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Legkedvesebb nemzeti ünnepünkrôl írok, s közben
megüti a fülem a Republic együttes zenéje, amely egy
sikeres, a magyar történelemmel foglalkozó filmsorozat
záródala: „…Ha érthetnélek süllyedô / ólomszívû múlt
idô, Elmondanád, / hogy van hazám! / Van hazám!”
Ahogy a régi, letûnt korok embereinek életére, vágyaira,
harcaira gondolok, csendben fogalmazódnak meg ben-
nem a kérdések. Vajon értem-e ôket? Mit jelent szá-
mukra és számunkra a múlt idô,
a történelem? 
Históriánk ismeretében hol büsz-
kék vagyunk ôseinkre, hol nehéz
a szívünk, mint az ólom. De min-
denképpen büszkék lehetünk az
1848. márciusi forradalomra, az
ifjakra, az eszmékre, amik valami
újat, valami olyat indítottak el,
melyek alapjaiban rengették meg
az akkori világunkat. Emlékez-
zünk arra a napra, amikor az
események egyetlen vércsepp
kiontása nélkül zajlottak, s mégis
teljes sikerrel zárultak. Vajon a
lelkes résztvevôk, Petôfi Sándor,
Jókai Mór, Irinyi József vagy
Vasvári Pál, tudták reggel, hogy
hogyan végzôdik az a tavaszi,
esôs nap? Valószínûleg csak 
terveztek, reméltek és hittek. Hit-
ték, hogy változtatni tudnak, 
hitték, hogy el tudják érni erô-
szak nélkül is a céljaikat.
A 19. század elsô felében ha-
zánkban a múlt és a jövô erôi fe-
szültek egymásnak. A maradás
vagy a haladás nem csak egy-
szerû dilemma volt, hanem a
nemzet megmaradásának sors-
kérdése. Az akkori politikai elit
felismerte ezt, s önös érdekei elé helyezte a hazáét.
Széchenyi, Wesselényi és a velük egyetértô arisztok-
raták vezetésével olyan irányító réteg vette a kezébe
sorsunkat, amely kellô mûveltséggel, felkészültséggel,
kezdeményezôkészséggel és széles látókörrel rendel-
kezett.
A „népek tavasza” 1848. januárjában Palermóban kez-
dôdött, majd szinte egész Európa lángra gyúlt, Párizs,
Berlin után Bécs is a forradalom lázában égett. Nagy
változások ígérkeztek. Az épp akkor Pozsonyban össze-
ült országgyûlésen Kossuth Lajos jobbágyfelszabadí-
tást, közteherviselést, népképviseleti parlamentarizmust,
felelôs kormány felállítását sürgette.

A történelmi események a Habsburg Birodalom nagy
városaiban egymást felerôsítve zajlottak, hogy aztán
március idusán Pesten az Ellenzéki Kör ifjai a Pilvax
kávéházból elinduljanak a Landerer nyomdába, hogy 
a cenzúrát figyelmen kívül hagyva kinyomtattassák a 
12 pontot és a Nemzeti Dalt.
A nap eseményei, a gyors sikerek – a sajtószabadság
kivívása, Tancsics kiszabadítása a börtönbôl, a forra-

dalmi választmány létrejötte –,
megmámorosították a tömeget, a
betiltott Bánk bán esti elôadása
is lelkes megmozdulássá vált 
a Nemzeti Színházban, a kokár-
dás sokaság éljenzése közepette
újra és újra elhangzott a Him-
nusz, a Szózat, valamint számos
vers és dal.
Úgy vélem, a márciusi ifjak egyik
legnagyobb érdeme az volt, hogy
képesek voltak világosan látni a
célt és az oda vezetô utat, meg
tudták fogalmazni az egész
nemzet kívánságát, össze tudták
fogni a társadalom minden réte-
gét a legszegényebbektôl a ne-
mességig, és amikor szükség
volt rá, háttérbe tudtak húzódni.
Tudták, hogy át kell engedniük a
vezetést a mérsékelt liberálisok
vezéregyéniségeinek, például
Kossuthnak és Batthyánynak.
Negyvennyolc márciusában pár
napra madárként szárnyalt a ma-
gasba a sorsunk. A lelkesedést
azonban kényszerûen felváltotta
a realitás. Az önvédelem és a
nemzeti szabadságharc a ked-
vezôtlen nagyhatalmi viszonyok
miatt reménytelenné vált. A kez-

