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A HAJNAL FÉNYE
Gyönyörû történet… Nem tudjuk mennyi ideig vándo-
roltak, utaztak a három királyok Betlehem felé igyekez-
ve, hogy elôbb a pásztorok, aztán a csillag útmutatá-
sát és az égi hang felszólítását követve eljussanak ad-
dig az istállóig, ahhoz a jászolhoz, ahol egy új világ-
rend csillaga elôször találkozott az élettel.
Nem tudjuk, de – ha nem is így volt – biztosan érez-
zük. Mert az ünnepek körül kerek kell legyen a világ:
négy nap telhetett el a megérke-
zésig.
Az északi féltekén települt a
judeai város. Ugyanazon a föld-
félen, ahol Balatonfenyves is.
S ezen a félgömbjén a világ vilá-
gának december 21-én érke-
zünk el ahhoz a huszonnégy
órához, amikor a legrövidebb a
nappal és a leghosszabb az 
éjszaka. Akkortól fordul aztán 
a fény és sötétség aránya, vált 
a trend: egyre korábban ébred a
hajnal, s egyre késôbb nyugszik
a Nap. Ahogy csillagkísérôje is
ekkortól kezd hosszabb s hosz-
szabb idôre eltûnni az égrôl:
az Esthajnalcsillag, a Vénusz.
December huszonötödikén haj-
nalban már elôbb elhalványult a
fénye, mint huszonegyedikén:
feladatát, hivatását betöltötte.
Mutatta az utat a pirkadó reggel
szûk ajtón-ablakon besugárzó
nappalának, napfényének, dol-
gát elvégezte.
Hogy elkezdôdhessen megint
egy történet, még gyönyörûbb
mint ez volt. Az ígéreté. A hajnal fényében föltûnô ké-
pet ezer, ezer és millió meg millió új kép követi, fölépül
az a civilizáció, amelyet ismerünk, és gyakorlunk ezer
évek óta, egészen pontosan 2011 esztendeje, Jézus,
a gyermek megszületése pillanatától.
Az idôk során – hosszú út ez az emberiség történe-
tében, s az emberiség nem mindig él a valahai három
királyok bölcsességében – sokat változott karácsony.
A születés felmagasztosításának – ünnepe. Változtak
szokásai, rendje, még liturgiája is. Kikoptak belôle ha-
gyományok, rítusok is, új divatok veszik körül újra és
újra, mindig más eleme kap hangsúlyt a köszöntésnek,
tiszteletnek és emlékezésnek.
De egy vonása, eleme, és viszonyítási pontja soha 
nem gyengül, nem sorvad az idôben. Hogy a gyermek

és a szeretet a legfontosabb mindabban, ami ilyenkor
történik velünk. Mert a hajnal fénye a gyermek.
Elvész minden értelme és jelentôsége, szélfútta eset-
legesség az élet, ha nincs körülöttünk, hogy ezen az
ünnepen meg is értsük mit jelent számunkra, néhány
apróság: gyerekek, unokák, a kisfiú vagy kislány a
szomszédból, barátainké. Körülöttünk sereglik a csa-
lád, a szûkebb és tágabb, a közösség, amely familiáris

együttlét ilyenkor nemzedékek
egész sorát szembesíti egy-
mással, mutatja meg magát
egymásnak – ha másként nem
azzal, hogy megrendült szere-
tettel emlékezünk rájuk.
Ahogy a történelem, a kisebb-
nagyobb közösség históriája,
úgy a saját életünk mögött álló
nemzedékekkel vállalt közös-
ség – hogy ismerjük és számon
tartjuk ôket –, kovásza az
erônek, amely túlélni segít ezer
gondot, félelmet, szorongást.
A mindennapjainkat.
Ígéri, hogy mindez folytatható,
annak pedig záloga és erôs ígé-
rete maga a gyermek. A jövô, a
hajnal fénye.
Azt gondolom, hiszem is mély
meggyôzôdéssel, hogy az ün-
nep öröme a gyermek szerete-
tének jegyében teljes. A mi örö-
münk is, ha látjuk az ô örömét.
S ennél tisztább, tartósabb
öröm kevés akad még az ünne-
peinket tekintve is.
Hogy teljes legyen, ahhoz ke-

vés a tárgyiasult ajándék, még az ünnep misztériumá-
nak angyalkás, fenyôfás varázslata is. Fontosabb vagy
legalább ilyen fontos, hogy együtt éljük át ezeket a 
napokat, családban, szeretetben. Hogy odafigyelünk
egymásra, mi felnôttek is. Hiszen tudjuk, voltunk mi is
gyerekek, ígéret és hajnalnak fénye, s hogy akkor ez
volt a legfontosabb a számunkra. Eldöntötte sorsunkat,
az életünket…
Boldog, szép, szeretetben átélt ünnepet kívánok mind-
nyájuknak! És azt, hogy minden nap kezdôdjön ott,
ahol élünk is, újra és újra egy-egy gyönyörû történet.
A karácsony rólunk szól! Ne tagadjuk meg botorul a
fény reményét. Csak ez hozhatja el az ígéret betelje-
sülését.

