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Önkormányzati hírek
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ

A televíziózás fejlődésével az analóg műsorterjesztés helyébe Magyarországon is a digitális műsor
terjesztés lép. Az analóg adók lekapcsolása még az idei évben megvalósul. Ez azt jelenti, hogy az
átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek elérhetők.

Ahhoz, hogy az új technológia megjelenésével mindenki továbbra is televíziózhasson, a hagyomá
nyos tv készülékeket alkalmassá kell tenni a digitális műsorsugárzás vételére. Az analóg földfel
színi műsorsugárzás lekapcsolása közvetlenül azokat a háztartásokat érinti, ahol hagyományos
analóg földfelszíni vétellel televízióznak (azaz tető vagy szobaantennával).

Az átállásban érintett háztartásoknak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) – az erre
kidolgozott állami program, Országos Digitális Átállás Program (ODÁP) keretében – információt és
az arra rászorulóknak támogatást nyújt. Ennek megvalósítása érdekében az NMHH megbízásából
a Központos Statisztikai Hivatal (KSH) felmérést végez.

A felmérés két kivételtől eltekintve (Kára és Somogysimonyi) Somogy megye minden települését
érinti, melynek keretében a KSH által megbízott felmérők felkeresik a rászoruló háztartásokat. A ki
képzett felmérők fényképes igazolvánnyal vannak ellátva, melyet kötelesek látható helyen viselni.

A felmérés a megyében 2013. március 11én kezdődik és 2013. június 30ig tart. Ebben az inter
vallumban keresik fel a felmérők a rászorulókat. Egyegy felmérő 300350 címet keres fel, és egy
település teljes felmérését követően kezdi el a következő települést, így a települések a megjelölt
intervallumban fokozatosan kerülnek sorra.

A felmérésben érintett személyek a NMHHtól levélben előzetesen tájékoztatást kapnak.
Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság Kaposvári Osztály

Dr. Forró Ilona, Somogy megyei ODÁP felelős

H i r d e t m é n y

Értesítjük BALATONBERÉNY község lakosságát, hogy a 2013. évi szervezett formában történő
EBEK VESZETTSÉG ELLENI védő, és pótoltására, VALAMINT FÉREGTELENÍTÉSÉRE

az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:

Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: 3.500 Ft/eb
Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb
Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv 2010. január 1től kötelező, ezért
szükséges a cseréje, amelyik ebnek még nincs!

Az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. A háznál, illetve az eb tartási
helyén történő oltás bejelenthető a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonberényi
Kirendeltségén, a fenti időpontban az oltás helyszínén és telefonon:
dr. Bánkuty József állatorvosnál 06 30/9578469

Oltásra kerülnek: Egészséges ebek, három hónap feletti még be nem oltott ebek, az egy évvel
korábban oltott ebek, az oltatlan ebek.

Oltás nem adható: Beteg ebnek, embert harapott és emiatt hatósági megfigyelés alá vont ebnek,
mikrochippel nem rendelkező ebnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése
értelmében az állattartó köteles ebét veszettség ellen beoltatni és az oltást igazoló okmányt
megőrizni. Az oltás alól elvont eb tulajdonosát a hatóság bírsággal sújtja.
Balatonberény, 2013. március 8.

Dr. Bánkuty József Mestyán Valéria
állatorvos címzetes főjegyző



Önkormányzati hírek

Személszállítási rend 2013

Felhívás a zöldhulladék szállítás szabályairól

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Április 3án, szerdán volt az év első zöldhulladék szállítási nap, ezért emlékeztetjük Önöket az
ezzel kapcsolatos szabályokra.

 csak falevél és kaszálék helyezhető ki gyűjtőedényben, vagy zsákolva
 1  méternél nem hosszabb ág/nyesedék kötegelve max. 25 kg/köteg

Kérjük, hogy ettől eltérően ne helyezzenek ki hulladékot, mert az AVE Zöldfok Zrt. nem fogja
elszállítani.

Akinél nagyobb mennyiségű ág vagy nyesedék képződik, annak elszállítását, vagy darálását
megrendelheti társaságunktól bármelyik telefonszámunkon, vagy email címünkön
(telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu).
Kérjük, hogy hulladékot, illetve zöldhulladékot csak a saját ingatlan előtt szíveskedjenek
kihelyezni!

Köszönettel:
Településüzemeltetési Kft.

Horváth Lászlóné ügyvezető



Önkormányzati hírek
FELHÍVÁS

A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSBA
MÉG BE NEM JELENTKEZETT FÖLDHASZNÁLÓK SZÁMÁRA!

TISZTELT TERMŐFÖLDTULAJDONOS!

2013. JANUÁR 01TŐL MEGVÁLTOZTAK A TERMŐFÖLD HASZNÁLATÁT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK:
MÓDOSULT A TERMŐFÖLDRŐL SZÓLÓ 1994. ÉVI LV. TÖRVÉNY ÉS A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTAR
TÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 356/2007. (XII.23.) KORM. RENDELET.

2013. JANUÁR 1től, a földhasználóknak – az erdő kivételével – MINDEN TERMŐFÖLD
HASZNÁLATOT BE KELL JELENTENI A FÖLDHIVATALHOZ!

A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A HASZNÁLT TERÜLET NAGYSÁGÁTÓL FÜGGETLENÜL (AZ 1 HEKTÁR ALATTI, AKÁR AZ
1 NÉGYZETMÉTER nagyságú)

a ZÁRTKERTI FÖLDHASZNÁLATRA IS VONATKOZIK.

A BEJELENTÉS DÍJMENTES!

A BEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 2013. április 30.

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA FÖLDHASZNÁLATI BÍRSÁG KISZABÁSÁT VONJA MAGA UTÁN!

A BEJELENTÉSI ADATLAP A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRÓL (www.vm.gov.hu), A
FÖLDHIVATALI PORTÁLRÓL (www.földhivatal.hu) LETÖLTHETŐ, VALAMINT A JÁRÁSI HIVATALOK
FÖLDHIVATALAINAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN MEGTALÁLHATÓ!

A bejelentési kötelezettséghez a tulajdoni lap adatait kell figyelembe venni. Ha a tulajdoni lap
szerint az ingatlan szántó, rét, legelő (gyep), szőlő, gyümölcsös, kert, nádas, fásított terület
művelési ágban, vagy halastóként van nyilvántartva, a bejelentési kötelezettség fennáll. Nem
kell bejelenteni az erdők használatát és nem kell bejelenteni a belterületi lakóházas vagy
üdülő ingatlanok konyhakertjeit, udvarait.

Kaposvár, 2013. február 26.
Tisztelettel:

Molnár Gábor sk., szakigazgatási szerv vezetőhelyettes

A közvilágítás korszerűsítésére nyújtott be pályázatot községünk
Balatonberény  közvilágításának korszerűsítésére  nyújtott be pályázatot önkormányzatunk. A
tervezett fejlesztés a számítások szerint 62,5 %os energiamegtakarítást eredményezne, s a tele
pülés negyvenöt lakóutcájában lévő összes, 584 darab lámpatestre kiterjedne. Sikeres pályázat
esetén a régi közvilágítást új, LEDes technika váltaná fel.
A projekt összköltsége bruttó 66.491.505 Ft (nettó 52.355.516 Ft).
A KEOP20125.5.0/A. jelű pályázat kiírása értelmében a  támogatás mértéke 85 %os, bruttó
56.517.780 Ft (nettó 44.502.189 Ft).
A Képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
bízza meg a Global Green Energy Kftt a szükséges energiahatékonysági tanulmány, és a KEOP
pályázati dokumentáció elkészítésére,  valamint az egyszerűsített közbeszerzési eljárásban való
részvételre 292.000 Ft nettó, 370.840 Ft áfás díj ellenében.
A fejlesztéshez a Képviselőtestület a pénzügyi fedezetet, a 15 %os saját forrást 2013. évi költ
ségvetésében 9.973.725 Ft bruttó (7.853.327 Ft nettó) összegben biztosította.

www.balatonbereny.hu

Községünk valamennyi hitelét konszolidálta a kormány
Amint arról a február végi közmeghallgatáson már beszámolt a Képviselőtestület, Balatonberény
Község valamennyi hiteltartozását átválallta az önkormányzati adósságkonszolidáció keretein
belül a kormány.
Az átvett hitelek tételesen, összegekkel:
Hitel célja Hitel összege
Naturista étterem építésére felvett hitel még háralévő része 9.254.916
Folyószámla hitel 18.213.734
Jegyzőháziorvospedagódus perekre 2007ben felvett svájci frank alapú hitel (153.800 CHF) napi
árfolyamon számítva: 38.142.400
ÖSSZESEN: 65.611.050
Balatonberény Község Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának
településünk adósságának konszolidációjáért.

Horváth László, polgármester



Események

Apríték lerakó és tároló hely kialakítása

Társaságunk megkezdte egy apríték lerakó és tároló hely kialakítását az ún. "Pálinkaházi
dűlőben".

Itt kizárólag csak a Kft. által összegyűjtött faágak tárolása és aprítása történik. A területkialakítás
során nyert faanyagból készül el a tároló kerítése, illetve a településen kiültetett facsemeték
karózása.
A terület az Önkormányzat tulajdona.

