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Minden évben komoly vitákat vált ki a község ügyeit
igazgató képviselô-testület tagjai körében is a hulladék-
szállítással kapcsolatos döntések sora. Elsôsorban mert
a szolgáltató kezdeményezései a mindenkori változá-
sokkal kapcsolatban rendre a díjtételek emelésére irá-
nyulnak, amit a közgyûlés aligha fogadhat el szó nélkül,
a közösség nevében. Az sem ritka, hogy ezeknek a min-
den esztendôben elôkerülô huzavonáknak tárgya vala-
mely nehezen érthetô vagy magyarázható lépés és in-
tézkedés, s a körülötte folyó „iszapbirkózás”.
Joggal kérdezheti az olvasó – a fenyvesi polgár – ha ez
a helyzet, és ennek ennyi a hátránya, miért tartunk ki
mégis a szolgáltató mellett, miért nem választunk mást
erre az igencsak fontos feladatra, egyáltalán miért nem
változtatunk a jelenlegi rossz gyakorlaton. Mert ha ezt
tennénk, mindenki elégedett lehetne…
Nos, a kérdés, és annak kezelése ebben az esetben
sem olyan egyszerû, mint ahogy azt általában bármely
dologról az elsô pillanatban gondolhatnánk. A helyzet,
amiben az ilyesfajta döntéseket meg kell hoznunk, a
szûk mozgástérrel jellemezhetô. Tudjuk és számolnunk
kell elôször is azzal, hogy a hulladék kezelése (gyûjté-
se, szállítása, ártalmatlanítása) az önkormányzatok
kötelezô feladatainak egyike, és azok között is a legfon-
tosabbak közé tartozik. Ezt a munkát pedig kevés vállal-
kozás képes ellátni, elvégezni, tekintve, hogy egészen
speciális feltételeknek kell megfelelniük. Ha pedig egy-
egy nagyobb térségben nincs versenyben több szolgál-
tató is, hogy elnyerje ezt a megbízást, nehéz a váltást
érdemben megfontolni.
Joggal érezhetjük persze, hogy a monopolhelyzetben
lévô hulladékgazdálkodással foglalkozó cég(ek) a saját
hasznukra fordítják ezt a számukra oly szerencsés hely-
zetet, hogy tudniillik csak ôk „választhatók”, miközben
persze az igénybe vevôknek, a megrendelônek úgy len-
ne kedvezô a helyzete, hogy nem egybôl kellene és le-
hetne egyet választani: annyiért, amennyit csak kér…
Ezt a szempontunkból igen csak gyenge pozíciót tovább
gyengíti, hogy az önkormányzatok konzorciuma (204 te-
lepülés a tagja! – Somogy, Baranya, és Tolna megyék-
ben) pályázott és nyert egy, az Unió által is támogatott
pályázaton, melynek során hulladéklerakók, válogatók,
szelektív gyûjtôszigetek épülnek, valamint gyûjtô jármû-
vek kerültek beszerzésre, s ezek nem a szolgáltató
(AVE Zöldfok Zrt.), hanem az önkormányzatok közössé-
gének tulajdonában vannak. A szolgáltató azokat a tulaj-
donosoktól bérli, azokért bérleti díjat fizet, melyet a
gesztor önkormányzat (Siófok) elkülönített számlán kö-
teles kezelni, hiszen ez az összeg lesz a fedezete a már
amortizálódott gépek cseréjének.

Az elmúlt évek jelentôs áremeléseinek egyik magyará-
zata éppen ezen amortizációs költségeknek a szolgálta-
tás díjában való beépítése volt, melyrôl a Konzorciumi
Tanács döntött. A tanács tagjai az önkormányzatok
képviselôi – minden kistérség egy tagot delegálhatott.
Bennünket Ordacsehi polgármestere képvisel a grémi-
umban, aminek a magyarázata, hogy térségünk sze-
métlerakója Ordacsehi külterületén mûködik.
Úgy gondolom, bizony éppen elég bonyolult ez a szerve-
zet (konzorcium), s hogy éppen ez az oka annak többek
között, hogy nem alkalmas ezeknek a feladatoknak a
megfelelô színvonalú ellátására, a különbözô települési
érdekek, a megrendelôk érdekeinek összehangolására.
Ennek a véleményeknek a legkülönbözôbb fórumokon
hangot is adtunk az elmúlt években – eredménytelenül.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény, valamint a ren-
delkezései végrehajtásának módját is szabályozó
Egészségügyi Miniszteri rendelet elôírja, hogy hogyan,
és milyen módon gyûjthetjük a szemetet, és azt hogyan
adhatjuk át a szolgáltatónak – merev falú gyûjtô edény-
ben. De ennek tényleges gyakorlati megvalósíthatósá-
gáról nem esik szó az olyan speciális települések vonat-
kozásában, mint amilyen Balatonfenyves, ahol nagyon
sokan csak idôlegesen tartózkodnak, és fôleg a hétvé-
geken – péntek délutántól vasárnap délutánig. A sze-
metet meg hétfô este hattól kezdi szállítani a szolgálta-
tó. Mi lesz a kukával? Ki és hogyan juttatja azt vissza a
tulajdonos ingatlanára, ki vállal azok épségéért garan-
ciát? Kérdezhetnék és kérdezhetnénk – de nincs aki vá-
laszoljon.
Magam is feltettem ezeket a kérdéseket az érintett tár-
cák (Környezetvédelmi, és Egészségügyi) vezetôinek,
jelezve, hogy akaratunkon kívül sem tudjuk a törvényi
elôírást betartatni, így a helyi szabályozás sem sokat ér,
pedig mi csak a központi elôírásoknak kívántunk eleget
tenni, kértem az ellentmondásos szabályozás feloldá-
sát. Egyelôre nincs válasz.
Akkor hát: hogyan szemeteljünk?
Az átmeneti idôszakban, míg nem kapunk központi
iránymutatást, ezt az elôírást rugalmasan kezeljük, erre
kértük a szolgáltatót is, hiszen senkinek sem lehet érde-
ke, hogy a környék erdôi, külterületei megteljenek sze-
metes zsákokkal. Többet most nem tehetünk, s hogy
más kérdésekben máskor talán mégis, azt csak remél-
jük. Együtt sokakkal, akiket itt, a Balaton körül sújtanak
azok az intézkedések és szabályozások, amelyekrôl a
legbarátságosabb azt mondani: megalkotóik nem gon-
dolták át ôket.
De ennek ellenére a mi fejünk fájhat-fôhet miatta…

