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Ahányan csak vagyunk, annyi félék, mi emberek.
De ha a lelkünk még nem égett ki teljesen, a gon-
dok, testi és lelki bajok nem nyomasztanak annyira,
hogy az életben már semmi sem számít – mindnyá-
jan várjuk a karácsonyt.
A gyermek a csodát, a varázslatot, Jézuska szüle-
tésnapját, a meséket és dalokat, a zöld fenyô alatt
megbújó ajándékokat, a bejglit és a mézeskalácsot,
az áradó szeretetet, a szülôk ölelését.
Sok száz év, sok száz ünneplô december, a hit-
vallók meggyôzôdése erôsíti bennünk azt az érzést
és meggyôzôdést, hogy méltó kereteket kell teremt-
sünk önmagunk, családunk és közösségünk szá-
mára. Felmutatva a legfontosabb csodát, gyakorol-
ni annak lépéseit: hogy egymáshoz tartozunk, hogy
csak a szeretet képes megoldani megoldhatatlan
helyzeteket. Aki ezt ösztönösen tudja-érzi, az a
gyermek. A gyermekeink.
Közöttünk, a felnôttek között is vannak persze olya-
nok, akik még ilyen gyermeki lélekkel várják az ün-
nepet. Örömmel díszítjük fel a lakást, készülünk az
együtt töltött, életünk kisebb és nagyobb köreit,
kapcsolatait megerôsítô napokra, megtervezzük a
programot. Készülünk arra, hogy az ajándék örö-
möt és meglepetést okozzon, még az sem baj, ha
nem drága.
De tudjuk azt is, vannak, akik csak a lélekölô mun-
kát látják a karácsonyban. A végtelennek tûnô sü-
tést, fôzést, mosogatást, takarítást. És aki így érez,
tudja jó elôre, hogy holtfáradtan ül le majd a Szent-
este a vacsorához. Mások a szeretetüket csak 
drága ajándékokkal mérik. Hajszolják magukat az
egyik üzletbôl a másikba, míg bele nem fáradnak a
szinte kilátástalan küzdelembe: tömeggel, pénzzel,
áruval.
Most még választhatunk, elgondolkodhatunk azon:
mi ér többet? Rohanunk-e újabb és újabb kört,
amíg ki nem fulladunk, vagy szerényebb keretek
között ajándékozunk, de nyugodt, meghitt hangu-
latot teremtünk. Újabb és újabb konyharemekeket
alkotunk, vagy az egyszerûbb vacsora elkészítése
után juthat még energiánk szeretteinkkel, a család-
dal ünnepelni.
Kívánom, hogy találják meg a jó megoldást! Áldott,
békés és boldog karácsonyt kívánok szeretteik kö-
rében!  (Radák Kata) 

KÉT ÉVTIZED

Az 1991. május 12-én lezajlott népszavazást kö-
vetôen, november 25-én választott magának pol-
gármestert és képviselô-testületet a rendszerváltás
után elsô alkalommal az önállósuló Balatonfeny-
ves. November 28-án a községháza nagytermében
ünnepi testületi ülésen emlékeztek a résztvevôk, a
vendégek az azóta eltelt húsz esztendôrôl. Meg-
hívták mindazokat, akik az elmúlt két évtizedben
képviselôként, illetve a hivatal dolgozójaként hoz-
zájárultak a község fejlôdéséhez.
Az ünnepségen Lombár Gábor polgármester be-
szélt az önállóvá válás folyamatáról, a hivatal kiala-
kításról, a húsz év alatt véghezvitt fejlesztésekrôl.
Köszöntôjében hangsúlyozta, hogy az eredmények
eléréshez szükség volt a település lakosságára és
üdülôpolgáraira éppúgy, mint a választott képvise-
lôkre és a hivatal apparátusára.
A Fekete István Általános Iskola tanulói adtak rövid
mûsort a kötetlen beszélgetésekre is lehetôséget
nyújtó ünnepségen, ahol emléklapot vehettek át az
egykori és jelenlegi képviselôk és hivatali dolgozók.

BOLDOG KARÁCSONYT és SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN
KEDVES OLVASÓINAK A FENYVESI ÚJSÁG
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Téli szünet
A téli szünet iskolánkban decem-
ber 21-én, szerdán kezdôdik. Az
elsô tanítási nap január 3., kedd.

