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Koporsót eszkábált valaki, s még mielôtt hajnalodott
volna, kirakta Fenyves fôutcájára.Végigplakátozva a ke-
rítéseket is, álgyászhírt harsogva. A „lombárizmus” el-
hunytát hirdetve, de nagyon is közvetlenül utalva arra,
hogy ha a polgármestert nem tudta legyûrni súlyos be-
tegsége, most majd legyûri a gonosz attak, a  tarkóütés.
Vannak, akik évek óta mérgezik az élet stílusát Feny-
vesen (is). Egyszerû hatalomvágy? Jellemhibával pá-
rosulva? Sötétség ott, ahol világosságnak kellene len-
nie, ha nem is feltétlenül bölcsességnek: az intellek-
tusban, a gondolkodásban? Csorba az emberségben,
a tisztességben? A másik lejáratásának, gyalázásá-
nak indulata, mert kevés az érv fölé kerekedni? 
A gyûlölet hajlamos a megcsontosodásra. Amikor már
annak is fáj, aki táplálja magában. S olykor bizony a
gátlástalan hatalom- vagy a bosszúvágy mérged gyû-
löletté. Annak betege nem néz se istent, se embert.
Önmagát se. Önpusztító a gonoszság.
Hajlama van erre mostanában a világnak. Hajlama
Magyarországnak. Magán- és közviszonyainkban ter-
jed a verbális s olykor az azt is meghaladó erôszak.
Aki jobbat remélt, viszolyogva, utálkozva kérdezi ma-
gát s mindenkit maga körül: miért van az, hogy a po-
litikai meggyôzôdés trambulinja lehet a tisztességet
felfaló kannibalizmusnak? Hogy miért hiszik egyre
többen, ki kell iktatni az életbôl is azt, aki másként
gondolkozik a világról, a dolgairól. Ez a primitív törzsi
kultúra hagyománya. Gyôzd le, semmisítsd meg a
másként élôt, cselekvôt, s aztán fald fel.
Lehet valaki haragban valakivel. Mindegy, hogy okkal
vagy ok nélkül. Dühös is rá, ha a polgármestere vagy
a szomszédja, fia, lánya, apja, anyja. Lehet ellenfele,
adott pillanatban ellensége is a koporsós gyászhu-
szár bármely tette vagy nem-tette miatt Lombár 
Gábornak. Lehet így vagy úgy értékelni a falu élén
végzett munkájának két évtizedét. De azzal gonosz
játékot játszani, amit életnek nevezünk, teljesen függet-
lenül annak személyétôl, akinek az életével játszik az,
akit személyes gyûlölete erre sarkall: hitvány dolog.
Az, akit ide citálok most a jóérzésû fenyvesiek ítélô-
széke elé, kell hogy tudja, gyalázatos tettével országos
szégyent hozott mindnyájunkra, Fenyvesre. És – ami
nem kevesebb ennél – megsértett, megbántott egy
súlyos testi krízisen átesett embert.
Ha nem volna gyáva is, kiállna most egy, a nevére sza-
lagozott koszorúval a fôútra, magára akasztaná azt, ott,
ahol a koporsót lerakta a kocsijáról, s hangosan hirdet-
né: én voltam! Ha már megtörtént, vállalom. Szégyellem.
Vagy önmagát leleplezô pert indít becsületsértésért?
Aligha. S nem csak azért, mert ô is tudja, megsérteni
valamit, ami nincs, elég gyenge jogalap volna egy si-
keres bírósági eljáráshoz. (-uz-)

MEGÚJULT AZ UTCA

Októberben megújult a Mária utcai járda Kinizsi–
Seregély–Daru utca közötti szakasza. Tervezik a jár-
da teljes utcahosszban történô felújítását, melyre biz-
tosan több ütemben, a költségvetés függvényében
kerülhet sor – mondta el Farkas Tamás. A polgármes-
teri hivatal mûszaki elôadója hangsúlyozta, hogy a fel-
újítás során, a gépi munkálatokon kívül minden mun-
kát a kommunális csoport dolgozói és a közmunkások
végeztek.
A közelmúltban lakossági igény alapján nyolc utcában
szereltek fel egy-egy lámpatestet a közvilágítás javítá-
sa érdekében. Tervezés alatt van a Gém és Vadász
utcában, az Ady közben, Imre major Keleti utcában, a
Balatonpart és a Nagy László utcában további köz-
világítási oszlopok, lámpatestek telepítése.
A nyár végén Óvoda játszóeszközei alá ütéscsillapító
gumitéglák kerültek, ugyanakkor az óvoda aulája, a
konyhai rész, valamint a csoportszobák világításának
korszerûsítése is megtörtént. Akadálymentes feljáró
épült a gyógyszertárhoz, és kicserélték a települési
hirdetôtáblákat is.
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MTI hír:
Közterületre tett koporsóval „búcsúztatták” Balatonfenyves polgármesterét

