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HOGYAN SZEMETELÜNK?
A múlt hónapban igyekeztem a korábbiaknál részletesebben tájékoztatni Önö-
ket a település hulladékgazdálkodása körüli, egyáltalán nem egyszerû tör-
ténésekrôl.
Írásom végén azt közöltem, hogy az átmeneti idôszakban a hulladék gyûjtés
módját – nevezetesen, hogy azt kizárólag csak merevfalu gyûjtô edényben
(kuka) lehet tárolni, és átadni a szolgáltatónak – rugalmasan kezeljük a szol-
gáltatóval együtt. Ez pedig azt jelenti, hogy a zsákokban kihelyezett hulladé-
kot is elszállítja az AVE Zöldfok Zrt.
Amikor a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletünk elôírását a „Feny-
vesi Információban” közzé tettük – számos levelet kaptam személyesen én is,
melyekben vérmérsékletüktôl függôen adták azok írói tudtomra, hogy mit is
gondolnak errôl a rendelkezésrôl. Ez rendjén is van mindaddig, míg ezek a vé-
lemények az ügy megoldását szolgálják, s nem a vélt, vagy valós felelôsöket
próbálják: alázni.
Tudni kell, hogy az ügy megoldása érdekében az alapjogszabályok elôkészítôit
is megkerestem. Nevezetesen az Egészségügyi, és a Környezetvédelmi minisz-
tereket. Igazán kellemes meglepetést szereztek, amikor megkaptam levelemre
válaszukat, hiszen meg kell ôszintén vallanom, hogy erre nem számítottam.
A válaszokból nem tudtam egyértelmû iránymutatást kiolvasni, ezért úgy gon-
doltam, hogy mivel a „települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zésének feltételeirôl” szóló 213/2001 (XI. 14) kormányrendelet 4. paragrafusá-
nak (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a települési hulladék gyûjtése, és táro-
lása az említett gyûjtôedény mellett akár más edényzetben, vagy ideiglenes
tárolására szolgáló berendezésben is történhet, ha biztosított annak zártan
történô kezelése. A Környezetvédelmi Minisztérium illetékes szakállamtitkára
szerint a „más edényzet” alatt a begyûjtésre szolgáló mûanyag zsák is ért-
hetô… Összegezve: lehet az eddigi módon is gyûjteni a szemetet, mivel az 
a fentiek alapján elfogadott gyakorlat.
Közeledik az üdülési idény, így hétrôl-hétre egyre többen jönnek Fenyvesre a
nyaralókat takarítani, felkészíteni a szezonra, lenyírni a füvet, gallyazni, szépíte-
ni a telkeket. Meg is látszik ez a buzgalom a település tisztaságán, mivel egyre
több helyen jelennek meg a különbözô méretû és tartósságú mûanyag zacskók-
ban, és zsákokban az itt tartózkodás alatt keletkezett hulladékok, melyekhez
aztán a macskák, kutyák, és madarak igyekeznek hozzáférni, szétszaggatva a
mûanyag alkalmatosságokat. A kihullott szemét pedig ott éktelenkedik mind-
addig, míg azt egy jó szándékú, környezetét szeretô ember össze nem takarítja.
Ilyenkor több kérdés is felmerül bennem, melyekre soha sincs válasz.
Miért nem a saját telkük elé rakják a szemetet? Ott nem olyan csúnya? Vagy
van más válasz?
Miért a közterületi szemetesekbe gyûrik bele a zacskókat?
Ezzel ugyanis az a baj, hogy a sokat kárhoztatott szemétszállítási díjat kifizetik,
a szemetet a közterületre lopják ki, ahonnét ismét el kell szállíttatnunk, mivel
ott nem maradhat. Így egyszeri szemetelésért kétszer is fizetünk. Ez kinek jó?
A szelektív gyûjtôkrôl még nem is beszéltem. Most még elfogadható azok kör-
nyezete, de többen hobbiból, vagy mert nem tudnak olvasni, ide rakják a kom-
munális hulladékot is, ami megint plusz költséget, rendezetlen környezetet, és
sok-sok bosszúságot okoz.
Nem értem továbbá azokat, akik a közterületi szemetesekbe rejtik elôszeretet-
tel a megpucolt halak maradványait, melyek néhány nap után kezdenek önálló
életet élni, ezeket kell munkatársaimnak, és a szolgáltató dolgozóinak eltakarí-
tani, nem beszélve a sétálókról, akik orrukat fogva menekülnek a környékrôl is.
Tudjuk melyek ezek a szemetesek, igyekszünk a településôrök segítségével
kideríteni, hogy kik azok, akik ezzel a magatartással mindnyájunknak kárt, és
kellemetlenséget okoznak.
Válaszolva a cím kérdésére: így szemetelünk mi. Sajnos.