Balatonberényi Településüzemeltetési Kft

Falutakarítás várható időpontja

Balatonberény Község Önkormányzata és civil szervezetei értesítik a lakosságot, hogy 2013.
május 4én 9.30 órai kezdettel falutakarítást szerveznek.

Találkozó helye: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

Várunk minden Kedves Lakost, aki szeretne tenni környezetünk tisztaságáért!

Köszönettel:
A szervezők

BALATONKERESZTÚR
KISTURUL GYÓGYSZERTÁR
(Balatonkeresztúr, Iskola u. 2.)

NYITVATARTÁSA
VÁLTOZÁS

Május 1től augusztus 31ig hétfőtőlpéntekig 8 órától 17 óráig, szombaton 8 órától 12 óráig

Szeptember 1től – április 30ig hétfőtőlpéntekig 8 órától 16 óráig.

Hegedüs Józsefné
gyógyszertárvezető

Ügyfélfogadás változása az okmányirodákban április 9én

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy  április 9én  Magyarország uniós
kötelezettségeinek teljesítése érdekében végrehajtandó  verzióváltással egybekötött  informatikai
karbantartás miatt az ország valamennyi okmányirodájában az ügyfélfogadás szünetel.

Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségek miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük.

Somogy Megyei Kormányhivatal

Falunap

2013. április 27. szombat
Esőnap: 2013.május 1.

Részletes program később a plakátokon illetve a www.balatonbereny.hu honlapon.



Önkormányzati hírek
Döntött a Képviselőtestület…

A Képviselőtestület 2013. február 28i nyilvános ülésének fontosabb döntései:

 A Képviselőtestület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a polgármester két
ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságnak a civil szervezeteknek 2012. évben juttatott
önkormányzati támogatás felhasználásáról adott beszámolót megismerte. A képviselőtestület a
civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról adott elszámolásait
elfogadja.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a civil szervezetek részére 2013.
évben a 2012. évben megállapított támogatásokat nyújtja, azzal a feltétellel, hogy a támogatási
szerződésekben a községi rendezvényekkel kapcsolatos konkrét elvárásokat és feladatokat meg
kell határozni, a Művelődési Ház vezetőjének koordinálásával.

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződéseket 2013. március 31ig készíttesse el.

 A Képviselőtestület Balatonberény Község 2013. évi költségvetését 290.750.000 forintos
költségvetési főösszeggel elfogadta. A költségvetés részletes tervezetét, illetve az elfogadott rendelet
teljes szövegét és táblázatait a www.balatonbereny.hu internetes oldalon találják.

 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására.

 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előerjesztést megtárgyalta, a Társulási
Megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felkéri Horváth László polgármestert, hogy a Marcali Központi Orvosi Ügyeletből való kilépést
sürgősen kezdeményezze, és szorgalmazza a csatlakozást a keszthelyi orvosi ügyelethez.

 A Képviselőtestület elfogadta Balatonberény Község Önkormányzata 2016ig szóló közép és
2020ig szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete 100.000, Ft támogatást nyújt a
Balatonkeresztúri Rendőrőrs épületének berendezési eszközei vásárlásához.

 Balatonberény Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 16/2013.(II.7.) számú
határozatát akként módosítja, hogy a tervezett beruházást saját forrásból és a KEOP2012
5.5.0/A jelű és az Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása
című pályázati támogatásból kívánja megvalósítani.

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 66.120.427 Ft. A tervezett beruházásnak a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 66.120.427 Ft. Az önkormányzat a
tervezett beruházásra, mint saját forrást, a pályázattal egyezően: 9.918.064 Ftt a 2013.évi
költségvetésében biztosítja. Az önkormányzat a tervezett beruházásra, a KEOP forrásból származó
támogatási igényre : 56.202.363 Ft –ra pályázatot nyújt be, melynek benyújtására felhatalmazza
az önkormányzat polgármesterét Az önkormányzat vállalja, hogy a 2013.évi, valamint a további
három évre előre szóló költségvetési tervében a teljes projekt összegét a felhalmozási célú
bevételek és kiadások között szerepelteti .

 Balatonberény Községi Önkormányzati Képviselőtestülete az előterjesztés szerinti formában
megismeri és elfogadja a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési
Szabályzatát.

Az ülés teljes jegyzőkönyve olvasható a www.balatonbereny.hu internetes oldal „Önkormányzat”
menüpontjának „Jegyzőkönyvek” almenüjében a csatolmányok között.

Bató Bernadett



Egészség tükrében
Tisztelt Olvasóim!

Az elmúlt 2 lapszámban részleteztem a vérkép értékeit és jelentését, ami így visszaolvasva talán
túl tömör lett, ezért úgy gondoltam, hogy inkább készítek egy táblázatot, ahol az összes
vérvizsgálat értékeit, könnyen áttekinthetjük.

Király Ildikó



Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer  Lakossági hírlevél

Áldozatvédelem napja – Február 22.

Hazánkban 1999től minden évben, február 22én emlékezünk meg a bűncselekmények
áldozatairól.

A Rendőrség áldozatvédelmi feladatai

Az áldozatvédelmi feladatok megoldása érdekében a megyei rendőrfőkapitányságokon és a városi
rendőrkapitányságokon áldozatvédelmi referensek kijelölésére került sor.
A megyei és a helyi szervek bűnmegelőzési egységeinek áldozatvédelmi referensei a napi
munkatevékenységük részeként folyamatosan nyomon követik a bűnügyi helyzet alakulását, a
hatóság tudomására jutott bűncselekmények esetében a jellemző elkövetői és áldozati
magatartásokat. Fő feladatuk a megelőző intézkedések megtétele mellett a tanácsadás, az
információszolgáltatás, felvilágosítás a segítséget nyújtó állami és civil szervezetek elérhetőségéről.

Az áldozatvédelmi referensek az áldozatsegítési szolgáltatások, támogatások iránti kérelmek
előterjesztéséhez szükséges hatósági igazolásokat a vonatkozó időkorláton belül kiállítják.
Áldozatvédelmi referensek Somogy megyében:

Marcali Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály Fábos Edit r.hdgy. 0685/515150
Fonyódi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály Horváth Gyula r. alezredes 0685/560990

A bűncselekmények áldozataival a rendőrség és a civil áldozatvédő irodák folyamatos kapcsolatot
tartanak, lényegében az áldozattá válás kezdeti szakaszától a vizsgálati munka befejezéséig.
Kétségtelen, hogy ezen idő alatt az áldozatok magatartása, pszichés állapota az esetek nagy
többségében a szélsőséges tünetektől a lelki stabilitásig változhat, de hogy ez így alakuljon, abban
a velük foglalkozó szakembernek meghatározó szerepe van. Általános célul kell kitűznünk, hogy
segítsük az áldozatot abban, hogy lelkiállapota megnyugodjon és ezáltal képes legyen helyzetének
reális mérlegelésére.

A bűncselekmény áldozata nem csak a bűncselekmény közvetlen sértettje, hanem olyan
személy is, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet.
Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés és az érzelmi megrázkódtatás és olyan vagyoni
kár, amely a bűncselekménnyel okokozati összefüggésben áll.

Az áldozattá válás szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb korcsoport a gyermek és
fiatalkorú lakosság, azaz a 18 év alattiak. Az áldozattá válásuk okaként jelölhetjük meg az
elkövetővel – többnyire szülő, családtag – szembeni kiszolgáltatottságot, az életvitelből adódó
veszélyeztetettséget, védekezésre, illetve akaratnyilvánításra képtelen állapotot, a kortársak
negatív befolyásoló hatását. Vagyon elleni bűncselekmények tekintetében jellemző közreható
áldozati magatartás, hogy nem vigyáznak értékeikre, nem egyszer hivalkodnak azokkal, így
felhívják magukra a figyelmet. Gyakori az egymás sérelmére elkövetett lopás, zsarolás, könnyű
testi sértés, rablás, garázdaság. Elsősorban pénzt, mobiltelefont, MP3, MP4 lejátszót, márkás
ruhákat tulajdonítanak el. Jellemző még, hogy a fiatalkorúak sérelmére hétvégi szórakozásuk
alkalmával, a szórakozóhelyen vagy annak környékén követnek el bűncselekményt, ahol gyakran
alkoholos befolyásoltság alatt válnak erőszakos cselekmények áldozatává. A számítástechnikai
rendszerek terjedésével fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a gyermek és fiatalkorúak gyakran
minden kontroll nélkül, olyan internetes oldalakat látogatnak, amelyek személyiségük fejlődését
negatívan befolyásolják, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy áldozattá  elkövetővé váljanak. Az
elmúlt évek tekintetében folyamatosan terjed és erősödik az iskolai erőszak, amely áldozati
körként már nem csak a fiatalokat, hanem pedagógusokat, szülőket, hozzátartozókat is érint. Az
agresszivitás mértéke egyre nagyobb.
Az áldozattá válás szempontjából a másik legveszélyeztetettebb korcsoport a 60 év feletti
korosztály. Az időskorúak sérelmére elkövetett deliktumuk legnagyobb része még mindig vagyon
elleni bűncselekmény. Legjellemzőbbek a sérelmükre elkövetett besurranásos, trükkös, betöréses,
és zseblopások, trükkös csalások, rablások, e mellett azonban egyre gyakrabban tapasztaljuk,
hogy a családon belüli erőszak kiterjed az idős szülőkre, nagyszülőkre is. Az elmúlt években
valamelyest megnőtt az idősek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények, főleg rablások
száma, amelyet elkövetői oldalról a túlzott agresszió jellemzett.

