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A számok bûvöletében éljük napjainkat, készül
Balatonfenyves egész esztendejének legmeghatá-
rozóbb rendelkezése, a 2012 évi költségvetési ren-
delet. Munkatársaimmal már hónapok óta együtt
dolgozva rendre elhangzik a kérdés: mi mennyi?
Ez a kérdés még soha nem volt annyira aktuális,
mint idén, testközelbôl érezzük a gazdaságunk
mélyrepülésébôl fakadó problémákat. Azoktól han-
gos a sajtó, és minden médium: a stressz fokozott,
folyamatos és általános. Olyan családok kerültek 
és kerülhetnek szinte kilátástalan helyzetbe, akikrôl
nem is gondoltuk volna ezt korábban.
Ebben a környezetben nehéz elvonatkoztatni a na-
pi történésektôl. A büdzsé tervezése során persze
évek, évtizedek óta érvényesek azok az alapveté-
sek, amelyeket be kell tartani, és be is kell tartatni
annak érdekében hogy Balatonfenyves ne jusson
olyan helyzetbe, amelyben most már (a híradások
szerint) az önkormányzatok több mint a fele – majd
1700 település – vergôdni kényszerül.
Eladósodás, szinte alig, vagy nagyon nehezen ke-
zelhetô gazdálkodás, kifizetetlen számlák, a szol-
gáltatásukat felfüggesztô közmûvek. Nálunk ilyenre
sosem volt példa, és azért, azon dolgozunk, hogy
még hasonló se fordulhasson elô. Az elôköltség-
vetés (költségvetési koncepció) szerint valamivel
több mint 500 millió lesz 2012-ben az az összeg,
amelybôl gazdálkodhatunk.
Települést mûködtethetünk, fizetjük a közüzemi
számlákat, támogatjuk oktatási, nevelési intézmé-
nyeinket, gondoskodunk az egészségügyi alapellá-
tás bennünket illetô részérôl, közben fejlesztéseket,
beruházásokat is kell végeznünk, hisz munkánknak
ez a látványosabb, a mindnyájunk számára kedves
része.
A strandrekonstrukció, a csapadékvíz elvezetés, az
Imre majori vízhálózat kiépítése mellett, játszóterek
várnak felújításra, megépítésre, fel kell újítanunk az
óvoda vizesblokkjait, járdákat, utakat, hogy csak
egy részét említsem a pénz helyének. Közben civil-
jeink támogatásáról sem feledkezhetünk meg: a
kérelmezôk száma évrôl-évre gyarapszik. Érdekes
jelenség: mindig kevesebb a rendelkezésünkre álló
összeg, mint amennyire érzésünk szerint szüksé-
günk lenne. De hát így van ez pontosan a családi
költségvetésben is… (lombár)

ÉPÜL A PART

Jelenleg is folyik a nagystrandon a strandrekonst-
rukció részeként a partvédelem felújítása. A mosta-
ni beruházásban a fövenyfürdô és a Volán parkoló
közötti területet állítják helyre, melynek hossza 
380 méter. Jelenleg a munkálatok körülbelül húsz
százalékos készültségi fázisban vannak. A beru-
házás várhatóan bruttó 44–45 millió forintba kerül,
finanszírozása felerészben egy DDOP pályázat 
támogatásából, a másik fele pedig önrészbôl te-
vôdik össze, és elôre láthatólag áprilisban készül 
el – tudtuk meg Horváth Gábor mûszaki taná-
csostól.

Fotó: Márton László
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Balatonfenyves képviselô-testülete január 24-én rendkívüli ülést tartott. A testület
visszavonta 7/2010 (II. 10.) Kt számú határozatát, amelyben akkor arról született
döntés, hogy Fenyves kilép a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetési és Tisztítási 
Önkormányzati Társulásból, tekintettel arra, hogy nálunk nem lehet ennek a pro-
jektnek a keretében a szükséges szennyvízhálózatot kiépíteni. A döntés visszavo-
nására azért volt most szükség, mivel a társulás a pályázat elsô fordulóját csak
abban az esetben zárhatja le, ha azt az alapítók egyetemlegesen kérik. A határo-
zatban a testület kikötötte, hogy eredeti kilépési szándékunk bejelentésének
idôpontjától (2010. december 31-tôl) nem viselünk semmi felmerülô költséget.
A strandon készülô partvédelem építésével kapcsolatban több képviselô jelezte
aggályait, a polgármester emlékeztetett arra, hogy a beruházás megkezdése óta
több kooperációs megbeszélést tartott a község a kivitelezô és a mûszaki ellenôr
jelenlétében, a legutóbbi alkalommal ott voltak ezen az egyeztetésen a most kér-
déseket megfogalmazó képviselôk is, akik a helyszínen tisztázták felvetéseiket.
A testület ezt a tájékoztatást elfogadta, s felkérte a polgármestert, hogy a követ-
kezôkben fokozott figyelemmel kísérje a munkát, kezelje a beérkezô képviselôi 
jelzéseket. (lombár)

