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Húsvéti szokások és húsvéti szentmiserend  

 

A húsvét Jézus halálának és 

feltámadásának, az emberiség 

megváltásának ünnepe. A húsvétot 

minden keresztény egyház 

megünnepli a hagyományainak 

megfelelően. 

Balatonberényben számunkra 

akkor szebb és meghittebb a húsvét 

ünnepe, ha részt veszünk legalább a 

nagyszombati körmeneten. 

Harangszót ne várjunk, mert sem 

pénteken sem szombaton, még délben 

sem szól a harang. Szombaton a 

szertartás 16:30-kor kezdődik, majd 

ezt követően körülbelül 3/4-1 óra 

múlva indul a körmenet. (Sajnos rossz idő esetén elmaradhat…)  

A régebbi időben megtiszteltetésnek számított, ha valakit felkértek a baldachin vagy lámpás vitelére…  

Most jelentkezzünk, hogy elvállaljuk… nehogy emiatt elmaradjon a körmenet.  

Az ételszentelés (sonka, tojás, kalács, torma, bor stb.) húsvétvasárnap reggel a szentmise előtt, 7:45-

kor lesz. 

 

A szent három nap: 

Április 18., nagycsütörtök, 17:00 

A szentmise, az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. Jézus Krisztus ekkor 

adta át búcsúajándékait: szeretetének jelét a lábmosásban, Testének és Vérének szentségét. A misében 

a glória után a harangok megszólalnak, de azután elnémulnak a nagyszombati vigília glóriájáig, s 

helyüket a fakereplők foglalják el. A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen az e napokra 

fenntartott őrzési helyre viszik és a húsvéti vigíliamise áldoztatásáig ott őrzik. Ezután következik az 

oltárfosztás. Az esti szentmise végén, miután az Oltáriszentséget már elvitték a szentsírra, a pap Jézus 

szenvedéseinek emlékezetére minden virágot, terítőt, gyertyatartót és feszületet eltávolít az oltárról, s 

azok így maradnak a nagyszombati liturgiáig.) 

 

Április 19., nagypéntek, 17:00  

Ezen a napon arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a 

kereszt oltárán. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. A nap folyamán a 

templomokban lamentációt és keresztutat tartanak. A pap némán vonul az oltár elé, ahol leborulva 

imádkozik. Következik a János passió felolvasása, ezt az egyetemes könyörgések követik, 

amelyekben az egyház az egész emberiségért imádkozik, majd a hódolat a szent kereszt előtt. Ez a 
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szertartás igen régi. Jeruzsálem keresztényei egykor az igazi kereszt előtt hódoltak és azt 

megcsókolták. 

 

Április 20., nagyszombat, 16:30 

A nagyszombati szertartás előtt a hívek a sötétbe borult templomban gyülekeznek. Gyertyát hoznak 

magukkal otthonról, de sok helyen adnak azoknak, akik esetleg elfeledkeztek volna erről. 

A  templomon kívül tüzet gyújtanak, és a pap kéri Istentől, hogy áldja meg az új tüzet. Majd a hatalmas 

húsvéti gyertyát feldíszítik és meggyújtják az új tűzről. Bevonulnak a templomba, többször megállva, 

a pap a gyertyát tartva énekli: „Krisztus világossága!”, miközben segítői a mellettük lévő hívek 

gyertyáit meggyújtják, így terjed az addig sötét templomban a fény gyertyáról-gyertyára, végül az 

egész templom csodálatos ragyogásba borul. (A hatalmas méretű húsvéti gyertya, amin az évszám is 

látható, az elkövetkező ötven napban minden mise alatt égni fog.) A szövegek közötti énekek közül 

kettőt említsünk: az egyik a „Dicsőség a magasságban Istennek” kezdetű: a pap elénekli az első 

mondatot, majd újból megszólal a csütörtökön elhallgatott orgona, a templom harangja és az összes 

templomi csengő, és úgy fél percen át tart. A következő ének pedig az „Alleluja”, majd a Jézus testévé 