Az Igazságügyi Szolgálatoknál igénybe vehető áldozatvédelmi szolgáltatások

Somogy megyében a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat, Áldozatsegítő
Osztálya nyújthat közvetlen segítséget a bűncselekmények áldozatainak. Gondoskodnak
arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok az áldozatokat
megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék.
Az áldozat az általános tájékoztatáson túl igényt tarthat a szolgálat segítségére érdekeinek
érvényesítése céljából is. Személyre szabott felvilágosítást kell kapnia alapvető jogairól és az őt
megillető egészségügyi, biztosítási és szociális ellátásokról. Szükség esetén a szolgálat
közreműködik abban, hogy ezekhez az ellátásokhoz mielőbb hozzáférjen.



Ha az áldozat ügyének további intézése ügyvédi közreműködést kíván, akkor az áldozatsegítő
szolgálat jogi segítségnyújtás keretén belül a jogi segítségnyújtó osztályhoz irányítja az áldozatot.
A bűncselekmény áldozatának azonnali pénzügyi segélyre lehet szüksége annak érdekében,
hogy legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja (temetési költségek, szállás, ruhanemű, utazás,
élelmiszer, gyógyszer stb.). A területi áldozatsegítő szolgálat az azonnali pénzügyi segély
kérdésében méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a
bűncselekmény következtében kialakult krízishelyzet mérlegelésén alapul. (a számítási módról
nincs jogszabály)

A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatait állami kárenyhítés is
megilleti. A kárenyhítés nem fájdalomdíj és nem jár automatikusan. Az egyösszegű vagy járadék
formájában nyújtható anyagi támogatás a társadalom szolidaritását hivatott kifejezni. Ha a
bűncselekménnyel okozott kár később valamilyen forrásból megtérül, akkor az állami kárenyhítés
címén kifizetett összeg előlegnek tekintendő és visszafizetendő. Kárenyhítésre a bűncselekmény
közvetlen fizikai sértettjei jogosultak, akiknek testi épsége, egészsége a bűncselekmény
következtében súlyosan károsodott, továbbá a bűncselekmény sértettjének hozzátartozói,
eltartottjai, valamint olyan személy, aki az elhunyt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

Az áldozatsegítő szolgálatok eljárása

Az áldozatsegítő támogatások igénybevétele önkéntességen és a hatósággal való
együttműködésen alapul. A támogatás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített
nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni lehet az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság által
kiállított, a büntetőeljárás adatairól szóló igazolást. Ezt az igazolást szükség esetén az
áldozatsegítő szolgálat szerzi be. A kérelemhez szükség esetén a szociális rászorultságot igazoló
dokumentumokat is mellékelni kell.
A kérelem nyomtatványt – az egyéb iratokkal együtt – bármely területi áldozatsegítő szolgálatnál
elő lehet terjeszteni.

Azonnali pénzügyi segélyért a bűncselekményt követő 5 napon belül lehet folyamodni. A
területi szolgálat ellenőrzi a kérelemben és a dokumentumokban szereplő adatok valódiságát, és
haladéktalanul dönt. Egyidejűleg tájékoztatja az azonnali segély igénybevevőjét az esetleges
későbbi visszafizetési kötelezettségéről.
Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a bűncselekmény
elkövetését követően határidő nélkül lehet előterjeszteni.

Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése utáni 3 hónapon belül lehet folyamodni.
(A törvényben felsorolt kivételes esetekben ez az idő hosszabb is lehet.) A kérelem elbírálása két
szakaszból áll. A támogatási eljárásban a területi szolgálat közreműködik a szükséges iratok,
adatok, dokumentumok összeállításában. Az állami kárenyhítésre vonatkozó érdemi döntéseket
egyetlen szervezet, a Budapest Főváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő
Osztálya hozza meg. A területi szolgálatoktól beérkező vagy közvetlenül ide benyújtott
dokumentáció teljességéről és befogadásáról a fővárosi hatóság 8 napon belül dönt, és
haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet az érdemi határozathozatal várható időpontjáról.
A törvényben meghatározott közigazgatási hatósági eljárások illeték és díjmentesek, annak
érdekében, hogy az áldozatok a szolgáltatásokat jövedelmi helyzetüktől függetlenül, minél
szélesebb körben vehessék igénybe.
Az áldozatsegítő szolgálatok feladata továbbá, hogy az együttműködés keretében figyelemmel
kísérjék az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kérjenek az említett intézményektől.

Hová fordulhat segítségért?
Az áldozatsegítő szolgáltatást a Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat,
Áldozatsegítő Osztályán kell kérni, ahol az ügyben dönteni is jogosultak az alábbi címen és
elérhetőségen:

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 911.
Tel.: 06/82 vagy 06/82527764, Email: triznayg@kih.gov.hu

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, kérjen segítséget az Önhöz legközelebbi
Rendőrkapitányságon!

Kollégáink a helyszíni intézkedéseket és a feljelentése felvételét követően kérésére egy igazolást
állítanak ki Önnek, mellyel a fenti címen vagy telefonszámon felkeresheti az Áldozatsegítő
Szolgálatot, ahol támogatás igénybevételére lehet jogosult.

Forduljon bátran segítségért a hatóságunkhoz is a 107, 112es hívószámon vagy a
06/82502700as telefonszámon, továbbá az ingyenesen hívható idősvonalunkon a

06/80200676os telefonszámon!

Azért vagyunk, hogy segítsünk!



Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer  Lakossági hírlevél

Biztonságose az Interneten történő vásárlás?
Az Interneten, telefonon, postai úton történő fizetések közös jellemzője, hogy a kártya fizikailag
nincs jelen a tranzakció során. Ez sok szempontból nagyobb körültekintést igényel az Ön részéről.

Bankkártyája adatait mindig kezelje bizalmasan!
Ügyeljen rá, hogy a kártyaszámot és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!
A kártyabirtokos azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző
kód  amit CVC2nek vagy CVV2nek is szoktak nevezni  (a kártyaszám utolsó négy számjegye
után), melynek megadását egyre több kereskedő kéri az egyéb adatok között. Ezt a kódot
ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PINkódot!

Csak ismert, megbízható helyen kezdeményezzen bankkártyás fizetést!
Csak olyan internetes elfogadóhelyen vásároljon kártyájával, ahol ezt korábban már probléma
nélkül megtette. Amennyiben új helyen fizetne, alaposan vizsgálja meg a weboldalt a következő
szempontok alapján:
 mit árul, milyen szolgáltatást nyújt,
 talále részletes termékismertetőt,
 a cég telephelye, vonalas telefonszáma és email címe megtalálhatóe,
 szerződési, fizetési és szállítási feltételeket feltüntettéke.
 nézze meg, minőségi kifogás esetén hova és mennyi időn belül fordulhat reklamációval, milyen
feltételek mellett vonhatja vissza megrendelését, mikor és milyen formában kapja vissza a pénzét,
 figyeljen a megfogalmazásra, helyesírási hibákat talále, legyen gyanús, ha összecsapottnak
tűnik a weboldal szerkesztése. Ilyen esetekben ne vásároljon az adott kereskedőnél!

Amint a kártyás fizetésre kerül a sor, mindig ellenőrizze, hogy a kereskedő által elfogadott kártyák
logója (MasterCard és/vagy VISA) fel vane tüntetve (ugyanúgy, mint a "hagyományos"
üzletekben)! Ezt hasonlítsa össze a kártyáján lévővel! Tényleg ugyanolyan vagy csak nagyon
hasonló?

Nézze meg, hogy a kommunikáció titkosítva vane! Erre utal az URL címben a "https" és az oldal
jobb alsó sarkában szereplő lakat vagy a bal alsó sarkában szereplő kulcs, melyre rákattintva meg
kell jelennie a tanúsítványnak.

Minden vásárlás alkalmával nyomtassa ki a megrendelését, annak visszaigazolását, a fizetéskor
megadott adatokat, a megrendelt áru termékismertetőjét, stb!

Internetes azonosítóit kezelje bizalmasan! Mindig jelentkezzen ki a weboldalról, ha befejezte a
vásárlást, nézelődést! Különösen fontos ez az Internet kávézókban és minden olyan számítógép
esetén, amit más is használ!

Ha mégis megtörtént a baj:
Javasolt, hogy amennyiben bankkártyánkat elveszítettük, lehetőség szerint azonnal próbáljuk
meg az egyenlegünket (ha van, hitelkerettel együtt) kivenni egy másik kártyánkkal ATMben,
postán, bankfiókban (számláról történő készpénzfelvétel esetén másik kártya sem szükséges),
vagy lekötni, átutaltatni. Ezáltal a kártyával elérhető számlán nem marad pénz, az
engedélykérések visszautasításra kerülnek. Ha van rá lehetőség, az is megoldás lehet, ha
lenullázzuk kártyánk napi/heti limitjét telefonon vagy az Internet bankon át.

