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Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6án a templomkertben

Október hatodikán délután, a tizenhárom

aradi vértanú emléknapján gyűltünk össze a

templomkertben, hogy lerójuk tiszteletünket

az 184849es forradalom és szabadságharc

kivégzett hősei előtt.

A szemerkélő esőben Barjákné Martin Ju

dit, a művelődési ház vezetője köszöntötte az

egybegyűlteket, majd a Balatonberényi

Nyugdíjas Egyesület énekkara adta elő a Jaj

de szépen süt az őszi napsugára című dalt.

Ezt követően Varga Paméla tolmácsolásá

ban hallgathattuk meg Gyulai Pál A hősök

sírja című versét.

Végül Balatonberény Község Önkormány

zata nevében Horváth László polgármester és

a képviselőtestület jelenlévő tagjai helyezték

el a megemlékezés koszorúját az emlékműnél.

A rövid ünnepség a Szózat közös eléneklé

sével zárult.

www.balatonbereny.hu
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Hirdetmény
tankönyvtámogatásról

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

A Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási
Bizottsága a balatonberényi állandó lakó
hellyel rendelkező általános iskolai tanu
lók részére 8.000, Ft/fő tankönyvtámogatást
állapít meg a 2016/17. oktatási évre, jövedelemre
tekintet nélkül.

A balatonberényi állandó lakóhellyel ren
delkező nappali tagozatos középiskolai
tanulók részére 8.000, Ft/fő tankönyvtámoga
tást állapít meg, jövedelemre tekintet nélkül a
2016/17. oktatási évre.

A balatonberényi állandó lakóhellyel ren
delkező, nappali tagozaton első diplomát
szerző főiskolai és egyetemi hallgatók ré
szére a 2016/17. oktatási évre 8.000, Ft tan
könyvtámogatást állapít meg, jövedelemre
tekintet nélkül, kivéve azon hallgatókat, akik a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében
önkormányzati támogatásban részesülnek.

A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele általános és középiskolai tanulók
esetében:

 tanulói jogviszonyt igazoló iskolaláto
gatási igazolás becsatolása

 tankönyv árának megfizetését igazoló
bizonylat (postai feladóvevény, nyugta) bemu
tatása

 lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatás kifizetésének fel
tétele főiskolai és egyetemi hallgatók ese
tében:

 a hallgatói jogviszony igazolás becsatolása
 lakcímigazolvány bemutatása.

A tankönyvtámogatást a Balatonkereszt
úri Közös Önkormányzati Hivatal Balaton
berényi Kirendeltségén lehet felvenni
2016. szeptember 1. napjától október 30.
napjáig.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Horváth László
polgármester

Balatonberény Község Önkormányzata kiírta a
2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási
hallgatók („A” típusú), és a felsőoktatási tanul
mányokat kezdeni kívánók („B” típusú) számára,
melyre a Balatonberényben állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok
jelentkezhetnek.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPERBursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybe
lep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályá
zati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER
Bursa rendszerbe.

A pályázói adatok feltöltésére a pályázói re
gisztrációt, illetve a belépést követően van lehe
tőség, majd a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a Balatonkeresztúri Közös Önkormány
zati Hivatalnál lehet benyújtani 2016. novem
ber 8ig.

Horváth László
polgármester

A pályázati felhívás és a kapcsolódó önkormány
zati rendelet letölthető:
www.balatonbereny.hu/lakossag/node/3254
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Tájékoztató adatok a 2016. október 2i országos népszavazáson
Balatonberényben leadott szavazatokról

A Nemzeti Választási Iroda közzétette a 2016. október 2i népszavazás szavazóköri tájékoztató
adatait. Balatonberényben egy szavazókörben járulhattak az urnákhoz a választópolgárok.

Az alábbi adatok forrása: http://www.valasztas.hu/hu/ref2016/1154/1154_0_index.html
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Hirdetmény
Róka, sakál, dolmányos varjú

kilövés

Kedves Balatonberényi Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy

október 20én, csütörtökön,

17.00 órától

a Képviselőtestület fogadóórát tart

a Művelődési Házban.

Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket, forduljanak

hozzánk bizalommal!

Balatonberény Község Önkormányzati

Képviselőtestülete

Értesítés
rendelés elmaradásáról

Tisztelt Betegeim!

Értesítem Önöket, hogy ügyeletben való

részvétel és szabadság miatt október 18án

(kedden) valamint október 24. és 28. között

a rendelés elmarad.