Balatonfenyves, 2011. október 25., kedd (MTI) – Közterületre tett koporsóval és
plakátokkal „búcsúztatták” Balatonfenyves polgármesterét ismeretlen szemé-
lyek; Lombár Gábor becsületsértés miatt feljelentést tett kedden.
A balatoni településen ismeretlen emberek olyan plakátokat ragasztottak fel a
patikától az italozóig a falakra, vitrinekre, amelyek tetején fekete kereszt látható,
és egy „Búcsúzunk” felirat alatt ez áll: „Balatonfenyves Lombárizmus,
1991–2011, demokratikus diktatúra, élt 20 évet”.
A helyi turisztikai iroda elé, az iskolába igyekvô gyerekek és szülôk útvonalán el-
helyezett koporsón a polgármester neve szerepelt, a ládán három vörös szegfû
volt, elôtte pedig mécses.
Bíró Gábor, a Somogy Megyei Rendôr-fôkapitányság sajtóreferense az MTI-nek
azt mondta: a házi készítésû, koporsónak kinézô ládát és a plakátokat keddre 
virradóra helyezték ki ismeretlen személyek. Hozzátette: a plakátok szövege 
alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, ezért a rendôrség vizs-
gálja a történteket. A nyomkeresô kutyákkal kivonuló rendôrség egy idôre lezár-
ta az érintett utcaszakaszt.
Lombár Gábor az MTI-nek azt mondta: nem elôször éri ízléstelen támadás egy
kisebb, általa jól ismert személyekbôl álló csoporttól, amely vélt vagy valós sérel-
meikért kíván így bosszút állni rajta. A plakátokon szerepel egy idézet, amely a
polgármester-választáson alulmaradt egyik jelölt plakátjain és egy helyi honlapot
hirdetô reklámanyagon is megtalálható.
„A mostani akció azért különösen ízléstelen, mert úgy érzem, már a bôrömre
megy” – fogalmazott a kórházból napokban kiengedett, a közelmúltban komoly
mûtéten átesett polgármester. Hozzátette: ez messze túlmutat a szabad véle-
ménynyilvánításon, amivel nemcsak a személyét sértették meg, hanem a feny-
vesi demokráciát és a 20 éve hivatalban dolgozó képviselôket, önkormányzati 
alkalmazottakat is.
Tóth József, a helyi turisztikai iroda vezetôje gyomorforgatónak nevezte a történ-
teket. Közölte, aláírásgyûjtési akcióba kezd az ilyen ellenzéki megnyilvánulások,
viselkedés ellen, és rendôrségi feljelentést tesz félelemkeltés miatt.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Radák Katalin.

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

Nyomdai munkák: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft.

Már a spájzban vannak
Nem, ez nem oknyomozó álriport vagy klisépufogtató
kiselôadás erkölcsrôl, politikai korrektségrôl. Nem. Ez
csak egy szimpla vélemény a csípôsebb fajtából, persze
nem titkoltan azzal a célzattal, hogy az arra rászolgált em-
bereknek megfeküdje a gyomrát. Nekem már megfeküd-
ték az események.
Ki és miért csinálta, amit csinált? Érdekes ez? Fontosabb
kérdés, hogy 2011-ben, Európában hogy tarthat itt a poli-
tikai, sôt tovább megyek, az emberi kultúra? Beszennyez-
ni, bemocskolni a másikat – név nélkül persze, mert a leg-
több esetben csak az IQ szint spártai, a becsület nem –
általánosan elfogadott módszerré vált, de ami a napokban
történt Balatonfenyvesen, az túlment már egy olyan hatá-
ron is, amit feszegetni sem illene. Kedves barátaim/pol-
gárok, jelenthetem, új szintre süllyedtünk, ahol koporsót
állítani és kereszttel „díszített” plakátokon egy politikai
személy halálát kívánni propaganda számba mehet ma
Magyarországon valakinek vagy valakiknek. Lennének öt-