Halottaink
Emlékezzünk. 1998-ban ismertük el életmûvét a számunkra biztonságot, sze-
retetet, jó tanácsokat mindig adni kész Kovách Imréné Mariann néninek, Feny-
ves elsô gyógyszerészének, aki december 3-án követte férjét, Imre bácsit, 
magára hagyva fiát, unokáit, dédunokáit, és mindnyájunkat, akik szerettük, és
tiszteltük. Szombathelyen született, a középiskoláit Tatán, majd Keszthelyen vé-
gezte a premontrei rend gimnáziumában, ahol tanára volt Iharos Gyula Alfonz,
a tudós tiszteletes. Az Orvostudományi Egyetem Gyógyszerész szakának el-
végzése óta, 1955-tôl volt polgárunk, innen járt a fonyódi patikába dolgozni,
majd Imre bácsi hathatós közbenjárására a jelenlegi Könyvtárban kialakított 
patika vezetôje lett, itt dolgozott 1989-ig.
Elment a bajnok. Tavaly, az év végi adventi várakozás idején kaptam telefonon
a hírt, hogy Toma Ferenc, a Vasas SC egykori olimpikonja, többszörös magyar
bajnok birkózója, a Balatonfenyves Községért cím kitüntetettje (2005. május 
12-én testvérével, Mihállyal kapták meg) december 12-én elhunyt, elsietett.
Négy- és ötéves gyermekekként kerültek Fenyvesre az ötvenes évek elején a
fiúk, édesapjuk az itteni rabtelep egyik elítéltje volt. Itt jártak iskolába, majd
kerültek Budapestre, ahol megismerkedtek a sport szépségeivel, junior, majd
felnôtt válogatottság jutottak. De mindig fenyvesiek voltak, és maradtak. Amikor
kitüntetésük hírét annak idején közöltem vele, az elsô mondata a ez volt : „bár-
csak édesapánk is megélhette volna ezt a napot”.
Lelkünk lett volna szegényebb, ha nem ismerhettük volna meg Ferikét…
Legyen vigaszunk, hogy szeretett emléke fennmarad, munkájával, életével be-
írta nevét Balatonfenyves történetébe.
Somogyvári István, Pista bácsi január 14-én, életének 79-ik évében távozott kö-
zülünk. Bár Balatonkeresztúron született, egész életét itt élte le: a hat gyerekes
család a Fenyves-alsói ôrházban lakott, a gyerekek itt nôttek fel. Pista bácsi 1951
elejétôl, mióta a GV létezik gyerekfejjel kezdett ott dolgozni. Fékezô, fûtô, kalauz,
forgalmista, és mozdonyvezetô is volt. Innen ment nyugdíjba 1987 tavaszán. Nagy
idôk tanújaként élte meg a település kialakulását, a kisvasút aranykorát. Közremû-
ködött a település fejlesztésében, a Nagybereki ÁG kiépítésében. 1959-ben háza-
sodtak össze Magdus nénivel (Balázs Magdolnával). Három fiú született, kettôt
(Zolit, és Tibikét) elvesztették balesetben, ezt soha nem tudták feldolgozni. A leg-
nagyobb fiúk, István, követve édesapját szintén a GV vasutasa. Munkájában ma-
ximalista fia, unokái, és a kertészkedés szeretete éltette, még utolsó napjaiban is
készült a tavaszi munkákra. Sajnos azokat már nem Ô fogja elvégezni.
Isten nyugtassa!

Lombár Gábor

A községházáról jelentjük
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Tisztelt Fenyvesiek, Kedves Szü-
lôk! Kérjük, hogy adójuk 1 százalé-
kával az idén is támogassák a
Gyermekeinkért Balatonfenyves
Alapítványt. Alapítványuk adószá-
ma: 19198956-1-14. Ez úton is meg-
köszönjük az elôzô években tett
felajánlásaikat, mely alapítványunk
egyik legjelentôsebb bevételi forrá-
sa. Az Alapítvány kuratóriuma

FELHÍVÁS
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálata értesíti a
tisztelt lakosságot a 2012. év elsô fél-
év RUHAOSZTÁS idôpontjairól. A ki-
jelölt napok csütörtökre esnek, 9–11
óra között fogadjuk az érdeklôdôket.
A dátumok a következôk: február 16.,
március 22., április 19., május 17., jú-
nius 14. Helyszín: Kölcsey u. 30.
Adományaikat továbbra is várjuk a
fenti címre elôzetes telefonos idôpont
egyeztetéssel. 85/560-212; 85/362-
501, mobil: 20/380-3701; 20/380-4098.
Köszönjük!

a családgondozók

Olvasónk írta
Szeretnék köszönetet mondani min-
den adakozónak és családjuknak, va-
lamint mindazoknak, akik szétosztották
a szeretetcsomagokat karácsonykor.
Köszönöm a Polgárôrségnek, Stamler
Józsefnek és társainak, akik bekopog-
tak hozzám is. Hálásan köszönöm min-
denkinek és eredményes, boldog esz-
tendôt kívánok mindenkinek.