Buza Péter
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Rendhagyó módon a média elôre be
nem jelentett jelenléte mellett kez-
dôdött meg a képviselô-testület ülé-
se. A polgármester kérdésére kide-
rült: több testületi tag „archiválás”
céljából rendelt videofelvételt. Meg-
kérdezte az indítványozót a pol-
gármester, ismeri-e a telefonszámát.
Az igenlô válasz után azt kérte, hogy
hasonló esetekben szíveskedjen ôt
elôzetesen tájékoztatni. Nem a nyil-
vánosságot, de annak bevonása
módját (amit egyébként a választási
kampányban már megszokhattunk
volna…) tartotta furcsának.
A sürgôsségi indítványokkal együtt
21 napirendi pont tárgyalására került
sor ezen a napon, az elsô során a
közszolgáltatók beszámolóját hall-
gatták meg a képviselôk.
A Rezi Bt. a temetôi közszolgáltatá-
sokról tartott beszámolót, melynek
során elhangzottak képviselôi észre-
vételek, megfogalmaztak igényeket.
Színvonalas temetôi rend, kerékpár-
tároló elhelyezése, hirdetôtábla kihe-
lyezése, a hangosítás minôségének
javítása, egy lehetséges ravatalozó
felújításának kérdése is szerepelt a
megvalósítandó igények megfogal-
mazása során.
A Somogy Kéményseprô Mester
Kft. beszámolója kapcsán felvetôdött
az a tapasztalat, hogy amennyiben
az elôre jelzett idôben nem tud a
szolgáltató bejutni a házakba, má-
sodik alkalommal már csak a csekket
hagyja a helyszínen. A szolgáltató
ügyvezetôje válaszában elmondta,
hogy a jogszabályi változások alap-
ján annak pontosan megfelelve
végzik munkájukat, mely a település
jellegébôl adódóan (sok az olyan
ingatlan, amely lakóháznak van fel-
tüntetve, azonban azt  a valóságban
nem lakják) nagyon sokba kerül a
telefonos, és más módon történô
egyeztetés.
A testület a beszámolót követôen
módosította a Kéményseprô-ipari
közszolgáltatás kötelezô igénybe-
vételérôl szóló rendeletét, mely
szerint a 2011 évi szolgáltatási díj
növekedése 3% lesz.
Az AVE-Zöldfok Zrt. 2011 évi díj-
ajánlatát csak informális módon tár-
gyalták a képviselôk, hisz az árkép-
zéshez szükséges költségeket (jelen-

tôsek az árképzés szempontjából) a
szolgáltató nem közölte, mivel azt az
önkormányzatokból álló Konzorciumi
Tanács információink szerint csak
december közepe táján tárgyalja azt.
Ez alkalommal csak azon változá-
sokat kellett megfogalmaznia a tes-
tületnek, melyeknek alapján kéri a
következô változat díjkalkulációt ki-
dolgozni.
Ezek a következôk voltak:

– napközi szállítás
– heti kétszeri szállítás (július 1–

augusztus 31-ig)
– zöldhulladék szállítás (április 1–

október 31. között) kéthetente,
és november végén egy szállí-
tási nap.

– kisebb szállító jármûvek alkal-
mazása több (késôbb megjelölt)
utcában.

A testület megbízta bizottságait, hogy
tartson egyeztetést az árajánlat
ügyében, melyre a polgármester ja-
vaslatára meg kell hívni a Fürdô-
egyesület képviselôjét is.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mester jelentését a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról,
valamint az elmúlt ülés óta történ-
tekrôl. Kérdésre a polgármester
tájékoztatást adott a partvédelem
kôszórás pótlásának, és a strandi 
átereszek tisztításának állásáról. Kö-
zölte, hogy az útépítési munkálatok 
a Dózsa György, a Petôfi utcákban 
az elôkészítésekkel megkezdôdtek, a
Somló utcában a regionális vízveze-
ték miatt egyeztetések folynak a
DRV-el.
Somogyi képviselô kérdésére el-
mondta, hogy az Úttörô utcai árkok
szintezése megtörtént, s azt áttekin-
tették Buza Máté képviselôvel. A fel-
méréseket egy tervezônek átadták,
aki megoldási javaslatokat készít, ad-
dig is levélben fogják kérni az ingat-
lantulajdonosoktól az árkok átere-
szeik tisztítását, továbbá jelezte,
hogy megkereste a Lengyeltóti Vízi
társulatot, hogy a település belterüle-
tén lévô vízfolyásokat (melyek kar-
bantartása rájuk tartozik) haladékta-
lanul tegyék meg.
A Napközi otthonos Óvoda Helyi
Nevelési Programját is elfogadták a
képviselôk. A napirend tárgyalása so-
rán a polgármester felhívta a figyel-