Vadásztörténet
Tisztelettel kérem azokat a vadászo-
kat, akik 1960–1965 között (vagy még
késôbb is) az Eördögh Tibor mérnök-
vadász által jegyzett balatonfenyvesi
hivatásos vadászképzô iskolának a
tanulói voltak, hogy pár sorban jelent-
kezzenek levélben vagy e-mailben.
A jelentkezôknek vadásztörténeti ku-
tatási céllal szeretnék néhány kérdést
feltenni az egykori iskola életérôl, eset-
leg bizonyítványukat, tankönyveiket,
jegyzeteiket megtekinteni, lefotózni.
Jelentkezni lehet Szolnoky Kálmánnál
(9023 Gyôr, Kodály Zoltán utca 36., 
és e-mailban: kalman.sz@gamil.com).
A jelentkezésnél pontos lakcímet, eset-
leg e-mail címet, telefonszámot kérek.
Köszönöm fáradozásukat! 

Szolnoky Kálmán

A Polgármesteri Hivatal 
munkarendje:
Hétfô–csütörtök közötti munkana-
pokon 7.45–16.00 óráig, 
pénteken 7.45–14.45 óráig
Ügyfélfogadás:
munkanapokon 8.00–12.00 óráig
illetve hétfôn, szerdán 16.00 óráig.
A honlapon tudnak tájékozódni az
aktuális híreinkrôl, az éves rendezvé-
nyeinkrôl, fejlesztéseinkrôl és a rész-
letes költségvetésrôl is.
Polgármesteri Hivatal 8646 Balaton-
fenyves Kölcsey u. 27. Tel.: 85/560-
158, 560-159, Fax: 85/361-802
E-mail: balatonfenyves@balaton-
fenyves.hu www.balatonfenyves.hu