Másik megoldás az azonnali letiltás. Legcélszerűbb telefonon megtenni ezt, ahhoz azonban
szükség van a kártyánk számára és titkos kódunkra. A letiltás azonnali, és elektronikus
tranzakciók esetében a bank engedélyező központja semmiféle további tranzakciót nem enged.
Dombornyomású bankkártyák esetében ATM és elektronikus vásárlás során a letiltás azonnal
életbe lép, a fennmaradó elfogadóhelyeken csak mintegy 23 nap múlva.

A letiltott kártyákat az ATM azonnal bevonja. Ebben az esetben egyetlen próbálkozás sem
lehetséges. POS (vásárlási) terminálok esetében a terminált kezelő kereskedő vagy postai
alkalmazott kötelessége bevonni a letiltott bankkártyát.

Vigyázzanak értékeikre és adataikra!!
Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése merül fel, keresse osztályunkat:

SOMOGY MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
TEL:82/5027002732, FAX:82/5027002772, Email:bunmeg@somogy.police.hu



Interjú Kerényi Ádámmal
Kerényi  Ádámot az autósport szerelmesei Európaszerte jól ismerik. Azt viszont kevesen tudják
róla, hogy édesapja révén szorosan kötődik Balatonberényhez. Hogy Önök is megismerhessék a
kiváló eredményekkel rendelkező fiatalembert, folytatjuk a vele készült riportot.

Az autó fejlesztése nélkül nincs sok esély a címvédésre, mit tud most az autó és mit tud majd, ha a
terveidet Besnyi Tomi valóra váltja?
A versenyzők hajlamosak az autón egy dologra koncentrálni és nem egy egész rendszerként
tekintik azt. Az én autóm régebben és most is azért ütőképes, mert minden része összhangban
van egymással és egy egészt alkot. Természetesen a mostani versenyautóban is vannak még
tartalékok motorban, futóműben, hajtásláncban, gumiban stb és terveink szerint az idén
tapasztaltak alapján mindenen szeretnénk még javítani. Egy komplett bajnokságban történő
versenyzés esetén természetesen rendkívül fontos a megbízhatóság, hiszen minden versenyen
pontot kell gyűjteni ahhoz, hogy a végén is a dobogón állhasson az ember. Jelenleg 550 LE körül
teljesít a motorom, de a jövő évben szeretnénk 700 Le körüli megbízható teljesítményt elérni, hogy
minden körülmények között rendelkezésre álljon a szükséges erő!
Milyen érzés bajnoknak lenni?
Mindig nagy öröm az első helyen befejezni az évet, ráadásul az idei szezon nagyon nehezen indult
az új versenyautó építése miatt, így az első két futamon nem tudtam pontokat gyűjteni.
Versenyrőlversenyre jöttünk fel és 23 futam után éreztük, hogy év végére még bármi összejöhet!
Mennyit fejlődött egy év alatt az európai mezőny műszakilag?
Igazság szerint nem beszélhetünk pusztán a műszaki fejlődésről. A szervezés és a pályák legalább
annyit fejlődtek, mint a pilóták tudása és a műszaki háttere. Volt olyan futamunk, ahova 45
csapat is versenykamionnal jött el több száz új gumival, rengeteg tartalék alkatrésszel és
komplett szerelőcsapattal! A lóerők mellett idén nagyon sok más technikai finomítás is előtérbe
került, de természetesen az autók ereje is folyamatosan nő, ütőképes versenyzéshez 500+ LE
szükséges manapság.
Melyik volt az idei év legemlékezetesebb versenye és miért?
Nagyon nehéz egye futamot kiemelni, mert nagyon sok kalandot éltünk át a csapattal a pályán és
a pályán kívül is. Ha mégis kellene egyet mondanom akkor az a zárófutam lenne, a helyszín a
résztvevők és a szervezés miatt.
Melyik a kedvenc pályád?
Régebben valóban voltak kedvenc és kevésbé kedvenc pályáim, de szerencsére most olyan jó az
autóm, hogy bárhol szívesen megyek vele. Jövőre még fejlesztünk az autón, így az új pályák sem
jelenthetnek majd gondot.
Nem hiányoznak a hazai futamok?
Szerencsére minden évben van egy King of Europe futam Magyarországon, így mindig van
lehetőség a hazai közönség előtt és a magyar pilótákkal autózni. Az új máriapócsi nyomvonalat
még nem próbáltam, így jövőre szeretnék ott is autózni, remélem akkor nem esik majd egybe egy
másik versenyemmel.
Kit tartasz az európai mezőnyből a legkeményebb ellenfélnek?
Nem tudok egy konkrét személyt megnevezni, de kijelenthetjük, hogy az EEDC, a lengyel és a KoE
mezőnyében is vannak olyan top pilóták akik bárhol megállnák a helyüket. Remélem jövőre
tovább fejlődik a sportág és jó helyszíneken, komoly csatákat vívhatunk majd megint!
Kiknek köszönheted ezt az eredményt (magadon kívül :))? :)
Teljesen egyértelmű, hogy ezen a szinten már nem lehet egyedül versenyezni. Szerencsére évek
óta egyre fejletebb csapat vesz körül, akik nagyon sok segítséget nyújtanak a versenyeken.
Különösen fontos kiemelni Besnyi Tamás (TomiWorkshop) segítségét, aki nélkül nem tartanék itt.
Az új autó jól vizsgázott, gyakorlatilag mindenféle tesztelés nélkül futottunk neki a szezonnak és
sikerült így is minden futamot befejeznem, ráadásul a legrosszabb eredményem egy 4ik hely volt.
Fontos továbbá köszönetet mondanom Szántó Róbertnek és Balinkó Istvánnak akik szintén
100%os segítséget nyújtottak a versenyeken melegben, hidegben, esőben, akár fáradtan vagy
betegen is! Akik kint voltak az utolsó futamon láthatták, hogy a családom és a barátaim is
támogatnak, 3040 ember jött el velünk a hétvégére, feleségem, szüleim, barátaim és a 9
hónapban lévő nővérem is ott állt a pálya mellett 10 fokban az esőben és nekem szurkolt. Azt
hiszem egy versenyző sem kívánhat ennél többet!

Az Ádám eddigi pályfutásának emlékezetes pillanatait megörökítő fotókat itt tekinthetik meg:
https://picasaweb.google.com/111128365074538381311/KerenyiAdamGaleria ! Aki pedig a
driftről mint sportágról szeretne többet megtudni, érdemes ellátogatnia a kingofeurope.net
weboldalra.

www.balatonbereny.hu



Emlékeim
(Régi szokások)

Napjainkban is sokan festenek húsvétra tojást, főleg ahol kisgyermekek vannak. A hagyományos
(viasszal történő) tojás hímzés most is él falunkban. Nagyon szépen tud tojást hímezni Tikos
Lászlóné sz.: Vida Éva, és Tóth Lajosné sz.: Németh Gizella. A művelődési házban pedig 
Barjákné Martin Judit szervezésében  húsvét előtt pár nappal, a tojás festés különböző
fortélyaira tanítják meg a fiatalságot. Húsvét másnapján a gyermekek felkeresték a
keresztszülőket. Piros tojást, süteményt kaptak a régi időkben. Ezen a napon jártak a kora
délelőtti órákban a lányos házakhoz locsolni. A gyermekek az osztálytársaikhoz, és a Tanító
nénijükhöz mentek. Bekopogtak, s kérdezték: szabade locsolni? A bentiek kiszóltak, hogy igen.
Mielőtt a kölnivel meglocsolták volna az „áldozatot” (általában a feje tetejére, a hajára) a
következő versikét mondták:

Zöld erdőben jártam, Kék ibolyát láttam.
El akart hervadni, szabade locsolni?

A legények a nagylányos házakhoz mentek, ahol az alábbi locsoló verset mondták:
Jó reggelt! Jó reggelt! Kedves Liliomszál!

Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam, Piros tojást láttam,

Bárány húzta rengő kocsin gyorsan ide szálltam.
Nesze friss rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom.

Ezután megkínálták Őket süteménnyel, borral. Húsvétkor a gyerekeknek nem csak az volt az
elsődleges szempont, hogy szép húsvéti tojások legyenek, hanem minél többet szerezzenek.
Játékok folytán lehetett piros és hímes tojásokhoz jutni. Húsvét másnapján vagy a „Döngösbe”,
vagy a Petőfi utca elején lévő dombhoz mentünk játszani, és tojást gurítottunk. Általában a
tavaszi zsendülő füvön a tojás nem tört el, így aztán az nyert, akinek a festett tojása a
legmesszebbre gurult el. Akinek viszont eltörött, az veszített. Tojástörés, vagy ahogy mi mondtuk
„tojást kókányoltunk”. A hímes tojást úgy szorítottuk a markunkban, hogy csak a kisebbik része 
hegyes fele  maradjon szabadon. Az ütésre vállalkozónál szintén, majd a partnere tojására ütött
vele. Előfordult, hogy mindkét tojás betörött, ekkor egyik sem nyert, ha csak az egyiknél tört be a
tojás, azt az ellenfél megette, vagy elajándékozta.
Fehér vasárnap.  Ezt a napot másként „mátkáló” vasárnapnak is hívták. Ekkor komatálat
vittek.  „Komatál küldés elsősorban egynemű fiatalok barátságának megpecsételése
ajándékcserével.”(1)  Fehér asztalterítőbe takart tányéron süteményféle, üvegben bor, és piros
tojás volt. Megkóstolták a süteményt, a borból is ittak, és a sütemény helyett raktak az övékéből,
és bort is küldtek vissza. A tál küldéséből aztán egész évre szóló komaság származott. Versikét is
mondtak ilyenkor, a teljesség igénye nélkül, emlékezetből közlöm:

Komatálat hosztam, Meg is aranyosztam,
Szűz kütte szűznek, Koma kütte komának

Tessék elfoganni olyan szeretettel,
Mind amilyen szeretettel hosztam.