Helyettesem ezeken a napokon Dr. Darabont

Ferenc lesz. Rendeléséről tákoztató a rendelőnél

lesz kiírva.

Tisztelettel:

Dr. Belina Csaba

háziorvos

Marcali Rendőrkapitányság 14040/45842/2016.

szám alatt BALATONBERÉNY teljes közigaz

gatási területére engedélyezte a betévedő rókák,

sakálok és az elszaporodott dolmányos varjak ki

lövését 2017. január 1. napjától 2017. áp

rilis 30. napjáig, naponta 024 óráig.

A kilövést végzők:

Kánya Márton, Bende Zsolt, Percz Já

nos vadászok.

Amennyiben kilövésre engedélyezett állatot ész

lelnek a településen bejelentésüket a 85/377482

(4 mellék), 30/5884353, vagy a

bbereny@tonline.hu, illetve

fojegyzo@balatonkeresztur.hu email címre te

hetik meg.

Balatonberény, 2016. szeptember 19.

Mestyán Valéria sk.

címzetes főjegyző
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Pályázati felhívás alkotóknak
Hétköznapi Angyalok Kerestetnek

Az Angyali.hu Alapítvány Hétköznapi Angyalok Nem Hétköznapi Tettei címmel alkotói pályázatot
hirdet azzal a céllal, hogy az emberek körében létrejövő alkalmi vagy mindennapi jótetteket össze
gyűjtse. A beérkező alkotások bemutatásra kerülnek, következményeként a pozitív gondolkodás ke
rül előtérbe. A pályázat célja, hogy jó példák révén az emberek értékrendje pozitívan változzon.
Tehetünk a társadalmi közöny ellen, mutass te is egy jótettet.

A pályázat tárgya: az alkotó mutassa be saját vagy egy másik személy (általa ismert barát, csa
ládtag, ismerős) egy nem mindennapi élethelyzetét / tettét. Odaadni egy éhezőnek az utolsó falatun
kat, átkopogni és segíteni az egyedül élő idős szomszédnak vagy komfortzónából kilépni és másnak
saját terhünkre jót tenni hősies dolog. A pályázat során a pályázó egy, a számára legemlékezetesebb
(valóban megtörtént) jótett bemutatására kap lehetőséget.

Az alkotói pályázaton grafikával (rajzzal, fotóval) és történeti leírással (esszével) is lehet indulni.

A grafika kategóriában stílusbeli vagy egyéb megkötés nincs, a pályamunkát szkennelve, elektro
nikus formátumban (jpg vagy pdf formátumban) kell beküldeni. A grafika lehet festés, rajz, fotó. A
történeti leírás formájában beküldött pályázat terjedelme maximum egy gépelt oldal lehet (kb. 1800
karakter, doc vagy txt elektronikus file formátumban). A történeti leírás kategória alkotása vers is
lehet. Egyéb megkötés nincs.

Korosztályok:
 10 év alatti (gyermek),
 10 és 18 év közötti (fiatal),
 18 év feletti (felnőtt).
A pályázat benyújtásával egy időben a pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát, iskolája elér
hetőségét, a pályaműnek adott címet meg kell adni.

Az elkészített pályázati anyagok beküldési határideje: 2016. október 31.
Beküldési cím: palyazat@angyali.hu
A pályázatot csatolt fileként kell beküldeni.
A pályázó adatait a beküldött email kell tartalmazza.
A beküldendő levél tárgyába be kell írni, hogy „Pályázat 2016”.

A pályázat eredményhirdetése: 2016. november 15.

A pályázat kapcsán a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások értékes díjazásban részesülnek. Az oda
ítélt díjak összértéke 600.000. Ft.

Az alkotók a pályázattal kapcsolatban a teljes pályázati kiírásról, az eredményekről a www.angya
li.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.
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A napcella felépítése
és működési elve

Becquerel, francia fizikus fedezte fel 1839ben a
fotovoltaikus hatást, amely a fényenergia közvetlen
elektromos energiává való átalakításán alapszik. A
napmodulok nemkristályos (amorf), vagy kristályos
szilíciumból állnak. Más anyagokból (pl.: GaAs;
CuInSe2) álló napcellák (photovoltalic = PV) még
egyelőre fejlesztés alatt állnak. A kisteljesítményű
(pl.: napelemes órák; zsebszámológépek) területen
az amorf szilícium napcellák uralják a piacot. Ennél
a típusnál a szilíciumatomok nincsenek kristály
rácsba rendeződve, könnyű őket vékony rétekben
felvinni. Amorf szilíciumból azonban előfordulnak
kb. 30 Wos névleges teljesítménnyel rendelkező
napmodulok is. Hátrányuk a csekély, 57 %os ha
tásfok, ezért kétszer akkora felületre (Nap által be
sugárzott felület) van szükség, mint a
monokristályos, vagy polikristályos moduloknál.