leteim és egy tucat jelzôvel tudnám illetni mind a tettese-
ket, mind a tettüket, de csak egy szerény kérésem lenne:
Kicsit tegyük félre a pártállásunkat, a bal-jobb játékot, és
az egyéni aktuális érdekeinket. Ha van valaki, aki szerint
ezek után is lehet egy ilyen akció megfelelô eszköz bármi-
lyen cél elérésére, az nagyon rossz hír. Mert az a valaki el-
felejtette, hogy hogyan viselkedjen ember módjára. Azt is
elfelejtette, hogy ha már a törvényekre, alkotmányra fittyet
hány, legalább az alapvetô emberi értékeket tartsa szem
elôtt, mert ez az együttélésünk záloga.
Mindent egybevetve kicsit félek. Bebizonyosodott, hogy
még van hova zuhanni, és a „kultúrbéka” hátsóját mi csak
felfelé szegett fejjel láthatjuk. Kicsit kiforgatva a régi mon-
dást, a patkányok már a spájzban vannak, vagy ha úgy
tetszik, köztünk járnak, de szerencsére a mi döntésünk,
hogy közéjük akarunk-e tartozni.
Talán csak egy-két ember, és nem több, aki részt vett eb-
be a településünket hírbe hozó akcióba. A remény még él,
annak meg csak nem állítanak „viccbôl” sem koporsót…

Nettoliczky Gábor 
balatonfenyvesi egyetemista

Tisztelt Balatonfenyvesiek!
Mint arról már bizonyára tudomást
szereztek, 2011. október 25-én reggel
rendkívül visszataszító kép fogadta a
korán munkába igyekvôket a Turisz-
tikai Egyesület irodája elôtt. Azóta,
minden bizonnyal, már a rendôrség
vizsgálódik az ügyben.
Mi, a legutóbbi önkormányzati válasz-
táson „ellenzéki” jelöltekként  indulók,
a leghatározottabban tiltakozunk, és
elhatárolódunk az  ilyen ízléstelen, jel-
lemtelenségre valló módszerektôl és
véleménynyilvánítástól! Visszautasít-
juk, hogy nevünket bárki is  összefüg-
gésbe hozza az egész falu nyugalmát
megzavaró eseménnyel! 
Egy évvel ezelôtt tudomásul vettük,
és tiszteletben tartjuk a  többség dön-
tését. Választott képviselôként törvé-
nyes helyen és  keretek között végez-
zük munkánkat, fogalmazzuk meg
véleményünket, gyakran kritikánkat a
polgármester munkáját illetôen. Ezen
a magatartásunkon változtatni nem
kívánunk.Tiltakozó levelünket eljuttat-
tuk az INDEX internetes portálhoz is.
A becsületünk és tisztességünk vé-
delmének érdekében pedig megtet-
tük a szükséges jogi lépéseket.

Gyanó Józsefné, Stamler József 
önkormányzati képviselô
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A községházáról 
jelentjük
Október 27-én a községháza nagy-
termében rendkívüli ülésen tárgyalt
a képviselô-testület. Döntöttek ar-
ról, hogy a már elnyert strandi pá-
lyázat (szabad strand keleti sza-
kasz partvédelmének felújítása)
tárgyában négy vállalkozásnak kül-
denek ajánlattételi felhívást. A je-
lenlegi vízállás, és az idôjárás ked-
vezhet a téli kivitelezésnek, így az
üdülési idényre minden bizonnyal
elkészül a gyermeklidótól keletre
lévô partvédelem felújítása, a ke-
rékpártárolók telepítése, valamint a
Száva utca balatoni végében álló 
illemhely átalakítása.
A testület támogatandónak ítélt 
három, a LEADER-hez benyújtan-
dó pályázatot, azok pályázóival az
együttmûködési megállapodás alá-
írásával megbízta a polgármestert.
Az ülés végén a polgármester be-
számolt az elôzô napokban szemé-
lyét, és az egész települést ért dur-
va, felfoghatatlan támadásra, mely-
nek során ismeretlen(ek) egy ösz-
szeácsolt koporsót helyeztek a Tu-
risztikai Egyesület irodájának lép-
csôjére. Közölte, hogy feljelentést
tett, és bízik a rendôrség gyors, és
hatékony munkájában, így remél-
hetôleg  mindenki megismerheti a
bátor névtelen személyeket, akikkel
mód lesz szembe nézni. Az ese-
ményektôl két képviselô (akik a
honlapon is megjelentették véle-
ményüket – Gyanó Józsefné, és
Stamler József – elhatárolódtak, 
és tiltakoztak nevüknek az üggyel
bármilyen kapcsolatba hozása el-
len. (Nyilatkozatukat megtalálják la-
punkban – szerk.)
A testületi ülés végén a polgármes-
ter tájékoztatta a képviselôket a 
Hubertus Bt.-vel a technológiai víz
biztosítása okán tartott egyezteté-
sen elhangzottakról, melyen részt
vett a községházáról a jegyzô asz-
szony és a mûszaki iroda munka-
társa, valamint a település ügyvéd-
je. (lombár)



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2011. NOVEMBER

4

Éjjeli ôrjárat
Balatonfenyvesen még nem mûködik egy éve sem a polgárôrség, sôt,
alig negyvenen vannak, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy haté-
konyan mûködnek. Az egyesületrôl Nyers Péterrel, a csapat egyik veze-
tôjével beszélgettem.