Ha nem teccik visszaviszem
Azon az úton, amelliken hosztam.

Ez a szokás az 1950es évekre teljesen eltűnt. A berényiek azt tartották, hogy a paprika és
paradicsom magot Kunigunda napján, március 3án kell elvetni, mert akkor szép, erős palánta
nő belőle.
Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) napján oltották a fákat. Ekkor kezdték meg a szőlő
és gyümölcsfák metszését. Ha az időjárás nem engedte, akkor is 12 tő szőlőt megmetszettek, és
vágtak le 12 ágat a gyümölcsfáról.
Szent Márk (április 25.) napján kora hajnalban vetették el az uborka magot, mert akkor  a
hiedelem szerint – jó, és bő termés lesz. Időjárási jóslások, február második felétől április végéig,
melyet szüleimtől hallottam: Február 19én Zsuzsanna napján, ha megszólal a pacsirta, hamar
jön a tavasz. Febr. 24én Mátyás ha talál ront, ha nincs hoz. Április 24én Szent György napján
ha volt egy kis eső, akkor édesapám mindig mondta, Szent György harmatja, Pünkösd zápora. Ha
Szent György napján volt egy kis csöpörgő, általában jó kiadós eső volt Pünkösdkor. (Folytatjuk.)
(1) Magyar néprajzi lexikon. Bp. 1980.)

Kovács Ilona
helytörténet kutató



Múltidő
Áprilist járat vele

Az április elsejei bolondozás eredete a homályba veszett. Több magyarázat létezik a
gyökereire, de egyik sem alátámasztott. A rómaiak már ünnepelték a bolondok napját. A biblia két
ponton említi eme napot. Júdás ekkor lett öngyilkos, Noé ekkor eresztette ki az első galambot,
hogy szárazföldet keressen, aki aztán dolga végezetlenül tért vissza. A kelták a tavaszt éltették
ekkor, a napéjegyenlőség komoly rituálékkal járt. Feltételezhető, hogy ennek az utóhatásából
keletkezett. Van, aki 1564ből eredezteti, amikor a naptári évet április elsejéről, január elsejére
tették át. Humoros ajándékokat adtak egymásnak az emberek, emlékezve arra, hogy eme nap volt
az év kezdete. Aztán kötik egy augsburgi eseményhez is. 1538ban az országgyűlés április elsejére
nagy valutarendezést tűzött ki. A spekulánsok nagy összegeket fektettek be a régi fizetőeszköz
felvásárlásába. A pénzreform viszont elmaradt, hatalmas veszteséget szenvedtek el ezek az
emberek, és mindenki kinevette őket.

Eredetileg a hiszékeny személyeknek teljesíthetetlen megbízást adtak. Innen ered
szólásmondásunk: Áprilist járat vele. Széchenyi György hiábavaló útként használja az „áprilist
járat” kifejezést. „..ha én kegyelmednek első levelére… megindultam volna… azon bizodalommal,
hogy ő kegyelmével szemben lehetek, nem találtam volna, áprilist jártam volna.” A későbbiekben a
gyerekeket küldték a boltba esernyőmagért, trombitahúrért, szúnyogzsírért, stb. Majd kicsúfolták
őket: Április bolondja, május szamara…. Aztán a felnőttek is megtréfálták egymást. XIV. Lajos
ellopatta éjjel egy márki ruháját, beszűkítette azt, majd a beavatott lakáj szörnyülködve próbálta
felöltöztetni másnap reggel, mondván, hogy meghízott az éjjel. A szintén beavatott orvos receptet
írt fel, melyen ez szerepelt: Fogjon egy ollót, bontsa fel nadrágja és mellénye varrásait. Voltak
nagyon rosszul elsült tréfák is. 1891ben egy vidéki család öngyilkos lett. Egy ismerősük a
haditörvényszék nevében küldött levelet, melyben tudatja, katona fiukat szolgálat teljesítése
közben halálra ítélték, mert elkopott a cipősarka. Anya és lánya felakasztotta magát. 1936ban
Karinthyt agydaganattal műtötték egy stockholmi kórházban. (Utazás a koponyám körül) Baráti
viszony alakult ki az orvossal. A következő év április elsején találkoztak, amire is Karinthy egy kis
dobozzal állított be, melyben véres agyvelő darabok voltak, állítván, hogy ezt tüsszentette ki az
orrából. A kétségbeesett orvos azonnal kórházba akarta szállíttatni, ekkor árulta el, a véres cafat a
hentestől származik. A következő évben e hónap első napján az orvos fizetett hirdetést adott fel,
melyben Karinthy haláláról számol be. Ezután a lapés könyvkiadók nem álltak szóba vele, írásait
nem jelentették meg, csalónak titulálták. Természetesen baráti viszonyuk itt megszakadt. 1947.
ápr. 1én az amerikai média keltett vaklármát, egy közelgő atomporfelhő közeledtét
beharangozván. A menekülő emberek áradatát a rádió helyesbítése sem tudta megállítani. A
felsorolt esetekből tanulva, óvatosan, megfontoltan tréfálkozzunk! A Google 2000ben jelentette be
új fordítóprogramját – természetesen április elsején  mely az állati nyelvekre is kiterjed. Így pl.
tud malacul, szamárul, csirkéül és marhául. Nagyon sokan reklamáltak, hogy a program miért
nem terjed ki a házi kedvencekre. Főleg a kutyául és macskául működő programokat hiányolták.
2002ben egy angol napilapban jelent meg a fizetett hirdetés, miszerint a Tesco áruházakban
genetikailag módosított, fütyülő sárgarépa kapható. A növény oldalán folyamatosan vékonyodó
lyukak teszik lehetővé, hogy a zöldségen áthaladó légbuborékok sípoló hangot adjanak ki.
Mondani sem kell, rengetegen keresték a zöldséges standon. A szokás legújabb kori utóda az
iskolai fordított nap.
(Forrás: O. Nagy Gábor: Mi fán terem; Internet) Csiri

A Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület felhívása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  http://hvs.balatongyongye.hu  címen létrehoztunk egy, a  Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát segítő aloldalt.
Az új oldal célja, hogy hozzászólási lehetőséget biztosítson a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
felülvizsgálatában, és tájékoztassa az illetékességi területünkön élőket.

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület



Legendák

Nyolcvan zecchinó

Somogyi udvarbíró kedvtelve nézegette az előtte álló három török foglyot. Tudta, a három fogoly
becses portéka, jó pénzt kaphat értük. – Levelet küldök Ali pasának Kanizsára, aki majd kivált
benneteket. Addig szabadon járhattok a várban, megszökni úgysem tudtok. Főtiszteknek való
munkát adok nektek. Ahmed aga ügyel a török foglyok munkájára, Juszuf bej a rabok élelmezé
séről vezeti a protokollumot. A csausz a lovászok munkáját ellenőrzi, előbb azonban a felcser be
kötözi a lábát. Elfogadjátok? – fordult Ahmed felé. – Igen. Hitünkre fogadjuk, hogy nem csalunk,
szökni nem próbálunk. Azt engedd még meg urunk, hogy hitünk szerint imádkozhassunk! – ha
jolt meg mélyen Ahmed. – Hát attól ugyan nem omlanak le Sümeg falai, csak énekeljetek! De az
tán ne felejtsétek el megírni Isztambulba, hogy milyen sorsotok van itt! Talán a Héttoronyban is
tanulnak belőle! – szólt Somogyi.

Az udvarbírókisasszonykákat gyakran látták a várban. Olyanok voltak, mint a fiúk. Nem is vet
ték lányszámba ezt a két vadócot, akiket csak az apjuk tudott féken tartani.