Lombár Gábor

HOGYAN SZEMETELJÜNK
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A  március 25-ei közgyûlés prog-
ramja több mint húsz napirendi
ponttal szerepelt a meghívóban.
A testületi ülés elején beszámoló-
kat, tájékoztatókat hallgattak meg 
a képviselôk.
A község peres ügyeirôl adott 
tájékoztatást a település ügyvédje,
dr. Nagy Mariann, aki közölte, hogy
jelenleg hat peres ügyünk van fo-
lyamatban, valamint három szerzô-
désmódosítással kellett foglalkoz-
nia. A testület elfogadta a beszámo-
lót, egyben felkérte a jegyzôt, és az
ügyvédet, hogy sürgôsséggel fog-
lalkozzanak a bérlakások jogi sza-
bályozásával.
Az AVE-Zöldfok Zrt. múlt évi te-
vékenységérôl a cég divízió igazga-
tója adott tájékoztatást, ennek so-
rán több alkalommal is szóba került
a Hulladékkezelési Konzorcium, és
a Balaton, és Sió Térségfejlesztô
Kht. (nonprofit Kft.) tevékenysége
is. A Zöldfok tevékenységével kap-
csolatban, illetve a település hulla-
dékgazdálkodása kapcsán több öt-
let is felmerült (lakossági komposz-
tálás népszerûsítése, támogatása,
komposztálók létesítése a strandok-
ra, ne szállítsanak szemetet ünnep-
napokon). A polgármester tájékoz-
tatásul elmondta, hogy a hulladék-
gazdálkodásról szóló törvény, illetve
a hulladéktárolására alkalmas edé-
nyek kötelezô használatát elôíró 
miniszteri rendeletek értelmezését,
szükség szerint megváltoztatását
kérte az illetékes tárcák (Környezet-
védelmi, Egészségügyi) vezetôitôl.
Ezután a Gyógyszertár helyzete
került terítékre, a gyógyszerésznô
tájékoztatta a képviselôket a pati-
kák kedvezôtlen gazdasági hely-
zetérôl, mely köszönhetô több bizo-
nyíthatóan rossz kormányzati intéz-
kedésnek. A képviselôk az ellátás
színvonalának érezhetô romlását
(sok esetben vissza kell menni a

gyógyszerekért), annak javítását
várják a gyógyszerésztôl, míg az
épület közmûveinek költségeirôl tá-
jékozódni kívánnak. A testület a
gyógyszertár helyzetének értékelé-
sére még ebben az esztendôben
visszatér.
Köszönetüket kifejezve fogadták el
egyhangú szavazással a képvise-
lôk az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület múlt évi tevékenységé-
rôl szóló beszámolót.
Mindkét fél részérôl kritikus hang-
nemben folyt a tájékoztatás a Für-
dôegyesület múlt esztendei mun-
kájáról, hiszen abban errôl esett a
legkevesebb szó, inkább számon-
kérésnek tûnt az egyesület elnöké-
nek mondandója. A Fenyvesi Újság
és a szerkesztôbizottságának (mely-
ben az Egyesület elnöke is tag, de
ülésein csak esetlegesen vett részt)
munkájának kritikájához a testület
néhány tagja is csatlakozott, annak
színvonalát és szerkesztésének
módszereit kifogásolva, a témára a
testület a következô ülésén vissza-
tér.
A Gyermekekért Balatonfenyves
Alapítvány beszámolójából kide-
rült, hogy annak pénzügyi háttere
rendezett, stabil, és messzeme-
nôen betölti az alapítói szándékot,
hogy a település iskolás korú gyer-
mekeit segítse a kulturális értékek
megismerésében. Az osztálykirán-
dulásokat 334 800 forinttal támo-
gatták 2009-ben, úgy, hogy közben
több mint három millió forint az ala-
pítvány vagyona. Sajnálatos módon
az „Együtt az egészséges lakos-
ságért” közalapítvány az elmúlt
három esztendôben nem mûködött,
várják a támogató környezet feléle-
dését.
A Fonyód Többcélú Kistérségi
Társulás beszámolóját, tekintettel
annak uniformizált voltára, a testü-
let nem fogadta el.

A Dél-Balatoni Szennyvíztársu-
lás tájékoztatója kapcsán felmerült,
hogy fel kell gyorsítani az abból 
való kilépésünket, tekintettel arra,
hogy abban szerepünk azok után,
hogy Imre major a támogatható te-
lepülésrészek közül véglegesen ki-
került – formálissá vált.
A Dél-Balatoni Hulladékkezelési
Konzorcium, valamint a Balaton,
és Sió Térségfejlesztô Kht. tevé-
kenysége kapcsán felmerült hogy a
testület kéri, hogy a lakos egyenér-
téket a Konzorciumi Tanács minden
esztendôben vizsgálja felül, vala-
mint adjon részletes kimutatást,
hogy az amortizációs költségekbôl
mekkora összeg van az elkülönített
számlán, és milyen változások vár-
hatóak a különbözô létesítmények
amortizációs költségeinek elszá-
molása során.
A Balatoni Szövetség, és a Vas-
utas Települések Szövetsége mû-
ködésérôl a polgármesteri beszá-
moló felvázolta azok mûködési hiá-
nyosságait, melyeket a Szövetsé-
gek elnökei felé jelezni kell. A
Balaton-Boronka Nonprofit Kft.
jelentôségét abban határozta meg,
hogy a kisvasút megmaradásában
annak is szerepe lehetett. Továbbra
sincs információ a kisvasút esetle-
ges gazdasági társasági formában
való mûködtetésérôl, mely a bi-
zonytalanságot oldhatná.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mester jelentését az elmúlt ülés
óta történtekrôl, valamint az elô-
terjesztést a polgármesteri hivatal
tevékenységérôl, melyben a jegyzô
adott számot a munkaértékelésen
alapuló múlt esztendei munkáról.
Meghatározta a testület az óvodai
felvételi idôpontját, amely 2010.
május 3-tól 14-ig tartó idôszakban
lesz.
Módosította a képviselô-testület a
2009. évi költségvetési rendele-
tét, melyre azért volt szükség, mert
az utolsó (2009. november 12-i)
rendeletmódosításunkat követôen