A nagyteljesítményű – W; kW – tartományban a
monokristályos, és a polikristályos napcellákat al
kalmazzák.

A szilíciumot (Si) kvarchomokból (SiO2) nye
rik nagyon magas – 1800 °C – hőmérsékleten. A
folyamatnak a végén 98 %os tisztaságú folyé
kony szilícium keletkezik. Ezt az anyagot a nap
cella előállításához 99,99 %os tisztaságúra kell
alakítani.

A folyadékhoz különböző anyagokat adnak, s
így szennyezett szilícium keletkezik. (Legtöbb
ször 5 vegyértékű foszfort az „n”típusú, és 3
vegyértékű bórt a „p” típusú szennyezéshez). Az
alap szennyezés mindig „p” típusú. Ezeket a
hosszú, kristályos „p” típusú szilícium rudakat
szeletekre vágják. Ahhoz, hogy ezekből napcellá
kat állítsanak elő, szükség van pn átmenet má
sik részére is, az „n” rétegre is. Ehhez a
szilíciumszeleteket 850 °Con foszfor hozzáadá
sával egy kemencében felhevítik. Csupán néhány
foszforatom jut be a „p” típusú szilíciumba. Így,
a foszfor hozzáadásával jön létre az „n” réteg.
Antireflex bevonat miatt – mely felelős azért,
hogy a napcella több fényt nyeljen el – a cella
kék színű lesz. Az „n” réteg sokkal vékonyabb,
mint a „p” réteg, így a fotonok (energiával töltött
fényrészecskék) könnyen tudnak behatolni az
„n” rétegbe. A két réteg létrehozása után elekt
romos érintkezőket helyeznek el mindkét olda
lon. A fény energiája a határrétegben
elektronokat emel egy magasabb energia szintre,
s így szabad elektronná válnak azok. Ezáltal egy
negatív szabad elektron, s egy pozitív töltésű
„lyuk” keletkezik. Ha az áramkör zárt, akkor
ezek a negatív elektronok átáramolnak a „p” ré
tegbe, a pozitív lyukak pedig az „n” rétegbe. Így
elektromos áram jön létre.

A napcella működési elve
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Anyatejes nap
a művelődési házban

Október 3án hétfőn délelőtt találkozót tartott
Lipicsné Salamon Ágnes védőnő az anyatejes vi
lágnap jegyében.

Az esős, borongós idő ellenére nagyjából tíz
anyuka gyűlt össze kisgyermekével a művelődési
ház nagytermében, köztük jómagam is, Sára ne
vű elsőszülött lányommal, aki nemrég töltötte be
a hetedik hónapot, és a legkisebb volt az aprósá
gok között. Ennek ellenére rendkívül jól érezte
magát, mosolyogva üldögélt a szőnyegen, időn
ként elmászott egyegy játékért, amit igyekezett a

A napcellától a napgenerátorig

Egy egyszerű napcella körülbelül 0,51 V kö
zött képes előállítani. Ezeket lehet párhuzamo
san kötni (pozitív kimenet a negatív
bemenethez), ezáltal nagyobb feszültséget lehet
elérni. Általában a kapcsolások módja és az
összekötött cellák száma alapján az alábbi három
kategóriába sorolhatók a panelek.

• Alacsony feszültség / kis panelok: 3  12 kis
méretű amorf szilicium PV néhány négyzetcenti
méter területet foglal. 1.5 V  6 V feszültséget
képes előállítani és néhány milliwatt a teljesít
ménye. Jellemzője a kis méret és a nagy széria
szám. Általában kisebb készülékek, pl.
számológépek, órák, vagy fényképezőgépek
árammal való ellátására szolgálnak.

• Kis panelok 1  10 Watt teljesítménnyel: Fe
szültségük 3  12 V, méretük 100 cm2  1000
cm2ig terjed. A cellák általában 100 cm2esek,
jellemzően monokristályos, polikristályos szer
kezetűek, vagy néha amorf szilikonpanelekből
épülnek fel. Általában rádiók, játékok, kisebb
szivattyúk megtáplálására alkalmasak, vagy ak
kumlátor töltésre.