Két hónap múlva megérkezett a válasz Kanizsáról. Fejenként negyvennegyven zecchinót fizet
nek a két török tisztért. – Na, gyerekek! Viszik a két törököt! – ült le boldogan aznap a vacsorához
az udvarbíró. A két lány úgy megijedt, hogy a lábuk is remegni kezdett, arcuk olyan fehér lett,
mint a fal. – Hát titeket meg mi lelt? – csodálkozott Somogyi úr. Katica mereven nézte a tányérját,
Jutka szeméből kövér könnycseppek hullottak a levesbe. – Hát így állunk? – döbbent meg az ap
juk. – Beszédem lesz veletek!  mondta vészjósló hangon. Gyertek a szobámba! Tíz perc múlva a
két lány ott áll mérges apjuk előtt. Somogyi uramból áradt az atyai intelem. – És akkor most mit
tegyünk, édesapám? Mert lehet, hogy igaza van, s teméntelen bűnt, hibát követtünk el, és az is
lehet, hogy szörnyű bűn az, amit mondok, de most már kegyelmed áldásával, vagy anélkül Ah
med és Juszuf asszonyai leszünk.  mondta csendesen Katica. – Két pogányé?  hördült fel az ud
varbíró. – Ki tudja, ki a pogány édesapám? A szerelmet isten ültette el a szívünkbe, akár Allahnak
hívják, akár másként. – felelt merészen a fekete hajú párduckölyök. – És mi lesz a nyolcvan zecc
hinóval? Hiszen már a püspök is tud róla, hogy nyolcvan zecchinót kap a két rabért? Katica
azonnal észrevette édesapja megingását, már ott is ült az ölében. – Abból ugyan nem eszik a püs
pök! De a hozományunk, az kitelik belőle!  simogatta apja borostás állát. – Megbolondultatok? A
kanizsai pasa is számít a foglyokra! Ha nem tartjuk be adott szavunkat, ezer meg ezer magyar rab
fizet meg érte! – ijedezett Somogyi uram. – A követnek fogoly kell, s, ha ezt a kettőt nem adjuk,
adunk helyette mást. Azt, hogy édesapám megtartotta a szavát, Ahmed aga és Juszuf bej pecsétes
írása fogja bizonyítani. A csausz fogja elvinni, aki maga is záloga lesz annak, hogy az írás minden
szava igaz. Ő bizonyítani fogja, hogy a negyvennegyven zecchinót – amit úgyis az édesapjuk fize
tett – a foglyok kapták meg. A kanizsai pasának meg elküldi édesapám a vasderes paripámat egy
hordó jó somlói borral, így őt is kiengeszteljük. – szólt Katica. – Jó, jó…. – adta be a derekát So
mogyi úr. – De, a püspökkel mi lesz?! – Majd a püspök úr dolgát is eligazítjuk! Csak bízza ránk! –
mentek ki a lányok nevetve a szobából.

Mihály kanonok, a püspöki követ tiszteletére nagy mulatságot rendeztek. Három nap tartott a
lakoma. Negyedik nap este Somogyi úr, lányai kíséretében a szobájában látta vendégül a követet.
Ahogy az udvarbíró egyre mélyebbre ért az események taglalásában, úgy oszladozott a kanonok
jókedve. – Mit mond majd a püspök? – hebegett az atya. – Ha igazi püspök, és igazi atyánk, akkor
velünk örvend, hogy két kereszténnyel gyarapodott Sümeg vára!  mosolygott Katica. – Ön meg
összeesket minket.

Az esküvőnek megadták a módját, aztán a kanonok elköszönt: – Megviszem a hírt püspök
atyánknak, hogy az Úr 1647ik esztendejében, Sümeg várában minden a legnagyobb rendben
van. Aztán felpillantott a várfalra, ahonnét négy boldog ember integetett feléje. Amikor Mihály ka
nonok köszönésre emelte fel a karját, huncut, vidám csilingelés hallatszott ruhája ujjából, ahogy
a zecchinók egymásnak csörrentek.

Lipták Gábor nyomán Csiri



A KALOT és a KALÁSZ Balatonberényben
Még pár mondatban a KALOTról, ill. a KALOT Népfőiskoláról. Ahogy írtam 1942. december 2án
nyílott meg. A frontra írt tábori levelezőlapot az Esperes az alábbi dátummal zárta: „dec. 1.”, de a
berényi posta bélyegzője is jól olvasható: „Balatonberény 942. DEC. 1.” Ha azt írta, hogy „holnap
nyílik meg a KALOT Népfőiskola”, akkor a dátum helyes. A veszprémi megyéspüspök, Czapik
Gyula 1942ben áldotta meg a „kastély”t, mint KALOT Népfőiskolát.
A „kastély”t már jóval korábban használta a berényi egyházközség. Egy kis kápolna is volt a déli
„kastély” épületben. A berényi 70 éven felüliek szinte valamennyien emlékeznek rá. A nagy
missziók idején 19261927ben, majd 1932, 1933, 1940, 1947, és 1949ben is. Külön volt lelki
gyakorlat a férfiak, és külön a nők számára. A lelkigyakorlatokat idegen papok vezették: Pogány
János piarista tanár, Dr. Ebner Ernő, Dr. Végh József. A jelentősebb missziók évszámai meg van
nak örökítve a templom déli oldalán lévő „Missziós kereszt”en. Ezen kívül, mikor Kerkai Kapos
váron tartózkodott,  a somogyi kísérlet keretein belül – a Szívgárda tartott 19481949ben a
berényi egyházközségben is lelki napokat férfiak, asszonyok, fiatalok, és gyermekek számára. Ek
kor már nincs KALOT és KALÁSZ, csak a hitbuzgalmi egyesületek. Szüleim is részt vettek ezeken
a lelkigyakorlatokon, és sokat meséltek róla a téli estéken. Minden – Kerkai által kezdeményezett
– mozgalom 1950re leállt.
A KALÁSZ = Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége.
Erdélyből indult. Luczenbacher Rita pettendi földbirtokoslány, és Stettner Aranka szerzetes nővér
alapították meg Magyarországon a KALÁSZt 1936ban, melyet Shovy Lajos püspök pártfogolt.
A mozgalom gyorsan terjedt az országban. Célja, hogy megtanítsa a fiatalokat, a lelkieken kívül a
háztartás, szabásvarrás, kézimunka, elsajátítására.
Falunkban Hosszú Lajosné sz.: Farkas Emerencia alakította meg. (Szeretett tanító nénim, Menci
néni, aki ha tehette, s szabad volt a „légkör”, sokat mesélt a múltbéli berényi tevékenységeiről, s
ebben benne volt a KALÁSZ is.) Hivatkozva az említett hirdetőkönyvre – mely nagyon értékes in
formációkat nyújt KALÁSZ ügyben – a következő szerepel: „A lányainkat kérem, hogy kedden
este 6 órára jöjjenek össze az utcai iskolában, ahol a főtanító úr felesége a megalakítandó
KALÁSZ EGYESÜLET ügyében megbeszélést akar velük tartani.” A hirdetés 1940. november
17én hangzott el a templomban. Majd 1940. december 1jén, advent első vasárnapján a szent
mise hirdetésében az esperes kéri: „Ma délután 5 órára a KALÁSZ egyesületbe jelentkezett lá
nyaink jöjjenek el az alakuló ülésre az iskolába.” Olyan sokan jelentkeztek, hogy ezen a
vasárnapon – 1940. december 1jén – meg is tartották az alakuló ülést. Tehát a berényi KALÁSZ
egyesület megalakulásának időpontja ez a dátum. (Folytatjuk.)

Kovács Ilona
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Megbékélés

1. Csengett a telefon. Felvettem.
Vizsgára utasított egy hang,
Mert megmért és általa én
Nagyon könnyűnek találtattam..

2. A szigorú bírálatoktól
A hang ellenségesen csattogott,
Sorolta vétkeim sokaságát,
S hitte, hogy most jól kioktatott.

3. Mikor lecsapta a telefont,
Sokáig mélyen gondolkodtam,

 Miért e heves kirohanás?
S helyébe képzeltem önmagam.

4. Aztán egy irományt is kaptam,
Mit döbbenten olvastam el.
 Na, most harcba szállok! S győzök, mert
Az igazságot nem engedem!

5. Míg dúltfúlt „Jogos” bosszúságom,..
... megjelent egy Ostya és Kehely...
Ekkor láttam be meghatódva,
Hogy valóban vizsgáznom kell.

6. Elindultam hát Mesteremhez.
Némán mentem a temetőn át,
Tudva, hogy' életutunk végén
Mindnyájunkra egy nyitott sír vár.

7. Kinn a járdán egy másik ember.
Tekintete fölényes, gúnyos.
Lelkem újra háborogni kezdett,
S éreztem, a vizsgán megbukok.

8. Csak mentem a megszokott úton
Jó szüleim emléke jött velem,
S régi húsvétok intelmei,
Hogy „Szeresd ellenségedet!”

9.  Szeressem azt ki bánt s megaláz?
Súlyos parancs! Nincs ehhez erőm.
Nem baj az, ha most megbukok,
Majd ad az Úr egy újabb Időt...?

. ... Megérkeztem. A templom hideg. A nagyböjt áhítatos csendje a szívekig hatol. Az arcokon
néma bűnbánat ül. A pap hófehér karingben lépked, s imával idézve járja a golgotát. Mellette
kísérője viszi, fekete keresztre feszítve, a Világ Megváltóját.
Nem sokan vagyunk. Tizenegy asszony, lehajtott fejjel, tizennégy stációnál sóhajtja:

 Könyörülj rajtunk Uram!
 S könyörülj a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Az ima ereje valahová felemel...
...Óh ! Milyen végtelen a V i l á g e g y e t e m !...

S milyen kis semmik vagyunk benne mi, civakodó emberek!

Rápillantok az örökmécsesre.
 Íme, a V é g t e l e n S z e r e t e t egy izzó vércseppje!

Az oltár körül mosolygó nyugalom árad.
Szétterül a nagy felfedezésszerű öröm,
A megbékélés krisztusi kegyelme:
E m b e r e k ! Megvagyunk váltva bűneinktől!

Jó itt lenni. Az Őrködő Oltalom tanít, és szigorúan vizsgáztat:  Nem a te dolgod, hogy kapsze
még újabb Időt  mondja Mesterem és Bírám. S én nem akarok már a „nagy” Igazamban győzni....
Lélekben szerető szívvel odatérdepelek földi viszálykodóim közé. S közös Bíránk előtt, lehajtott
fejjel együtt suttogjuk:

 Könyörülj rajtunk Uram!
Könyörülj mindnyájunkon!...

tné ng.