deti sikereket felváltotta a vesztes csaták sora. A hábo-
rú, az éhezés, majd a fegyverletételt követô megtorlás
rengeteg áldozatot követelt. A múlt idô ismét ólom-
színûvé vált. Mégis, a forradalom hôseinek köszönhetô-
en büszkén mondhatjuk el ma: „…van hazám!”
Vannak idôszakok, amikor a közös érdekek egy társa-
dalom minden rétegét egyesíteni tudják, a határok elmo-
sódnak, és a nemzet egyszerre mozdul a hívó szóra.
Ez az összetartozás, históriánk dicsôséges példája ta-
lán a mai kor emberének is mintája lehetne a jelenben,
a gazdasági válság kellôs közepén.

Radák Kata

HAZA, TÖRTÉNELEM
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Közel húsz napirendi pont tárgya-
lását kezdte meg a képviselô-tes-
tület február 18-án a községháza
nagytermében. Egyetértettek a kép-
viselôk a „Közfoglalkoztatás szerve-
zôk foglalkoztatásának támogatá-
sa” elnevezésû kistérség által be-
nyújtandó pályázattal. Elfogadta a
testület a Kistérségi Társulás a Tár-
sulási megállapodás módosítását.
Elfogadták a polgármester jelenté-
sét a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, és az elmúlt testü-
leti ülés óta eltelt idôben történtekrôl.
Döntést hozott a testület a gyógy-
szertár bérleti díjának ügyében,
mely szerint az elmaradt díjra két
év részletfizetést biztosít, míg a
2010-es díjat szeptember 30-ka, az
üdülési idény után kell megfizetni.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mesternek és a Humánpolitikai Bi-
zottságnak az átruházott hatáskör-
ben a szociális és gyermekjóléti
ügyekben hozott döntéseit. Elfo-
gadták az elmúlt fél év lejárt határ-
idejû határozatairól szóló tájékozta-
tót, egyben egy ügyben a végrehaj-
tás határidejét az áprilisi ülésre
módosították.
2010. április 13–14. a tanköteles diá-
kok iskolai beíratásának idôpontja.
Kiírta a képviselô-testület a Fekete
István Általános Iskola igazgatói
álláshelyére a pályázatot öt év idô-
tartamra.
Jóváhagyták a képviselôk a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának mellékletét
képezô ügyirat kezelési szabályza-
tot. Több kiegészítéssel elfogadták
a képviselôk a kitüntetô címek 
adományozásáról szóló rendeletet,
melynek hatályba lépését 2010.
március 1. napjában határozták meg.
A testület elfogadta a hivatal módo-
sított Alapító okiratát – azt a Kincs-
tári nyilvántartás módosítása érde-
kében továbbítottuk.

Elfogadták a képviselôk a 2010 évi
közfoglalkoztatási tervet.
Hosszas tárgyalás után 14 pontból
álló intézkedési sort fogadott el a
testület a nyári felkészülésrôl, mely
a közterületek rendjét, azok felké-
szítését, mûködtetésük módját tar-
talmazza.
A testület elfogadta a Fonyód–Ba-
latonfenyves Alapszolgáltatási Köz-
pont 2010 évi költségvetését, mely
Fonyód város költségvetésében fog
szerepelni.
Elfogadták a múlt esztendei pályá-
zati munkáról szóló tájékoztatót –
az abban résztvevôk számára a
testület határozata alapján jutalékot
biztosít az önkormányzat.
Pályázatokat írt ki a képviselô-tes-
tület egy a Fenyves-alsói, valamint
a Központi strandon lévô üzlet bér-
leti lehetôségére, melyek kiírása a
település honlapján fog teljes terje-
delmében megjelenni.
Elutasított a testület egy, a telekadó
módosítását kezdeményezô kérel-
met.
Támogatta a testület a téli–tavaszi
közmunka programban való rész-
vételünket, a pályázat kiegészíté-
sét, ahhoz a szükséges önrészt
biztosította (167 625 Ft).
Zárt ülésen választották meg a
képviselôk a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjait, és póttagjait.