A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK
November 28-án tartották képviselôink a munkaterv szerinti ülésüket, az eredeti
idôponthoz képest a strandi közbeszerzés aktuális határideje miatt kellett azt
módosítani. Elfogadta a testület a polgármester jelentését a két testületi ülés óta
eltelt idôben történtekrôl, és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
A jogi és Szociális Bizottság ajánlása alapján módosította a képviselô-testület a
Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár Pedagógiai Programját, mely
változásra az angol nyelv oktatásának bevezetése miatt kellett sort keríteni.
Támogatták a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ajánlása alapján 30 ezer forinttal a
Balatoni Futár regionális lapot, (ez az egyetlen régiós havonta megjelenô havilap).
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ajánlásával elfogadta a testület a település
háromnegyed éves vagyoni helyzetérôl szóló beszámolót. Ajánlotta, hogy az éves
teljesítések során kiemelten kezelje a Polgármesteri Hivatal a fejlesztések, beruhá-
zások teljesítését. A képviselôi hozzászólások között elhangzott, hogy hiányolják a
Fenyvesi utcai, valamint a Mária utca nyugati végében lévô járdaépítés elmara-
dását, amit a polgármester szakember hiányra, és az ingatlanok tulajdonba vétele
kapcsán felmerült jogi kérdések tisztázására hivatkozott. Ekkor merült fel egy saját
telephely létesítésének, és egy önrakós kisteher autó vásárlásának ötlete is. Amit
persze a település végleges költségvetésében lehet kezelni.
Elfogadták a képviselôk a község 2012 évi költségvetési koncepcióját, ami csak
vázlatnak, tervezetnek tekinthetô, hiszen a pontos tervezéshez ismernünk
kell(ene) az ország jövô évi költségvetési törvényét, amit a késôbbiekben fogad el
a Parlament. A tervezetben valamivel több mint 558 millió forint bevétellel számol-
unk jelenlegi tudásunk szerint. Elhangzott az is, hogy az elôzô éviekhez hasonlóan
törekedni kell a lehetô legolcsóbb mûködésre, a kiadások csökkentésére, és a
bevételek növelésére. Az már most is látszik, hogy az egyik legbonyolultabb munka
vár mindazon munkatársainkra akik a költségvetés összeállításán fáradoznak.
Élénk vita alakult ki a település csapadékvíz elvezetô árkaival kapcsolatos pályázat
benyújtásáról. Elhangzottak érvek és ellenérvek a földárok, és a burkolt árok meg-
valósítása ellen és mellett. Végezetül a képviselôk, annak ellenére, hogy a burkolt
árkok bekerülése magasabb költséggel jár, annak megvalósítását célozták meg,
annak értelmében készíttetik el a mûszaki terveket, és a pályázatot, mivel az az
Úttörô utca térségében hosszú távon megoldaná a tavaly tapasztalt, igaz extrém
mennyiségû csapadékot követôen mutatkozó állapotokat. A pályázatot 2012.
február 15-ig kell benyújtani, melynek bekerülési költsége várhatóan a tervezôi
költségbecslés alapján valamivel meghaladja a 130 millió forintot.
A strandrekonstrukciót is magában foglaló közbeszerzési eljárás eredmény hirde-
tésére vonatkozó elôterjesztés elôtt a pályázó vállalkozások egyikének (amely a
gyermeklidót készítette) minôsítésével, az ott használt anyagok és elkészült mûvek
minôsítésével, ennek a cégnek a kizárására vonatkozó képviselôi javaslattal
kezdôdött a napirend tárgyalása. A jelzett minôségi hibák kezelését a garanciális
felülvizsgálat keretében lehet megnyugtatóan megoldani – hangzott el. A vitát
követôen a képviselôk többsége az eredményhirdetés mellett döntött, úgy hogy a
beadott árajánlatok közül a bíráló bizottság által javasolt legolcsóbb ajánlattevôt
hirdette nyertesnek. Az érvek között szerepelt a téli munkavégzés lehetôsége (ter-
mészetesen alkalmas idôjárás esetén), mely biztosítéka lehet a valamivel több mint
300 méter hosszú partvédelem szezonra való elkészültének.
Határoztak a képviselôk az Imre majori ivóvíz projekt kapcsán arról, hogy a
vízvezeték mûtárgyainak elhelyezésére igénybe kívánják venni a major bejáratánál
lévô háromszög alakú telket (064 hrsz). A döntést követôen a mûszaki csoport
munkatársai megkezdték az ingatlanok tulajdonosaitól a beruházáshoz szükséges
tulajdonosi hozzájárulások megkérését.
Kiírták a 2011/12 évi hóeltakarítás árajánlat kérését, a téli síkosságmentesítés
módjára vonatkozó árajánlati felhívást, melyre péntekig (december 2.) kell a megk-
eresett vállalkozóknak árajánlatot adni. Pótelôirányzatot szavaztak a képviselôk a
Kisfenyô Óvoda  részére, mivel onnan egy dolgozó nyugalomba vonul. A Vachott
Sándor utca elején lévô üzlet eladása kapcsán keletkezett elôvásárlási jogával
nem kívánt a képviselô-testület élni, de javasolja az új tulajdonosnak, hogy az üzlet
megjelenését, azzal kapcsolatos teendôit, mely elvárás – egyeztesse a Pénzügyi,
és Fejlesztési Bizottsággal.
A tavasszal aszfaltozott Somló utca egyik ingatlanára az új út felbontásával járó
gázbekötést engedélyeztek a képviselôk (egy helyi rendelet ilyent csak nagyon
indokolt esetben engedélyez).
Egy helyi vállalkozó kérdései hangzottak el az ülés végén, aki a fásítást kérte szá-
mon, valamint jelezte, hogy Fenyves-alsón még májusban sem volt lehelyezve a
vízi bejáró, és hiányolta a vállalkozókkal való szezon végi értékelô megbeszélést.
(lombár)
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
értesítése szerint 50 millió forintos
vissza nem térítendô uniós támo-
gatást nyert a Balatonfenyvesi Tu-
risztikai Egyesület programja.
Ebbôl az egyesület már a jövô sze-
zonra szeretné újraindítani Bala-
tonfenyves kertmoziját, továbbá a
védettnek számító Nagyberek terü-
letén 52,7 kilométernyi gyalogos,
nordic walkingos és kerékpáros 
túraútvonal kijelölésére kerül sor.
A turistakörutak úti céljai közt lesz
Pálmajor, a Fehérvízi láp és Csisz-
tafürdô is. A területen található 
hajdani mérlegházat és a vízházat
egész évben használható kulcsos-
házakká kívánjuk átalakítani.
A balatonfenyvesi projekt egyik fô
eleme tehát az évek óta bezárt
kertmozi újraélesztése, új tetôszer-
kezet építésével, illetve a színpad
feletti rész kibôvítésével, székek
vásárlásával, továbbá a filmleját-
szásokhoz szükséges vetítôpro-
jektor és hangtechnika beszerzé-
sével. Az elnyert keretbôl szeret-
nénk egy sporteszköz-kölcsönzôt
mûködtetni, ezen belül elektromos
kerékpárok (hogy az idôsebb kor-
osztály tagjai is kényelmesen elke-