Balatonberény, 2013. nagyböjt



Hitélet
Ha látható, testi alakban JÉZUS MA IS KÖZTÜNK JÁRNA, bizonyára igyekeznénk GYAKRAN
TALÁLKOZNI VELE. Úgy igazítanánk útjainkat, hogy ÚTBA EJTSÜK ŐT, s legalább néhány
pillanatra láthassuk. Pedig minden templom olyan hely, ahol az Úr Jézus valóságosan jelen van,
KENYÉR és BOR SZÍNE ALATT, az OLTÁRISZENTSÉGBEN. MEGTEHETI MINDENKI, aki
bevásárolni megy, ügyeit intézi, hogy útba ejti TEMPLOMOT. BETÉR JÉZUSHOZ egy BIZALMAS
BESZÉLGETÉSRE, tőle VIGASZTALÁST, BÁTORÍTÁST, erőt és segítséget kapni. Az
Oltáriszentségben jelenlévő Jézussal folytatni beszélgetést, SAJÁT SZAVAINKKAL is IMÁDKOZVA.
Néha elég egyetlen óra, hogy MEGVÁLTOZTASSON VALAMIT az ÉLETÜNKBEN. Néha elég egy kis
SZÉNTSÉGLÁTOGATÁS, hogy a NYUGTALAN LÉLEK BÉKÉT TALÁLJON, a fáradt és elhidegült
lélek ISMÉT SZERETETRE GYÚLJON. A SZERETTEIÉRT AGGÓDÓ ÉDESANYA KÖZVETLENÜL
AJÁNLHATJA az ÚR JÉZUS FIGYELMÉBE ÖVÉIT. A vásárlás, a családról VALÓ GONDOSKODÁS
MINDENNAPOS fáradozása, amivel őket SZOLGÁLJA. MÉG NAGYOBB JÓT TESZ VELÜK, ha
ÉRTÜK IMÁDKOZIK. Uram, Jézus Krisztus, aki az EMBEREK IRÁNTI SZERETETBŐL az
OLTÁRISZENTSÉGBEN KÖZTÜNK MARADTÁL, és éjjelnappal ITT VAGY, IRGALOMMAL és
SZERETETTEL várod MINDAZOKAT, akik látogatásodra ide jönnek. HISZEM, hogy JELEN vagy,
és MEGKÖSZÖNÖM, hogy MINDIG VÁRSZ REÁM. SOHA NEM KELL ATTÓL SZENVEDNEM, hogy
én nem vagyok FONTOS SENKINEK, engem SENKI NEM VÁR. HISZEN TE VÁRTÁL, URAM, én
MOST ITT VAGYOK. Eljöttem HOZZÁD, KÖSZÖNETET MONDANI, NÁLAD MEGPIHENNI, és kérni.
Köszönöm, hogy MELLETTEM vagy, és BETEGSÉGEMBEN ápoltál, ÉLETEM ÚTJAIN
megsegítettél, családot adtál nékem. Arra kérlek, hogy…. (saját kérésed...) Most megyek. Vár a
munkám, várnak a feladataim, kísérj KEGYELMEDDEL az EGÉSZ NAP FOLYAMÁN, s akivel csak
találkozom, érezzék meg rajtam, hogy SZERETETBEN ÉLEK, SZERETVE VAGYOK, és ezért képes
vagyok BIZALMAT és DERŰT SUGÁROZNI és felebarátaimat SZERETNI. Ámen.

Kedves Molnár Mária!

Köszönettel megkaptuk Öntől (és Mátrainé Annától is) az Üzen a tavasz című írást.
A cikk egyszer már megjelent a Balatonberényi Tükörképben, egészen pontosan a IV. évfolyam
4. számában, 2010. április 2án, a címlapon. Így az újság olvasói már ismerhetik az írás
tartalmát, ezért azt újra leközölni nem áll módunkban.
Helyette fogadják szeretettel a fenti cikke(ke)t.
Emellett pedig tiszteletteljes kérésünk a szerzővel/beküldővel szemben, hogy amennyiben nem
saját szerzeménye a beküldött írás, legyen szíves a továbbiakban forrást is megnevezni, ami
alapján a mű készült. Abban az esetben, ha az író saját maga fogalmazta a sorokat, jelen
kérésünket tekintse tárgytalannak.
A második szöveget az interneten megtaláltuk, mint egy keresztény dalt, Pintér Béla
szerzeményeként... Mivel a forrás nem került feltüntetésre, a beküldő könnyen plágium,
plagizálás gyanújába keveredhet. Bár tisztában vagyunk vele hogy újságunk nem országos
sajtóorgánum, és kicsi az esélye, hogy ilyen ügyben jogi probléma lehet az írásokból,
szerkesztőségünk azonban nyomatékosan kéri, hogy ha valaki a nyilvánosság előtt vállalja
írásait, akkor a korrekt tájékoztatás szabályai szerint tegye.

Köszönettel: a Szerkesztőség

Mindenütt a földön vágynak valami JÓ után, minden EMBER keresi hol a BOLDOGSÁG.
Sok mindent elérhetsz mégis ÜRES MARADHAT A SZÍV, ha nincs benne IGAZI ÉRTÉK, mely
mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult nem is mindig értem én, de KELL, HOGY A SZÍVBEN
OTT LEGYEN A HIT, SZERETET, REMÉNY.
E három dolog közül LEGNAGYOBB A SZERETET, mely mindent elhordoz, s ha kell sok vétket
elfedez. A szeretet nem fogy el sosem A SZERETET ÁTVISZ AZ ÉLETÉN. Mindent elhisz és remél,
A SZERETET MINDEN KINCSNÉL TÖBBET ÉR.
SENKI NEM TUD ÚGY SZERETNI, AHOGY az Úr SZERET. És ELHAGYHAT MINDENKI, Ő
MEGMARAD NEKED, MERT NAGYON TUD SZERETNI, hiszen Ő A SZERETET: A SZERETET
ISTENE TÉGED IS ELÉR, HA NYITVA A SZÍVED ÉS ODA MÉG BEFÉR, Ha nem vagy telve
indulattal, haraggal. A SZERETET MEGTALÁL BÁRHOL IS LEGYÉL, NYISD KI A SZÍVED ÉS BÍZZ
BENNE, NE FÉLJ, MEGVÁLTOZHAT AZ ÉLETED ÚGY,
AMINT AZT EL SEM KÉPZELHETED.

Mindkettőt beküldte: Molnár Mária



Keszthelyi programok

Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.hu

Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00

péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
valamint az előadások előtt 1 órával

Színházi előadások a Balaton Színházban

Április 10. (szerda) 19.00
FIGARO HÁZASSÁGA

AVAGY EGY ŐRÜLT NAP TÖRTÉNETE KÉT
RÉSZBEN
vígjáték

Jegyár: 2.700 és 2.900 Ft

Gyermek bérletes előadások
Április 15. (hétfő) 14.00 Vuk bérlet

Április 16. (kedd 10.00) Bambi bérlet
Április 16. (kedd 14.00) Micimackó bérlet
Április 17. (szerda 10.00) PomPom bérlet
Április 17. (szerda 14.00) Dr. Bubó bérlet

A HATTYÚK TAVA
zenés mesejáték
Jegyár: 1.000 Ft

Hangversenyek, KONCERTEK

Április 12. (péntek) 20.00
Balaton Színház, Simándy terem

PEET PROJECT
Jegyár: 1.000 Ft

Április 19. (péntek) 8.00 és 10.00
Balaton Színház, színházterem

Ifjúsági hangversenybérlet
XX. SZÁZADI MAGYAR ZENESZERZŐK MŰVEI

Közreműködik: a Festetics György Zeneiskola
Jegyár: 500 Ft

Április 26. (péntek) 19.00
Balaton Színház, színházterem

Felnőtt hangversenybérlet
UNGARESCA TÁNCEGYÜTTES

Közreműködik: Boglya Népzenei Együttes
Jegyár: 2.300 és 2.700 Ft, diákjegy: 900 Ft

Egyéb programok

Április 10. (szerda) 17.00
Balaton Színház, Simándy terem

KÖLTÉSZET NAPJA: PISZKOS FRED KÖZBELÉP
Rejtő Jenő élete, örömei és szenvedései.

Előadó: Csányi Zoltán
A belépés díjtalan!

Április 16. (kedd) 18.00
Balaton Színház, színházterem

SZERELEM ÉS DÉMONAI
Előadó: dr. Csernus Imre pszichológus

Jegyár: 2.100 Ft

Április 25. (csütörtök) 14.00
Fő tér és Balaton Színház
EGÉSZSÉG FESZTIVÁL
Egészségedre Keszthely!

Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben

Április 13. (szombat) 17.00
HÁBORÚ A NEMZET ELLEN

Előadó: dr. Bogár László közgazdász

Április 15. (hétfő) 18.00
Kamerával az állatokért

Rövidfilmek természetvédelmi témákban a
Természetfilm.hu csapatától.