„átváltoztatott” kenyeret nem teszik vissza egyszerűen a megszokott szekrénybe, hanem körmenetre 

indulnak vele. A pap a szentségtartót kézbe veszi, a segítői követik, csengőt ráznak, templomi 

zászlókat visznek magukkal, az umbella alatt haladó papot lámpavivő emberek kisérik, a hívek pedig 

húsvéti énekeket énekelve követik őket. Legelöl a húsvéti gyertyát viszik egyes helyeken. A körmenet 

alatt általában kétszer áldást ad a celebráns, úgy félúton és visszaérkezve a templom bejáratánál. Ez is 

az öröm, a boldogság kifejezése: „ki kell menniük az utcára” együtt ünnepelni a világgal: elmondani, 

micsoda fantasztikus dolog történt: a halál már nem érvényes többé. A körmenet útvonalán a házak 

ablakaiban virágok vannak és égnek a gyertyák is. Amikor a menet visszaérkezik a templomba, még 

elénekelnek egy hosszú, hálaadó éneket, a Te Deumot,  

  

Április 21.  Húsvétvasárnap 

7:45 Ételszentelés 

8:00 Ünnepi szentmise 

A kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, 

vasárnap feltámadott. 

  

Április 22.  Húsvéthétfő 

8:00 Mise 

 

A húsvéti ünnepkör a Pünkösddel zárul. A húsvéttól a pünkösd utáni szombatig tartó időszakot 

húsvéti időnek is mondják. A húsvétot megelőző böjt utolsó hetének neve: „nagyhét”, a húsvét utáni 

hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart. 

 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak és családjának! 

 

Forrás: wikipédia, katolikushírportál        Gulyás Zoltán 
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Önkormányzati hírek 

DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

2019. március hó 

 

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 11-én rendkívüli, 2019. 

március 28-án rendes nyilvános ülést tartott. 

1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a „Balatonberényi háziorvosi rendelő 

fejlesztése” című pályázatban kihirdette a nyertes ajánlattevőt a közbeszerzési szaktanácsadói 

szolgáltatás elvégzésére. 

2. A képviselő-testület 2019. március 28-i ülésén elfogadta a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről, intézkedésekről adott 

beszámolót. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának az ottani óvoda működéséhez kért anyagi támogatás 

iránti kérelmét elutasította. 

A Magyar Falu Program keretében a közösségi terek bővítésére kiírt pályázaton önkormányzatunk 

indulni fog. 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a balatonberényi székhelyű Kristóf Kft-nek a téli 

rezsicsökkentés keretében végzett segítségéért. 

3. A balatonberényi székhelyű civil szervezetek a 2018. évben kapott önkormányzati támogatásról 

részletes szakmai és pénzügyi beszámolót készítettek, melyet a testület határozatával elfogadott, 

egyúttal megköszönte a közösség érdekében végzett munkájukat. 

4. A Balatonberényben működő védőnő, háziorvos és az orvosi ügyeletet biztosító Keszthelyi 

Alapellátási Intézet vezetője elkészítette a 2018. évre vonatkozó beszámolóját, melyet a képviselő-

testület elfogadott. 

5. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2019. évi közbeszerzési 

tervét, melyet a honlapon közzétesz. 

6. A képviselő-testület megalkotta 5/2019.(IV.1.) számú rendeletét a községi strand működéséről 

szóló önkormányzati rendelet módosításaként, melynek a strand szolgáltatási díjait tartalmazó 1-es 

számú melléklete módosult oly módon, hogy a szolgáltatási díjak minimális mértékben emelésre 

kerültek a strand működtetési költségeinek növekedése miatt. 

7. A Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsága megalkotta ügyrendjét, melyet a képviselő-testület, mint alapító határozatával jóváhagyott. 

8. A testület elfogadta a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet módosítását, amely a kormányzati funkciókat módosította és felkérte 

a jegyzőt ennek a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésére. 

9. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a települési támogatásokról, 
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2016 (II.26.) 

önkormányzati rendeletének módosítását, melynek értelmében a települési támogatások megítélése 

vonatkozásában változtak a jövedelem határok, valamint a tankönyvtámogatás helyett bevezetésre 

került az iskolakezdési támogatás, ami minden balatonberényi állandó lakhellyel rendelkező általános 

iskolai és középiskolai nappali tagozatos hallgatót megillet 10.000 Ft összegben. 

10. A képviselő-testület elfogadta a Balatonberényi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 

tevékenységéről adott beszámolót. 

