
Egy elfelejtett Nagyszombati szertartás

Forrás: Nogáll János váradi kanonok Egyházi szertartások magyarázatja Pest 1863.
E.B.L.A

Az egyházi szertartások 
rendje

Április 4. - 
Április 5.
Jézus diadallal bevonul Jeruzsálembe.

Április 6.
Április 9. -
Az utolsó vacsora estéje, az Oltáriszentség 
alapítása. Jézus elfogatásának éjszakája. 

Április 10. - 
Jézus szenvedése, kereszthalála.

Április 11.- 
Krisztus a sírban fekszik. 

Április 12. -  
Jézus Krisztus feltámadása. 

Április 13. -  
Az ünnep másnapja. Örvendezés. 

Megjegyzés: A március 30-án kezdődő héten 
1 napos lelkigyakorlat a Kármelita Fábián 
atyával. Időpontot március 28-29-én hirdet 
az esperes úr.

Kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk 

olvasóinknak!



Jegyzőkönyv a Balatonberény Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2009. febru-

ár 20-án megtartott közmeghallgatásáról.

sike-
rült lezárni a munkaügyi pereket.

aprítógépet nyertünk pályázaton

Horgászfalu építésével

A Hotel Beach ügyében

Vitorláskikötőnél

Felújításokkal kapcsolatban: 

a vasútállomás melletti 
terület esetleges átvételéről 

az 
MNV elállt attól, hogy az Országos Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatnak átadja a volt 
HM üdülőt

a turis-
ta útvonalat közösen Balatonkeresztúrral 

Gazda Jánosnak a polgármesteri beszámoló-
hoz volt hozzáfűznivalója. 

A perkifizetésekkel 
kapcsolatban

Előre kell nézni, nem 
akarnak többet bíróságra járni. 



Készült Balatonberény Község Önkormány-
zat Képviselő-testületének 2009.február 25-én 

megtartott  üléséről.

a Honvéd Üdülő té-
rítésmentes önkormányzati tulajdonba vételé-
nek szándéka

„Út 
a munkához” program

A civil szervezetek

A Pénzügyi Bizottság 2009-re 5.640 e Ft keret-
összeget javasolt a civil szervezeteknek.

a szociá-
lis törvény változott.

A község bűnmegelőzési, közbiztonsági kon-
cepciójáról 

Az önkormányzat az alábbi feladattervet fo-
galmazza meg:

két pályázat benyújtási 
kérelem

DRV Zrt.
létrehozott egy Kivizsgálási Csoportot.



Megérkezett az ágaprítógép!



Balatonberény halad a fejlődés utján

Több uj kabint épitettek és játszótér létesült 
a gyermekeknek. Bővült a csónak-park is.
Olajozzák az utakat

utak portalanitása

olaj-portalanitás

tovább folyik a fásitás Több 
uj kabint épitettek csuzdát

a tehén-
csordának másfelé találjanak utat

Hajdu

Nyers

Megjelent a Zalai Közlönyben, 1929. augusztus 
6-án



Álláskeresési technikák I.

Bató Bernadett

Gulyás Kálmánnak és 

feleségének

Családotok



1848-49 hőseire emlékezett településünk

Nőnap a Nyugdíjas Egyesületben

                                   Sz. F.-né

Előadás a vízről

Bertókné Vadál Erzsébet

Víz napi Balcsi-party

Bertókné Vadál Erzsébet
IKSZT címet kapott a Művelődési Ház

Horváth Péter

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelettel: Schenk István, jegyző



Tisztelt Adózó!

Leeresztik a Balaton vizét 

csak a magaslato-
kon alakult ki jelentős település! (Tihany, 
Szigliget)

a Balaton vízszintjének szabá-
lyozása, mely több célt szolgált.

évtizedekbe telt, míg a 
vállalkozás meghozta a kívánt eredményt. 