(lombár)

A községházáról jelentjük Március 25-én, csütörtökön 10 órá-
tól a községháza nagytermében
tartja legközelebbi ülését Fenyves
képviselô-testülete. A napireden
szerepel az Ezüst Fenyô Nyugdíjas
Egyesület és a Fürdôegyesület
tájékoztatása múlt évi munkájukról.
Beszámolnak tevékenységükrôl az
önkormányzat alapította alapítvá-
nyok is (Gyermekekért Balaton-
fenyves Alapítvány, Együtt az
egészséges lakosságért Közala-
pítvány). Tájékoztatót hallgatnak
meg a képviselôk a közterület
használatára vonatkozó pályázatok
kiírásáról, beszámolót az önkor-
mányzati társulások 2009. évi te-
vékenységérôl (Fonyód Többcélú
Kistérségi Társulás, Dél-Balatoni
Szennyvíztársulás). Szarka Zsolt
divízióigazgató ad tájékoztatást a
Zöldfok Zrt. Tavalyi munkájáról,
ugyanígy a Dél-Balatoni Hulladék-
kezelési Konzorcium, valamint a
Balaton és Sió Térségfejlesztô Kht.
Vezetô. Lombár Gábor informálja a
testület tagjait – és a nyilvános köz-
gyûlés más résztvevôit – a Balaton
Szövetség, a Vasutas Települések
Szövetsége és a Balaton-Boronka
Nonprofit Kft. tevékenységérôl. Tá-
jékoztató hangzik el a Dél-Balatoni
LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit
Zrt. Munkájáról.
A jegyzô beszámol a hivatal tevé-
kenységérôl, döntenek a képvi-
selôk az óvodai beíratás idôpont-
járól, támogatási kérelmeket bírál-
nak el, s Lombár Gábor beszámol
a vitorláskikötô-beruházás helyze-
térôl. Zárt ülésen születik határozat
arról, kiket tüntet ki a község idén,
a Függetlenség napján”.

A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
és Családsegítô Szolgálata ezúton tájékoztatja Balatonfenyves
község tisztelt lakosságát elérhetôségeirôl és az ügyfélfogadás
rendjérôl.
Az iroda címe: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

Telefon: 06-85-362-501.
Ügyfélfogadás: hétfôn, kedden, szerdán 8.00–12.00,

csütörtökön 13.00–15.00 óra között.

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: Digitális és Jegynyomda Kft., Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.
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RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG 

A Szent Erzsébet-templomban
Nagypénteken 19 órakor, Nagy-
szombaton 19 órakor lesz szent-
mise. Húsvétkor és másnapján a
vasárnapi miserend szerint tartunk
istentiszteletet. A Mária-templom-
ban Nagypénteken 15 órakor, Nagy-
szombaton 18 órakor lesz szent-
mise, feltámadási körmenettel. A
Szent-Erzsébet-templomból idén 
– kivételesen – nem vonulunk kör-
menetre.

Ify Géza plébános

Üzenet!
A graffiti, mint önkifejezési forma,
vagy a „street-art” (utcai mûvészet)
jelenléte lehet, hogy sokak számá-
ra kihívás, egyfajta „jó buli” és tet-
szetôs – akár annak biztos tuda-
tában is, hogy valójában szabály-
sértést követ el az alkotó.
Tájékoztatjuk az önjelölt „mûvésze-
ket”, hogy tevékenységük nem fér
bele Balatonfenyves arculatába.
Bizton állíthatjuk, hogy káros és
negatívan befolyásolja a település
megítélését.

Reméljük, hogy, mindazok, akik
Fenyves-alsón otthagyták kézje-
gyüket, mielôbb megértik, hogy az
ô jövôjükért is munkálkodunk.
Bízunk abban, hogy a késôbbiek-
ben senkit sem irritál pár négyzet-
méter egybefüggô üres falfelület!
Balatonfenyves Község közterüle-
teit az idei évtôl a rendôrséggel
összefogva ellenôrzik a település-
ôrök. Teszik mindezt a KÖZ va-
gyona megóvása és a köztisztaság
rendjének betartása érdekében!