met arra a tényre, hogy az elkö-
vetkezendô idôkben a nevelési, és
oktatási intézményeknek programjaik
mellé csatolni kell az azokban eset-
legesen anyagi következményekkel
járó változások költségvetéseit is –
ebben az esetben ilyenrôl nincs szó.
Azt is tudni kell, hogy a Nevelési
Programot szakértô, a nevelô testü-
let, és a szülôi közösség is megis-
merte azt támogatta.
Átvezette a testület az érintett ren-
deleteken a bizottsági tagság sze-
mélyi összetételébôl adódóan szük-
ségessé vált változásokat.
Törvényi változás miatt módosította 
a testület az Építményadóról szóló
helyi rendeletét, megalkotta az Ide-
genforgalmi adó rendeletet, továb-
bá hatályon kívül helyezte a vállal-
kozók kommunális adójáról szóló
rendeletét. Ezek teljes terjedelmük-
ben elérhetôek a község honlapján.
Rendeletet alkotott a testület az
anyakönyvi eljárás egyes díjairól,
mely rendelkezés szerint egyebek
mellett a Hivatalban munkaidôn kívüli
anyakönyvi szolgáltatásra 25 000 Ft
+ áfa anyakönyvi szolgáltatási díj
fizetendô, melybôl azon házasulan-
dók, akiknek legalább egyike bala-
tonfenyvesi állandó lakos, száz szá-
zalék kedvezményben részesül.
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
egyhangú ajánlása alapján fogadta el
a testület a község 2010. háromne-
gyedéves pénzügyi beszámolóját,
438 625 E Ft bevétellel (78,3%) és
388 582 E Ft kiadással (69,4%).
Döntött a testület a december havi
ünnepi rendezvények idôpontjai-
ról, azok költségeirôl, mely szerint
ebben az esztendôben a 65 év feletti
Fenyvesiek ajándékcsomagot kap-
nak. Imremajorban december 20-án
(hétfô), a Vachott Sándor utca elején
december 21-én (kedd) lesz a Kará-
csonyi köszöntés.
Döntött a testület a Központi strand
üzleteinek bérbeadás módjáról,
melyrôl az érintetteket értesítjük, a
visszaadott üzletet meghirdetjük.
Elfogadta a testület a Kistérség Kör-
nyezetvédelmi Programját, melybe
beépítésre kerültek a testületnek 
korábban megfogalmazott igényei
(Imremajor ivóvíz kérdésének kiemelt
kezelése).
Ismételt egyeztetés után a decem-
beri ülésen fog dönteni a testület az
iskolához létesítendô fedett kerék-

A községházáról jelentjük
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pártároló építésérôl, melyet 95% 
támogatással lehetne megvalósítani.
A Nimród utca házszámozásának
rendezésével is foglalkoztak a kép-
viselôk, a legegyszerûbb, és legol-
csóbb megoldást választották, így
marad a jelenlegi utcaszerkezet, és a
problémás helyeken kerül a házszá-
mozás, természetesen az érintettek-
kel való egyeztetés után, megváltoz-
tatásra.
A Fenyvesi sportélet újraélesztésé-
vel (Buza Máté elôterjesztésével)
minden képviselô tudott azonosulni.
A megvalósítás elsô lépéseként bizto-
sítani kell az ifjúsági sport tárgyi felté-
teleit, ezt követi a Sportegyesület jogi
státusának rendezése, és ha ez sike-
resen végzôdik, ennek a szervezet-
nek kell ezt a fontos feladatot ellátni.
Zárt ülésen döntött a testület a So-
mogy megyei Közigazgatási Hivatal
iránymutatása (körlevele) alapján a
polgármester elmúlt idôszakban
igénybe nem vett szabadságával, an-
nak kiadásával, illetve megváltásával
kapcsolatban.
Nyilvános ülésen, újabb naprendi
pontokat megtárgyalva: további
egyeztetés után kíván foglalkozni a
testület a KMB-s rendôr lakhatási
támogatásának kérdésével.
A Pénzügyi, és Fejlesztési Bizottság-
nak kell foglalkoznia a kertmozi terü-
letének esetleges pályázaton való
hasznosításával, az eljárás során
tisztázni szükséges:

– mire vonatkozzon a kiírás,
– mi a javaslat (önkormányzati

koncepció)
– mennyiért (milyen idôtartamra).

Szintén tisztázni szükséges a kerék-
páros info-pontok kiépítésére vo-
natkozó képviselôi (Buza Máté) ja-
vaslat gyakorlati megvalósításának,
megvalósíthatóságának lehetôségeit,
mivel már vannak elôkészületben
megvalósítandó elképzelések.
Módosította a testület a község
2010-évi költségvetési rendeletét,
melyben átvezetésre kerültek a köz-
gyûlés által már határozatokkal elfo-
gadott változások, kötelezettség vál-
lalások.
A testületi ülés végén Stamler József
képviselô interpellációját (írásos kér-
déseit) ismertette a polgármester a
rá adott válaszokkal együtt. A kép-
viselô azokat az elhangzott kiegészí-
téseket követôen elfogadta.

(Lombár)

Emlékezzünk!!!
A novemberi elsô klubnapon az egyesület halottaira emlékeztünk, gyer-
tyagyújtással, imával, a virággal díszített „siratófal” (emléktábla) elôtt.
Végigolvasva a neveket nagyon sok kedves emlék jutott eszünkbe.
Nyugodjanak békében!
A mi életünk megy tovább.
Balatonberényben a nyugdíjas egyesületek részére amatôr, minôsítô
néptáncversenyt rendeztek, melyen a „Kiscsónak” együttes is részt vett
a polkával és a botos-üveges tánccal. A produkciót a szakértô zsûri kü-
löndíjjal jutalmazta. A zsûri tagja volt a Táncmûvészeti Fôiskola rektora
és a többi tag is hasonlóan magas szaktudással rendelkezett. Gratulá-
lunk. Az énekkar meghívást kapott Kéthelyre egy emlékünnepségre,
melyet a kéthelyi énekkar vezetôje halálának egy éves évfordulóján ren-
deztek.
Ha itt a november, akkor itt az ideje a „mindenki névnapja” rendezvény-
nek. Már lassan hagyománnyá válik az egyesületben, hogy nem külön-
külön gratulálunk akkor amikor a naptár a névnapot mutatja, hanem az
év vége felé köszöntjük egymást A-tól Z-ig. A férfiak virággal és bon-
bonnal, a nôk pedig egy üveg borral a férfiaknak gratulálnak.
A háziasszonyok vacsorával gondoskodtak arról, hogy a táncot is bírja
mindenki (nehogy összeessen). Ez a rendezvény rendhagyónak mond-
ható, sôt inkább meghatónak, mert ami történt mindenkinek megle-
petés volt és könnyeket csalt a szemekbe. Az elnök virággal és em-
léklappal köszöntötte Hegedûs Jánost és feleségét, Marikát a 45., Zöld
Jánost és feleségét, Margitot 55. házassági évfordulóján. Az ünnepeltek
fogadták klubtársaik jókívánságait is. Köszönjük, ránk fér.
Az ôszi kirándulásról, melyet az ôrségben tettünk Pap Lajos számol be,
mivel ô szervezte, bonyolította és az idegenvezetô szerepét is betöl-
tötte.
Köszönjük odaadó munkáját.