– Tavaly novemberben kezdôdött. Elég sokat eljártam hazulról, a feleségem pedig
otthon volt a két pici gyerekkel. Az egyik este furcsa alakokat látott a környéken,
ezért felhívta a rendôrséget. Meg akarta tudni, mikor jár arra a legközelebb a
járôrautó. A diszpécser azonban nagyon sajnálta, de nem tudott senkit küldeni, mi-
vel a járôr éppen foglalt volt – ha jól emlékszem, egy balesetnél helyszínelt –, és
Balatonboglártól Balatonfenyves-alsóig az az egyetlen autó teljesített szolgálatot.
Ezen késôbb sokat gondolkoztam, megbeszéltem a családdal, a barátokkal, és jött
az ötlet: annyi helyen van polgárôrség, miért pont Fenyvesen nincs? Megkerestem
Stamler Józsit, akirôl tudtam, hogy helyi képviselô. Ô ajánlott még pár embert a 
faluból. November 6-án alakult meg az egyesület, január 11-tôl pedig hivatalosak
lettünk, miután a bíróság bejegyzett minket. Közben sem tétlenkedtünk: tanfolya-
mokon, elôadásokon is vettünk részt.
– Van olyan, hogy polgárôr-képzés?
– Igen, van. Aki polgárôr akar lenni, annak részt kell vennie oktatáson, meg kell ismer-
nie például a jogszabályi hátteret, le kell tennie a vizsgát. Ezután kap egy nyilvántar-
tási számot, valamint egy igazolványt. Az egyesületben egyébként mindenki egyen-
rangú, az ügyeket hárman intézzük Szabó Csabával és Osváth Zoltánnal. A felügyelô
biztosunk pedig Stamler József, akinek minden döntésünket ellen kell jegyezni.
– Milyen jogköreitek vannak?
Nem lehet nálunk fegyver, még gumibot sem. Nem igazoltathatunk, ám ha valaki
gyanúsan viselkedik, akkor megkérdezhetjük, hogy „miben tudunk neki segíteni”.
Az esetek többségében szerencsére ez elég is szokott lenni. Ha valakit rajtakapunk,
hogy bûncselekményt követ el, akkor azonnal értesítenünk kell a rendôrséget, és 
az ô kiérkezésükig ott tarthatjuk az illetôt. Rendszámokat is felírhatunk, múltkor pél-
dául ennek köszönhetôen, kaptak el egy bandát, akik egy vetôgép alkatrészeivel 
pakolták meg az autó hátulját, ami természetesen nem az övék volt.
– Hányan vagytok most?
– Tizenhárman kezdtük, most negyvenhatan vagyunk, aktív tagjaink száma har-
minchat, azok, akik havonta legalább egyszer szolgálatot teljesítenek. Mivel minden
éjjel ketten dolgozunk, így egy emberre sajnos több mûszak is jut. Bizony embert
próbáló, amikor nyolc óra munka után éjjel valaki hat órát ôrjáratozik, majd utána is-
mét a munkanap következik. De nem panaszkodom, mi ezt vállaltuk és vállaljuk is.
– Melyik Fenyves legveszélyeztetettebb része?
– Azok az utcák, ahol fôleg csak nyaralók vannak, mint például a madár utcák, a
Mária utca vagy a Kaposvári utca. A rendôrségi statisztika egyébként azt mutatja,
hogy mióta megvagyunk, csökkent a betörések száma, február és május 25. között
több mint harminc százalékkal.
– Támogatnak benneteket a faluban?
– Eleinte sajnos nem arattunk osztatlan sikert. Valamiért, nem tudom miért, a pol-
gármesteri hivatal sem örült nekünk az elsô hónapokban. Januárban támogatást
kértünk például a mûködéshez, sikertelenül. Ezután döntöttünk úgy, hogy március
2-tôl saját autóval, saját pénzbôl vállaljuk az éjjeli ôrjáratokat. Most már szerencsé-
re fordult a helyzet, a képviselô-testület megszavazott egy egymillióháromszázezer
forintot a munkánkra, amelynek nagy részét az üzemanyagra fordítjuk, valamint
vettünk egy autót és egyenruhát. A Hubertus Bt. felajánlotta a régi porta használa-
tát az Imre major felé vezetô úton, így központunk is van már. Ki kell emelnem még,
hogy a fonyódi Rendôrkapitánysággal kiemelkedôen jó a kapcsolat, a járôröktôl 
a kapitányság vezetôjéig. Maximálisan támogatnak bennünket, mind szakmailag,
mind emberileg. Magánszemélyektôl pénzadomány helyett általában segítséget
kapunk, van, aki például a Sólymot, azaz a szolgálati autót ingyen javítja.
– Jövôbeni tervek?
– Most indítottuk el a SZEM, azaz a Szomszédok Egymásért Mozgalmat. Arra kér-
jük a vállalkozó idôsebbeket, hogy figyeljék a környéket, és ha valami szokatlant
látnak, jelezzék nekünk. Remélhetôleg azokat a besurranó tolvajokat is el tudjuk
így kapni, akik biciklivel járják a környéket és csak a készpénzre, ékszerre mennek
rá, és akiket rendszám hiányában nagyon nehéz azonosítani. Szeretnénk a moz-
galomba minél több embert bevonni. Ezen kívül még egy autót is szeretnénk, ezért
pályázunk egy, a rendôrségtôl leselejtezett gépkocsira. Fontos azt is kiemelnem,
hogy mi nem kéregetünk pénzt az emberektôl. Ha valaki a mi nevünkben kér támo-
gatást, az egészen biztos nem tagja az egyesületünknek.