Településôrök

Igaz Húsvétot
A FENYVESI ÚJSÁG szerkesztési
rendje hozta zavarba most a szer-
kesztést: messze van még Húsvét,
mikor megjelenünk most, és túl le-
szünk jócskán az ünnepen, mire újra
kézbe vehetik a lapot. De említetle-
nül a feltámadás szent, szép és ha-
gyományainkban mélyen élô ünne-
pét mégse hagyhatjuk.
Úgy hogy most, ha tetszik: a készülôdés jegyében próbáljuk meg
összerakni ennek a két napnak üzenetét, azokat a mondatokat, ame-
lyek mindnyájunkhoz szólnak, s minden tavasszal újra és újra figyel-
meztetnek, mit jelent embernek, polgárnak, élônek lenni böjtidôben,
2010-ben, Magyarországon. Készüljünk, mert fontos, hogy megálljunk,
körülnézzünk, elidôzzünk múlt és jövendô dolgaiban: a feltámadás, az
újrakezdés elôtt s napjaiban. Készüljünk nyitott szívvel. Indulatainkat
(minden közösség s a közösség építésének mérgét), felejtsük el
legalább ezekben a hetekben. Forduljunk azok felé, akiket szeretünk
és tisztelünk, s gondoljunk arra: szeretet és tisztelet nélkül senki nem
tud épen élni. Idézzük fel, próbáljuk el gondolatban mindazokat a rítu-
sokat, amelyeknek majd részesei leszünk otthon, gyermekeink köré-
ben, a templomban, a hitvallók körében, társaságban, hogy úgy mú-
lassuk az idôt, ahogy emberhez illik. Emlékezzünk a hagyományokra,
amelyek körülveszik, földíszítik ezeket a napokat, s készüljünk, hogy
nekünk és most ez újra sikerüljön.
A hagyomány, a közbeszéd jelzôket keres az ünnephez, minden kor-
ban mást és mást. Kellemes? Kegyelemteljes? Szép? Azt hiszem
mindnél több és pontosabb, ha azt kívánjuk majd egymásnak: Igaz
Húsvétot mindnyájunknak! (BP)

Tél az Ezüstfenyônél
A téli napszegény idôszak mindenkit, fiatalt és idôset megvisel. Ki-ki a maga
módján igyekszik ezen változtatni, és ez így van az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesületben is. Ezt bizonyítja a nagyon jó hangulatú, jól sikerült évbú-
csúztató „szilveszteri bál” is, mely „ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek”
alapon szervezôdött.
Alig heverték ki a szilveszteri bulit a klubtagok, máris szervezni kezdték 
az álarcos farsangi bált, melyet január 30-án tartottak meg. Nem csak a
szórakoztatás a célja, hanem a hagyományôrzés is, megmutatni az utó-
doknak, hogyan kell a telet vidáman búcsúztatni. Kár lenne, ha ezek a
kedves bohóságok feledésbe merülnének! 
Marton Jánosné konferálta a maszkok bevonulását. Lehetett találkozni
koldussal, hajléktalannal, Zorróval, kommandóssal, rockerlánnyal, a tyúk-
anyóval és tojásaival, a vak embert a kutyája vezette, majd bejött négy
törpe és jelentették, hogy a három törpét és Hófehérkét nem tudták fel-
ébreszteni, mert elaludtak a borgáztól.
A résztvevôk nagyon jól szórakoztak, arról nem beszéltek, hogy hányan
vártak sorukra a reumatológián.
A szokásos klubnapokon beszélgettünk, kártyáztunk, meghallgattuk az
aktuális programokat. Az egyik este Lombár Gábor polgármester ismertette
Balatonfenyves költségvetési tervét, mint eddig minden évben. A kultúr-
csoport szorgalmasan próbál a Ki mit tud? versenyre.
Mint a fentiek bizonyítják, igyekszünk a szürke hétköznapokat egy kicsit
színesíteni!

Zöld Jánosné
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A farsangi mulatságot – az elôzô
évektôl eltérôen – a hónap utolsó
hetében tartottuk meg.
Három órakor kezdôdött a felvonulás,
melyen ötletesnél ötletesebb jelme-
zekkel leptek meg minket. Az idén
kiemelkedôen több volt az osztály-
szintû produkció, mint az elmúlt évek-
ben. Láthattunk cirkuszi elôadást,
bölcsiseket, hastáncosokat, tehet-
ségkutató versenyt, világbajnok focis-
tákat, „becsületes” pókereseket, vala-
mint Michael Jacksont és tánckarát.
A fellépôket öt zsûritag értékelte. Míg
ôk elvonultak megbeszélni a helyezé-
seket, addig a gyerekek és a felnôt-
tek sorba állhattak tombolajegy vá-
sárláshoz.
Az eredményhirdetés után az iskolá-
ban elôször rendeztünk karaoket,
melyre akárki jelentkezhetett, akinek
kedve volt egyet énekelni. Meglepôen
sokan vállalkoztak, és ami a legfon-
tosabb, mindenki jól érezte magát.
Közben a tombola nem nyert szelvé-
nyeit is kisorsolták. A szerencséseb-
bek újabb csomaggal gazdagodtak.