11.  Az önkormányzat a Balatonberény 2143/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában nem kívánt 

élni elővásárlási jogával. 

A márciusi képviselő-testületi ülésen módosított, a községi strand működéséről szóló 9/2017. (V.26.) 

önkormányzati rendelet, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. 

(X.22.) önkormányzati rendelet és a települési támogatásokról, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet egységes 

szerkezetben a www.njt.hu weboldalon megtekinthető. 

                                                                                                 Horváth László                                   

                                                                                                  polgármester 

________________________________________________________________________________ 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A választópolgároknak 2019. március 21. napjától van lehetőségük az Európai Parlamenti választásra, 

a szavazóköri névjegyzékekre (átjelentkezés, mozgóurna és KÜVI) vonatkozó kérelmeket benyújtani.  

A kérelmek benyújthatók: személyesen, levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon 

A kérelmet a választópolgár személyesen a lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti 

illetékes Helyi Választási Irodához (HVI) nyújthatja be. (Levélben csak a választópolgár lakóhelye 

szerinti HVI-hez nyújtható be). 

Benyújtás helye: 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.) 

Balatonmáriafürdő község Önkormányzata (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

Balatonberény Község Önkormányzata (Balatonberény, Kossuth tér 1.) 

Benyújtási határidők: 

Átjelentkezési kérelmek: 2019. május 22. 16 óra 

Mozgóurna kérelmek: 2019. május 24. 16 óra, vagy 2019. május 26-án 12 óráig 

Külképviseleti kérelmek: 2019. május 17. 16 óra 

A kérelmek megtalálhatóak a települések honlapjain, vagy a www.valasztas.hu oldalon. 

A kérelem kitöltése során a 11 számjegyből álló személyi azonosítót kell megadni, mely a 

lakcímkártya hátoldalán szerepel! 

Balatonkeresztúr, 2019. 03. 25.     Mestyán Valéria sk. (HVI vezető) 
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________________________________________________________________________________ 

F E L H Í V Á S 

 

 

A Közlekedéstudományi Intézet kéri a lakosságot, hogy az ez évi autóbusz és a vasúti 

menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2019. április 18-ig küldjék meg az 

önkormányzat e-mail címére: bbereny@t-online.hu 

 

Horváth László sk. 

polgármester 

________________________________________________________________________________ 

 

HASZNÁLTGÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCS BEGYŰJTÉSI AKCIÓ 

2019. MÁJUS 20., HÉTFŐ 7 – 10 óra  

Balatonberény, Kossuth tér 1. (parkoló) 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

A település tisztasága, az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében 

2019. május 20-án  

akciót hirdetünk a használt gépjármű gumik összegyűjtésére. 

Leadható személygépkocsi, kisteherautó gumiabroncs, max. 120 x 40 cm, 

TISZTA ÁLLAPOTBAN 

(tömör targonca abroncs nem adható le) 

A gumiabroncsokat a marcali székhelyű GreenTyre Zrt. szállítja el újrahasznosításra.  

 

Balatonberény, 2019. április 8.     Balatonberény Község Önkormányzat 

________________________________________________________________________________ 
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ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS-SZÁLLÍTÁS BALATONBERÉNYBEN 

 

 
 

2019. május 18-án (SZOMBATON) 9-11 óra között községháza parkolójában 

Balatonberény, Kossuth tér 1. 

 

A begyűjtés napján a balatonberényi lakosok elhozhatják működésképtelen, használaton 

kívüli, árammal működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait. Szétszedett, 

hiányos berendezést nem vesznek át! 

 

Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái: 

 

1. Háztartási nagygépek 

Nagyméretű hűtőberendezések, hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 

tűzhelyek és sütők, mikrohullámú sütők, elektromos fűtőberendezések, elektromos fűtőtestek, 

elektromos ventilátorok, légkondicionáló berendezések 

 

2. Háztartási kisgépek 

Porszívók, egyéb takarító berendezések, varró, kötő, fonó, és 

egyéb, textil feldolgozására használt gépek, vasalók, 

kenyérpirítók, olajsütők, darálók, kávéfőző gépek, hajvágó 

eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó 

és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések, ébresztő- és karórák, 

mérlegek 

 