Zöld Jánosné

Kedves Balatonfenyvesi Lakosok, 
Vállalkozók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Somogy Megyei Bíróság jog-
erôs végzése alapján bejegyzésre került a Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület. Ez részünkrôl azt jelenti, hogy megkezdhetjük mûködé-
sünket! Nem is tétlenkedünk! Az Önkormányzat jóvoltából az idei
évre, az induláshoz 300 000 Ft támogatást kaptunk és igyekszünk
minden adódó pályázati lehetôséget is kihasználni. A marketing
tevékenységünket elkezdtük egy „Télen is Balatonfenyves” címû
kiadványunkkal, mellyel Budapesten október 6–9-ig tartó Ligno
Novum – Woodtech kiállításon a Hungexpón egy támogatói felaján-
lás keretében már népszerûsítjük Balatonfenyvest a látogatók kö-
rében.
Téli programjaink között szerepel a kedvezô idôjárás tekintetében
egy jégpálya kialakítása, melynek lehetôségére építve különbözô
programokat szeretnénk megszervezni.
Figyelje honlapunkat, szóróanyagainkat! Mi hamarosan készen
állunk!
Bízunk abban, hogy nemsokára Önt is tagjaink között üdvözölhetjük!

Tóth József
elnök
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Karácsony elôtt való este a cser-
tamelléki lányok fejpárnájukat meg-
fordították, s valamelyik férfinak a ru-
hájából egy darabot az aljára tettek.
A mondás szerint amit aznap éjjel a
lány álmodott, az beteljesült. Milej-
szegen ahány tagú volt a család,
annyi parazsat raktak a tûzhelyre.
Éjféli misérôl hazajövet megnézték, s
úgy hitték, hogy akié meghamvadt,
az a következô évben beteges lesz,

akiébôl tiszta hamu lett, az meghal.
Lenti település és környéke szokás-
rendje szerint, ha az éjféli misére
harangozáskor a leány a szobában
befelé söpör, az asztalt megteríti, rá
tányért, s evôeszközt tesz, majd
utána egy ingben, mezítláb megke-
rüli háromszor a házat, a szoba abla-
kán benézve meglátja a leendô urát.
A leányok mikor az éjféli misére
mentek, zsebükbe kölest, kuko-
ricát, tökmagot, hajdinát tettek, s
azt a templomajtóban elszórták,
vagy a szenteltvíztartóba vetették,
hogy annyi kérôjük legyen, mint
ahány az elszórt köles és olyan
gyorsan jöjjenek, mint ahogy azo-

kat eldobták. Karácsonykor nem
szabad ruhát mosni és szárítani,
mert arra a rúdra, amelyen a ruhát
szárítják a „marha bôre jut fel”,
vagyis a gazda marhái közül egy
biztosan elpusztul.
Csertamelléken azt tartják, ha ka-
rácsony éjjele csillagos, akkor sötét
pajta (teli pajta) lesz, ha pedig fel-
hôs, akkor világos (üres) pajta lesz
a következô évben.

Jellegzetes párválasztó jövendölés
volt a gombócba gyúrt papírszelet.
A csertamelléki lányok tenyerükön
három gombócot gyúrtak, ezek
közül kettôbe papírszeletet tettek,
melyekre ráírták valamelyik kedvelt
fiú nevét, harmadik gombócba nem
tettek papírt. Ezt a három gombó-
cot forrásban lévô vízbe tették,
majd a legelôször felszínre bukka-
nót kézzel kikapták. Amilyen nevet
rejtett a gombócban lévô papír,
olyan nevû férje lesz az illetônek.
Ha az „üres” gombóc került ki
elôször a vízbôl, az azt jelentette,
hogy a jövô évben nem megy férj-
hez a lány.

Magyar karácsony
babonák, hiedelmek

Betlehemesek (1933)

– Eladó elektromos robogó Tornádó
TRD 33-as típusú. Tel: 30/538-1924.

– Angol nyelvoktatás gyors, haté-
kony, egyéni módszerekkel! Tíz
éves magántanári és nyelviskolai
gyakorlat, beszédcentrikus, dinami-
kus, garantáltan aktív, igényekre
szabott órák, felkészítés nyelvvizs-
gára, érettségire. Minden szinten,
minden korosztálynak! Tel.: 30/318-
8675, riahun2003@ yahoo.co.uk

– Gitta fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pedi-
kûr, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves Vörös-
marty u. 15. szám alatti üzleté- 
ben. (Virágbolt mellett). Igény sze-
rint Balatonfenyvesen házhoz 
megyünk. Bejelentkezés: fodrá-
szat 30/321-4146, Körömkozmeti-
ka 30/716-3258.

– Vállalok mindennemû bádogos
munkát, tetôfedést, tetôszigetelést
(lapos tetôt is) és tetôjavítást. Tel.:
20/212-6203.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatosmun-
kák. Tel.: 85/362-151, 30/986-2565.