Bál a gyermekekért
Február 6-án idén is a jó hangulat, hajnalig tartó tánc, ötletes nyeremények a
tombolán, jellemezték iskolai bálunkat. A Szülôi Szervezet és az iskola dolgo-
zói aktív közremûködésével segítették a bál létrejöttét. A szülôk, ha jelen-
létükkel nagy számban nem is, de a pártolójegyek vásárlásával hozzájárultak
a rendezvény sikerességéhez. Köszönjük jelenlétüket, támogatásaikat! Jövôre
is várunk mindenkit szeretettel!

Támogatóink:
Hügli Kft., Tomisa Tibor, Kiss Tibor, Potecz Csaba, Roamring World Utazási
Iroda, Balaton Nyelvstúdió, Kürtöskalács Kft., Fonyód, Nemes Ottó, Bíró
Róbert, Rezi Bt., Nyuszi Bt., Czobor József, Babaics Attila, Kócsa Ilona,
Somogyi Zsolt, Rauch Melinda, Stadler Zoltán, Nagy Tamás, Erdélyi Ernô,
Harmath Attila, Gyurákovics Rózsa, Ôsz Ernô, Horváth László, Papp Csaba,
Lombár Gábor, Varsányi Tibor és családja, Bíró Károly, Lelkó Attila, Szigeti
Gyula, Balaton Kenyér Kft., Marcali, Török Ferenc, Hilszenráth György,
Hilszenráth Krisztián, Eurotred Kft., Balatonboglár, Paizs Gábor, Világos
Zoltán, Magyarfi László, Haszon Zsolt, Öregfiúk focicsapat, Fekete István
Általános Iskola, Balatonfenyves, Óvoda, Balatonfenyves, Botos Gusztáv,
Dermisz Kozmetika, Fonyód, Kémenes Róbert, Somogyi István képviselô,
Pintér Csaba, Kozsár és Társa Bt., Ress Antal, Pucskó Jutka, Zsoli ABC,
Kruppai Gyôzô, Bene Zsolt, Hubertus Hof, Somogyi Zoltán, Barnaki Lajos,
Árkosi Viktória, Zajzon Ferenc, Sáfár Attila, Nettoleczky Tibor, Lôrinc család,
Fenyves Fuvarozó Bt., Dallos Imre, Kazimir Gábor, Szabadi Szabolcs, COOP
ABC, Balatonfenyves, Pilsner Bt., Fonyód, Günter Heinken, Lakatos Zoltán,
Zsinkai Anna, Zsiborás Tibor, Kottán Cukrászda, Kéthely, Németh László,
Fonyód, Z+D Kft., Balatonkeresztúr, Kolip Zoltán és Hackl Szilvia, Vörös Péter,
Fehér Zoltán és családja, Rába Károly és Marcsi, Búza Máté és Novotny
Beáta, Molnár Lajos, Novotny és Babodi, Balatonfenyves Mosoda Bt., Fábián
György, az iskola dolgozói, Halker Kft.

ULTIVERSENY
Január 21-én az 1. helyezett Tillmann
József, 2. helyezett Táskai Sándor, 
3. helyezett Hackli Gyula lett.
Az Arany Mókusban február 16-án
megtartott immár 15. ulti verseny ered-
ményei:

1. helyezett Ambrus Attila
2. helyezett Táskai Sándor
3. helyezett Horváth Tamás

A következô verseny március 21-én
lesz, az Arany Mókus vendéglôben
(Ecsedi köz). A nevezési díj 2000 Ft,
amely tartalmazza az egytálétel árát
és a nyereményeket is.
Érdeklôdni Hackli Gyulánál a 30/406-
2043 vagy a 85/460-017 telefonszá-
mon lehet.