3. IT és távközlési berendezések 

Nagyszámítógépek, nyomtatók, személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) 

hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is) zseb- és asztali számológépek, faxok, 

telefonok, mobiltelefonok 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek 

Rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák, videomagnók, Hi-fi berendezések, Audio 

erősítők 
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5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok 

kivételével) 

Fúrók, Fűrészek,  varrógépek, fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, 

őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, 

hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések,  hegesztésre, forrasztásra és hasonló 

célokra szolgáló szerszámok, szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta 

kezelésére szolgáló berendezések, fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok 

 

6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 

Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, kézi videojáték konzolok, videojátékok, számítógépek 

kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. elektromos vagy elektronikus alkatrészeket 

tartalmazó sportfelszerelések 

 

7. Ellenőrző és vezérlő eszközök 

Füstjelző berendezések, fűtésszabályozó, termosztátok 

 

8. Világítótestek 

Fénycsöves világítótestek a háztartási világítótestek kivételével, nagy intezítású kisülőlámpák, 

beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és fémhalogénlámpákat, kisnyomású nátriumlámpák, 

egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések az izzólámpák kivételével 

 

Balatonberény, 2019. április 5.   Horváth László   Mestyán Valéria 

                                                                               polgármester                     címzetes  főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresszum 

Kiadó: Balatonberény Község Önkormányzata, 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Főszerkesztő: Horváthné Kánya Enikő 

Elérhetőségek: hirlap@balatonbereny.hu; Facebook: Berényi Hírlap 

Nyomtatás: Toronyi Zsolt, TOR-SIF BT. 

A májusi szám lapzártája április 30.! 

 

  

Értesítés fogadóóráról 

Tisztelt Választópolgárok! 

 

A képviselő-testület április 18-án, csütörtökön 18 órától fogadóórát tart a Művelődési 

Házban.  

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 

 Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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FELHÍVÁS BALATONBERÉNY EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

EBÖSSZEÍRÁS 

 

Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, valamint járványvédelmi okokból a hivatal 

2019. évben ebösszeírást tart. 

 

Az ebtartónak egy adatlapot kell kitölteni. 

Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezettségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatvánnyal 

tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik az önkormányzat honlapjáról 

(www.balatonbereny.hu / Önkormányzat/ Formanyomtatványok/ Ebtartás be- illetve kijelentése 

dokumentum),vagy személyesen beszerezhetik a  Balatonkeresztúri  Közös Önkormányzati 

Hivatalban (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) vagy a Balatonkeresztúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonberényi Kirendeltségén (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.)  

A kitöltött ívet postai úton küldhetik vissza a gazdák, vagy leadhatják személyesen a fenti 

címek egyikén 2019. május 31-ig. 

 

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az az 

állatvédelmi bírságról szóló rendelet alapján bírsággal büntethető.  

A Hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. 

január 1-jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve 

lehet tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem végezteti el, bírsággal büntethető. 

 

Balatonberény, 2019. január 24.    

Mestyán Valéria sk. 

                                                                                             címzetes főjegyző 

 

http://www.balatonbereny.hu/
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Történelmünk 

90 éves lenne Lantos Ferenc – a neves pécsi festőre emlékeztek 

 

Lantos Ferenc születésének 90. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezést a Király utcai Vasváry-házban a Martyn Ferenc Művészeti 

Iskola. A neves festőre az iskola tanárai, igazgatónője és Lantos özvegye 

emlékeztek.  

 

A Vasváry-ház már hosszú évek óta otthona Lantos Ferenc állandó 

kiállításának. A 2014-ben elhunyt pécsi művész Martyn Ferenc tanítványa volt, 

a róla elnevezett művészeti szabadiskolát feleségével, Apagyi Máriával 1992-

ben nyitotta meg. 

 

A megemlékezésen zenés műsorral tisztelegtek az iskola tanárai, felszólalt Rónaszéky Mónika 

igazgató és az iskola alapítója, Apagyi Mária – ő röviden ismertette Lantos művészi látásmódját. 