A községházáról jelentjük
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a balaton-
fenyvesi Napköziotthonos Óvodába 
2010. május 3-tól május 14-ig írathatják
be gyermekeiket.
A beiratkozás helye: Napköziotthonos
Óvoda, Balatonfenyves Fenyvesi u. 35–37.
óvodavezetôi iroda, naponta 8–16 óra
között.
Beíratható az a gyermek, aki 2010. júni-
us 1. és 2011. május 31. között tölti be
harmadik életévét.
Kérem, a szülô hozza magával:
személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
gyermeke születési anyakönyvi kivonatát.
Felhívom a szülôk figyelmét, hogy azok a
gyermekek, akik 2009-ben betöltik, betöl-
tötték ötödik életévüket, az óvodai neve-
lési év elsô napjától kezdôdôen (2010.
szeptember 1.) óvodai nevelés keretében
folyó, iskolai életmódra felkészítô foglal-
kozáson kötelesek részt venni.

Hackl Szilvia

TANKÖTELESEK 
BEÍRATÁSA
Értesítjük a szülôket, hogy a
balatonfenyvesi Fekete István
Általános Iskolába 2010. ápri-
lis 13-án és április 14-én írat-
hatják be tanköteles korú gyer-
mekeiket. (Tanköteles a gyer-
mek, ha 2010. május 31-ig be-
töltötte a 6. életévét, fizikailag
és szellemileg érett az iskolai
munkára.) A beiratkozás he-
lye: Fekete István Általános Is-
kola, igazgatóhelyettesi iroda
(8h-tól–16h-ig) A szülô hozza
magával a gyermek: születési
anyakönyvi kivonatát, társa-
dalombiztosítási igazolványát
(TAJ-szám), adóigazolványát
(amennyiben van). 1 db igazol-
ványképet, és 550 Ft-ot a diák-
igazolványhoz.

állapították meg részünkre a köz-
ponti módosított elôirányzatot, vala-
mint a fejlesztések terén hajtottunk
végre szükségszerû módosításokat
– ezeket vezettük át rendeletünkön,
ami egyébként annak fôösszegét
nem befolyásolta.
A Fonyód–Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ vezetôjének
elôterjesztését elfogadva állapítot-
ták meg a képviselôk az intézmé-
nyi térítési díjakat.
Törvényi változások, és az egyes
segélyezési formák határidejének
betartása érdekében módosította a
testület a Szociális ellátások helyi
rendszerérôl szóló rendeletét.
Ezen rendeletmódosítás tette szük-
ségessé a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat 2. számú mellék-
letének módosítását, mely az
egyes címzett hatásköröket tartal-
mazza.
A járatnapok pontosítását kérte az
AVE Zöldfok Zrt. a helyi rendele-
tünkben módosítani, melyet a testü-
let elfogadott.
Elfogadták a képviselôk a 2010-évi
közterület használatok kiírását –
a pályázati kiírások ennek megfe-
lelôen kerülnek meghirdetésre.
Döntött a képviselô testület az
idei támogatásokról, mely szerint
460 ezer forint támogatást kaptak
civil szervezetek, és a kérelmezôk.
Az idei kôszórásos útjavítások
sorában szerepeltetni kell Imre ma-
jor két utcáját, döntött a testület So-
mogyi István képviselô elôterjesz-
tésére, míg a többi javítandó utca
listáját a szakbizottság területbejá-
rás után határozza meg.
Meg kell keresni a lehetôséget,
hogy a Kisvasutat egy nyári ren-
dezvénnyel is lehessen népszerû-
síteni, hangzott el a Turisztikai Bi-
zottság ajánlása a nyári rendez-
vényekrôl szóló napirend tárgyalá-
sa során, amit elfogadtak a kép-
viselôk.
Meghatározta a testület további ki-
lenc szelektív hulladékgyûjtô sziget
helyét.
Zárt ülésen döntött a testület az
idei kitüntetô címek adományo-
zásáról, melyek a májusi Függet-
lenség napján kerülnek átadásra.

Lombár Gábor

Képek a március tizenötödikei
ünnepségrôl

fotó: Márton László
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Ismertetô a 2010. évi
hulladékgazdálkodásáról
– Január 01.–április 30. és október 01.–december 31. között hétfôn 

06.00–22.00 óra közötti idôszakban,
– május 01.–május 31. és szeptember 20.–szeptember 30. között hétfôn

18.00 óra és másnap reggel 10.00 óra közötti idôszakban,
– június 01.–szeptember 19. között hétfôn és pénteken 

18.00 óra és másnap reggel 10.00 óra közötti idôszakban.
Imremajorban 
– január 01.–április 30. és október 01.–december 31. között hétfôn

06.00–22.00 óra közötti idôszakban,
– május 01.–szeptember 30. között  pénteken 18.00 óra és másnap reggel