Radák Kata

A polgárôrök listája:
Ambrus Sándor, Ambrusné Barna
Anett Klaudia, Asztalos József,
Bán Attila, Barna Antal, Bene István,
Barka Gábor, Bogdán László, Bog-
dán Róbert, Bogdán Zoltán, Dömö-
tör Kornél, Giber Ferencz Zoltán,
Gombos László, Gyergyák Krisztián,
Hackl Gyula, Hegedûs István,
Kócsa Mátyás, Kolib Zoltán, Lázár
Zsolt, Mórocz Róbert, Nagy Sán-
dor, Nyers Péter, Nyersné Szlati
Julianna, Osváth Zoltán, Papp Já-
nos Tibor, Perusza Zsolt, Péter 
Gábor, Somogyi András, Somogyi
István, Stamler József, Stefán Já-
nos, Szabó Csaba, Szabó Csaba
Kálmán, Szabóné Sándor Katalin,
Szanyi Gábor, Szanyi Zoltán, Ta-
polcai Tibor Sándor, Tarsoly Ger-
gely, Táskai Elôd Gergely, Tóth
András, Vagner József, Varga Ka-
talin, Virág Ákos, Virág János, Vö-
rös Péter

Éjjel-nappal hívható: 20/237-5008
www.balatonfenyvespolgarorseg.hu

Balatonfenyves Polgárôr Egyesület
Szomszédok Egymásért 
Mozgalom (SZEM)

Mi is a SZEM mozgalom? Egy szerve-
zet, ami nem akar mást, mint ami ter-
mészetes; szomszédokat, akik figyel-
nek egymásra. Szervezett figyelem, 
a saját, szomszédjaink és természe-
tesen mások értékeinek megóvására.
A SZEM szervezetten, de nem katonai
vagy rendôri fegyelemmel szervezett
figyelôszolgálat a Balatonfenyves
Polgárôr Egyesületen belül.
A közösségek ereje csodákra képes,
kellô tolerancia, az emberség és egy-
más iránti tisztelet, tágabb értelem-
ben egy nagycsaláddá kovácsolja 
a ma még elzárkózó embereket.
A SZEM egy szervezet, ami nem irá-
nyít, hanem összefog.
Semmi mást nem kell tennie, mint 
figyelni, mi történik a szomszédban
vagy az utcán. Ha bármi szokatlant
lát, csak jegyezze fel, vagy hívjon
bennünket azonnal. Minden informá-
ció fontos lehet! Elég egy rendszám,
egy leírás vagy akár csak egy idô-
pont, és közelebb kerülünk a felderí-
téshez.
Ne feledje, mi a Balatonfenyvesi Pol-
gárôrségként a Fenyvesiekért tevé-
kenykedünk!
Ha bármi gyanúsat tapasztal, vagy
kérdése van, kérjük, hívja a 20/237-
5008-as telefonszámunkat, hogy pol-
gárôr társunk segíthessen!
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Október 21-én a Mindszenty József életét bemutató színházi
elôadással kezdôdött Balatonfenyvesen az 1956-os forradalom és
szabadságharc 55. évfordulója alkalmából szervezett megemléke-
zés. Az elôadást követôen fáklyákkal vonultak a résztvevôk a kis-
vasút épületéhez, melyben 1956. október 31-én forradalmi nagy-
gyûlés keretében megalapították a helyi munkástanácsot. A kis-
vasút állomásának épülete elôtt Lombár Gábor polgármester em-
lékezett az 1956-os eseményekre, majd az épület falán lévô em-
léktáblánál koszorút helyeztek el a település intézményei, civil
szervezetei. Diákjaink is színpadra léptek az ünnepen, megidézve
a dicsô történelmi esemény hangulatát.