 

A cikk forrása: www.pecsma.hu, a cikket írta: Gyimesi Viktor 

A kép forrása: http://www.kieselbach.hu 

 

 

Közérdekű információk – Olvasói cikkek 

I. Sport és Egészségnap 

 

Március 9-én megrendezésre került az első Sport és 

Egészségnap, melynek a helyszínt a Balatonberényi Művelődési 

Ház biztosította. A rendezvényre sokan ellátogattak és szép 

számmal vettek részt az órákon. A vendégek 5 féle 

mozgásformába próbálhattak ki magukat, remek edzők és 

fantasztikus hangulat kíséretében. Molnár Ildikó Etka jóga 

Nagykanizsáról, Molnár Zsófi és Mercedes Ironbox 

Nagykanizsáról, Fazekas Róbert House Dance Budapestről, 

Németh Dávid Zumba Zalaegerszegről, illetve Balogh Tímea 

aerobic Balatonberényből órákat tartottak a résztvevőknek! 

Köszönjük Barjákné M. Juditnak a kultúrház vezetőjének a 

támogatást, illetve Egerszegi Péternek a hangosítást! Valamint 

köszönjük a vendégek lelkesedését és kitartását, hiszen nélkülük 

ez nem jöhetett volna létre! A visszajelzések nagyon pozitívak 

voltak, így már tervben van a következő ilyen sport rendezvény. 

Balogh Tímea, szervező 

Kör és táj, 1967 
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ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

 

 

 

 

 

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a Balatonberényi Csicsergő Óvodába 

a 2019/2020-as nevelési évre az alábbi időpontokban lehet a gyerekeket 

beíratni: 

 

2019. április 25. /csütörtök/ 8 órától-16 óráig 

2019. április 26. /péntek/ 8 órától-16 óráig 

 

A beíratás helye: Csicsergő Óvoda, Balatonberény, Kossuth L. u. 4. 

 

A beíratáshoz az alábbi okmányok szükségesek: 

 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító: születési anyakönyvi kivonat, vagy 

személyi igazolvány 

- A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány: lakcímkártya 

- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

- A gyermek TAJ kártyája. 

 

Ifiné Bodó Erzsébet 

Tagintézmény vezető 

 

FELHÍVÁS! 

Fűnyírást,  

sövénynyírást,  

veszélyes fák kivágását vállalom. 

Álmos Norbert 

Tel.: 30/249-2513 
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 „Te szedd!” szemétszedés 

 

A Te szedd! országos mozgalomhoz községünk is 

csatlakozott sokadik alkalommal. A Nyugdíjas 

Egyesület, a Balatonberényért Egyesület, a Polgárőr 

Egyesület, a Balatonszentgyörgyi Dobó István 

Általános Iskola, a képviselő-testület tagjai, és olyan 

polgárok, akiknek bántja a szemét a sok hulladék, 

kart karba öltve indultak az előzőleg már kijelölt 

„legszemetesebb” területek megtisztítására. Szám 

szerint negyvennégyen vettük fel a kesztyűt. A 

szemétszedők között a legifjabb egy három éves 

„nagylegény” volt, aki az apukájával érkezett, ő 

biztos nem fog szemetelni, szülei már időben megtanítják, hogy a Földet óvni kell. 

Az eredmény 154 zsák szemét lett, bár nem tudtunk mindent összeszedni, mivel minden zsák megtelt.  

A közös munka örömmel töltött el bennünket és jó közösségépítő ereje is volt, de sajnos rengeteg 

bosszúság is ért minket embertársaink nemtörődömsége és tudatos környezetkárosítása miatt. 

Mindenkinek köszönjük a segítséget, Barjákné Martin Juditnak a szervezést, Véghelyi Róbertnek a 

logisztikát, Horváth László polgármester úrnak pedig a finom ebédet!   

             Barjákné M. Judit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szemétszedésen a Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület 

 

A Te Szedd! azaz az Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz csatlakozott Balatonberény is 

március 23-án. A gyülekező a Művelődési Házban volt reggel nyolc órakor. A hétvégi kora reggeli 

időpont, és a tavaszi munkák ellenére is több mint negyven önkéntes jelentkezett, hogy vállalja: 

megtisztítja a falut a szeméttől.  