10.00 óra közötti idôszakban szállítják el a szemetet.
A kommunális hulladékszállítás igénybevétele az állandó lakás céljára szol-
gáló ingatlanok tulajdonosai részére egész évben, az üdülôingatlan tulajdo-
nosok részére április 01. napjától október 31. napjáig kötelezô, a szünetel-
tetés lehetôsége nélkül. Az idei évben a 60 literes gyûjtôedény egyszeri ürí-
tési díja 134 Ft + áfa, míg a 110 literes edényé 171 Ft + áfa. A Potecz Ipar-
cikk Üzletben, valamint a COOP ABC-ben megvásárolható és kizárólag a
többlethulladék elszállítására szolgáló Zöldfok Zrt. felirattal ellátott mûanyag
zsákok ára 328 Ft + áfa/db.
A mindenki által kötelezôen igénybeveendô zöldhulladék szállítás, 2010. áp-
rilis 01.–2010. november 30. között, minden szerdán fog történni.
A szemét kihelyezése kizárólag zárt oldalú, nyitható fedelû a települési szi-
lárd hulladék gyûjtésére kifejlesztett, a közszolgáltató jármûvéhez rendsze-
resített 60 vagy 110 liter ûrtartalmú szabványos  gyûjtôedényben engedé-
lyezett.
Minden ingatlantulajdonos köteles a szolgáltató által rendelkezésre bocsá-
tott, sorszámmal ellátott hulladékkezelési matricát a hulladékgyûjtô edény
falának jól látható részére felhelyezni. A közszolgáltató, csak a matricával
megjelölt edénybôl fogja a kihelyezett hulladékot elszállítani.
Számlázással és a szolgáltatással kapcsolatosan információk kérhetôk, to-
vábbá az igénybevett gyûjtôedény méretének változtatása  megelôzô év de-
cember 15-ig bejelenthetô (írásban) a Zöldfok Zrt. alábbi elérhetôségein:
Zöldfok Zrt. Balatonboglári Kommunális Divízió, 8630 Balatonboglár, Sza-
badság u. 6. Pf.: 140. Tel./Fax: 85/575-086, 85/575-087, Zöldfok Zrt., 8600
Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220. Tel.: 84/502-220, 84/502-221, 84/502-222.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy hulladékszállítási napokon a Zöld-
fok Zrt. alkalmazottai kisméretû tehergépkocsival, vagy gyalogosan fogják
elhordani az ingatlanok elé kihelyezett kommunális és zöldhulladékot az
alábbi utcáinkból, illetve egyes utcák adott szakaszaiból:
18-1 számú gyalogút (Hrsz.: 184), amely a Kaposvári utca, valamint a Nyír-
fás utca között helyezkedik el és a Kaposvári utcából az 50–52. házszámú
ingatlanok között nyílik, Agancs köz, Hullám köz, Tátra köz, Ady Endre köz,
Reviczky köz, Erzsébet köz, Iglói utca, Lehel utca, Szondi utca, Petôfi utca
(Zsolnai utca és István utca közötti szakasza), Cinke utca, Hermann Ottó ut-
ca, Hernád köz, Szárcsa utca, Tavasz utca (Táskai utca és a Zsolnai utca
közötti szakasza), István utca (Egri utcától délre esô szakasza), Táskai ut-
ca és a Zsolnai utca közötti keskeny gyalogútnak a Somló utca és az Egri
utca közötti szakasza.
Településünk tisztaságának megôrzése érdekében és az illegálisan lerakott
háztartási hulladék elhelyezésének megszüntetése miatt, önkormányzatunk
2010. szeptember 23.–2010. szeptember 26. között, lomtalanítási akciót
szervez. Kérjük, hogy a lim-lomot kizárólag ebben az idôszakban tegyék ki
ingatlanaik elé. Tavasszal nem lesz lomtalanítás!

Lombár Gábor

Zrínyi Ilona 
matematikaverseny
Az idén 21. alkalommal szervezték
meg a versenyt. Kezdetben még
csak Bács-Kiskun megyében bo-
nyolították le, majd három év múlva
már országos méretûvé nôtte ki
magát, pár éve pedig a határainkon
túl élô magyarul tudó diákok is
részt vehetnek rajta.
A feladatsorok leginkább a tanulók
logikus gondolkodását kívánják
mérni. Egy-egy feladatra viszony-
lag rövid idô jut, de ha jön az „iste-
ni szikra”, akkor már könnyû a
megoldás.
A verseny megyei fordulójára ha-
gyományosan február végén került
sor, amelyen több mint 1200 diák
vett részt a 3. osztályosoktól a 
8. osztályosokig. Iskolánkat nyolc
tanuló képviselte (Ôsz Tímea, Har-
math Klaudia, Kiss József Kriszti-
án, Tomisa Dorina, Barnaki Barna-
bás, Horváth Szófia, Lelkó Attila,
Papp Donát), bevetve minden tudá-
sukat. Különösen eredményesen
szerepelt Lelkó Attila, aki a megyei
forduló ötödik helyezését szerezte
meg a 7. osztályosok mezônyében
151 diák közül.
Gratulálunk és további jó verseny-
zést kívánunk minden résztve-
vônek!

Balogh Tünde

Március 21-én megtartották a 

16. ultiversenyt. 1. helyezett

DÉGI János, 2. HORVÁTH Tamás,

3. BOGDÁN László lett, gratulá-

lunk! A következô verseny április

18-án az Arany Mókus Ven-

déglôben (Ecsedi köz) lesz. Ne-

vezési díj 2000 Ft, amely tartal-

mazza az egytál ételt és a nyere-

ményeket is. Érdeklôdni Hackli

Gyulánál a 30/406-2043 vagy a

85/460-017 telefonon lehet.

A FENYVESI ÚJSÁG példányai-

hoz nyaralópolgáraink a polgár-

mesteri hivatalban, a félfogadási

idôben juthatnak hozzá – amíg a

készlet tart. Elolvashatják az ak-

tuális számot a www.balaton-

fenyves.hu honlapon is.
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A Gyermekekért-
Balatonfenyves 
Alapítvány beszámolója
Az alapítvány tevékenysége az ala-
pító okiratban megfogalmazott kö-
zösségi célok megvalósulását se-
gítette 2009-ben is az alábbi terüle-
teken: kultúra értékeinek megis-
mertetése, tanulmányi kirándulás,
osztálykirándulás, múzeumlátoga-
tás. A személyi jövedelemadó egy
százalékos jóváírása 2009-ben
240 149 Ft (2008-ban 243 638 Ft)
volt, melyet kizárólag a fenti célok
megvalósítására fordított az alapít-
vány.
A kuratórium döntése alapján
2009-ben 334 800 Ft (2008-ban
582 880 Ft) támogatásban része-
sültek az iskolai közösségek. A ku-
ratórium minden támogatónak kö-
szönetét fejezi ki és kéri, hogy to-
vábbra is segítsék az alapítvány
mûködését.