Kovács Istvánné Ilonka néni

A Polgármesteri Hivatal 
munkarendje:
Hétfô–csütörtök közötti munkanapokon
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 részle-
tes költségvetésrôl is.
Polgármesteri Hivatal 8646 Balaton-
fenyves Kölcsey u. 27. Tel.: 85/560-158, 
560-159, Fax: 85/361-802
E-mail:
balatonfenyves@balatonfenyves.hu 
www.balatonfenyves.hu
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Hôsök voltak
Idén is megemlékezett két történelmi
eseményérôl a község. Elhelyezték a 
kegyelet koszorúit a Földváry Miksa nya-
ralópolgár egykori villája mellett felállított
kopjafánál, akit a Fenyvesre bevonuló
orosz katonák végeztek ki a háború vég-
napjaiban, és a temetôben az ismeretlen
katonára emlékezve a Doni katasztrófa
évfordulóján.

Fotó: Márton László

Tagtoborzó felhívás
A Balatonfenyvesi Turisztikai
Egyesület ezúton szeretné fel-
hívni minden kedves érdeklô-
dô – magánszemélyek, magán
szálláskiadók, vállalkozások –
figyelmét, hogy a jövôben is
megtiszteltetés lenne számunk-
ra, ha minél többen csatlakoz-
nának hozzánk és lennének
tagjaink. Kiadványainkban, szol-
gáltatásainkban, vásárokon való
részvételünk során tagjaink
szolgáltatásait térítésmentesen
publikáljuk. Kérjük, jöjjenek el
irodánkba, hogy bôvebb felvi-
lágosítással tudjunk szolgálni!
Érdeklôdésüket elôre is megkö-
szönjük!
Balatonfenyves, Kölcsey u. 14.,
hétfô–péntek 9.00–16.00.

Aláírták a szerzôdést

2012. január 24-én a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
székházában a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület képviselôje aláírta a
sikeresen elnyert pályázatunk támogatói szerzôdését. A sok szép terv
megvalósítása immár elkezdôdött. Az elsô ütemezési programok eredmé-
nyét már nyár elején élvezheti a közönség.



FENYVESI ÚJSÁG EGÉSZSÉGÜNKRE! 2012. FEBRUÁR

4

Az egyre szabadabb információ
áramlás és az egészségügy rend-
szerében megrendült bizalom mind
több embert késztet arra, hogy
egészségi problémájára önmaga
találjon megoldást. Egyre többen
fordulnak az újra felfedezett ôsi
gyógymódok, a természetgyógyá-
szat felé. Egyre több azonos ható-
anyagú recept nélkül kapható
gyógyszer, gyógyhatású készít-
mény és étrend kiegészítô kelleti
magát a tv-ben, újságban és az
interneten. Emiatt vált rendkívül
fontossá vásárlásuk és használa-
tuk elôtt a megfelelô tájékozódás.
A gyógyszertárban recept nélküli
gyógyszer, gyógyhatású készít-
mény, de gyógytea vásárlásakor is
feltétlenül el kell mondani:
– Milyen idôs embernek lesz a

gyógyszer  
– Milyen panaszokra szeretné meg-

vásárolni
– Milyen állandó gyógyszereket

szed
– Van-e tartós betegsége, allergiája

stb.
Ez azért fontos, mert a különbözô
készítmények egymással és az ál-
landóan szedett gyógyszerekkel is
kölcsönhatásban léphetnek, meg-
változtathatják azok hatását, fokoz-
hatják a mellékhatásaikat és így to-
vább.

Ezért elôzetes tájékozódás nélkül
ne szedjük be a szomszéd asz-
szonynak jól bevált gyógyszerét.
Mielôtt bármelyik étrend kiegé-
szítôt, mely esetenként csodás
gyógyulást ígér az interneten meg-
vásárolnánk, érdemes ellenôrizni
az OGYI és az OÉTI honlapján,
hogy a megfelelô engedélyekkel
rendelkezik-e, nem tartalmaz káros
vagy tiltott adalékanyagokat.
Az emberek általában nem gondol-
ják, hogy a szabadon megvásá-
rolható gyógyszereknek komoly
mellékhatásai lehetnek. Külföldi
vizsgálatok alapján a gyógyszer-
mérgezések feléért a paracetamol
felelôs, mely rengeteg közkedvelt
fájdalomcsillapító és megfázásra
reklámozott termék fô hatóanyaga.
Már 12 tabletta bevétele súlyos
mérgezést okozhat. Túladagolása
esetén visszafordíthatatlan májká-
rosodást alakul ki, mely egyedül
májátültetéssel gyógyítható. Min-
den olyan gyógyszer, tea fokozza 
a mérgezés esélyét, mely a máj- 
enzimek mûködését károsítja. A
mérgezés tünetei nehezen felismer-
hetôek.
A szalicilát tartalmú fájdalomcsil-
lapítóknak véralvadásgátló hatásuk
is van, így véralvadásgátló gyógy-
szereket szedôknél jelentôsen nö-
veli a vérzékenység kockázatát.