lopják a Balaton vizét,

Futó Elemér



Még valamit a Csicsergőről

"Az öblöt Balatonberényig ismét széles ná-
das követi, majd az utolsó 10 év alatt fel-
épült a kövezett part. Ezen idő alatt töltötték 
fel az üdülők parkosított területét, megszün-
tették a berényi vasútállomás lejáróját -itató 
helyét- a vízhez. A keszthelyi öböl feltöltődé-
sének folyamatára legjellemzőbb az a part-
szakasz, mely Berénytől a balatonmáriai 
nádasig terjed. Ezen a részen hosszú föld-
nyelv nyúlt el a Balatonban, melynek anya-
ga homok és kavics volt. „ Csicsergőnek " 
hívták, sokak szerint azért, mert sok madár 
pihent meg rajta. Még 1948-ban dr. Iharos 
Gyula Alfonz volt szíves erre felhívni a fi-
gyelmemet és valóban az őszi és tavaszi ma-
dárvonulás idején ez bizonyult legkedvezőbb 
megfigyelési pontnak. (...) Jegyzeteimben la-
pozgatva, még 1956 tavaszán zátonyokról és 
fövenypartról írok. 1957 őszén azonban már 
azt jegyeztem föl: a part eliszaposodott, ná-
das terjedni kezd, de még vannak zátonyok. 
1959 őszén a földnyelvből alig maradt vala-
mi, még a zátonyok is kezdtek eliszaposodni 
és a nádas kinyújtotta csápjait feléjük is. 
1962 tavaszán befejeződött a folyamat, az 
egész szakasz, zátonyokkal együtt, összefüg-
gő nádassá lett. Ugyan még nyomokban ma-
radt néhány méteren föveny, bár ez a közben 
felépült nyaraló szomszédságában feküdt, a 
fenyérfutók, ujjaslilék, partfutók a végsőkig 
kitartottak mellette, azonban 1964 őszén 
már azt is meg kellett érnem, hogy a Csicser-
gő és a berényi strand közötti részen már 
csak két helyen maradt némi kis homok, Ba-
latonmária felé pedig a nádövezet elérte a 
szinte kőkeménységű pannonmárga padokat. 
Ezzel teljesen megszűnt annak a lehetősége, 
hogy vonuláson a parti madarak felkeressék 
Balatonberényt. De nem csak a madarakra 
nézve volt tragikus a nádas és az iszap ter-
jeszkedése, hanem az üdülőkre is. T. i. az 
1950-es évek végén a község a part mögötti 
rétet parcelláztatta, kis nyaralók épültek egy-
más után, növekedtek ki a földből; a tér egy 

részét fásították. Mire az üdülőtelep létrejött, 
megszűnt az előtte fekvő parton a fürdőzési 
lehetőség, a telep lakói hiába keresik a még 
10 évvel előtti fövenyest, a házaik előtt a ná-
das ontja a szúnyogokat. Gaál Gaszton már 
1903-ban a Balatoni Múzeum Egyesület év-
könyvében „Süppedő sírdombok" címen írt a 
Balaton partról és annak madárvilágáról. 
Jóslata lassan beteljesedik, ha idejében nem 
találunk ésszerű megoldást, mely emeli a 
népgazdaság érdekeit, de ugyanakkor gondol 
a természet- és madárvédelemre is, hiszen 
ezek az érdekek ma már a legszorosabban 
összefüggnek egymással."

Futó Elemér

Emil papának

Felvirradt a hajnal, nézd milyen
 szép reggel.

Köszöntünk mi Téged sok-sok szeretettel.
Fogadd el szívünk köszöntő szavát,

hogy veled ünnepelhessük születésed 
napját.

Bár rövid ez a pár sor, de benne van a 
lényeg:

Senki sem szeret úgy, mint ahogy mi 
szeretünk Téged!

Boldog születésnapot kíván a család 
apraja-nagyja



„Kedves Czimbalek Andrea!

Tisztelettel: Futó Elemér
Falunk jövője?!

Czimbalek Andrea

Marton Lászlóné: A Te neved …



Balkáni gerle

Futó Elemér



Labdarúgás

A tavaszi első három forduló eredményei

A következő fordulók programja:

A Kék Tó Öregfiúk Bajnokságban:

A következő fordulók programja:

Horváth Péter

Marcipán és a kertészkedés

Bató Bernadett



Április elseje, azaz bolondok napja

Kánya Enikő

Recept

F. E.-né

Kristófné Ifi Jarmilának

Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, 
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog 

nagyon. 
Szíved sose féljen, bánat sose érjen, 
Minden utadon szerencse kísérjen.
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ! 

Férje, szülei, gyermeke



Népi megfigyelések az időjárásról

Április 2. Áron napja

Április 4. Izidor napja

Április 11. Leó napja

Április 14. Tibor napja

Április 24. György napja

Forrás: Időjós Kalendárium

Szavalóverseny Húsvéti Locsolóbál

 Locsolóbálba

Tojásfestő játszóház 
gyermekeknek

Május 1. Falunap 



Bak -

Vízöntő -

Halak -

Kos -

Bika -

Ikrek -

Rák -

Oroszlán -

Szűz -

Mérleg -

Skorpió -

Nyilas -

Kristófné Ifi Jármila



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.