Az összegyűlt emberek, mint magánszemélyek, és mint civil szervezetek képviselői voltak – köztük 

mi a Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület képviseletében. A csoportok megszervezése és a területek 

kiosztása után elindultunk a külterületek felé (hegyi utak, kerékpárút, Dörc, Csicsergő, Kossuth utca 

vége). Mi magunk is meglepődtünk azon, hogy a kiosztott 160 darab Te szedd! zsák kevésnek 

bizonyult a felelőtlenül eldobált hulladék összegyűjtésére. Sajnos a háztartási hulladékon kívül 

rengeteg építési törmeléket, háztartási nagygépeket, autógumit is találtak a csapatok, melyek fellelt 

helye jelentésre került.  

Bár egyesületünk alapvetően bűnmegelőzési, tűzvédelmi feladatokat lát el, a környezet védelmét is 

fontosnak tartjuk. Reméljük, a Te Szedd! mozgalom keretében a többi résztvevővel együtt sikerült 

felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára! 

Köszönjük, hogy tagjai lehettünk a bosszankodó, de lelkes közösségnek, valamint a szervezőknek – 

Horváth Lászlónak, Barjákné M. Juditnak, Véghelyi Róbertnek – hogy a koordinátori feladatokat 

ellátták és így valamennyien részt vehettünk az akcióban!  

Cs. T. 
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________________________________________________________________________________ 

Bűnmegelőzési tanácsok trükkös csalások, lopások elkerülésére 

 

Az idős emberek jóhiszeműségük, segítőkészségük és esetenként életkorukból adódó meggyengült 

egészségi állapotuk miatt kiemelten veszélyeztetettek a különféle jogsértésekkel szemben, a bűnözők 

„könnyű célpontnak” tekintik őket. 

 

Az utóbbi időben az úgynevezett „unokázás” módszerével elkövetett csalások – elsősorban – 

Budapesten és vonzáskörzetében szaporodtak meg, azonban a prevenciós célokat szem előtt tartva 

országosan szükséges a lakosság célirányos tájékoztatása e bűncselekmény visszaszorítása érdekében. 

A jogsértések elkövetői a család iránt érzett legbensőbb érzelmekre alapozva, telefonon hívnak fel 

idős személyeket. Unokának, vagy egyéb hozzátartozónak, illetve egyes esetekben hivatalos 

személynek (például rendőrnek, mentősnek, kezelőorvosnak) kiadva magukat egy meg nem történt 

balesetről, vagy káreseményről tájékoztatják az idős embert, amelyet a családtag okozott. A 

hozzátartozó „ügyének” gyors megoldása érdekében készpénzt, és/vagy ékszert kérnek, amelynek 

átadásáig a telefonkapcsolatot fenntartják, a pénzért egy barátot, ismerőst küldenek. Az ún. 

„unokázós” csalások a korosztályhoz tartozók anyagi biztonságát súlyosan csorbítják, továbbá a 

lakosság szubjektív közbiztonságérzet is érzékenyen érintik. 

 

TANÁCSAINK A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN: 

 Ne bízzon meg a váratlanul – telefonon, vagy személyesen - jelentkező idegenekben! 

 Ne essen pánikba, és azonnal ellenőrizze a „legendát”, derítse ki, hogy családtagja, 

hozzátartozója tényleg bajba került-e? 

 Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget! 

 

Az elmúlt időszakban, Somogy megyében is többen áldozatul estek az úgynevezett „telefonos 

csalásoknak”. Általában „rejtett” számról érkező hívás során a telefonáló csaló valamely 

mobilszolgáltató nevében keresi meg későbbi áldozatát, hogy sorsoláson vett részt és nagyobb 

összeget, vagy elektronikai cikket nyert. Nyereményéhez azonban csak akkor juthat hozzá, ha a csaló 

által megadott kódokat beüti egy bankautomatába, vagy mobil telefonszámokra rövid időn belül pénzt 

tölt fel. Előfordult, hogy bankszámla adatokat és jelszót is kértek. 

Sajnos több sértett a beígért „nyeremény” reményében nagyobb összeget töltött fel a csaló által 

megadott telefonszámokra! 

 

A RENDŐRSÉG TANÁCSAI: 

 Amennyiben nem vett részt nyereményjátékon NEM IS NYERHET! 

 Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez ilyen nyereményjátékot, a nyereményért egyébként 

sehol NEM KELL FIZETNI, és főleg nem azonnali döntéshez kötött. 