A nem-szteroid fájdalomcsillapítók
kitûnô, kedvelt gyógyszerek, de az
elôírtnál gyakrabban, magasabb
adagban, hasonló gyógyszerekkel
együtt szedve gyomorvérzést, gyo-
mor- vagy bélperforációt okozhatnak.
Nagyon sok gyógyszer az ideg-
rendszerre is hatással van, álmos-
ságot, koncentráció zavart okozhat,
mely gépjármû vezetésnél, magas-
ban végzett munkánál életveszé-
lyes lehet.
Kismamáknál figyelembe kell venni,
hogy sok gyógyszer bejut a fejlôdô
magzat szervezetébe és azt káro-
síthatja, sok esetben koraszülést is
okozhatnak.
Idôs embereknél a gyógyszereket
lebontó enzimrendszer már tökélet-
lenül mûködik, így a gyógyszerek
lebomlása, kiürülése csökkent le-
het, ezért a gyógyszerek adagolá-
sát sok esetben jelentôsen meg kell
változtatni.
A gyerekeknek készült gyógysze-
rek jó ízûek, sok tabletta színes,
akár a pici cukorkák. Észrevétlenül
beszedhetik az elöl felejtett gyógy-
szereket és bizony a „gyerekbiztos”
zárral ellátott üvegek sok gyerek-
nek nem jelentenek akadályt. Emi-
att gyakran lesznek a mérgezések
áldozatai.
Összefoglalva, amire feltétlenül fi-
gyeljünk:
– Vásárlás elôtt tájékozódjunk a

gyógyszerrôl!
– Csak az elôírt adagban szedjük a

gyógyszert, ha a láz vagy fájda-
lom nem csökken, akkor ne szed-
jük gyakrabban a gyógyszert, ha-
nem orvos vagy gyógyszerész
segítségét kérve változtassunk a
kezelésen.

– Gyerekeknek soha ne adjunk fel-
nôttek részére szánt gyógyszert.

– A gyógyszereket jól elzárva, gye-
rekek számára hozzáférhetetlen
módon tároljuk.

– Krónikus betegségek esetén or-
vosunk tudta nélkül ne szedjünk
be gyógyszereket.

– Bár egyszerûbb pár tablettát
gyorsan bekapni, sok panasz
gyógyszer nélkül is kezelhetô.
Érdemes megfontolni ezeket a
lehetôségeket is.

– Fordítsunk több figyelmet egész-
ségünkre, hisz megôrizni sokkal
könnyebb, mint visszaszerezni!

Hegedûsné Enikô

Nem minden orvosság, ami megtetszik!
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Ovis bál – 2012

Az idei év sem múlhatott el az Ovis bál nélkül. A Községháza Nagytermébe
vártuk vendégeinket – elegánsan feldíszített környezetben – Lengyel Tímea
Fonyódról segített ebben. Hackl Szilvia óvodavezetô köszöntôje után a bál
megnyitó mûsorát a Fonyódi Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei adták elô:
latinos hangulatú táncprodukciójukkal kápráztattak el bennünket. A hidegtála-
kat a Trombitás Kisvendéglô készítette, az azt követô desszerttel néhány ked-
ves és figyelmes szülô ajándékozott meg bennünket. Az ital mellé valót az óvo-
da készítette.
A ritmikus zenére megtelt a táncparkett, és mindenki igazán jól érezte magát!
Köszönet illeti Barnáné Tündét és Gyöngyikét, akik végig dolgozták az éj-
szakát a büfében, és mindenképpen meg kell említenünk Kôváriné Zita és
Hermann Zsuzsi önzetlen munkáját és segítségét – köszönjük nekik is! Ren-
geteg tombola felajánlást kaptunk, mások a munkájukkal és támogatójegyek
megvásárlásával járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez! Köszönjük a rész-
vételt és a támogatásokat, a bál bevételébôl gyermekeink mindennapjait fog-
juk még színesebbé tenni!

K.Z. és H.Sz.