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
Hétfô 11.00–12.30 és 

14.30–15.30
Kedd 13.30–16.00
Szerda 13.00–16.00
Csütörtök 14.00–16.00
Péntek 12.00–16.00

Számítógép használata:
150 Ft/30 perc
Nyomtatás:

fekete-fehér: 40 Ft/oldal

Farsangoltak a diákok

Az alsósoknak 6 óráig tartott a mulat-
ság, a felsôsöknek pedig 7-ig. Abban
az egy órában még azokat is a par-

kettre csaltuk, akik sosem szoktak tán-
colni. Mindent egybevetve: az idei far-
sang remek volt. Stamler Júlia
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– Kerékpárok javítását és felújítását,
festést, bármilyen épületjavítást
vállalok! Hívjon bizalommal! Tel.:
30-693-1783. Somogyi Zoltán,
Nimród utca 121.

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

– Építési mûszaki ellenôrzést, fele-
lôs mûszaki vezetést vállalok! Tel.:
70-456-7216

– Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a Magyar Telekom befejezte
a hálózat bôvítését. Ezzel lehetô-
ség nyílt Fenyves Bélatelep felôli
részén is a hálózat bôvítésére a
nagy sebességû internet és IPTV
szolgáltatásban. További informá-
ciók: Csepregi Endre, Tel.: 30-283-
9336, 30-613-7864, Tel./fax: 85-
361-810.

– A Superal ABC (Fenyvesi utca 79.)
várja kedves vásárlóit.
Hétfôtôl–péntekig 6.30–13.00 és
15.00–17.00, szombaton 6.30–12.00
között.

– Autómentô – Barka Attila. Lobogó
u. 3., tel.: 30/940-0063.

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

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

– BÓDI SZÓDA – gázpalack, szó-
davíz a legjobb áron. Halász u. 1.,
hétfôtôl péntekig 8–12 és 15–19
óráig, szombaton 8–12 óra között.

– Kránicz István háztartásigép-sze-
relô vállalja automata mosógépek,
mosogatógépek, bojlerek, takarító-
gépek, centrifugák javítását, felújí-
tását. Egy-két éves automata mo-
sógépek, mosogatógépek eladók
és megrendelhetôek. Tel.: 30-904-
4527

– Rezi Bt. Kegyeleti Szolgálat.Teljes-
körû temetkezési szolgáltatás. La-
kás: Fenyvesi u. 166., tel.: 85-363-
995 Ügyelet: 30-474-7049.

– Csokonai 19. szám alatt várjuk
kedves vásárlóinkat! Kínálatunk:
friss tôkehús, baromfi, füstölt áru.
Papp és Varga Bt. 85-460-280.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat
minden tárgyból. Németet közép-
fokig, angolt alapfokig, széleskörû
számítógépes ismereteket (Word,
Excel, Outlook, Internet, Photo-
shop) felnôtteknek, diákoknak egy-
aránt. Radák Kata 70-411-2948;
radakkatalin@gmail.com

– 26-os nôi kerékpár, agyváltós, új
gumikkal 12 000 Ft, normál mére-
tû gázpalack 3000 Ft eladó. Tel.:
30-271-2537.

– Autógumi szerelés-javítás, nyári–téli
gumicsere. Szabadi Gumi. Vörös-
marty u. 18. Tel.: 70-455-4466.

– A Bethlen utcai társasüdülô 1. és
5. épületében igényesen felújított
nyaraló – lakás eladó. Telefon: 20-
915-6349.

– A Fenyves Tours Kft. kiadó nya-
ralóházakat keres a nyári szezo-
nokra! Érd.: Fenyves Tours Kft.,
8646 Balatonfenyves, Vörösmarty
u. 2., Tel.: 85-554-104, 70-593-6009.

– Az idei szezonra kiadó nyaralót
keresünk sürgôsen! Balatonfenyves
központjában, a Bornemissza utca
közelében.Szépen berendezett 5 fôs
(3 szoba) mosógépes, önálló, fedett
terasszal rendelkezô nyaraló érde-
kelne bennünket. Már több hét fog-
lalás garantált! Fenyves Tours Kft.,
8646 Balatonfenyves, Vörösmarty
u. 2. Tel.: 85-554-104, 70-593-6009.

– Ingatlanoknál, nyaralóknál egész
éven át bármilyen alkalmi munkát
vállalok! Lehet az szôlô, vagy gyü-
mölcsfa metszés, permetezés.
Ezek gondozását szüretelésig vál-
lalom, ha kell, a gyümölcsöt össze
is szedem. Ezen kívül ásást, kert-
gondozást, sövénynyírást, fûnyí-
rást vagy akár tûzifa darabolást is
elvégzek. Lakatos munkát, he-
gesztést, akár új kerti kapuk (lehet
az csúszó is) készítését vállalom.
Egész nap elérhetô vagyok! Tel.:
30/204-6118.