Fábián György 

a kuratórium elnöke

A mikrochip
Az állatok egyedi azonosítása fontos dolog volt régen is és ma is az. Haszonállatoknál
a gazdák már évszázadok óta alkalmaznak valamilyen eljárást arra, hogy  a saját jó-
szágaikat megjelöljék. Ebbôl a célból legtöbbször tüzes vassal bélyegezték meg azo-
kat, vagy az elmúlt évszázadban például sok állat fülébe bilétát raktak. A kedvtelésbôl
tartott állatok egyedi azonosítása azonban sokáig csak a fajtatiszta kutyák kiváltsága
volt. Ezeket a tenyésztô szervezetek tetoválási szám alapján regisztrálták.
A mikrochip adta lehetôség új fejezetet nyitott a kedvtelésbôl tartott állatok számára
az elmúlt tíz évben. Elterjedését jelentôsen felgyorsította, hogy az EU területén
kötelezô a mikrochip használata a állatok tenyésztésekor, illetve azok utaztatásánál.
A mikrochipet ma többféle okkal használják, de kétségtelen tény, hogy ezek között a
leghasznosabb és leglátványosabb az elkóborolt állatok mielôbbi azonosítása és ha-
zajuttatása. Egy mikrochippel rendelkezô megfelelôen regisztrált kutyánál optimális
esetben a megtalálását követôen öt-tíz perc alatt kideríthetô, hogy ki a gazdája.
Aki még nem veszített el kutyát, az nem tudja, mivel is jár az! A keresésére fordított
idô és pénz, az idegeskedés, és nem utolsó sorban az, amit az állat ez alatt átél, csa-
vargás, éhezés, félelem, fagyoskodás, menhelyen, gyepmesteri telepen töltött idô,
összeszedett betegségek, sérülések. Mindez megtakarítható egy pár ezer forintos
eszközzel, ami nem más, mint a mikrochip és annak regisztrációja.
Egy rizsszem méretû eszközrôl van szó, amelyet egy elsô látásra nagynak tûnô, in-
jekciós eszközzel az állat bôre alá ültetnek be. A parányi szövetbarát kapszulába egy
antenna és egy mikrochip van beépítve, mely egy 15 számból álló egyedi kódot tárol.
Sem energiaforrást sem mozgó alkatrészt nem tartalmaz, ezért meghibásodása ki-
zárható. A kapszula anyaga nem vált ki az állat szervezetében ellenreakciót, így a be-
ültetés helyén – Európában a nyak bal oldalában – szépen megtapad.
Fontos tudnivaló, hogy önmagában nem sugároz jeleket, csak egy speciális rádiójel-
re válaszolva adja vissza a benne tárolt számsort. Emiatt  nem alkalmas az eb tartóz-
kodási helyének meghatározására. A leolvasó is csak néhány centiméter távolságból
tud kapcsolatot teremteni a beültettet chippel.

Dr. Bódai József

Egyszer volt,
hol nem volt…
Március 18-án, a meleget hozó Sán-
dor napján rendezték meg a 11. Kis-
térségi Népmesemondó Versenyt 
Fonyódon, a Balaton Kollégiumban.
Délelôtt az ovisok, délután az iskolá-
sok mutatták meg, ki mennyire jára-
tos a mesék birodalmában.
Óvodánkból három nagycsoportos
kislány: Iváncsics Ivett, Kapitány Kira
és Sólyom Diána vett részt a megmé-
rettetésen. Bár az elsô három helye-
zést mások vitték el, a zsûri elismerô
szavakkal nyilatkozott mindhármójuk-
ról. Kislányaink emléklappal és mara-
dandó, kellemes élménnyel lettek
gazdagabbak. Elismerést érdemel-
nek, hiszen kisgyermekként nem kis
feladat önállóan mesét mondani, és
kiállni egy ismeretlen közönség és a
zsûri elé. Figyelniük kellett az elô-
adásmódra, a szöveghûségre, a játé-
kosságra – ebben segítette ôket fel-
készítô pedagógusuk: Garzóné Koz-
ma Andrea.
Gratulálunk nekik!

Hackl Szilvia

Nônap 2010 
Március 6-án az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület férfi tagjai igazán kitettek ma-
gukért. Nagyon szép, emlékezetes Nônapi ünnepséget rendeztek. Kitûnô volt
az ebéd, azt is ôk szolgálták fel kedvesen, ügyesen. Délután négy óráig sza-
badfoglalkozás, kártyázás, beszélgetés.
A hivatalos rész négy órakor kezdôdött. Pap Lajos köszöntötte a jelenlévôket.
Lombár Gábor polgármester megköszönte az odaadó munkát, melyet a nyug-
díjas nôk a klubban és a községben végeztek. Majd elmondta, vitathatatlan,
hogy a családokban is a mi nemünké a fôszerep, mert a nô: életet ad, felnevel,
és elkísér a sírig.
Baán Dezsô, az egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. Méltatta a nôk
szerepét az élet minden területén. Köszönetet mondott azért, hogy egyáltalán
vannak „NÔK”.
A férfiak rövid mûsorral is kedveskedtek. Máté Jenô egy legendát mesélt el a
nô teremtésérôl. Elmesélte, milyen is a nô: Szája be nem áll – fecseg / Nagyon
kedves mikor fecseg / Néha nyûgös, néha beteg / Az se baj ha néha beteg / 
A nô sokszor áldott, néha átkozott / Ha velünk van nyögünk, de ha elhagy nyö-
szörgünk.
Igaza van: se vele, se nélküle… Kiss Gábor verset mondott, melyet dalokkal
kombinált. Olyan átéléssel énekelte: „Vágyom egy nô után”, hogy majdnem el-
hittük. Elôadása hatalmas vastapsot kapott. A férfiak kara egy dalcsokrot is át-
nyújtott, s minden ünnepelt egy cserép virágot, egy doboz csokit kapott. Majd
következett a pezsgôs köszöntés.
Végül disznótoros vacsorára hívtak mindenkit, amit megint a férfiak szolgáltak
fel. Köszönet az általános iskola konyhásainak a finom ebédért és vacsoráért.
A kiadós vacsorát követôen báloztunk is, nehogy egészségügyi problémák
rontsák el jó kedvünket. Szórakoztunk, ki meddig bírta. Néhányaknak sok volt
talán a dicsérgetésbôl, a színfalak mögött csúfolókat dalolgattak, csakhogy egy
jó fülû nô meghallotta, és megismertette ôket a sodrófával. A sodrófa hatására
megfogadták, többet ilyet nem tesznek.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezt az „1” napot felejthetetlenné tették.
De mi lesz a többi háromszázhatvannéggyel?