rekezhessenek például a csisztai
fürdôbe), kajakok, kenuk és nordic
walking botok, valamint a téli spor-
tokhoz korcsolyák, fakutyák be-
szerzését megvalósítani.
A pályázati forrásból megújul a he-
lyi turisztikai iroda – kicseréltetjük a
nyílászárókat, bevezetjük a fûtést,
hogy télen is zavartalanul mûköd-
jön. Napelemeket helyezünk el az
iroda tetejére, mely elektromos
áramot termel, klímaberendezés
beépítését és mozgáskorlátozottak
részére is megközelíthetô bejárat
kiépítését valósítjuk meg.
A három fô strandon egy-egy van-
dálbiztos, érintôképernyôs informá-
ciós terminált (Touch info) helye-
zünk el, melyen az egyesületünk
tagjainak szolgáltatásait díjmente-
sen tudjuk publikálni.
Tavasszal új, a fenyôfa virágzásá-
hoz kötôdô többnapos balaton-
fenyvesi fesztivált szervezünk,
hagyományteremtô céllal.
A finanszírozási keretbôl egyesüle-
tünk vásárolhat egy kishaszon gép-
jármûvet, rendezvénysátrat, turisz-
tikai vásárokon való megjelenés-
hez szükséges eszközöket (vásári
installációk) is. Közel 15 millió forin-

tos keret áll rendelkezésre marke-
tingcélokra (turisztikai jellegû kiad-
ványok készítése – térképek, szál-
láskatalógus, prospektusok stb.,
hirdetések a médiában).
Tehát sokat kell még dolgoznunk,
de reméljük az ide látogató turisták
és helyi lakosok egyaránt jóérzés-
sel élvezhetik majd az új lehetô-
ségeket!

Balatonfenyvesi

Turisztikai Egyesület

Hírek az óvodából
2011. november 11-én ismét megtartottuk Márton-
napi programunkat. Az óvónénik, anyukák és nagy-
mamák már hetekkel korábban készíteni kezdték a
vásári portékát. E jeles napra pedig libákkal díszítet-
tük fel az amúgy ôszi hangulatúvá varázsolt aulát, az
esemény helyszínét.
A délutáni pihenô után nyitotta meg a vásárt az óvoda
vezetôje. Mindenki ízlése és pénztárcája szerint vá-
logathatott a szorgos kezek által készített ajándék-
tárgyak közül. A vásárlást táncház követte majd 
pihenésképpen a kézmûves mûhelyekbe vonult az
aprónép. Itt különbözô technikákkal készíthették el
libás témájú alkotásaikat a gyermekek: varrással,
magszórással, ragasztással, színezéssel…
A vásár nélkülözhetetlen programja az eszem-iszom.
Az Szmk libazsíros kenyérrel és forró teával vendé-
gelte meg a vásári sokadalmat. A jó hangulatot az
óvoda épülete körüli lámpás felvonulással s közben
énekléssel, mondókázással fokoztuk illetve zártuk.
Köszönjük vendégeinknek, hogy jelenlétükkel meg-
tiszteltek bennünket, és vásárlásaikkal gyarapították
az óvodai Szmk bevételét!

Hackl Szilvia

Fenyves újabb sikeres pályázata!

Tagtoborzó felhívás! A Balaton-

fenyvesi Turisztikai Egyesület ez-

úton szeretné felhívni minden

kedves érdeklôdôk – magánsze-

mélyek, magán szálláskiadók,

vállalkozások – figyelmét, hogy a

jövôben is megtiszteltetés lenne

számunkra, ha minél többen

csatlakoznának hozzánk és len-

nének a tagjaink! Kiadványaink-

ban, szolgáltatásainkban, vásá-

rokon való részvételünk során

tagjaink szolgáltatásait térítés-

mentesen publikáljuk. Kérjük,

jöjjenek el rendezvényünkre, me-

lyet 2011. december 16-án 16.00

órától tartunk a Községháza

Nagytermében.

Érdeklôdésüket elôre is megkö-

szönjük!
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ÜNNEPI PROGRAM
December 11. (vasárnap) 
14.00 óra
Adventi hangverseny a Mária-
templomban
Közremûködik a Bárdos Lajos
Kórus s a Balatonfenyvesi Óvoda

December 15. (csütörtök) 
10.00 óra
Bébikarácsony
Községháza nagyterme

December 17. (szombat) 
10.00 óra
Adventi játszóház
Községháza nagyterme

December 19. (hétfô) 
17.00 óra
Karácsonyi Ünnepség
Imremajor

December 21. (szerda) 
17.00 óra
Községi Karácsony
(részletes program a plakátokon)
A Kertmozi elôtti téren

SZENT ERZSÉBET 
PLÉBÁNIA
A Szent Erzsébet plébániatemp-
lomban 24-én 20.00 órakor, a
Mária-templomban 21.30 órakor
lesz mise. Az Alsó-Bélatelepi
kápolnában 26-án 16.00 órakor.
A vasárnapi miserend nem vál-
tozik.