Filmvetítésekkel egybekötött előadás.
Vendégek: az alkotók

TájakKorokMúzeumok Egyesület
Kőrösi Csoma Sándor Klubjának előadásai

Április 19. (péntek) 16.00
NÉVCSÚFOLÓ: ÉRDEKES ANYANYELVÜNK

Előadó: Szeglet Lajosné, ny. tanárnő

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB

Április 26. (péntek) 16.00 és 17.00
Craniosacralis terápia

Előadó: Gábriel Orsolya és Fekete Enik terapeuták
Tahiti Nonival az egészség felé

Előadó: Némethné Fűzi Eta
Jegyár: 500 Ft (klubtagoknak 200 Ft)

BOLYGÓKÓR
Környezetvédelmi előadások szerteágazó témákban

Április 26. (péntek) 13.00
FÖLD NAPJA

Energiatakarékos otthon: miért, mivel miből?
Szervező: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület

CSALÁDBARÁTKERTBARÁT KÖR
Előadások kertészeti, növénytermesztési témakörben

Április 19. (péntek) 16.00
KISKERTI NÖVÉNYEK VÉDELME

TERMÉSZETES ANYAGOKKAL
Előadó: Kormányos Ferenc, növényvédelmi szakmérnök

FILMKLUB

Április 18. (csütörtök) 17.00
FEHÉR TENYÉR

színes, magyarul beszélő, magyar filmdráma

CSALÁDI PROGRAMOK

Április 20. (szombat) 16.00
GKMK, nagyterem

CSALÁDI DÖNGICSÉLŐ
Anyák napi ajándékok készítése.

Vezeti: Kozma Márta

Április 20. (szombat) 17.00
GKMK, nagyterem

TÁNCHÁZ MINDENKINEK
gyermekeknek és felnőtteknek

Zenél: a Boroszlán Népzenei Együttes

Április 20. (szombat) 20.00
GKMK, nagyterem

HÁZASOK TÁNCKÖRE
Magyar néptánc kizárólag pároknak.

Vezeti: Hintalan László és felesége



Marcipán
Marcipán nem szólt…

Meglepődve olvastam a múlt számban Renata és Theodor Pauls kis cikkét, melyben azt kérdezik:
Hol van Marcipán? Azt hittem, ha valakik, akkor ők aztán tudják.

Természetesen értem, hogy arra gondoltak, hogy hová tűntek az újság hasábjairól a Marcipánról
szóló történetek. Igen, az utóbbi időben valóban kicsit szabadságra küldtem Marcipánt – hagytam
magam befolyásolni építő, és kevésbé építő jellegű kritikák által. A tapintatosabbja csak annyit
jegyzett meg finoman, hogy nem biztos, hogy mindenki szereti annyira az állatokat, hogy minden
lapszámban olvasni akarjon róla. A nyersebben fogalmazók pedig azt üzenték, hogy minek kell
állandóan arról a kutyáról írni?

Ugyanakkor voltak legalább ugyanennyien, akik hiányolták a Marcipántörténeteket. Ráadásul a
Marcipánhoz kapcsolódó utolsó írásomban jeleztem, hogy azért még fogok hasonló stílusú
cikkeket írni, mégha nem is Marcipánról szólnak. Aztán persze nem tettem. Mert többnyire nem
volt már hely az újságban, illetve épp elég volt a szerkesztéssel tölteni az időt, hogy az meglegyen,
amire kell.

Talán hiba volt. Meg hát Marcipán se szólt. Nem mondta, hogy ilyen fontos feladata van, amit
Paulsék említettek: hogy figyel, ellenőrzi, kik járnak mifelénk. Azt észrevettük anyukámmal, hogy
ha nyílik az ajtó a cikket küldő kedves szomszédainknál, Marcipán azonnal a kerítésnél terem, és
a rácsok között kukucskál, ki mozgolódik ott? De úgy tartottuk, hogy csak a szokásos
jutalomfalatot várja, amit naponta megkap az őt szerető házaspártól. Hogy ő ezért cserében
bizonyos szolgálatot is vállal, arról mélyen hallgatott. Nem gondoltam volna, hogy ennyire szerény
a lelkem.

Merthogy ránk, a családjára vigyáz, az természetes, mondhatni elvárható. Az azonban, hogy
másnál is teljesít őrzővédő feladatokat, újdonság volt számunkra. Na, nem mintha bármi
kifogásunk lenne ellene, sőt valójában szívből örülünk, hogy Marcipán igyekszik hozzánk
hasonlóan az önkéntes munkában is jeleskedni. Hogy nem csak az érdekli, hogy meglegyen a
mindennapi betevője, a meleg, puha nyugvóhelye a nappali szőnyegén (bár az esős évszak
beköszöntével, mivel a feje búbjáig sáros, kénytelen időnként beérni a konyha hűvös padlójával),
hanem odateszi magát, amikor kell.

Büszke vagyok rá, ha tényleg így van! Még akkor is, ha pár kilót felszedett a drága az utóbbi
időben, és olyan széles a háta, hogy „el lehet sodorni a metéltet rajta” , ahogy édesanyám mondja.
Hozzáteszem, ez nem a kutya hibája, hanem az élelmezésvezetőjéé, aki valamilyen furcsa, és
megmagyarázhatatlan okból azt gondolja, hogy ha Marcipán ráemeli bárgyú, fátyolos
kutyatekintetét és kérlelőn néz reá, akkor bizonyára éhezik éppen, vagy elviselhetetlenül szomorú,
és leginkább egy mindenféle finomsággal megrakott kutyatál enyhítheti mélységes bánatát. Pedig
az is lehet, hogy ezek már a fiatalságra való visszaemlékezés melankolikus pillanatai ebünk
szemében, hiszen idestova már a hetedik évét tapossa.

Ám ha tényleg ilyen fontos feladatokat lát el Marcipán, akkor valóban kell neki a kalória, az erő,
hiszen egy sovány, kákabelű kutya hogy is rendelkezhetne olyan elrettentő külsővel, mint egy
robusztus termetű jószág!

Tehát a jövőben majd néha igyekszem ismét hírt adni Marcipánról, ha ez a kérés. Ha már tényleg
egyfajta négylábú polgárőrségként funkcionál mifelénk; természetesen nem egyedül, hanem a
szomszéd kutyákkal egyetemben, különös tekintettel a velünk szemben lakó barátjára, Pudingra.

Bató Bernadett



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.

Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.com

Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
májusi számba.

Következő szám lapzártája: 2013.április 26.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.

Labdarúgás
Eddig nincs pontunk tavasszal

A rendkívüli időjárás miatt csapatunk két
mérkőzése is elmaradt az első öt fordulóban.
Sajnos a lejátszott három találkozón nem sok
babér termett együttesünknek, hiszen sem a
felnőttek, sem az ifisták nem tudtak pontot
szerezni.

Megyei II. osztályú bajnokság

16. forduló:
Zamárdi  Balatonberény 3:1 (1:0)

Gólszerzőnk: Kővári Gergő
U19: Zamárdi  Balatonberény 4:0 (3:0)

17. forduló:
Balatonberény  Kéthely 1:2 (0:1)

Gólszerzőnk: Mózes Kristóf
U19: Balatonberény  Kéthely 1:4 (0:2)

18. forduló
Andocs – Balatonberény

A mérkőzést 2013. május 17én, pénteken
17.00 órai kezdettel játsszák le (U19:15.00 óra).

19. forduló:
Balatonberény  Fonyód 0:3 (0:0)

U19: Balatonberény  Fonyód 0:12 (0:6)

20. forduló
Balatonszentgyörgy – Balatonberény

Elmaradt. A mérkőzést 2013. április 17én,
szerdán 16.30 órai kezdettel játsszák le

(U19:14.30 óra).

21. forduló:
Balatonberény – Buzsák
Lapzárta után játsszák.

A következő fordulók programja:

2013.04.13. Szombat 16:00
KAPOSFÜRED SC  BALATONBERÉNYI SE

2013.04.21. Vasárnap 16:30
BALATONBERÉNYI SE  IGAL SE

2013.04.27. Szombat 17:00
BALATONSZABADI LE  BALATONBERÉNYI SE

2013.05.05. Vasárnap 17:00
BALATONBERÉNYI SE  SZŐLŐSGYÖRÖK KSE

Az ifjúsági mérkőzések két órával a felnőtt
összecsapások előtt kezdődnek.

SLASZ borsodi Öregfiúk Bajnokság

Mind a Siófok, mind a Balatonszárszó elleni
mérkőzésünk elmaradt a rendkívüli időjárás

miatt, ezeket várhatóan később pótolja
csapatunk.

Az áprilisi program:

2013.04.08 16:30
BALATONBERÉNYI KSE  BALATONSZABADI LE

2013.04.15 16:30
NKSE BALATONSZÁRSZÓ  BALATONBERÉNYI KSE

2013.04.22 17:00
BALATONBERÉNYI KSE  SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE

2013.04.29 17:00
BALATONBERÉNYI KSE BALATONI VASAS SE

Horváth Péter

Szentgyörgyön fogadjuk a Buzsákot vasárnap
A berényi pálya felázott talaja nem alkalmas mérkőzés lejátszására, így Balatonszentgyörgyön
fogadja együttesünk a Buzsák csapatát vasárnap.

Megyei II. osztályú bajnokság

21. forduló:
Balatonberény  Buzsák

Balatonszentgyörgyi sportpálya, 2013. április 07., vasárnap, 15.30 óra (U19: 13.30 óra)
Minden kedves sportbarátot szeretettel várunk!