Támogatóink:
BKV Üdülô, Ambrus Attila, Ari Pa-
pírbolt – Fonyód, Barna Antal és
családja, Boórné Kovács Krisztina,
Blum Zoltán, Buza Máté, Czankáné
Ludvig Anikó, Fekete István Általá-
nos Iskola, Fekete Antal, Fenyvesi
Mosoda Bt. – Buza – Novotny Beá-
ta, Gyurákovics Rózsa, Haszon
Zsolt, Hegyi Textilszervíz Kft. –
Fonyód, Hermann Gábor, IKR-Ba-
latonkeresztúr, Irénke zöldségbolt-
ja, Kolip Zoltán, Kôvári Zsolt, Lelkó
Attila – Robinson Pizzéria, Kardos
Zsolt, Lengyel Tímea – Fonyód,
Lombár Gábor, Matyi-Papír Bala-
tonkeresztúr, Nagy Tamásné –
Szuperál ABC, Szalai Béla László,
Nemes Ottó, Nyuszi Bt., Orbán Já-
nos, Herbel Zoltán, Slezák János,
Papp Csaba, Óvodánk dolgozói 
és családtagjaik, Potecz Csaba,
Magyarfi László, Somogyi István,
Lukács Anna és Artúr – Megoldás
Ingatlanközvetítô Iroda, Tóth Jó-
zsef – Roaming World Kft., Stefán
Kft., Timi Fodrászat, Orbánné 
Magdi, Novotny Istvánné, Püspök
Gábor – Bedrock Café, Trombitás
Kisvendéglô, Vörös Béla, Zrínyi
Péter, Rauch Melinda, Bíró Zsolt,
Turul Gyógygszertár, OR-BO Feny-
ves Bt., ZSO-LI Kft., Vinkler Zoltán,
Szabadi Judit virágboltja – Fonyód,
Széll Jenô zöldségboltja – Fonyód
és még sokan mások…

Az Ezüstfenyô vezetôsége
Pásztor Jánosné, elnök
Máté Jenô, alelnök
Világos Zoltánné, pénzügyi vezetô
Török Ferencné és László Lajosné,
háziasszonyok

Aki vihart kavart
Pásztor Jánosné neve nem sok feny-
vesinek cseng ismerôsen. Jánosházi
Kataliné azonban sokaknak: gyermek-
koruk óta. Az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület decemberben a választások
lázában égett, a vezetôség, így Bán
Dezsô elnök mandátuma is, januárban
lejárt. Az egyesület újonnan megvá-
lasztott elnökével beszélgettem.

– Sok évvel ezelôtt itt születtem – mond-
ja a vadonatúj elnökasszony –, ugyan-
abban az utcában, ahol most lakom,
csak egy sarokkal feljebb. Egészen az
érettségiig itt is laktam. A fonyódi gim-
náziumban végeztem, majd a Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Fôiskolán
diplomáztam. Aztán a sors úgy hozta,
hogy Budapestre mentem férjhez, és
ott éltem a családommal. Persze min-
den hétvégén, amit csak szabaddá tud-
tunk tenni, hazajöttünk Fenyvesre, mi-
vel a szüleim itt éltek. Négy évvel
ezelôtt mentem nyugdíjba, hazajöttem.
Bizony, alig vártam! Úgy csináltam,

mint az egyszeri kiskatonák, centit vág-
tam az utolsó kilencven napban.
– És az egyesület?
– Korábban is tudtam, hogy létezik ez 
a klub, de a környezetemben nem volt
olyan, aki oda járt volna. Aztán az egyik
ismerôsöm megkérdezte, hogy miért
nem megyek el legalább egyszer. Nem
tudom megmagyarázni, hogy hogyan
alakult az ki, hogy ma az elnöke vagyok
ennek az egyesületnek. Nem volt sem-
miféle ilyen ambícióm, igaz, építô szán-
dékkal tettem néhány javaslatokat az
eddigi vezetésnek. Például voltak olyan
klubnapok, amikor csak ott ültünk, be-
szélgettünk. Persze megrendezték a
szokásos eseményeket, ünnepsége-
ket, de a „sima” hétfôi napok teljesen
témátlanul teltek. Arra gondoltam, le-
hetne kézimunkaszakkör, vagy akár
meg lehetne vitatni azt is, hogy ki ho-
gyan kertészkedik. Azt hiszem, a fordu-
lópont az volt, amikor az óvodások Mi-
kulás alkalmából felköszöntöttek min-
ket, és én szóvá tettem, hogy mi miért
nem adunk nekik valamit… Szó volt ró-
la, hogy januárban lejár az elnökség

megbízatása, többen odajöttek hoz-
zám, hogy vállaljam el az elnöki tiszt-
séget. Elôször nem akartam, de aztán
annyian mondták, hogy nem akartam
ôket cserbenhagyni. Aztán megválasz-
tottak.
– Rövid és a hosszú távú terveid?
– Elsô az, hogy megnyugodjanak a ke-
délyek, javuljon a hangulat. Fontos,
hogy mindenki egyfelé akarjon haladni.
Több, színesebb programot szeretnék
szervezni, amelyek érdekesek és hasz-
nosak, most például egy masszôr fog
elôadást tartani, de hallásszûrést is
szervezünk nemsokára. Remélem,
hogy hamarosan mindenki látni fogja,
mik a céljaim, és segíteni fognak ab-
ban, hogy megvalósítsam azokat.