Fotó: Márton László

Ötvenhatra emlékeztünk
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Ôszi karate hírek
Szeptembertôl újra megkezdôdtek az
iskolában a karate edzések, melyhez
nagy örömünkre sok kis elsôs is lelke-
sen csatlakozott. Az edzések mellett
elkezdôdtek az ôszi versenyre való
felkészülések is, és már lezajlottak az
elsô megmérettetések. Az elsôdleges
várakozásokkal ellentétben nem be-
melegítô versenyekkel indult a sze-
zon, hanem egy komoly nemzetközi
bajnoksággal, illetve egy, a dél-dunán-
túli karate egyesületek számára szer-
vezett utánpótlás versennyel.
Mindkét versenyen indultak, a Bala-
ton Budo csapatát erôsítve iskolánk
diákjai közül is néhányan, és az aláb-
bi remek eredményeket érték el:

XI. Goyu Kupa,
Szombathely. 2011. október 8.
Nemzetközi Karate Bajnokság 
Ausztria, Szerbia, Horvátország, Né-
metország, Cseh-Köztársaság, Ma-
gyarország részvételével 27 csapat
180 versenyzôje volt jelen, köztük or-
szágos és világbajnok versenyzôk is.
A mieink sikerei: Sáfár Zsófia – kata
bronzérem, Német Márk – kata ezüst-
érem, – kumite bronzérem, Péter Márk
– kata 4. hely, – kumite 4. hely, Fehér
Bálint: eredményes szereplés. Csa-
patban a Balaton Budo nemzetközi
3. helyezést ért el a 27 csapat közül! 

III. Dráva Kupa,
Barcs, 2011. október 22.
Régiós karate verseny 
Három ország: Szerbia, Horvátor-
szág, Magyarország 10 csapatának
100 versenyzôje vett részt a meg-
mérettetésen. A mieink eredményei:
Fehér Bálint – kata ezüstérem – ku-
mite bronzérem, Péter Márk – kumite
bronzérem, – Sáfár Zsófia – kata ezüst-
érem, – kumite bronzérem. Csapat-
ban a Balaton Budo a 2. helyet érte el!
Október elején a balatonfenyvesi
karatékák közül elsôként Péter Márk
megkapta az úgynevezett Budo Pass-
karate tagsági igazolványt, mellyel a
Magyar Karate Szövetség tagjává és
versenyzôjévé vált.
Mindenkinek gratulálunk, köszönjük,
hogy eredményeikkel öregbítik tele-
pülésünk nevét, és további sikerek-
ben gazdag felkészülést kívánunk!

Kovács Anikó

Ultiverseny. Az októberi verseny
eredménye: 1. Ekker Csaba, 2. Édel
László, 3. Horváth Tamás. A kö-
vetkezô, XXVIII. versenyt november
20-án, vasárnap rendezzük meg a Já-
tékbárban. További információ a hely-
színen vagy Hackl Gyulától (tel.:
30/406-2043) kérhetô.

Balatonfenyvesi nyaralója van?
Kiadná?

Hívjon minket!

Balatonfenyvesi Utazási Iroda keres
külföldi partnerének 

kiadó balatoni nyaralókat, 
apartmanokat a 2012-es szezonra. 

Ingyenes megjelenés külföldi 
katalógusban és az interneten.

Keressen még ma telefonon 
vagy e-mailben:

Tel.: 70/593-6012, 30/977-0101 
E-mail: info@akbalaton.hu

– Angol nyelvoktatás gyors, hatékony mód-
szerekkel Balatonfenyvesen! Beszéd-
centrikus, dinamikus, unalommentes,
igényre szabott órák, nyelvvizsgára és
érettségire felkészítés: minden szinten,
minden korosztálynak. Tel.: 30/3188 675.
E-mail: riahun2003@yahoo.co.uk

– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs mû-
szaki vezetést igény szerint, közületeknek
is vállalok. Tel.: 70/456 7216.

– Kertépítés! Vállalom teraszok, komplett
kertek, kerti tavak, kerítés, járdák, térbur-
kolatok, tetôk készítését. Valamint fûnyí-
rást, sövényvágást, fakivágást, terepren-
dezést. Tel.: 70/722-95-54.