Nem terveztem, hogy hitoktató le-
szek. Sôt, sokáig nem tudtam eldön-
teni, hogy milyen pályát válasszak.
Boglárra jártam középiskolába, majd
elvégeztem a technikumot. Amikor a
buzsáki plébánossal beszélgettem
errôl, azt ajánlotta, menjek kispap-
nak. A váci szemináriumban töltött
egy év ráébresztett, hogy bár a vallás
nagyon fontos számomra, a papi 
pálya nem nekem való. Azt azonban
tudtam, hogy az egyházon belül sze-
retnék tovább is tevékenykedni, így
jelentkeztem a veszprémi Hittudomá-
nyi Fôiskolára és elvégeztem a hitta-
nár szakot. Friss házasként költöz-
tünk a feleségemmel Fonyódra, mi-
kor megtalált ez a lehetôség.
Milyen korosztályt tanítasz?
Két csoportot az általános iskolában:
egy az alsósoké, a másik a felsô-
söké. Hétfônként és csütörtökönként
heti két órában oktatom ôket. Ez per-
sze csak egy szakkör, nem kötelezô,
éppen ezért nehezebb is lekötni 

a gyerekek figyelmét. Nem csak a tan-
anyagot akarom megtanítani, a cé-
lom az, hogy a tanultakat meg is 
értsék. Sokat beszélgetünk, és min-
den hittanóra végén játszunk.
Gondolom, nem bibliamagyarázattal
kezdtetek.
De, a Bibliát is tanuljuk, hiszen min-
dennek alapja a Szentírás, bár ter-
mészetesen a gyerekek nyelvén pró-
bálom átadni az ismereteket. A két
csoportba más-más korosztályú ta-
nulók járnak, nekik ugyanazt másfé-
leképpen lehet elmondani. Ugyanak-
kor tanítani kell például azt is, hogy
hogyan forgassák a Bibliát; részlete-
ket keresünk ki belôle, ezzel is job-
ban megismerik.
Énekelni szoktatok?
Nem, egyelôre nem, de már tervezzük.
Van olyan bibliai történet, ami nagyon
közel áll hozzád?
Egyet sem tudok kiemelni, mindegyik
fontos számomra. Jézus tanításait
próbálom minél jobban magamba
zárni, átélni. Ezért forgatom sokat a
Szentírást, és ezért imádkozom nap
mint nap.
Szerinted miért olyan fontos a hit ok-
tatása a mai világban?
Én nemcsak a hit oktatására törek-
szem, hanem az erkölcsi nevelésre
is. Sajnos mára már visszaszorult ez
és igyekszem, hogy a tanulóimnak
minél többet nyújtsak ebbôl is. A hit
számomra nagyon fontos, ezt próbá-
lom minél több gyereknek, felnôttnek
átadni. Úgy hiszem, ha valaki minél
jobban elmerül a hitben, azzal töké-
lesítheti saját magát.

Radák Kata

Fenyves új hitoktatója, Rácz János

SZILVESZTER A PARTON!
Minden korosztálynak!

2011. december 31. (szombat) 20.00 órától
Helyszín: Balatonfenyves – Központi Nagystrand
(Rossz idô esetén: a helyszín késôbb kerül megjelölésre)

Ôrületes Óévbúcsúztató Retro Party Dj Fikidivel
és Schwartz Dávid elôadómûvésszel 

(az Esti Showder Karaokebajnokság gyôztesével)!

Éjfélkor tûzijáték!
A rendezvény ingyenes.

SZERETETTEL VÁR MINDENKIT!
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület

(KÉRJÜK, FIGYELJE A PLAKÁTOKAT!)
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A decemberi népszokások sorát a
Luca napja nyitja. A hiedelem
szerint december 13-án a téli
hosszú éjszakákkal, vagyis a sö-
tétséggel Szent Luca át-
alakult boszorkánnyá. A
boszorkányok elriasztá-
sára a kulcslyukba fok-
hagymát dugtak, az ajtó-
félfába kést állítottak, az
ajtóra fokhagymával ke-
resztet rajzoltak vagy a
seprût keresztbe rakták.
E napon semmit se volt
szabad kölcsönkérni vagy
adni, nehogy az a boszor-
kányok kezére jusson. A
lányok Luca napján jósol-
ták meg jövendôbelijüket.
Az ünnep elôtti negyedik
vasárnap kezdôdik és de-
cember 24-ig tart az ad-
vent, ami egyben az egy-
házi év kezdetét is jelenti.
Négy hete a karácsonyra
való elôkészület idôsza-
ka. Újkeletû népszokás az
adventi koszorú készíté-
se: karácsony közeledté-
vel minden vasárnap egy-
gyel több gyertyát kell
meggyújtani. Az estéket
egykor a gyertya mellett,
adventi dalok éneklésével
töltötte a család. Kará-
csony napján az esthaj-
nalcsillag feljövetele után
került sor az ünnepi 
vacsorára, amely elôtt
azonban a gazda nem
mulasztott el az udvaron
a levegôbe lôni, és ezzel
elkergetni a gonosz lelke-
ket. Eközben a gazdasszony min-
dent elôre kikészített az asztalra,
mert a vacsorát végig felállás nél-
kül kellett elfogyasztani. Imádkoz-
tak, majd elsô fogásként mézbe
mártott fokhagymát, dióbelet ettek,
ugyancsak gonoszûzô céllal. Ka-
rácsonykor a ház körüli állatokat
gondosan ellátták, mivel különös
hiedelmek kapcsolódtak hozzájuk.
Voltak, akik azt tartották, hogy az
állatok karácsonykor beszélni tud-
nak.

Karácsonyi ételek, szokások. A
ma is továbbélô szokások szerint
a karácsonyi asztal elképzelhetet-
len hal, bejgli, valamint dió és 

a család összetartását szimboli-
záló alma nélkül. Sok helyen va-
csora után ma is annyi szeletre
vágnak egy almát, ahányan ülnek
az asztalnál, mondván: amilyen
kerek az alma, olyan kerek, össze-
tartó legyen a család a következô
esztendôben.
Karácsony napján a népszokások
célja a gonosz ártó szellemek el-
ûzése zajkeltéssel, állatbôrök, jel-
mezek, álarcok viselésével. Ekkor
kerül sor a betlehemezésre is: ezt

a játékot eredetileg templomok-
ban, majd késôbb házakhoz járva
adták elô a gyerekek. Gyakran 
állatok is szerepeltek benne, a

gyermek Jézust pedig élô
kisbabával jelenítették
meg. A szereplôk – pász-
torok, angyalok, Mária, Jó-
zsef – ma is eljátsszák a
Jézus születésérôl szóló
bibliai történetet, majd át-
adják ajándékaikat, jókí-
vánságaikat. Ezután a há-
ziak megvendégelik ôket.
Karácsony után. A kará-
csonyt követô idôszakhoz
kapcsolódik a regölés ha-
gyománya: az István nap-
jától, december 26-tól új-
évig járó regösök különféle
énekeket adtak elô és jókí-
vánságokat mondtak a ház
lakóinak. A regölés lénye-
gében természetvarázsló
énekmondás, köszöntés –
bôségvarázsló, párokat
összeboronáló, adomány-
gyûjtô szokás volt. A bor-
szentelésre Szent János
napján, december 27-én
került sor. Ezen a napon
minden család bort vitt a
templomba, amelyet a pap
megáldott, mivel a szentelt
bornak mágikus erôt tulaj-
donítottak. Beteg embert,
állatot gyógyítottak vele, 
illetve öntöttek belôle a bo-
roshordókba, hogy ne ro-
moljon el a bor.
Karácsony napjával egy
újabb ünnepi szakasz ve-
szi kezdetét, a karácsonyi

tizenketted, amely január 6-ig,
vízkereszt napjáig tart. Ez egyben
a vizek megszentelésének és Jé-
zus megkeresztelésének ünnepe
is. December 28. az aprószentek
napja, amelyen egykor különös
módon „gondoskodtak” arról, hogy
a gyerekek egészségesek marad-
janak: megvesszôzték ôket. A le-
genda szerint minden fiúcsecsemô
„aprószent”, akit Heródes király a
gyermek Krisztus keresésekor
megöletett.

Karácsonyi, adventi népszokások

A mézeskalács házikó Szányel Miklósné édes alkotása
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XII. Céghmester Kupa (Mogyoród,
2011.10.29) Egy év kihagyás után
idén Mogyoródon rendezték meg a
Céghmester Kupát, immáron tizen-
kettedik alkalommal. A Szent Lász-
ló Általános Iskola új tornacsarnoka
népes mezônyt látott vendégül, a
hazai élcsapatok mellett ott voltak a
válogatott tagjai is. Rendkívül ma-
gas szintû és nehéz versenyen van-
nak túl a karatékák, gazdagodva
számos tapasztalattal.
Fenvyest Péter Márk képviselte,
akinek ez volt az elsô ilyen komoly
megmérettetése. Korcsoportjában
a 9 éves fiú kata és kumite verseny-
számban is 13, illetve 11 versenyzô
közül a 4. helyet szerezte meg, ez
kiváló eredménynek számít.