Radák Kata
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Évzáró 
versenyek
XVI. WKF Karate Diákolimpia –
2011.11.26 
November utolsó hétvégéjén került
megrendezésre Budapesten a XVI.
WKF Karate Diákolimpia. Közel 50
hazai csapat 512 versenyzôje volt je-
len a megmérettetésen.
Az indulók közül a Balatonbudo csa-
pata sem hiányozhatott. Fennállása
óta az eddigi  legnagyobb sikert köny-
velhette el Somogyi Péter 5 település
sportolóiból alkotott versenycsapata:
7 éremmel térhetett haza, melyek kö-
zül kettô diákolimpiai bajnoki cím!
Ezen, az egyébként egyik legnagyobb
hazai karate megmérettetésen a
Balatonbudo csapatát Balatonfeny-
vesrôl Péter Márk képviselte. Ifjú spor-
tolónk, aki elôször vett részt ilyen 
rangos, és nehéz megmérettetésen,
kumite versenyszámban a korcsoport-
jában diákolimpiai 4. helyezést ért el.

Mikulás Kupa – 2011.12.12 
December második hétvégéjén ren-
dezték meg Ercsiben a hagyományos
Mikulás Kupa elnevezésû meghívá-
sos karate versenyt, melynek évek
óta látogatói, indulói vagyunk. Közel
húsz csapat 220 versenyzôje vett
részt a viadalon. A balatonbudosok
között a Balatonfenyvesi Fekete Ist-
ván Általános Iskola gyerekei is szép
számmal képviseltették magukat, és
az alábbi eredményeket érték el:
Fehér Bálint 11 éves fiú kumite 
+34 kg ezüst érem,
Fehér Dóra 8 éves lány kata bronz
érem,
Németh Márk 11 éves fiú  kumite 
–34 kg ezüst érem,
Németh Vivien 8 éves lány kata ezüst
érem, kumite –30 kg ezüst érem,
Várnagy Ajsa 8 éves lány kata bronz
érem, kumite –30 kg bronz érem,

Péter Márk 9 éves fiú kata ezüst
érem,
Nemes Dominik 10 éves fiú kumite
+34 kg bronz érem.
Szeretnék még beszámolni arról is,
hogy a gyerekek nem csak edzése-
ken és versenyeken vesznek részt 
év közben, hanem különbözô telepü-
lések falunapjain, fesztiváljain, isko-
lákban, óvodákban bemutatókkal is
népszerûsítik a sportágat. Így történt
ez november 11-én is, amikor Somo-
gyi Péter edzô felkérte iskolánk 3 ta-
nulóját: Fehér Bálintot, Németh Már-

kot és Péter Márkot, hogy vegyenek
részt Siófokon a Pálinka Fesztiválon.
A rendezvényen a fiúk kata forma-
gyakorlatokat és kumite ütés-védés
kombinációkat mutattak be.
Végezetül a gyerekek, edzôjük és a
szülôk nevében is szeretném megkö-
szönni, hogy egész évben figyelem-
mel kísérték a fiatal sportolóink 
munkáját, és mindannyiunk nevében
kívánok NAGYON BOLDOG ÚJ
ESZTENDÔT mindenkinek!

Kovács Anikó

Selyemfestészet

Teveliné Rezsôfi Gyöngyi selyemfestô munkáiból látható kiállítás
március 5-ig a községháza nagytermében (fotó: Márton László)
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–Keresek megvételre Balatonfenyvesen tel-
ket, kisebb felújításra váró nyaralót. Kisebb
telket faházzal. Lehetôleg közel a Balaton-
hoz. Ajánlatokat a 30/571-6895-ös számra
várok!

–Zsákos szén kapható a Dallos Tüzépen.
35 kg/zsák. 1850 Ft/zsák.
Telefon: 85/363-226

–Olasz–magyar, magyar–olasz fordítást,
tolmácsolást, idegenvezetést, pályázat-
írást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com, tel.: 30/472-8704.

–Navigare Necesse Est. Nem csak hajózni,
hanem olaszul is tudni kell! Gyere, tanulj
velem, és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com, tel.: 30/472-8704.

–Eladó! „DN-Ritnino Tip” 2 személyes jégvi-
torlás. Ugyanitt: 750 kg-ig terhelhetô vitor-
lás utánfutó. Tel.: 30/769-8657

–Mosógépek, mosogatógépek, villanybojle-
rek, elektromos fûnyírók, egyéb háztartási
gépek javítása!
Kránicz István Telefon: 30/904-4527.