– Vállalok mindennemû bádogos munkát,
tetôfedést, -szigetelést, -javítást (lapos tetôt
is), festést, mázolást, burkolást és lakásta-
karítást. Tel.: 20/212-6203, Keszép-Dach
építôipari kereskedelmi szolgáltatói Kft.

– Veszélyes fák kivágását, hulladék eltaka-
rítását vállalom! Ország Sándor, Csokonai
utca 58. vagy a Bevásárló utcai zöldség-
bolt. Tel.: 30/226-9220

– Melegburkolás, parkettakészítés, javítás.
Kovács Lajos, Fenyvesi utca, 30/403-0181.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás! Fürdô-
szobák felújítása, dugulás elhárítás! Fû-
nyírás, kertrendezés, kisebb ház körüli
munkák elvégzése! 30/261-6308.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertren-
dezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.:
85/362-151, 30/986-2565.

– Minden, ami villanyszerelés! Farkas And-
rás vállalkozó, Fenyvesi u. 214., tel.:
30/275-1577, 85/950-314.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkartonozást, kerti
pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészíté-
sét. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2., tel.:
30/387-6573.

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés, karban-
tartás, festés-mázolás, kômûves munkák,
felújítások, külsô és belsô munkák, nyara-
lók téli víztelenítése. Hívjon, mindent meg-
oldunk! 30/409-5803.

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

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a hir-
detések tartalmáért felelôsséget nem vállalunk!

APRÓ
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Tájfutás – a zöld sport
A tájékozódási futás, röviden tájfutás lehetôséget ad a szellemi és fizikai kész-
ségek próbára tételére. A versenyzôk egyenként indulnak térképpel és egy
chippel a pályán. A feladat, a megjelölt ellenôrzô pontok érintésével a legrövi-
debb idô alatt teljesíteni a távot.
Október 10-én kicsit hûvös idôben rendeztük meg tanulóinknak az ôszi tájfutó-
versenyt. A program színesítésérôl a Zöldgömb SE szakemberei látták el tanu-
lóinkat a chip kártyával, mellyel a pontokat lehet beazonosítani. A legkisebbek
öt, míg a legnagyobbak tíz elektronikus doboznál tudtak pontot fogni. A verseny
négy kategóriában zajlott az iskola udvarán és a környékbeli utcákon.
Az eredményhirdetésnél boldogan álltak a dobogón fiúk és lányok. Remélem
mindenki jól érezte magát, és új ismeretekkel gazdagodva indult ebédelni.

Tábor Tamásné

Kirándultunk!
A mozgalmas nyári hónapok után ok-
tóber 13-án jól kiérdemelt kirándulásra
indult az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egye-
sület 31 fôvel. A busz pontosan reggel
7-kor érkezett, rövid idô alatt mindenki
elfoglalta a helyét, majd a déli parton
irány Székesfehérvár. Megcsodáltuk a
Bory-vár szépségeit; a Szent Imre
templomot; a Szent István Bazilikát; a
lenyûgözô órajátékot; majd Kati néni,
a fertályos asszony szobrát. Utunkat
az északi parton folytattuk, az elsô
pihenô Tihany volt. Kipróbáltuk a
visszhangot és megcsodáltuk a késô
ôszi Balaton lenyûgözô panorámáját.
Ezután szomjunkat Badacsonyban a
hely kiváló boraival csillapítottuk. In-
nen egy kisebb szabadprogram után
irány Rezi, ahol az étteremben zenés
vacsorával vártak bennünket. A finom
ételek és italok után énekkel és tánc-
cal múlattuk az idôt, majd jólesô fá-
radtsággal és élményekkel gazdagon
értünk haza.

Szlivka Ferencné

Prosztataszûrés. November 16-án a
balatonfenyvesi rendelôben 45 év feletti
férfiak számára prosztataszûrô vizsgá-
latot szervezünk. A vizsgálatot dr. Soós
Balázs urológus szakorvos kolléga
végzi, vérvétellel a PSA antigénszint
megállapítása is megtörténik.
Néhány szóban szeretném ismertetni,
hogy miért is nagyon fontos az a vizs-
gálat. A prosztata leggyakoribb megbe-
tegedése a prosztata jóindulatú megna-
gyobbodása, gyulladása és a prosztata
rák. Mindezek idôben történô felisme-
rése a teljes gyógyuláshoz vezethet,
ezért nagyon fontos a szûrôvizsgálatok
elvégzése.
A prosztata megbetegedésben fôleg a
prosztata rák nagyon alattomos beteg-
ség, kezdeti stádiumban szinte semmi
tünetet nem okoz. Ezért fontos minden
45 év feletti férfi számára évente egy
szûrôvizsgálaton való megjelenés.
Az érintett férfiak írásbeli meghívást is
kapnak, szeretném, ha minél többen
élnének ezzel a lehetôséggel.