– Kránitz István háztartásigép-sze-
relô vállalja automata mosógépek,
mosogatógépek, bojlerek, takarító-
gépek, centrifugák javítását, felújí-
tását. Egy-két éves automata mosó-
és mosogatógépek eladók, meg-
rendelhetôk. Tel.: 30/904-4527.

– Minden, ami villanyszerelés! Far-
kas András vállalkozó, Fenyvesi u.
214., tel.: 30/275-1577, 85/950-314.

– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs
mûszaki vezetést vállalok! Tel.:
70/456-7216.

– Megrendelhetôk nagy sebességû
és IPTV szolgáltatások Fenyvesen.
Csepregi Endre, tel.: 30/283-9336,
30/613-7864, tel./fax: 85/361-810.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat
minden tárgyból, németet közép-
fokig, angolt alapfokig, számítógépes
ismereteket, felnôtteknek, diákoknak
egyaránt. Radák Kata: 70/411-2948,
radakkatalin@gmail. com

– Autógumi szerelés – javítás, nyári-
téli gumicsere. Szabadi Gumi, Vö-
rösmarty u. 18., tel.: 70/455-4466.

APRÓ

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft., 
Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.
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És hogyan ünnepel a világ?
Angliában a mi szokásainktól eltérôen a gyerekek nem Szenteste, hanem
december 25-én reggel kapják az ajándékokat. A brit mesék szerint a 
Télapó a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból bújik elô, az aján-
dékokat pedig egy hosszú, vastag zokniba rejti el. Az angolok a jókedv fo-
kozására szaloncukor formájú úgynevezett pukkanó bonbont akasztanak
a fára, melyben kedves kis ajándékok rejtôznek. Az ünnepi ebéd fény-
pontja az ízletes, fûszeres karácsonyi puding. Alapja aszalt szilva, mazso-
la, füge, citrom- és narancslé, brandy, sokféle szárított gyümölcs fûszerek
és egyéb finomságok. A házilag készített karácsonyi édességbe szerencse
pénzt – sokszögletû hosszúpennyst – rejtenek. Akinek a tányérjára a pén-
zes szelet jut, a közhit szerint szerencsés esztendôre számíthat.
Svédországban Szenteste a családi vacsora után mindenki egyszerre
bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten,
vagyis egy manó hozza.
Finnországban a Télapó, azaz „Joulu Pukki” Rovaniemi városában él.
Saját irodával és postabélyegzôvel rendelkezik, hiszen a gyerekek ilyen-
kor levelekkel halmozzák el. A finnek a Mikulás érkezése elôtt szaunáz-
nak egyet. A karácsonyi menü általában lazac, sajtleves, sült rénszarvas,
majd desszertként tejszínes szilvakrémet fogyasztanak.
Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A karácsonyfát
saját készítésû díszekkel ékesítik: dán zászlókból álló füzérrel és piros-
fehér szívekkel. Az ünnepi vacsora hat órakor kezdôdik, melynek fô 
jellegzetessége a desszert. A tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki
megtalálja, az egy szerencsemalacot kap ajándékba.
Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás nem karácsony-
kor, hanem Vízkereszt napján történik. Olaszországban újabban, talán a
külföldi hatásoknak is engedve, divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó,
aki természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával.
A spanyol gyerekek azonban a bibliai napkeleti bölcsektôl (Három Kirá-
lyok) várják az ajándékot.
Az Amerikai Egyesült Államokban a karácsonyt kicsit elhomályosítja a 
november végi Hálaadás ünnepe. Azért a gyerekek nem járnak rosszul,
hiszen alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen lehet aján- 
dékot kapni. Az amerikai karácsonyi mesékben „Santa Claus”, azaz 
Mikulás rénszarvas szánon érkezik, és a kéményen keresztül lopózik be
és rejti a fenyôfa alá az ajándékokat. Elôtte azonban eszik egy falat süte-
ményt és iszik egy korty tejet, amit a kicsik már lefekvés elôtt odakészí-
tenek neki.
Ausztráliában a karácsony a nyár kellôs közepére esik, így egy kicsit más-
képpen ünneplik. Persze az ausztrálok is állítanak fenyôfát, igaz többnyi-
re mûfenyôt. Náluk is van esténként szentmise és ajándékozás. Az ünne-
pi ebédet vagy vacsorát a szabadban töltik, a családok közös pikniket
szerveznek. A Mikulás azonban a szán helyett kengurun érkezik.
Írországban a karácsonyi ünnep két hétig tart. Mielôtt misére indulnának,
az írek a Télapónak sört vagy whiskyt, valamint rétest, a rénszarvasoknak
pedig egy csokor sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. Az ajándékokat de-
cember 25-én bontják ki, 26-án pedig az emberek többsége lóversenyre
megy.
A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett manóktól
ered. Egy legenda szerint 13 manócska rendszeresen megtréfálta és
bosszantotta az embereket, leginkább a gyerekeket. Mióta azonban meg-
jelent a Télapó, megszelídültek, és ajándékokat készítenek. Már decem-
ber elején kiteszik a kicsik a cipôiket az ablakba, és majd karácsonykor
nézhetik meg, milyen ajándékot kaptak. Aki rossz volt, az bizony csak
krumplit talál benne.

Radák Kata

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészítését.
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Tanítványokat vállalok – alsósokat,
felsôsöket (fôleg matematika, ké-
mia, fizika), szakiskolásokat, gim-
nazistákat 1., 2. évf. fôleg mate-
matika, kémia). Gálicz Etelka,
85/361-739 – 18–19 óra között.