Balaton Karate Kupa (Siófok,
2011.11.05.) A nemzetközi verse-
nyen ott voltak a szlovák, szlovén és
szerb válogatott tagjai is az indulók
között. Iskolánkat és a fenyvesi ka-
ratésokat három tanuló képviselte,
és az alábbi kiváló eredményeket
érték el:
Németh Márk: 10–11év, kezdô kata
bronz érem, kumite bronz érem, 
Péter Márk: 8–9 év kezdô kata
ezüst érem, kumite bronz érem, 
Csapat kata, melynek tagjai: Fehér
Bálint, Péter Márk, Németh Márk:
ezüst érem.

Central Jackpot Hungary Kupa
(Tapolca, 2011.11.19.) A meghívá-
sos gyermek és ifjúsági versenyen
12 csapat száz versenyzôje mér-
kôzött egymással. A jó hangulatban
lezajlott rendezvény lehetôséget
adott a kezdô karatésoknak is,
hogy kipróbálják magukat. A ren-
dezô kifejezett kérése volt, hogy
minden település önálló, külön csa-
patot alkosson, így iskolánk karaté-
sai is így szerepeltek. A tavaly
szeptemberben kezdôk közül 13 fô
vett részt a megmérettetésen, akik
közül nyolc karatékának ez volt éle-
te elsô karate versenye, és büszkén
jelenthetem, hogy valamennyien
éremmel tértek haza! 
Az alábbi eredmények születtek:
Nemes Dominik, 9 éves fiú, kumite
bronz érem, Rózsahegyi Nikolett,
10 éves lány, kata bronz érem,

Novemberi 
karate versenyek

Csapat kata ezüst érem

Kedves Apróságok! Ez a karácsonyfa csak arra vár, hogy kiszínez-
zétek! S elküldjétek lapunk postacímére. A legszebbeket a Balaton-
fenyvesi Turisztikai Egyesület ajándékkal köszöni meg. Jó színezést!
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Kémenes Dániel, 9 éves fiú, kata
arany érem, kumite bronz érem, Bí-
ró Botond, 9 éves fiú, kata bronz
érem, Németh Vivien, 7 éves lány,
kata bronz érem, kumite ezüst, Né-
meth Márk, 11 éves fiú, kata bronz
érem, kumite bronz érem, Both
Christopher, 9 éves fiú, kumite
bronz érem, Sáfár Zsófia, 10 éves
lány, kata ezüst érem, kumite bronz
érem, Fehér Dóra, 8 éves lány, kata
bronz érem, Fehér Bálint, 10 éves
fiú, kata bronz érem, kumite ezüst
érem, Hilszenráth Dániel, 9 éves 
fiú, kata bronz érem, Várnagy Ajsa,
7 éves lány, kumite bronz érem, 
Péter Márk, 9 éves fiú, kata bronz
érem, kumite ezüst érem. Balaton-
fenyves csapata, annak ellenére,
hogy zömmel kezdôkbôl állt, csa-
patban a 4. helyet szerezte meg! 
Azt hiszem mindenki nevében mond-
hatom, hogy nagyon büszkék va-
gyunk rájuk, akik az iskolai kötele-
zettségeik mellett rengeteg idôt ál-
doznak erre a sportra. Sokan közü-
lük heti 5 edzésen vesznek részt, és
minden versenyen elindulnak, amin
lehet, mindenféle anyagi támoga-
tás nélkül, kizárólag szülôi segítség-
gel. A versenyek napján szinte min-
dig hajnalban kelnek, és általában
csak este érnek haza, de ezt mindig
örömmel teszik. Akkor sem csüg-
gednek, ha éppen lecsúsztak a do-
bogóról, mert tudják, hogy minden
megmérettetéssel rengeteget tanul-
hatnak és fejlôdhetnek.
Köszönet Nektek ifjú sportolók, és
csak így tovább!

Kovács Anikó

Egyéni kumite bronz érem

– Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai
szolgáltatással várom minden ked-
ves vendégemet!
Szépüljön nálam az ünnepekre!
Ajándék utalvány kapható! Beje-
lentkezés: Kovács Brigitta tel.:
30/222-5606.

– Eladó egy 3,7 méter hosszú, 2,3
méter pengetávolságú 2 szemé-
lyes jégvitorlás. Tel.: 30/769-8657.