–Eladó egy 102 cm-es Samsung LCD tele-
vízió kitûnô állapotban. Irányár: 70 000 Ft.
Telefon: 30/904-4527.

–Eladó családi okok miatt, egy 10 munka-
órát használt Still MS 341 erdészeti lánc-
fûrész. 59 cm3, 3,1 Kw/4.2 lóerô. Kifogásta-
lan állapot, 1 év garancia. Tel.: 20/913-3529.

–Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai szol-
gáltatással várom minden kedves ven-
dégemet! Bejelentkezés: Kovács Brigitta
30/222-5606.

–Tanárnô tanítványokat vállal, fôleg mate-
matika, kémia, fizika tantárgyból. Tel.:
70/541-3042.

–Angol nyelvoktatás gyors, hatékony mód-
szerekkel Balatonfenyvesen! Beszéd-
centrikus, dinamikus, unalom mentes,
igényre szabott órák, nyelvvizsgára és
érettségire felkészítés: minden szinten,
minden korosztálynak. Tel.: 30/318-8675.
E-mail: riahun2003@yahoo.co.uk

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

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

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

–Melegburkolás, parketta készítés, 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 tetôszer-
kezetek ácsolását, fedését, valamint belsô
burkolást és gipszkartonozást, kerti pihe-
nôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését.
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 hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

APRÓ

Ultiverseny. A januári forduló ered-
ménye: 1. Táskai Sándor, 2. Kis
György, 3. Bogdán László. A kö-
vetkezô, XXXI. versenyt február 
26-án, vasárnap rendezzük meg 
a Játékbárban. További információ
a helyszínen vagy Hackl Gyulától
(tel.: 30/406-2043) kérhetô.

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: február 20. A helyes megfejtôk között
a Nyári ABC – Stamler József felajánlását sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk
megfejtése: „Gyarapodjék a magyar számra, mint erôben”. Az OR-BO Fenyves
Bt. ajándékát nyerte: Rozs Gyöngyi, Fenyvesi u. 56. Két férfi beszélget:
– Neked mi az erôsséged? Válasz: vízszintes 1. sor. – És mi a gyengeséged?
Válasz: vízszintes 37. sor.

Vízszintes

11. Sugárhajtású repülô eszköz 12.
Szelô 13. Japán virágkötészeti mód
16. A panasz szava 17. Fekete álar-
cos 20. Óvodás viselkedése 23.
Tupoljev gépe 24. Szaglószerv 
25. Jószívû teszi 26. Török férfinév
27. Kötôszó 28. Skandináv ország
31. Ajtókitámasztó 33. Idegen Anna
34. Sír és ordibál 36. Személyes név-
más 37. Arató Tamás monogramja
38. A középfok jele 39. Szebbik nem

Függôleges

1. Amerikai tagállam 2. Növény 3.
Földmûvelô eszköz 4. Folyékony 
5. Nôi név 6. Bandzsa, irigy 7. Az elsô
nô 8. Légnemû 9. Az én latinul 
10. Odúlakó 14. Királyi jelkép 15. Tet-
szés szava 18. Rátonyi Róbert röv.
19. Távolabb 21. Keveset 22. Ameri-
kai Központi Hírszerzô Ügynökség
23. TÉÉ 29. Tanács németül (RAT) 
30. Balatoni tüskés, ehetetlen halfajta 
32. Igekötô 35. AN 36. Palánta

Márciusi számunk lapzártája

február 20., 12 óra
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HÁZI RECEPT
Farsangi szalagos fánk
(Pernecz Lászlóné ajánlásával)

A fánk a legkényesebb kelt tészta,
ezért az összeállítása, kelesztése és
sütése nagy figyelmet kíván. A liszt, 
a helyiség, ahol dolgozunk, egyenle-
tesen meleg, huzatmentes legyen.
A gyúródeszkát, a kelesztésnél még
a takarókendôt is meg kell melegí-
teni.

Hozzávalók (28–30 darabhoz):
50 dkg liszt (felesen sima és rétes-
liszt), 2 dkg élesztô, 5 dkg porcukor,
5 dkg vaj, 2 db tojás sárgája, kés-
hegynyi só, 2,5 dl tej (kiegészítve kb.
fél literre vízzel).