– Torta, sütemény, habkarika és 
beigli rendelést felveszünk! Szere-
tettel várjuk vendégeink jelentkezé-
sét az alábbi telefonszámokon:
85/362-491, 30/9275-274

– Csónak eladó! Mûanyag, duplafalú,
egypár evezôs, fehér-kék színû csó-
nak eladó. Pereme körben gumisze-
gélyes, villával, evezôvel együtt el-
adom. Érdeklôdni: 70/417-4175

– Számítógépek javítását vállalom.
Orbán János 70/379-8301

– A 2011-es szezonra kiadó, színvo-
nalas nyaralókat (medencés, víz-
parti) keresünk külföldi vendégeink
részére. Tel.: 30/544-7189

– Minden 5000 forintos vásárlás után
sorsjegyet adunk ajándékra, mely-
lyel megnyerheti december 20-án
az 5 darab 10 000 forintos ajándék-
csomag egyikét vagy a 25 ezer fo-
rintos fôdíjat. Turul Gyógyszertár,
Balatonfenyves, Bocskai tér 1., tel.:
85/560-012. Nyitva tartás: hétfôtôl
péntekig 8–17, szombaton 8–13
óra között.

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés,
karbantartás, festés-mázolás, kô-
mûves munkák, felújítások, külsô
és belsô munkák, nyaralók téli víz-
telenítése. Hívjon, mindent megol-
dunk! 30/409-5803.

– Reklám- és hirdetôtáblák készítése,
arculattervezés. Tel.: 30/581-7184.

– Kerékpárok javítását és felújítását,
és mindenféle házkörüli munkát
(festés, hidegburkolás stb.) vállalok.
Balatonfenyves, Nimród u. 121.,
30/693-1783.

– Tûzifa rendelhetô. Aprított-hasított
akác: 17 ezer, vegyes 16 ezer Ft/
köbméter. Három köbméter felett
köbméterenként 100 Ft kedvezmény!
Rácz Szabolcs Tel.: 30/744-7313.

– Kiadó szobát vagy kisebb lakást
keresek! Tel.: 30/264-8085.

A Fonyód-Balatonfenyvesi Alap-
szolgáltatási Központ december
14-én 9.30–11.30-ig ruhaosztást
tart fenyvesi irodájában: Kölcsey
utca 27.
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Fogadóórák  2010/2011

Balogh Tünde kedd 10–1045

Erdélyi Ernô kedd 945–10
Gyanó József hétfô 1150–1235

Gyanó Józsefné hétfô 1150–1235

Gárdos Zoltánné szerda 845–9
Joó Tamás kedd 1045–1130

Németh Lívia hétfô 10–1045

Mika Mária kedd 1145–1230

Nagyné Keszte Jolán szerda 9–945

Szalai Krisztina hétfô 1145–1230

Tábor Tamásné péntek 1055–1140

Tüskéné Kövesdi Éva péntek 1055–1140

Vargáné Sütô Katalin kedd 8–845

Vecsera Jánosné csütörtök 10–1045

Hilszenráth Györgyné szerda 10–11
Kovácsné G. Cecília péntek 945–10
Papp Éva, pszichológus csütörtök 11–12

Hétfô

Magyar szakkör
alsó

Szalai Krisztina

Református 
hittan

Angol 6. osztály
Horváthné 

Németh Krisztina

Atlétika
1. cs., 2. cs.

Tábor Tamásné

Kedd

Német 3. o.
Szalai Krisztina

Énekkar

Informatika
5–8. o.

Vecsera Jánosné

Tömegsport alsó
Gyanó József

Zongora

Szolfézs
fuvola

Tartásjavító
Tábor Tamásné

Német 
szakkör 5–8. o.

Mika Mária

Szerda

Néptánc alsó
Gyanó Józsefné

Matematika 
szakkör

alsó
Nagyné K. Jolán

Foci 3. 4. o.
Tábor Tamásné

Angol 
6. osztály
Horváthné

Németh Krisztina

Karate

Csütörtök

Német 3. o.
Szalai Krisztina

Foci 3. 4. o.
Táborné

Angol 1. o
Horváthné
Krisztina

Angol 2. o
Horváthné
Krisztina

Angol 4. o
Horváthné
Krisztina

Magyar 
elôkészítô 8. o.

Tüskéné 
Kövesdi Éva

Matematika 
szakkör 5. 6. o.

(kéthetente)
Balogh T.

matematika 
szakkör 

8. o.
(kéthetente)

Balogh T.

Foci 5–8. o.
Tábor Tamásné

Gyógytestnevelés

Péntek

Zongora
Szolfézs

fuvola

Természet-
ismeret szakkör

Joó Tamás

Karate

13–1345

14–1445

14–1445

14–1530

1150–1235

1245–1330

1245–1330

1245–1330

1150–1750

1230–1530

1330–1415

14–1445

1245–1330

1245–1330

1315–1400

14–1445

14–1445

1150–1235

1245–1330

1210–1255

1255–1345

1345–1430

13–1345

13–1345

14–1445

14–1445

1445–1530

1150–1750

14–1445

14–1445

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK
2010/2011 I. FÉLÉV

Szépen, jól, magyarul
Helyesíró versenyt rendeztek Gamá-
son 2010. november 8-án. A kistér-
ség tíz iskolája képviseltette magát
tanulóival. Harmadik–nyolcadik osz-
tályos diákok indultak a megméret-
tetésen.
Az iskolánkból négy tanuló vett
részt, és szép eredményekkel tértek
haza.
Stadler Tünde harmadik osztályos
és Ôsz Tímea Kincsô negyedik osz-
tályos tanulók negyedik helyezést
értek el. Az ötödik osztályból Harsá-
nyi Anna a harmadik helyezésével 
a legeredményesebbnek bizonyult.
A legidôsebb korosztályt Papp Do-
nát képviselte, és az ötödik helyen
végzett.
Gratulálunk és további sikerekben
gazdag munkát kívánunk nekik.