– OCEAN **** mélyhûtô szekrény
(200 literes, 6 fiókos) kiváló álla-
potban 15 000 Ft-ért eladó. Tel.:
20-2234-054.

– Balatonfenyvesen, nagy kerttel,
gyönyörû zöldövezetben 65 m2-es
ház hosszabb távra, vagy nyári
szezonra kiadó. (40 000 Ft/hó).
Tel.: 06/20/2234-054.

APRÓ

Torkos hétvége 
a Hubertus-Hofban!

Március 18. és 21. között Torkos 
hétvégét tartunk. 

Csütörtökön 50%
Pénteken 40%
Szombaton 30%
Vasárnap 20%

kedvezményt nyújtunk éttermünk 
teljes a la carte fogyasztásából! 

(Az akció keretein belüli fogyasztás üdülési csekkel 
és meleg étkezési utalvánnyal nem fizethetô!) 

Az akcióban csak elôzetes asztalfoglalással lehet részt venni: 
Tel.: 06-85-560-930, e-mail: hubertus-hof@hubertus.hu

Várjuk Önöket szeretettel! 

A Hubertus-Hof csapata
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Itt a farsang,
állt a bál…
Állt a bál a fenyvesi oviban is, feb-
ruár 19-én, pénteken. Az aprónép 
a fejébe vette, hogy elûzi a telet! 
Az utóbbi napok, hetek idôjárását
figyelve, bátran kijelenthetjük: sike-
rült nekik. A kicsik nagyon elszán-
tak voltak, a nagyok pedig minden-
ben támogatták ôket. Nagyon jó
hangulatban telt az ovisok farsangi
ünnepsége. A tündérek, kalózok,
pókemberek és mindenféle maska-
rások, csodás délutánt varázsoltak
az óvoda falai közé.

Február 13-án, szombaton tartottuk
meg az óvodás gyermekeinkért
megrendezésre kerülô jótékonysági
bálunkat. A nagykanizsai Bólé Duó
zenekar húzta a talpalávalót, és a
kissé döcögôsen induló rendezvény,
rövid idôn belül fergeteges hangu-
latú mulatsággá változott. A Köz-
ségháza nagytermét teljesen meg-
töltötték a mulatni vágyók, ahol kel-
lemes hangulat uralkodott egészen
hajnalig.
Köszönjük mindazoknak, akik je-
lenlétükkel támogatták a rendez-
vényünket, és köszönet jár azoknak
is, akiknek tombola felajánlásaitól
roskadozott a színpad: Fekete István

Általános Iskola, az óvoda dolgo-
zói, Kolip Zoltán, Quality Line Bt. –
Slezák János, Zso-li Szupermarket,
Timi Fodrászat, Potecz Csaba,
Posta, Feng-Shui Galéria, Fonyódi
Ásványvíz Kft., Pocika Étterem –
fonyódi kikötô, Virágbolt, Hubertus
Étterem, Rooming World – Tóth
József, Trombitás kisvendéglô,
Mosoda Bt., Kottán cukrászda –
Kéthely, Superál ABC – Nagy
Tamás, Nyuszi Bt., Lelkó Attila,
Balaton Képzôközpont – Fonyód,
Dermisz kozmetika, Lombár Gábor
Polgármester, Haszon Zsolt, So-
mogyi István, Stamler József, Buza
Barnabás képviselôk, Pilsner Bt.,

Bíró Zsolt, Ifj. Orbán János, Rauch
Melinda, Wéber Gyula, Herbel Zol-
tán, Bíró Károly, Kapitány Zoltán,
Magyarhoni István, Németh Zol-
tánné, Papp Csaba, Gyurákovics
Rózsa, Gyergyák Nikoletta, Zsinkai
Anna, Barka Attila, Nefelejcs Virág-
sziget, Telefonker Kft., Diana Fashion,
All-in Café – Marcali, Boórné Ko-
vács Krisztina, Ari Papírbolt – Fo-
nyód, Varga Kürtôskalács, Balaton
kenyér, Euro-Trade Kft.
Köszönet illet még sokakat, akik tá-
mogatójegyek vásárlásával járultak
hozzá a bál sikeréhez!