Zöld Jánosné

fenyv aprilis.qxd  2010.04.06.  13:59  Page 5



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2010. ÁPRILIS

6

– Erôsen kötôdsz Balatonfenyves-
hez?
– Részben, mivel családom révén
tôsgyökeres fonyódi vagyok, illetve
szülôi ágon balatonmáriafürdôi és
keresztúri. Úgy gondoltam, ha ideköl-
tözöm, nem leszek távol az otthoni-
aktól. Az évek során aztán sok más
dolog miatt is Fenyves lett a szívem
csücske. Itt találtam állást, amikor ha-
zajöttem külföldrôl 2002. novemberé-
ben, a Fenyves Hotelben. A munkám
mellett rengeteget utaztam, és min-
dig nagyon jólesik az itteni béke és
nyugalom, nagyon szeretem a csen-
det, a rengeteg fenyôt.

– A sport, tudom, fontos neked.
– Elsôsorban a vízhez kötôdöm, hi-
szen balatoni vagyok. Kilenc éves 
koromban kezdtem el kenuzni, majd
a kajak ehhez jött edzésként. Az
elôbbiben ötszáz méteren versenyez-
tem is. Dr. Lukács Csaba bácsi volt
az edzôm, akit imádok, és a mai 
napig tartom vele a kapcsolatot.
Késôbb, felnôtt fejjel gyerek és fel-
nôtt csoportokat kísértem az ország
edzôtáboraiba, sôt, a vadvízi evezést
is kipróbáltam. Általános iskolában
atlétikáztam, talajtornában például
Somogy megye elsô helyezettje let-
tem. Huszonvalahány éven keresztül
versenyszerûen futottam is, fôleg
nagy távokat. Gyerekkoromban ötpró-
báztam. Te talán már nem is tudod,
mi volt az…
– Be kell vallanom, nem igazán.
– Az öt próba: úszás, kerékpározás,
futás, kajakozás és gyalogtúra. Meg-
adták az alapokat, például tíz kilomé-
ter bringa, vagy legalább ennyi futás,
és hogyha valamelyiket nem tudtad
megcsinálni, akkor kiválthattad vala-
mi mással, mondjuk egy öt kilométe-
res gyalogtúrával. Így pontokat lehe-
tett szerezni, amit egy gyûjtôfüzetben
rögzítettek. Az ötpróba hobbim egé-
szen felnôtt koromig megmaradt. Iga-
zából nem nagyon tudok olyan sport-
ágat mondani, amit nem próbáltam
ki, de intenzíven, versenyszerûen a
kajak-kenu maradt, a futás, és mel-
lette az önvédelmi sportok.
– Nem nagyon tudom rólad elképzel-
ni, amint „elversz” valakit, akár önvé-
delembôl is.
Pedig sokfélét kipróbáltam, jártam
kickboxra, karatéra, mindenfélére.
Ezen sportok között vannak olyanok
is, amelyek nem kifejezetten önvédel-
miek, mint például a tai chi, aminek
például bizonyos légzô gyakorlatai
nagyon hasonlítanak a pilates és a
jóga egyes feladatsoraira.

– Miért kezdtél el a pilates-szel
foglalkozni?
– 2007-ben balesetet szenvedtem,
az orvosok azonnali mûtétet javasol-
tak. A leletekbôl az is kiderült, hogy a
sok-sok év sport és fizikai munka túl-
terhelte a térdem, és ezt már csak
komolyabb beavatkozással lehetne
rendbe hozni, illetve még egy év re-
habilitáció is következne utána. Tud-
tam, nem engedhetem meg magam-
nak, hogy ennyi ideig ne dolgozzam,
így inkább kerestem valamilyen má-
sik megoldást. És megtaláltam a
pilates tornát. Amikor elkezdtem, na-
gyon nagy fájdalmaim voltak, folya-
matosan szívták le a vért a tér-
dembôl, járásképtelen voltam. Ahogy
a „dagadás” lassan leapadt, egyre
több gyakorlatot voltam képes végre-
hajtani és egyszer csak azt vettem
észre, hogy már nem fáj. Ismét tudok
nyújtani-hajlítani, sôt térdelni is és
guggolni! Mindez persze több mint
egy év kitartó „munka” eredménye-
képpen. Ma már – mit mondjak –
szinte szaladok. Ezek után úgy gon-
doltam érdemes lenne másokkal is
ennek a mozgásfajtának jótékony ha-
tását megismertetni... És azt se fe-
ledjük, hogy a városi embereknek
mennyi lehetôségük van erre, de itt
vidéken sokkal kevesebb, ezen sze-
retnék változtatni.

Radák Kata

A Pilates módszer a test és ezen
keresztül a lélek karbantartására:
egy tornagyakorlat-rendszer segít-
ségével.Joseph Pilates (1880–1967)
dolgozta ki. Pilates beteges, aszt-
más és vézna kisfiú lévén, fiatalon
edzésbe kezdett, hogy változtas-
son állapotán. A testedzés tanul-
mányozásának szentelte minden
idejét, és elég gyors tempóban lel-
kes, egészséges sportemberré
vált. 1914-ben Angliában érte a vi-
lágháború, németként sorstársai-
val együtt internáló táborba került.
A túlélés érdekében egy torna-
gyakorlatsort dolgozott ki – sikere-
sen. A fogolytábor után a háborús
sérültek rehabilitációs gyógytorná-
szaként, keleti elemekre (a Jóga-
iskolákra) és a görög–római kato-
nai tornákra építve folyamatosan
finomította technikáját, melyet
„Test Kontroll” néven 1930-tól ok-
tatni kezdett. A gyakorlatok talán
ma sem lennének ismertek, ha
Pilates késôbb nem költözik az
Egyesült Államokba, és nem tanít-
ja meg a a technikát és a progra-
mot egy táncpedagógusnak, aki
elsôként saját növendékeinél al-
kalmazta.

Sportos nyugalom
Sajnos nem vagyok valami sportos alkat, a napi mozgásmennyisé-
gem gyakran kimerül abban, hogy futok reggel a vonathoz. Nemré-
giben azonban felfedeztem a pilatest, melynek segítségével egy-
részt jól át tudom mozgatni, másrészt teljesen ki tudom kapcsolni
magam. Mindezt egy különleges, örökmozgó ismerôsömnek,Toldi
Lillának köszönhetem.
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A RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Keresztelések: Lóki György és
Keczely Judit kisfiát, Mátyás
Csongort november 21-én,
Barnaki Lajos és Kardos Katalin
kisleányát, Bianka Zsuzsannát
december 13-án, Ambrus László
és Németh Melinda Viktória kis-
leányát február 7-én részesítet-
tem a keresztség szentségé-
ben. Istentôl megáldott, hosszú
boldog földi életet kívánok!