• Nagy panelok 10  60 Watt teljesítménnyel:
Feszültségük általában 6 vagy 12 V, méretük
1000 cm2  5000 cm2ig terjed és 10  36 össze
kötött cellát tartalmaznak. Alkalmazási területe
ik: lakóautók áramellátása, szivattyúk
meghajtása, távüzemeltetésű berendezések
elektromos ellátása.

Nagyobb PV rendszer építésekor több napmo
dult sorba, vagy párhuzamosan egymásba kap
csolnak egy „napgenerátorrá”. A kiválasztott
rendszerfeszültség eléréséhez több napmodult
sorba kapcsolnak, ezt nevezzük stringnek (kö
teg). Több string párhuzamos egybekapcsolásával

érhető el a kívánt rendszerteljesítmény. Váltako
zó feszültségű hálózatba kapcsolt egységnél in
verter biztosítja a rendszerfeszültséget.

Varga Zsolt
környezetmérnök

Forrás: Egyetemi team munka

A napelem panel felépítése

lehető legnagyobb gyorsasággal a szájába tömni,
mielőtt én ezt meg tudtam volna akadályozni.

Ahogy láttam, a többi kis lurkó is élvezte a kö
zös délelőttöt, vidáman totyogtak a teremben, ül
tek le játszani, ették a babapiskótát és a
finomságokat, melyeket Ági hozott magával. Mi
persze a gyerkőcökre figyelés mellett egymással is
jól elbeszélgettünk, és a találkozó sikerén felbuz
dulva megegyeztünk, hogy havonta tartunk egy
ilyen összejövetelt.

Rögtön meg is állapodtunk a következő idő
pontban, november 7. hétfőben, illetve hogy ak
kor ezentúl minden hónap első hétfője lesz a fix
időpont.

Bató Bernadett



Balatonberényi Tükörkép  10  2016. október



Balatonberényi Tükörkép  11  2016. október

Keszthelyi programok

Színházi előadások a Balaton Színházban

November 8. (kedd) 19.00 (Festetics bérlet)
November 9. (szerda) 19.00 (Simándy bérlet)

Felnőtt bérletes előadások
Francis Veber

BALFÁCÁNT VACSORÁRA
vígjáték

Hevesi Sándor Színház
Jegyár: 3000 és 3200 Ft

Ifjúsági bérletek:
Október 27. (csütörtök) 14.00 (Toldi bérlet)

és 18.00 (Zrínyi bérlet)
Szűts István  Koltay Gergely

Honfoglalás
új magyar rockopera

Sziget Színház
Jegyár: 2500 Ft

HANGVERSENYEK, KONCERTEK
November 10. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Mozaik Klub:
PALYA BEA ÉS ZENEKARA: TOVÁBB NŐ

lemezbemutató koncert
Jegyár: 2.500 Ft

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Támogató: NKA

Október 17. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub

VIA SANCTI MARTINI – SZENT MÁRTON
ZARÁNDOKLAT

Egy több mint 2000 kilométeres, 40 napos gyalogos
zarándoklat élményei.

Előadó: Kinyó Zsolt zarándok

Október 31. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub

A Vargyasszurdok elveszett világa
Filmvetítéssel egybekötött előadás.

Vendég: Tóth Zsolt Marcell producer/operatőr és a
termeszetfilm.hu filmműhely alkotói

November 3. (csütörtök) 17.00
Lélektani esték

„JÁTSZANI IS ENGEDD…”
Elég jó szülővé válni

Előadó: dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter

November 7. (hétfő) 17.00
Szülőklub

AUTIZMUS
Tünetek, terápiás lehetőségek.

Előadó: Szakonyi Zsanett gyógypedagógus,
pszichopedagógus, ZMPSZ – Keszthely

November 8. (kedd) 18.00
„Nyitott szemmel”

NYITOTT SZEMMEL HAMVAS BÉLÁRÓL
Előadó: Mészáros Ferenc

November 14. (hétfő) 18.00
Világjáró Klub

A kenguruk földjén – Ausztrália
Diavetítéssel egybekötött előadás.

Előadó: Elter Károly világutazó, fotós

SZÉPKORÚAK HETE
A programokra a belépés díjtalan!

