkezik a Napból. A teljes területre tehát
összesen 116.287.500.000.000 kWh = 418.635
PJ (1 kWh= 3.600.000 J). Magyarország egy
éves energiafelhasználása kb. 1.100 PJ. Tehát az
érkező napsugárzás és az energiafelhasználás
aránya:

418.635 PJ / 1.100 PJ = 380,6.
Ez azt jelenti, hogy a Magyarországra jutó nap

sugárzás kb. 380szor akkora mennyiségű ener
gia érkezik egy év alatt, mint az ország teljes évi
energiaszükséglete.
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Keszthelyi programok

Hangversenyek, KONCERTEK

Május 26. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem

„TEMPERAMENTO”
SZENTPÉTERI CSILLA & BAND

KONCERTSHOW
Szentpéteri Csilla a koncert végén dedikál!

Jegyár: 2.900 Ft

Egyéb programok

Június 45. (szombatvasárnap)
Több helyszínen

Keszthely triathlon
Szervező: ilovebalaton.hu Kft.

Web: http://keszthelytriathlon.hu/

Június 10. (péntek) 17.00
Balaton Színház, színházterem

JAZZBALETT GÁLA
A Goldmark Károly Művelődési Központ jazz

balett csoportjainak évadzáró gálaműsora.
A belépés díjtalan!

Június 11. (szombat) 18.00
Balaton Színház, színházterem

TÜNDÉRRÓZSA NÉPTÁNCGÁLA
Szervező: Tündérrózsa Gyermeknéptánccsoport

Ünnepeink

Május 29. (vasárnap) 8.30as szentmisét követően
Fő tér, Várkert

HŐSÖK NAPJA
Megemlékező beszéd: Kardos József

Június 4. (szombat) 17.00
Várkert

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS

VÁROSI GYERMEKNAP
Május 29. (vasárnap)

Keszthely, Balatonpart

Program:

15.00: DALOS KEDVŰEK
15.15: TÜSI BOHÓC

16.00: JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS; ÓRIÁS BALATON

TÁRSASJÁTÉK

17.00: GYENESDIÁSI KÁRPÁTI JÁNOS
ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA

NÉPTÁNC TANSZAKÁNAK CSOPORTJAI
17.30: GYERMEK TÁNCHÁZ

KESZTHELY VÁROS NAPJA
Június 24.

Több helyszínen

Június 2. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

KI KICSODA KESZTHELYEN –
KÖNYVBEMUTATÓ

Június 2. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem

ZALA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Június 3. (péntek) 18.00
Balaton Színház, Simándy terem

A GOLDMARK KÁROLY MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT FAFARAGÓ KÖRÉNEK 40

ÉVES JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Június 3. (péntek)
Keszthely, Fő tér

18.00: MUTYI BOHÓC
19.00: COSOMBOLIS KONCERT

20.00: OCHO MACHO KONCERT

Június 4. (szombat)
Keszthely, Fő tér

16.00: FANYŰVŐ JÁTÉKPARK
17.30: BRUMI BANDI BAND

18.30: NAGYVÁTHY
NÉPTÁNCEGYÜTTES MŰSORA

20.00: CSÍK ZENEKAR KONCERT
22.00: TÁNCHÁZ A REFOLK

ZENEKARRAL

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Május 20. (péntek) 16.00
TKM Egyesület

BÁNK BÁN, A BEVEI BOROSGAZDA
SIMÁNDY JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK
Előadó: Pelcz István, ny. pedagógus, karnagy

Május 20. (péntek) 18.00
„Nyitott szemmel”

BERZSENYI DÁNIEL
Előadó: Takaró Mihály



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:
2016.június 4.
Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a fenti határidőt le
hetőség szerint szíveskedjenek betartani. A határidőn
túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk
garantálni, hogy bekerülnek a júniusi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleményeket a
fenti emailcímre, vagy a Kossuth L. u. 28.
szám postaládájába kérjük leadni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kér
jük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját
írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntet
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Balatonberényi Tükörkép  16  2016. május

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

LabdarúgásKeszthelyi programok

Zsinórban három mérkőzést nyertek és már a
tabella ötödik helyén állnak labdarúgóink. Külö
nösen értékes lehet majd a végelszámolásnál a lis
tavezető Tab otthonában szerzett három pont. A
csapat a Magyar Kupában is szépen szerepelt, hi
szen végül a megyei I. osztályban második helyen
tanyázó Nagybajom tudta megállítani Nyári Tibor
tanítványait. Ifistáink felzárkóztak a középme
zőnyhöz, pillanatnyilag a nyolcadik helyen állnak.

BALATONBERÉNYI SE  BALATONFÖLDVÁRI SE
2  3 (U19: 3:4)

BALATONSZENTGYÖRGY  BALATONBERÉNYI SE
2  5 (U19: 1:15)

BALATONBERÉNYI SE  LENGYELTÓTI VSE
5  3 (U19: 5:2)

TABI VÁROSI SC  BALATONBERÉNYI SE
2  3 (U19: 5.2)

A következő fordulók programja:
BALATONBERÉNYI SE  BALATONSZABADI LE

2016.05.15., 17:00 óra
NKSE BALATONSZÁRSZÓ  BALATONBERÉNYI SE

2016.05.22., 17:00 óra
BALATONBERÉNYI SE  ANDOCS JEANSTEX SE

2016.05.29., 17:00 óra
DÉLBALATON FC BALATONSZEMES 

BALATONBERÉNYI SE 2016.06.05., 17:00 óra
Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt

összecsapások előtt kezdődnek.

Magyar Kupa megyei selejtező, 6. forduló
BALATONBERÉNYI SE  NAGYBAJOMI AC

0:1
Horváth Péter

Május 25. (szerda) 18.00
Lélektani esték

LÉLEKTUDAT, MINT A SZERETET
TEREMTŐ TERE

Előadó: dr. Ruzsa Ágota

Május 31. (kedd) 17.00
AZ IKONOK VILÁGA

Kiállítás, filmvetítés és előadások az ikonokról.
Előadást tartanak lelkészek, szerzetesek.

Június 3. (péntek) 16.00
TKM Egyesület

HONISMERETTELHONSZERETETHEZ
DARNAYDORNYAI BÉLA ÉLETÚTJA

Előadó: Gál Lajos, polgármester

BALATONI KURZUSOK
A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek,

belépőjegyek a Balaton Színház jegypénztárában
és a www.balatonikurzusok.hu oldalon

vásárolhatók.
Vezeti: Somogyi Zoltán, Max

Május 20. (péntek) 16.30
CSOKOLÁDÉ KURZUS – PRALINÉK,

SÜTINYALÓKÁK, CSEMEGÉK

Május 22. (vasárnap) 9.00
Helikon Park

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
Rendező: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület

TANFOLYAMOK, KLUBOK

Május 18. (szerda) 17.00
Balaton Színház, Básti terem

Meseszövő Műhely – Meseklub
felnőtteknek

A találkozásokon szeretnénk közösen életre
kelteni a meséket, hiszen a hagyományos

mesemondás igazi közösségi műfaj, alkot a
mesemondó és alkot a mesehallgató is, mikor

belsővé teszi a mese üzenetét.