 A hivatalos szerencsejáték szervező cégek sem hirdetnek mobiltelefonos, pénzfeltöltős 

nyereményjátékokat. 
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 NE ADJA meg ismeretlen telefonálóknak személyes, illetve banki adatait (PIN kód, számlaszám, 

jelszó, bankkártya adatok).  

 NE UTALJON, ne töltsön fel pénzt ismeretlen által megjelölt telefonszámokra. 

 Amennyiben ilyen hívást kap, kérje el a hívó elérhetőségét vagy kérjen későbbi visszahívást. 

Addig a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatán ELLENŐRIZZE LE annak valóságtartalmát, vagy 

KÉRJEN SEGÍTSÉGET hozzátartozóitól! 

 Mindenképpen JEGYEZZE FEL a csaló hívó által használt és a feltöltésre megjelölt 

telefonszámokat, de NE UTALJON! Egyébként minden adatot ŐRIZZEN MEG, ezzel nagymértékben 

segíti a rendőrség felderítő munkáját.  

 

Az elkövetők által alkalmazott történetek, legendák változatosak, szinte kifogyhatatlanok, igyekeznek 

a napi aktualitásokhoz igazítani azokat. A kiszemelt áldozat bizalmába férkőznek, elérik, hogy 

beengedje őket lakásába, majd figyelmét elterelve az otthon tartott értékeket és készpénzt megszerzik.   

 

A rendőrség bűnmegelőzési, biztonsági tanácsai idős, egyedül élő embereknek: 

 A legfontosabb, hogy soha ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába! A lakásajtókat, 

kertkapukat tartsa zárva még a nappali órákban is! 

 Ajtónyitás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ki áll az ajtó előtt! Ajtajára szereltessen 

biztonsági láncot! 

 Alaposan ellenőrizze a hivatalos személy igazolványát, szolgáltatóhoz, hivatalhoz, hatósághoz 

való tartozását! A rendőr és a tűzoltó sem kivétel.  

 A víz-, áram- és gáz-, telefon-, kábel tv szolgáltató, nyugdíjfolyósító, egészségpénztár munkatársai 

senkinek nem visznek házhoz pénzt!  

 A közműszolgáltatók karbantartást, javítást előzetes bejelentés alapján végeznek, erről az 

állampolgárokat hivatalos levélben vagy közleményben értesítik 

 Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis! 

 Idegen kérésére ne váltson pénzt!  

 A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban! A mennyiben mégis tart otthon nagyobb 

összeget, idegenek előtt ne vegye elő! 

 Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át nekik hozott pénzt, csak akkor, ha ezt 

előre megbeszélték! Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy jöjjön vissza később, amikor 

hozzátartozói otthon tartózkodnak! 

 Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől! 

 Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az Önt felkereső idegen személyekkel 

kapcsolatban! 

Amennyiben a hívatlanul érkező idegen személlyel szemben kételyei merülnének fel – a lakásba, 

udvarba történő beengedés előtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség esetén 

hívja a Rendőrséget az éjjel-nappal hívható 107-es vagy a 112-es általános segélyhívó számokon. 

Fogadja meg tanácsinkat és jó eséllyel elkerülheti, hogy csalók és trükkös tolvajok áldozatává 

váljon! 

Készítette: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatósága, Bűnmegelőzési Osztály 
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Kulturális élet és programok 

Barjákné Martin Judit rovata 

A Művelődési Ház állandó programjai 

 

Kedd: 14.00-16.00 Németajkú polgárok klubbja 

      18:00-19:00 Kango jumps klub – jelentkezni lehet Facebookon: My dance Tímea 

Szerda: 17.00-18.00 Nyugdíjas Egyesület énekkari próbák 

Csütörtök: 10.30-12.00 Magyar, mint idegennyelv oktatás 

15.00 Informatika tanfolyam: kezdő, újrakezdő 

Péntek: 17.00-19.30 Sakk-kör;  

       17.00-18.00 HIP-HOP tánccsoport edzés 

 18.00-19.00 Kangoo Jumps klub 

Szombat: Kabala tánccsoport próbák, Színjátszók napja 

Minden hónap első csütörtök:16.00 Ügyes kezek szakkör: Kézimunka: kötés, horgolás, hímzés, 

varrás, Süti-sütöde Várjuk a jelentkezőket! 