Halottaink: Szabó Zoltánt (40
éves volt) november 28-án a
fenyves alsói temetôben, Mo-
harasi Jánosnét (77 éves volt)
január 6-án a fenyvesi teme-
tôben, Hári Józsefet (49 éves
volt) február 6-án, özv. Bíró
Bélánét (64 éves volt) február
20-án, Mészáros Péternét (72
éves volt), február 25-én, özv.
Baranyai Jánosnét (80 éves
volt) március 18-án szintén a
fenyvesi temetôben és özv.
Kutrovácz Györgynét – 79 éves
volt, fôtisztelendô Vaslabán
Csaba keresztúri plébános úr
temette március 18-án a Tátika
utcai temetônkben – kísértük el
utolsó útjára. „Adj Istenem bol-
dog halált, halálomban elnyugo-
vást, adj testünknek jó megha-
lást, dicsôséges feltámadást!”
(középkori népének).

Nagy örömmel tudatom tele-

pülésünk polgáraival, hogy

Világos Krisztiánt, Fenyves

szülöttjét az Esztergomi Hit-

tudományi Fôiskola növendé-

két, június 26-án a kaposvári

székesegyházban szerpappá

szenteli Balás Béla megyés-

püspök. Ezen a szombati na-

pon fél tizenegykor kezdôdik

a szentmise. Menjünk el mi-

nél többen erre a számunkra

is különösen nevezetes szer-

tartásra!

Ify Géza

In memóriam Király János
In memoriam .... Király János 1935–2010. Amikor 2002 ôszén hosszú idô
után elôször összetalálkoztunk, mind a ketten azt gondoltuk, mostantól
gyakran lesz erre alkalmunk már. 1966 és 1967 nyarán ô testi jóllakottsá-
gunkról gondoskodott a fonyódi kikötôbéli halsütônél s én ugyanezt tettem
szellemi táplálékkal, mint újságárus. Aztán elsodort engem az élet messze-
messze, miközben ô már itthon szolgálta pedagógusként az új és új nem-
zedékeket. Szerette szûkebb hazáját, Fonyódot és Balatonfenyvest. Amikor
átjött hozzánk – a szent zenét mûvelni – misézô helyeinken, már nyugdí-
jasként tette. Rendkívül nagy figyelemmel és szorgalommal készült
istentiszteletrôl-istentiszteletre a szereplésére. Pontosságához órát állíthat-
tunk. Az elmúlt másfél esztendôben – április 7-én lett volna 75 – már ter-
veztük a születésnapi programját. A gyilkos kór azonban elhódította testét,
lelkét azonban nem tudta megtörni. Munkálkodását is csak január 3-án
hagyta abba – erôteljes kérésemre – s váltotta fel a marcali kórház beteg-
ágyára, ahol február 6-án Istenben megnyugodva költözött az örökkévaló-
ságba. A gyászmisét érte a szentgyörgyi esperes úr mondta a Mária-
templomban, ahogy tôlem kérte, ott, mert nagyon megszerette Istennek azt
a házát. A fonyódi temetôben kísértük, nagy részvét mellett, utolsó útjára.
„Visszakapjuk földi testünk, olyan lesz majd, mint a lelkünk, fáradalmat
nem érezünk, semmi sem lesz nehéz nekünk.”
János bátyám nyugodj békében! 

Ify Géza

Búcsúzunk Rózsikától
Az élet során mindennap megszûnik valami, az ember szomorkodik, de
mindig születik valami új is, amiért érdemes élni, küzdeni. Most sajnos csak
a szomorúság és a fájdalom tölti el a szívünket, mert sokak kedves ismerô-
sétôl, a község közszeretetnek örvendô polgárától kell végsô búcsút vennünk.
Ki ne ismerné ôt szûkebb hazájában Balatonfenyvesen és azon túl is! A volt
Kutrovácz, majd a mai nevén az Osváth Cukrászda Rózsikáját, aki sajnos
már nem érhette meg a jeles hely fennállásának 50. jubileumi évfordulóját,
A jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés az öröm
legteljesebb megnyilvánulása. A mindig figyelmes és mosolygós Rózsika
egész életében vállalt hivatását és a családját tartotta a legfontosabbnak.
Érzô szívû, a vendégekhez mindig kedves és figyelmes, munkáját lelkiis-
meretesen végzô ember képe él és marad meg bennünk Róla. A megélt
élet, az örök fiatalosság a lélek állapota. Ehhez nincs köze a kornak. Annál
inkább jelentôsége van viszont annak a hozzáállásnak, amely meghatá-
rozza a tartalmas életet és a társas kapcsolatainkat. Szeretni, tisztelni, be-
csülni, segíteni embertársainkat. Ez volt Rózsika életfilozófiájának a leg-
fôbb mozgatója. Sajátos humora, állandó jókedve a környezete számára is
értéket hordozott. Lelkiismeretes hozzáállása és széleskörû elismertsége
révén méltán volt büszke a választott hivatására, és arra a megbecsülésre,
amely életútját körülövezte.
A sorson elmélkedve Madách Imre gondolatai jutnak eszünkbe:
„Minden mi él egyforma módon él, / Százéves tölgy, egynapos pillangó, /
Születik, létezik s elmúlik.”
Ez az élet természetes rendje. Az emlékezés és a fájdalom azonban min-
dig azoké, akik itt maradnak. Rózsika emlékét szívükben ôrzik a bala-
tonfenyvesiek és az imremajoriak közössége, mindazok, akik ismerik és
szeretik ôt.