Szalai Krisztina
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Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesületünk
tagsága felkérésére a zsúfolt nyári
programok befejeztével, próbáltam
egyetlen rövid ôszi nap eseményeibe
foglalva bemutatni szép hazánk szá-
momra legszebb részét, az Ôrséget.
De azért Zalaegerszegen áthaladva
a Falumúzeumot se hagyjuk ki – és
elhangzott még néhány igény; lás-
sunk minél többet, sok-sok élmény-
ben részesüljön, aki részt vesz, s ke-
rüljön nagyon kevésbe!
Október 20-án 9 órakor vágtunk neki
a nagy napnak! Tíz órakor már Zala-
egerszegen a Falumúzeumban cso-
dálkoztunk rá sokunk gyermekkori
életkörülményeire. Többen kíváncsiak
voltak az Olajtörténeti Múzeumra is.
A babakiállításban valamennyien el-
gyönyörködtünk. Máris 12 óra lett, s
mire az Ôrségbe értünk az esô is
megeredt! Így aztán a Borostyán tó
34 hektáros vízfelületét az erdôk kö-
zött csak a buszból néztük meg.
Nagyrákoson az 1400 méter hosszú
völgyhidat és a 375 méter hosszú
Zsuzsanna alagutat tekintettük meg
testközelbôl. Madártávlatból pedig 
az 1250-ben román stílusban épült,
majd a 15. században gótikus stílus-
ban, a 18. században pedig késô ba-
rokk stílusban átalakított, bôvítgetett
gyönyörû római katolikus templomot.
Következett a hét dombra épült kilenc
szerbôl álló Ôriszentpéter, az Ôrség
központja, ahol alaposan megnéztük
a 13. század elején román stílusban
épült templomot. Majd Szalafôn a
szeres településszerkezet legélôbb
példáját. Pityerszeren megcsodál-
hattuk a népi mûemlék-együttesben
az ôrségi emberek mindennapjait. Az
esô esett, a csapat fáradt!  De men-
tünk tovább. Kerkáskápolnán, a száz
fôs faluban már ki sem szálltunk,
csak elmondtam, hogy itt lovassport
egyesület mûködik, és híres fogathaj-
tó versenyeket rendeznek.
Magyarföld falucskában viszont ki-
szálltunk, hogy a 47 fô lakta telepü-
lés életerejét megcsodáljuk, hiszen
2003-ban haranglábat, 2007-ben kul-
túrházat, 2010-ben fatemplomot épí-
tettek!
Magyarszombatfán a világhírû faze-
kasok munkáiban gyönyörködhet-
tünk. Majd Karcaszomor Szomoróci
részén tettük tiszteletünket az 1877-
ben épült haranglábnál, ahol 1922-
ben két új harangot szenteltek – a Ju-
goszláv uralom alóli felszabadulás

emlékére szerzette Szomoróc köz-
ség lakossága 1922-ben, miután
1920 végén fegyveresen visszafog-
lalták falujukat. E tettükért 2002-ben
elnyerték Vas megye legbátrabb köz-
sége címet. A faluban még megnéz-
tük Servátius István népi cserépkály-
ha-készítô néhány mûvét. Nagyon
tetszett! Mindezek után, máris követ-
kezett az evés-ivás Bajánsenyén a
Határ Csárdában, s mivel a csülkös

bablevesbôl repetázhattunk is, és a
rétes is finom volt, így jóllakva, némi
italt fogyasztva, boldog fáradtsággal
az utat végigdalolva 21 órakor haza-
értünk!
A nap során rengeteg kérdésre kel-
lett válaszolni. A legjobbakra a Falu-
múzeumban:
– Ugye ez tûzoltó autó?
– Nem, ez cséplôgép!
A nyílt mezôn összehordott székek,
padok láttán:
– Ezeket nem lopják el?
– Nem, ez az Ôrség!
A már az Aranybullában is felsorolt
18 ôrfalu háromnegyedét tudtuk felü-
letesen megtekinteni. Biztos, hogy a
sok nagyszerû élmény mellett tanul-
ságos is volt az utunk, láthattuk, hogy
a 20. század  második fele falurom-
bolása után – amikor az Ôrség lako-
sainak száma a felére csökkent –
sem törtek meg, mert  erkölcseikben
szilárdak maradtak! Mai napig sem

lopnak, a házak köré nem kell kerí-
tés, és minden kicsi falu élni akar.
Kultúrházak természetesen még a
100 lakosú falvakban is vannak.
Egyetlen település sincs, ahol egy-
két megyei, nagyobbakban több or-
szágra szóló rendezvény ne lenne,
de Magyarlakon és Ôriszentpéteren
négy-öt, többnapos is van, olyanok
amelyeket már Európában is számon
tartanak. Az Ôrség nem fog kihalni!
Sôt föllendül! Mert bízik magában –
bízik a jövôben.