Hackl Szilvia
óvodavezetô

Az ötven nevezô között két csapat is indult Balaton-
fenyves színeiben február 27-én a fonyódi sportcsar-
nokban elsô alkalommal megrendezett Kolbásztöltô
Fesztiválon.
Fenyvesi kolb-ÁSZOK csapatnév alatt Vörös Béla,
Világos Zoltán, Kovács Zoltán és Babaics Attila,
Update Klub Balatonfenyves névvel pedig Haszon
Zsolt, Sáfár Attila, Tapolcai Sándor és Király villan-
totta meg kolbásztöltô tehetségét.
Rengeteg tapasztalattal térek haza a jövô gasztronó-
mia rendezvényeit illetôen – jegyezte meg a versenyt
követôen Babaics Attila. Elmondta, nem bánkódnak
amiatt, hogy nem kerültek be a díjazott csapatok közé,
mivel számukra kóstolgató közönség pozitív megnyil-
vánulása jelentette az igazi elismerést.

Töltöttek a fesnyvesiek

A szülôk is táncoltak

(fotó: Márton László)
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Áprilisi számunk lapzártája

március 20., 12 óra

Kétbetûsek:
AG, GR, ID, KY, LO, LY, ÔM, SÁ, VA, VI,
ZD, YD

Hárombetûsek:
ABE, ARA, ÁOS, BAG, BEK, EZT, ÉRA,
ILL, GEP, LOB, MEG, SAS, TAK, TÁJ,
TÉT, TIH, TON, TUL, OGV, VIG

Négybetûsek:
AZAZ, FISA, GRÓF, LIDO, LORM, SZIL,
VITA, ZSIR

Ötbetûsek:
BETÛK, DORÁTI, GULYA, HÁRÍT, KÉPEK,
LEZER, MODOR, RABOK, REBEG,
RETUR, SÁRGA, SÍNEK, SINOP, SOREL,
SORSA, SODER, VEZET, ZENIT

Hatbetûsök:
ARITUS, ÁTESIK, ELAVUL, EPEDÁS,
KOTORI, MALAGA, MALGAS, MAZEPA,
MOLERN, RENOMÉ, RETINA, ROUGET,
SZAVAK, TOULON, VELÜNK, ZILAHY

Hétbetûsek:
BOGARAS, JÁTSZON, KENEGET, KITE-
RÍT, PEREMES, RETORIKA

Nyolcbetûsek:
AGARÁSZÓ, MARSLAKÓ, ÜGYBUZGÓ

Kilencbetûsek:
ORSZÁGHÁZ, ÖNTAPADÓS

E havi rejtvényünk beküldési határideje: március 20. Beküldendô a vízszintes
1. sor és a kimaradt 5 szó segítségével összeállított gondolat. A helyes
megfejtôk között a virágbolt ajándékát sorsoljuk ki. A februári helyes megfejtés:
Az idô az, ami megakadályozza, hogy a dolgok mind egyszerre történjenek.
Nagy Tamás (Superal ABC) ajándékát nyerte Erôs Gyuláné, Úttörô u. 183.
Nyereményét átveheti a Superal ABC-ben (Fenyvesi utca).

A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet
balatonfenyvesi kirendeltségének dol-
gozói ezentúl is szeretettel várják régi
és új ügyfeleiket, pénzügyi dolgaik inté-
zése ügyében.
Szolgáltatásaink:
Lakossági és vállalkozói folyószámlák
vezetése, sokféle betételhelyezési lehe-
tôség kedvezô kondíciókkal, rövidebb-
hosszabb távú lekötésekkel. A folyó-
számla vezetések már 4 féle devizában
is lehetségesek. Betétek elhelyezésére
sokan kedvelik a betétkönyveket, taka-
rékszelvényt. Lehetôség van többféle
hitel közül választani, szintén kedvezô
kamattal, rövidebb-hosszabb futamidô-
re: lakossági-, vállalkozói hiteleink kö-
zül. Hirdetéseket veszünk fel a Somogyi
Hírlap megbízásából.
Keressenek bennünket pénzügyeik
rendezésének intézésében! Ne feledjék:
„Együtt tovább, jövet-menet, a Takarék-
szövetkezet!”

A takarékszövetkezet dolgozói

KOCKAVADÁSZAT

↓

T I T O K
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