Ezúton szeretnénk  köszönetet mondani mindazoknak, akik a gyászunk-
ban osztozva, kifejezve együttérzésüket, az utolsó útján elkísérték szere-
tett hozzátartozónkat, és a sírjánál elhelyezték a kegyelet virágait. Kérjük
a részvétnyilvánítás mellôzését. A gyászoló család.
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Májusi szá munk lap zár tá ja

április 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E ha vi rejt vé nyünk be kül dé si ha tár ide je: áp ri lis 20. He lyez ze el az aláb bi sza va kat,
be tû cso por to kat az elôre be írt szó se gít sé gé vel. Beküldendô Ady End re: If jú szí -
vek ben élek cí mû ver sé nek a ki ma radt 6 szó se gít sé gé vel ös  sze ál lí tott egy so ra. 
A he lyes megfejtôk kö zött a SZA BA DI GU MI aján dé kát sor sol juk ki. Már ci u si rejt -
vé nyünk he lyes meg fej té se: Mû vé sze ti ös  sze ra kó já ték: be tûk, sza vak, ké pek.
Játsszon ve lünk! A Vö rös mar ty úti vi rág bolt aján dék cso mag ját nyer te: Kiss Gá bor
(Köl csey u. 12.) Nye re mé nyét át ve he ti a vi rág bolt ban.

– Palatetô fel újí tá sa, szí nes min tás zsin -
dely te kercs ra gasz tá sa, lapostetô szi -
ge te lés a leg ol csób ban. Húsz év ga ran -
cia. Tel.: 20/553-2800.

– Gyerekheverô ágy ne mû tar tós, ki húz -
ha tó, két felnôtt ré szé re is al kal mas, el -
adó. Tel.: 30/384-5272.

– Ku tya-, macskaól bár mi lyen mé ret ben
rendelhetô, il let ve a hely szí nen min den
hét vé gén megtekinthetô. Vö rös mar ty
köz (a Mi a mi Disz kó par ko ló já ban) Tel.:
30/744-7313.

– Ke rék pár ok ja ví tá sát és fel újí tá sát, fes -
tést, bár mi lyen épü let ja ví tást vál la lok!
Hív jon bi za lom mal! Tel.: 30/693-1783

– Min den, ami vil lany sze re lés! Far kas
And rás vál lal ko zó, Feny ve si ut ca 214.,
Tel.: 30/275-1577, 85/950-314.

– Épí té si mû sza ki ellenôrzést, felelôs
mû sza ki ve ze tést vál la lok! Tel.: 70/456-
7216.

– Tá jé ko zat juk a tisz telt la kos sá got, hogy
a Ma gyar Telekom be fe jez te a há ló zat

bôvítését. Ez zel lehetôség nyílt Feny -
ves Bélatelep felôli ré szén is a há ló zat
bôvítésére a nagy se bes sé gû internet
és IPTV szol gál ta tás ban. To váb bi in for -
má ci ók: Csepregi End re, Tel.: 30/283-
9336, 30/613-7864, Tel./fax: 85/361-810

– A Superal ABC (Feny ve si ut ca 79.) vár -
ja ked ves vá sár ló it. Hétfôtôl–péntekig
6.30–13.00 és 15.00–17.00, szom ba -
ton 6.30–12.00 kö zött.

– Autómentô – Bar ka At ti la. Lo bo gó u. 3.,
Tel.: 30/940-0063.

– Ve szé lyes fák ki vá gá sa, fû nyí rás, kert -
ren de zés, ta ka rí tás, la ka tos mun kák.
Tel.: 85/362-151; 30/986-2565

– BÓDI SZÓ DA – gáz pa lack, szó da víz a
leg jobb áron. Ha lász u. 1., hétfôtôl pén -
te kig 8–12 és 15–19 órá ig, szom ba ton
8–12 óra kö zött.

– Ta nít vá nyo kat vál la lok! Al só so kat min -
den tárgy ból. Né me tet kö zép fo kig, an -
golt alap fo kig, szé les kö rû szá mí tó gé -
pes is me re te ket (Word, Ex cel, Outlook,
Internet, Photoshop) felnôtteknek, di á -
kok nak egy aránt. Radák Ka ta 70/411-
2948; radakkatalin@gmail.com

– Au tó gu mi sze re lés-ja ví tás, nyá ri–té li gu -
mi cse re. Sza ba di Gu mi. Vö rös mar ty u.
18. Tel.: 70/455-4466.

– Ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes -
ter vállalom régi tetôk felújítását, új te -
tô szerkezetek ácsolását, fedését, vala -
mint belsô burkolást és gipsz karto no -
zást. Vállalom továbbá teraszok, kerti
pihenôk, kocsibeállók elkészí té sét. El -
ér hetôségem: 8646 Balaton feny ves,
Rákóczi u. 2., Tel.: 30/387-6573.

– Asztalos munkát vállalok: ajtók, abla -
kok, beépített szekrények, lépcsôk, fal-
burkolatok gyártása és beépítése. Fi -
lagóriák, kerítések készítése. Gipszkar -
tonozást és teljes lakásfestést is vál-
lalok. Tóth József, Tel.: 70/296-8763.

AP RÓ

Két be tû sek: AZ, EZ, IÁ, FG, OK,
RA, SÛ, ZE, ZO

Há rom be tû sek: ADA, ALM, BAR,
BEL, DAC, DEI, DLT, EAR, EDE,
FEL, GAG, HAB, KÁN, KIM, KEL,
KCS,KOS, LEV, LÉG, LÓM, MÁR,
MÁR, NEM, PLT, RUR, TAK, UFA,
YER, VUK

Négy be tû sek: DE CI, ILLÔ, ILUS, IS -
ME, ITAL, KATE, MAAR, ME SE,
MOYL, NETT, NÁ CI, ÖRÖK, RÁTH,
RE ÁL, SO KÁ, TE KE, TETÔ

Öt be tû sek: ENYÉM, FE LEK, KA LAP,
KE BEL, KLIMA, LA KAT, RALON,
RUGAT, SOR SA, TOLAN

Hét be tû sek: BUTONOK, ELÔVESZ,
FRIGIDI, KARAKUM, MO NO POL,
OVI DI US, SA KÁ LOK, TA LÁ LÓS

Nyolc be tû sek: VI RÁG ZÁS

Ti zen há rom be tû sek: AMERIKA -
CÉZÁRA, HAN GU LAT LÁM PA, HER -
KULESFÜRDÔ, ÔRIZETESCELLA

RU HA BÖR ZE
A Fo nyód-Ba la ton feny ves Alap szol gál ta -
tá si Köz pont Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
segítô Szol gá la ta is mét „Ru ha bör zét” ren -
dez Balaton feny ve sen, a Köl csey u. 30.
szám alatt, áp ri lis 21-én szer dán 10 és 14
óra kö zött.
Min den érdeklôdôt sze re tet tel vá runk!
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