Pap Lajos

Az Ezüstfenyô az Ôrségben

Egy szép ôszi 
kirándulás
Az idôsek hónapja alkalmából ismét
kirándultunk az Alapszolgáltatási
Központ szervezésében. Október 
27-én reggel indultunk Gyôrbe. Elô-
ször a Xantus János Múzeumot néz-
tük meg, ahol a sok érdekes látnivaló
miatt estig is maradhattunk volna, de
másra is kíváncsiak voltunk. A Városi
Mûvészeti Múzeumban Váczi Péter
érdekes gyûjteménye mindnyájunk
érdeklôdését felkeltette. Pihenésként
végiglátogattuk a Xantus János Állat-
kert minden lakóját. Sajnos besötéte-
dett, beesteledett, így hát indulnunk
kellett vissza. Ennyi fért egy napba.
Jól kifáradva, újra egy nagyszerû 
élménnyel gazdagabban érkeztünk
haza.

Tóth Ervinné
szociális gondozó
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Januári számunk lapzártája

december 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
Novemberi rejtvényünk megfejtése: Megérkeztünk, azt amit csaknem mindig meg-
bocsátunk. Az önkormányzat ajándékát Török Lajosné, Balatonfenyves Fenyvesi u.
112. Nyeremény: Buza Péter: Balatonfenyves címû könyve.
Ezúttal gyerekeknek szól a rejtvény (persze a felnôttek segíthetnek). A tónuskoc-
kákban szereplô számoknál kezdjétek az adott számhoz kérdezett szó beírását.
A megfejtés a középsô sorban az ide kerülô betûkbôl áll össze. Legyetek ügyesek!
Három ajándékot is kisorsolunk a helyes megfejtést beküldôk között. A községhá-
za adja. Ide küldjétek be nevetekkel, címetekkel együtt a középsô sor két szavát! 

11. Így hívják az olasz Télapót
12. Finn város, itt él a Télapó
13. Santa Claus magyarul
14. Az angol karácsonyi desszert
15. Izlandi nyelven a karácsony
16. Ausztráliában ezen érkezik a Mi-

kulás
17. Ezt kapják a rossz izlandi gyere-

kek
18. Ô az amerikai Mikulás
19. Három …, a spanyol gyerekek

tôlük várják az ajándékokat
10. Ezzel díszítik a dánok a fenyôfát
11. Ezt díszítjük fel karácsonykor 
12. Ide mennek az írek karácsony

másnapján
13. Ebbe rejti a Télapó az angol gye-

rekek ajándékát
14. A Télapó „lova”
15. Ezen keresztül érkezik a Mikulás

Angliában
16. A svéd ajándékhozó manó neve

HÁZI RECEPT 
Mézes rácsos
Pernecz Lászlóné ajánlásával

Hozzávalók: 35 dkg finomliszt,
csipetnyi só, 15 dkg porcukor, 
8 dkg vaj, 1 evôkanál méz, 1 to-
jás, egy kevés tej, 1 kávéskanál
szódabikarbóna, 1 csipetnyi tö-
rött fahéj, 3 db törött szegfûszeg,
reszelt citromhéj, gyümölcsíz és
dió.
A gyúródeszkára rászitáljuk a lisz-
tet, azután elkeverjük benne a
sót és a porcukrot. Hozzátesszük
a vajat, a folyékony langyos mé-
zet, az egész tojást, a szódabi-
karbónát, a törött fahéjat meg a
szegfûszeget és a reszelt citrom-
héjat. Összegyúrjuk. A tészta két-
harmadát kisodorjuk és kikent,
lisztezett tepsibe tesszük. A tete-
jét megkenjük gyümölcsízzel,
meghintjük darált dióval. A mara-
dék tésztából sodort rudacskák-
ból rácsot készítünk rá. A tetejét
megkenjük tojással, és bemele-
gített sütôben megsütjük. Kihûlés
után szeletelhetô.

AZ ÜNNEPEK
PROGRAMJÁBÓL
December 10. (péntek) 19.00 óra
Filmklub: Végrehajtók
Amerikai–kanadai sci-fi akciófilm, 2010
Helyszín: községháza nagyterme

December 20. (hétfô) 17.00 óra
Karácsony Imremajorban
(Az ünnepi mûsor után egy forró ital és
virsli a résztvevôknek.)

December 21. (kedd) 19.00 óra
Filmklub: Igazából szerelem
Színes, magyarul beszélô, angol ro-
mantikus vígjáték, 2003
Helyszín: községháza nagyterme

December 15. (kedd) 10.00 óra
Bébi karácsony a 3 év alatti gyerekek
köszöntése
Helyszín: Községháza nagyterme

December 13. (hétfô) 14.00 óra
Nyugdíjasok karácsonya, karácsonyfa
díszítés 
Helyszín: Községháza nagyterme

December 21. (kedd) 17.00 óra
Községi karácsony 
(Az ünnepi mûsor után egy forró ital és
virsli a résztvevôknek.)
Helyszín: vasútállomás elôtti tér

December 18. (szombat) 10.00–13.00
óráig 
Karácsonyváró játszóház
(gyertyamártás, mézeskalács-készítés, 
karácsonyi ajtódíszek készítése)
Helyszín: községháza nagyterme

December 12. (vasárnap) 14.00 óra 
Adventi köszöntô
Ünnepi szentmise és hangverseny
Közremûködnek:
Bárdos Lajos Nôi Kar (Balatonmária-
fürdô–Balatonkeresztúr)
Férfiak Éneklô Csoportja (Balaton-
máriafürdô–Balatonkeresztúr)
Helyszín: Mária templom, Balatonfeny-
vesalsó

December 16. (csütörtök) 16.00 óra
Az óvoda karácsonyi ünnepsége
Helyszín: Óvoda

December 21. (kedd) 8.00 órától
Az iskola karácsonyi ünnepsége
(mûsor, játszóház, ajándékozás)
Helyszín: Fekete István Általános Iskola
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