Újra indul a GERINCTORNA GYÓGYTORNÁSSZAL! - bővebb felvilágosítás a könyvtárban 

Igény szerint nyitva tartás alatt, kártya, társasasjáték, és asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk!  

 

Könyvtár - epont nyitvatartása: Kedd-péntek: 8.00-10.00;14.00-18.00; Szombat:14.00-18.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019 április - május programok 

 

április 13.  15:00  Vers- és prózamondó verseny 

április 17.  15:00  Húsvéti készülődés: gyerekeknek játszóház, felnőtteknek kreatív délután 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Emlékeztünk 

 

Az 1848-as forradalomra, hős elődjeinkre emlékeztünk. A szokásokhoz híven ünnepi szentmisével 

vette kezdetét  a program 14 órakor. A Művelődési Házban a Himnusz közös eléneklése nyitotta meg 

az ünnepi műsort. Ebben az esztendőben Horváth Péter alpolgármester úr volt a megemlékezés 

szónoka, aki március 15. jelkép értékéről  szólt. Zsúfolásig megtelt a nagyterem. A 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola 6. osztályos növendékei az ünnephez méltó 

színdarabot mutattak be. A Nyugdíjas Egyesület egyre bővebb repertoárral rendelkező népdalköre 

március 15. tiszteletére 48-as nótákat adott elő a Kossuth szobornál. Az Egyház képviselői és 

a  Balatonberényi Önkormányzat Képviselő-testülete megkoszorúzta Kossuth Lajos szobrát.  

A meghitt hangulatú ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult. (B. M. J.) 
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Sport 

Labdarúgás: A lányok is elkezdik áprilisban 

 

 

Négy meccsen hat pontot szerzett felnőtt 

csapatunk, s jelenleg a tizenharmadik a 

tabellán. Ifistáink eddig egy győzelmet tudtak 

aratni, és pillanatnyilag a kilencedik helyen 

állnak. 

Áprilisban női csapatunk is megkezdi tavaszi 

szereplését, ők a negyedik pozícióból várják a 

folytatást. 

 

Megyei II. osztályú bajnokság 

Eredmények: 

BÖHÖNYE KSE - BALATONBERÉNYI SE 2:2 (U19: 6:2) 

BALATONBERÉNYI SE - DÉL-BALATON FC BALATONSZEMES 1:5 (U19: 0:4) 

SOMOGYVÁR K.Ö.SE - BALATONBERÉNYI SE 2019. 03. 24. 6:0 (U19: 3:0) 

BALATONBERÉNYI SE - FONYÓDI PETŐFI SE 2019. 03. 31. 4:0 (U19: 5:1) 

KARÁD SC - BALATONBERÉNYI SE 1:2 (U19: 0:11) 

 

A következő fordulók programja (Az elöl álló csapatok a pályaválasztók. Az U19-es mérkőzések két 

órával a felnőtt összecsapások előtt kezdődnek.): 

BALATONBERÉNYI SE - CSÖKÖLY Ö.SE 2019. 04. 14. 16:00 

LENGYELTÓTI VSE - BALATONBERÉNYI SE 2019. 04. 21. 16:30 

BALATONBERÉNYI SE - MEZŐCSOKONYA SE 2019. 04. 28. 17:00 

SZABADIDŐ SE SOMOGYJÁD - BALATONBERÉNYI SE 2019. 05. 05. 17:00 

BALATONBERÉNYI SE - FC BARCS 2019. 05. 12. 17:00 

 

Somogy megyei női félpályás bajnokság 

Eredmények: 

BALATONBERÉNYI KSE - NAGYATÁDI FC 1:2 

A következő fordulók programja: 

NFC CSÖKÖLY SE - BALATONBERÉNYI KSE 2019. 04. 14. 10:00 

BALATONBERÉNYI KSE - SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE 2019. 04. 28. 10:00 

KAPOSFÜRED PÁRDUCOK SC - BALATONBERÉNYI KSE 2019. 05. 05. 10:00 

BALATONBERÉNYI KSE - `BB` SC BALATONBOGLÁR 2019. 05. 12. 10:00 

 

Horváth Péter 

http://ö.se/