Dr. Veress Zsolt 

F E L H Í V Á S
Az idei évben ismét lehetôség nyílik a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztön-
díjpályázat keretében ösztöndíjra pályá-
zatot benyújtani. A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2011. november 14.
Részletes felvilágosítást kérhet a Polgár-
mesteri Hivatalban, illetve a részletes pá-
lyázati felhívásokat, és az ûrlapokat le-
töltheti a www.wekerle.gov.hu honlapról
a Bursa Hungarica címszó alatt.

Polgármesteri Hivatal
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HÁZI RECEPT
Töltött sertésdagadó

Radák Lászlóné ajánlásával

Hozzávalók: kb. 1 kg-os sertésdagadó, 6–8 zsemle, 6–8 tojás (any-
nyi, amennyi a zsemle), 1 fej hagyma, 1 dl étolaj, 1 mokkáskanál
Vegeta, só, bors, 1 csapott mokkáskanál tört pirospaprika, 1 nagy
csokor petrezselyemzöld (lehet rakni a töltelékbe keménytojást,
gombát, elôsütött májat, vastaghúsú paprikadarabokat is).

A „felszúrt” dagadót besózzuk. A zsemléket hideg vízbe mártjuk,
amikor átáztak, alaposan kinyomkodjuk, és egy tálba tesszük.
Villával vagy kézzel áttörjük, a sóval, borssal, Vegetával és a tört
paprikával ízesítjük. A vöröshagymát nagyon apróra szeljük, majd
olajban üvegesre pirítjuk. Az apróra vágott petrezselyemzölddel dinszteljük még pár percig. Ezután még forrón a zsem-
lékre öntjük. A tojásokat leütjük egy tálba, kicsit felverjük ôket (nem kell belôle kemény habot készíteni), és hozzáadjuk
a zsemlékhez, végül alaposan összekeverjük. Az így kapott masszát a dagadóba töltjük, hústûkkel megtûzzük, hogy ne
folyjon ki sütés közben a húsból. Tepsibe tesszük, megkenjük a tetejét 1 kanál zsírral, aláöntünk 1 pohár vizet, és alufó-
liával az egész tepsit lefedjük. Közepesen meleg sütôben sütjük. Az alufóliát csak akkor vesszük le, ha a hús megpu-
hult, azaz a húsvilla könnyen belebökhetô. Ekkor a legforróbb fokozaton megpirítjuk a tetejét. Csak akkor lehet szépen
szeletelni, ha kihûlt.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: november 20. Pistike ebéd után megkérdezi: Apu, kérsz még egy szelet tortát?
Nem fiam. A vicc folytatását rejtettük el a számozott négyzetekben. A helyes megfejtôk között a Hubertus-Hof Szálloda
és Étterem ajándékutalványát sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk megfejtése egy Petôfi Sándor idézet: „Sose búsulj! úgy-
is késô; Ami elmúlt, vissza nem jô.” Nyers Péter és családja ajándékát nyerte: Barnaki Györgyné, Halász út 12.

Decemberi számunk lapzártája

november 20., 12 óra

VÍZSZINTES
1. Harcos nô a mitológiában 7. Vízpar-
tok növénye 11. Az én nagyon közeli
barátom 12. Vágyai 13. Kalauz nélküli
röv. 14. Bizony, régiesen 15. Gyorsan
túljut rajta 18. Elhanyagolja 23. Arc ré-
giesen 24. Autóverseny 25. Kérdô-
szócska 26. Pajzs Arany J. verseiben
28. Férfinév 29. Kiejtve gé 30. Kemény,
ehetetlen 31. Jó közérzet 36. Fohász
Istenhez 39.Kockázat 41. Japán város
(ITO) 42. Juh hímje 43. Társa röv. 44.
Névelô 45. Szülô 46. Fûszer névelôvel

FÜGGÔLEGES
1. Idôhatározó szó 2. Egy gondolat, egy
……… 3. Amália becézve 4. Nemzeti
jelkép 5. Német nagymama 6. Lakásá-
ban 7. Egyiptomi fáraónô 8. De, habár
9. Letét 10. Verdi opera 17. Drámai
színésznôi szerepkör 20. Általános,
röv. 22. Petesejt 25. ER 27. Két S 28.
Ôszi hónap röv. 33. Magyar Tudomá-
nyos Akadémia röv. 34. Nem lánya 35.
Táncot lejt 36. Tisztít 38. Ételízesítô
névelôvel 40. Felsorolás kötôszava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46

1 7 9 5 30 37 28 27 39 43 25 42 40 35 19 25 21 22 !
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