– Eladó! Ovális tölgyfa asztal 6 db
tölgyfa székkel (nem kárpitos) 
Ár: 30 000 Ft, 3 pehelypaplan,
5000 Ft/db, égerszínû, gurulós 
TV–DVD állvány, 6000 Ft. Tel.:
20/917-4300.

– Eladó ECKO 29-es magas szárú
kisfiú cipô Ár: 6900 Ft. Kiságy pe-
lenkázóval, nagyméretû fiókokkal,
kisgyerek heverôvé alakítható mat-
racokkal együtt. Ár: 28 000 Ft. Tel.:
30/52-4789.

– Tanárnô tanítványokat vállal, fôleg
matematika, kémia, fizika tan-
tárgyból. Tel.: 70/541-3042.

– Számítógéphez „Trust” márkájú
kormány eladó. Tel.: 85/360-020
(az esti órákban).

– Angol nyelvoktatás gyors, haté-
kony módszerekkel Balatonfeny-
vesen! Beszédcentrikus, dinami-
kus, unalom mentes, igényre sza-
bott órák, nyelvvizsgára és érett-
ségire felkészítés: minden szinten,
minden korosztálynak. Tel.: 30/318-
8675.
E-mail: riahun2003@yahoo.co.uk

– Építési mûszaki ellenôrzést, fele-
lôs mûszaki vezetést igény sze-
rint, közületeknek is vállalok. Tel.:
70/456-7216.

– Kertépítés! Vállalom teraszok,
komplett kertek, kerti tavak, kerí-
tés, járdák, térburkolatok, tetôk ké-
szítését.
Valamint fûnyírást, sövényvágást,
fakivágást, tereprendezést. Tel.:
70/722-9554.

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

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

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

– Vízvezeték szerelés, bádogozás!
Fürdôszobák felújítása, dugulás
elhárítás! Fûnyírás, kertrendezés,
kisebb ház körüli munkák elvégzé-
se! 30/261-6308.

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

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek 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,
karbantartás, festés-mázolás, kô-
mûves munkák, felújítások, külsô
és belsô munkák, nyaralók téli víz-
telenítése. Hívjon, mindent megol-
dunk! 30/409-5803.

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

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért fele-
lôsséget nem vállalunk!

Ultiverseny. A novemberi forduló eredménye. 1. Hackl Gyula, 
2. Ország Sándor, 3. Táskai Elôd. A következô, XXIX. versenyt de-
cember 11-én, vasárnap rendezzük meg a Játékbárban. További infor-
máció a helyszínen vagy Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043) kérhetô.
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HÁZI RECEPT
Almával töltött pulykamell
Rauch Pálné ajánlásával

Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 1 csomag bacon
szalonna, 10 db tojás, 5 db alma, 2 fej vörös-
hagyma, 4 gerezd fokhagyma, mustár, Vegeta,
só, bors.

A pulykamellet szeletekre szeljük, kicsit kiklop-
foljuk, fûszerezzük, és alul-felül megkenjük
mustárral.
A töltelékhez a fôtt tojásokat, a meghámozott
almákat, a hagymát és a fokhagymagerezde-
ket apróra kockázzuk és összekeverjük. Nem
kell fûszerezni!
A hússzeletekre elôször rátesszük a bacont,
majd a tölteléket, így feltekerjük, végül a széleit
hústûvel összetûzzük. Kiolajozott tepsibe tesz-
szük, a maradék tölteléket rászórjuk.
Elôször fólia alatt puhára sütjük, majd a tetejét
kicsit megpirítjuk.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: december 20. A helyes megfejtôk között a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
felajánlását sorsoljuk ki. A nyertesek a jutalmukat – ahogy a karácsonyfa színezésben jeleskedôk is – a község kará-
csonyi ünnepségén vehetik át. Múlt havi rejtvényünk megfejtése egy vicc csattanója: „Akkor most te kérdezz!”
A Hubertus-Hof Szálloda és Étterem ajándékutalványát nyerte: Szlivka Ferencné, Fenyvesi u. 167.

Januári számunk lapzártája

december 20., 12 óra

A kiemelt négyzetekben egy szót
rejtettünk el. A megfejtések szavai
Weöres Sándor karácsonyi versébôl
valók, amely a Bóbita címû verses-
kötetben jelent meg. Beküldeni csak
a kiemelt szót kell. Jó megfejtést!

1. Halkan beszél
2. A fenyôfa színe
3. Szemerkél a tájra a hó
4. Fenyôerdô
5. … – bondul a harang
6. Év régiesen
7. Lenge szél
8. Csengô teszi
9. Nagyon hideggel

10. Jön népiesen

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.
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