A 3 dl langyos vizezett tejjel, az
élesztôvel, 1 tk porcukorral, 3 ek liszt-
tel kovászt készítünk. Mikor a kovász
felfut, hozzákeverjük a tojássárgákat
és a többi liszthez adjuk. Elkezdjük 
a dagasztást, ha kemény, a többi vi-
zezett tejbôl adhatunk még hozzá.
Olyan legyen a tészta állaga, mint
egy lágy kalácstészta. 20 percig da-

gasztjuk, utána lassan hozzákeverjük
a felolvasztott langyos vajat, és még
ezzel is addig dagasztjuk, míg el nem
válik az edénytôl. A tetejét liszttel
megszórjuk, a takarókendôvel leta-
karjuk, és másfélszeresére keleszt-
jük. Utána lisztezett deszkára borít-
juk, kezünkkel óvatosan szétnyom-
kodjuk. Pogácsaszaggatóval kiszag-
gatjuk. Még egyszer meg kell kelnie,
de vigyázni kell, nehogy túlkeljen,
mert akkor nem lesz szalagos. Kö-

zépforró, bô zsírban egyenletesen
megsütjük (esetleg olajban, de akkor
nem lesz olyan puha és könnyû a
tésztája). Ügyeljünk arra, hogy a sütô
edényben kényelmesen elférjenek a
fánkok, mert a sütésnél megnônek.
A kész fánkokat konyhai törlôpapírra
szedjük. Még forrón meghintjük vaní-
liás cukorral.
A tojásfehérjéket nem kell eldobni: le-
het madártejet, vagy habcsókot ké-
szíteni belôle.

A FILMKLUB MÛSORA

Február 17. (péntek) 19.00 óra
Községháza nagyterme
Remény rabjai
színes, magyarul beszélô, amerikai
filmdráma (137 perc)

1946-ban egy Andy Dufresne nevû
bankárt – noha makacsul hangoz-
tatja ártatlanságát – kettôs gyilkos-
ság elkövetése miatt életfogytiglani
börtönbüntetésre ítélnek. Dufresne
egy Maine állambeli büntetés-vég-
rehajtó intézetbe kerül és hamar
meg kell ismerkedjen a börtönélet
kegyetlen mindennapjaival, a sza-
dista börtönszemélyzettel, a szinte
elállatiasodott rabokkal. Azonban
Andy nem törik meg. A bankélet-
ben szerzett tapasztalatai segítsé-
gével elnyeri az ôrök kegyét és 
azzal, hogy elvállalja egyik rabtársa
illegális akcióiból származó bevé-
teleinek könyvelését, kivívja „társai”
elismerését is. Cserébe viszont
lehetôséget kap a börtön könyvtár
fejlesztésére, ezzel némi emberi
méltóságot csempészve a keserû

körülmények között élô rabok min-
dennapjaiba.

Március 2. (péntek) 19.00 óra
Községháza nagyterme
Egy csodálatos elme
színes, amerikai filmdráma (134
perc)

1947-et írunk: John Forbes Nash Jr.
megérkezik a Princeton egyetemre,
hogy matematikát tanuljon. A titok-
zatos nyugat-virginiai zseninek sem
pedigrés iskolai múltja, sem pénze
nincs elég ahhoz, hogy bekerüljön
az elit diákok körébe. Ám számára
semmit sem jelent a társasági élet –
sem az órák látogatása. A különc 
fiút egyetlen dolog érdekli: egy egé-
szen eredeti ötlet megtalálása.
A matematika szakon könyörtelen
verseny folyik, és sokan szívesen
látnák Nash bukását. Mégis épp a 
rivalizálás adja meg neki a kellô lö-
kést: egy este a helyi bárban meg-
figyeli, hogyan versengenek a fiúk
egy szôke lányért, és az ötlet, mely
oly régóta kísérti, megfogan. Megírja
dolgozatát a játékelméletrôl – a ver-

sengés matematikájáról –, mely bát-
ran szembeszegül Adam Smithnek,
a modern közgazdaságtan atyjának,
doktrínáival. 150 év elfogadott gon-
dolatvilága hirtelen idejétmúltnak
tûnik és Nash élete örökre megvál-
tozik. Megnyer egy rangos ösztön-
díjat és tanári állást kap, de nem
elégedett. A tudomány jelentôs sze-
repet játszott Amerika második vi-
lágháborús gyôzelmében, és most,
a hidegháború csúcsán Nash fel-
adatot akar az új konfliktusban. Vá-
gyai teljesülnek, amikor felbukkan a
rejtélyes William Parcher, és szigo-
rúan titkos megbízatást ad neki: el-
lenséges kódokat kell megfejtenie.
Nash teljes szívvel és aggyal veti
magát a munkába. Ám szívére
másfelôl is vár feladat. Megismer-
kedik a gyönyörû és ragyogóan
okos Aliciával, aki Nasht egy szá-
mára eleddig teljesen ismeretlen 
fogalommal ismerteti meg: a sze-
relemmel. Összeházasodnak, de
Nash nem avathatja be hitvesét ket-
tôs életébe. Ám ennek a munkának,
veszélynek és titkolódzásnak sú-
lyos ára van...
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