Október 24. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, Básti és Kacsóh terem

Barangolás a népi hímzések világában
Vértesaljai Antalné kiállítása

Október 25. (kedd) 16.00
Balaton Színház, Simándy terem

„Utunkon a család megtartó szeretete kísért”
Simon József emlékkiállítás

Október 28. (péntek) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

Asszony a fronton
monodráma, Polcz Alaine regénye nyomán

Előadja: Czegő Teréz színművész

EMLÉKEZZÜNK A RÉGIEKRŐL
1956OS RENDEZVÉNYSOROZAT KESZTHELYEN
Megvalósul a Goldmark Károly Művelődési Központ,

a Fejér György Városi Könyvtár és
a Balatoni Múzeum együttműködésével.
A programokat az 1956os forradalom és

szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja.

Október 17. (hétfő) 17.00
Balaton Színház, színházterem

ELDORÁDÓ című film vetítése

Október 19. (szerda) 16.00
Balaton Színház

NAPLÓ APÁMNAK, ANYÁMNAK című film vetítése

Október 19. (szerda) 18.00
Balaton Színház

A RÁKOSI FÉLE TERROR
Előadó:KissDávidtörténész(VERITASTörténetkutatóIntézet)

Október 20. (csütörtök) 17.00
Balaton Színház

SZERENCSÉS DÁNIEL című film vetítése

Október 21. (péntek) 17.00
Balatoni Múzeum

A TANÚK
interaktív beszélgetés 1956 eseményeiről
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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. november 6.
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
npovemberi számba.
Az újságba szánt cikkeket, véleménye
ket a fenti emailcímre, vagy a Kossuth
L. u. 28. szám postaládájába kérjük le
adni.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel
kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a
saját írásukat küldik be, a forrást szíveskedjenek
feltüntetni. Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is
megtették.
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Labdarúgás

Bár utolsó két meccsén mindössze egy pontot
szerzett, még mindig a tabella előkelő harmadik
helyén áll labdarúgócsapatunk. Ifistáink sajnos
pont nélkül maradtak az elmúlt négy meccsen,
jelenleg a tizenegyedikek a táblázaton.

Eredmények:

Balatonszabadi  Balatonberény 0:2 (U19: 5:0)
Balatonberény  Zamárdi 1:0 (U19: 0:4)

Balatonszemes  Balatonberény 3:0 (U19: 4:3)
Balatonberény  Kéthely 1:1 (U19:1:6)

A hátralévő őszi program:

Öreglak  Balatonberény
2016.10.16. (vasárnap) 15.00 óra

Balatonberény  Buzsák
2016.10.22. (szombat!) 14.30 óra

Andocs  Balatonberény
2016.10.30. (vasárnap) 13.30 óra

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek.

Horváth Péter

Október 22  2017. február 18.
Balatoni Múzeum

„De mi magyarok maradunk…”
időszaki kiállítás

Történelem, emlékezés és identitás a yonkersi (USA)
magyarok körében.

Október 22. (szombat) 16.00
Fő tér

ZÁSZLÓK ÉS KERESZTEK
szabadtéri kiállítás Görgényi István festményeinek

felhasználásával

Október 22. (szombat) 17.00
Balaton Színház

1956RÓL 60 ESZTENDŐ UTÁN
Történések, legendák, tanulságok.

Előadó: prof. dr. Szakály Sándor történész
(VERITAS Történetkutató Intézet)

Október 22. (szombat) 18.00
Balaton Színháztól

FÁKLYÁS FELVONULÁS
az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére

Október 23. (vasárnap)
8.30 Keszthely, Fő tér

VÁROSI ÜNNEPSÉG
az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére
Ünnepi szónok: Prof: dr. Szakály Sándor történész

11.00 Balaton Színház
ZALA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Ünnepi koncert
Közreműködik: Mérei Tamás gordonkaművész

Október 24. (hétfő) 17.00
Balaton Színház

MINDSZENTY–AFEHÉRVÉRTANÚcíműfilmvetítése

Október 25. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár

OKTÓBER VÉGI TISZTA LÁNGOK
címmel oratorikus megemlékezés 1956 forradalom

hőseiről
Előadó: Énekmondó együttes és vendégzenészek

Narrátor: Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ Zala megyei
elnöke

Október 26. (szerda) 17.00
Balaton Színház

MEGÁLL AZ IDŐ című film vetítése

November 2. (szerda) 18.00
Balaton Színház

MINDSZENTY JÓZSEF LEVELEZÉSE A
SZABADSÁG TÉR MENEDÉKÉBŐL
Előadó: Zinner Tibor történész (VERITAS

Történetkutató Intézet)

Keszthelyi programok