Lombár Gábor

FELHÍVÁS 
SZÁLLÁS-KIADÓKNAK!
Elkészült a balatonfenyvesi szál-

láshelyeket bemutató oldal. A

szállásadók hirdetése (név, elér-

hetôségek, férôhely + 1 db fény-

kép,) 3000 Ft/év díjért elhelyez-

hetô a balatonfenyvesi szállás-

adók honlapján. Regisztrálni

csak annak lehetséges, aki a

szálláshely üzemeltetési enge-

déllyel rendelkezôk nyilvántar-

tásában szerepel. A részletes

ismertetô megtekinthetô a

www.balatonfenyves.hu szállás-

helyek oldalon és itt van lehe-

tôség a regisztrációra is.

Idegenforgalmi ellenôrök 
jelentkezését várjuk
Balatonfenyves Község Önkor-
mányzatának jegyzôje 2010. június
1. napjától szeptember 30. napjáig
terjedô idôszakra pályázatot hirdet
idegenforgalmi adóellenôri állásra.
A munkakör betöltésére a köztiszt-
viselôk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Számú törvényben, valamint
a köztisztviselôk képesítési elôírá-
sairól szóló 9/1995.(02.03.) számú
kormányrendeletben foglaltak az
irányadók. Részletes felvilágosítá-
sért az érdeklôdôk forduljanak
Babaicsné Tóth Andreához az 
adócsoportnál, az 5. számú irodá-
ban.
Jelentkezni lehet 2010. május 21.
napjáig Balatonfenyves Község
jegyzôjénél, 8646 Balatonfenyves,
Kölcsey u. 27., tel.: 85/560-158.

HIRDETMÉNY
Balatonfenyves Község Önkor-
mányzata licittárgyalást hirdet a
2010 évi szezonra (2010. június 1.–
2010. szeptember 15.) többféle te-
vékenység végzésre. Részletes in-
formációk a www.balatonfenyves.hu
oldalon találhatók.
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Április 29-én a községháza nagyter-
mében egy perces néma fôhajtással
kezdték a résztvevôk a munkát, ke-
gyelettel adózva Horváth Gábor, Fo-
nyód elsô demokratikusan megvá-
lasztott polgármestere emlékének,
aki 64 esztendôs korában hunyt el.
A város polgármestersége mellett
tagja volt a megyei közgyûlésnek, ott
az Ifjúsági és Sportbizottságot vezet-
te. Társelnöke volt a Balatoni Szövet-
ségnek, és a Balatoni Regionális Fej-
lesztési Tanácsnak. Birtokosa a Bala-
ton, és a Pro Régió-díjnak. Megôriz-
zük emlékét.
Beszámolókkal, tájékoztatókkal kez-
dôdött a testület munkaterv szerinti
ülése.
A község közbiztonsági helyzetérôl a
Fonyód Városi Kapitányság vezetôje,
Kiss Ferenc alezredes úr adott tájé-
koztatást, ismertetve annak statiszti-
kai adatait. Kérdések hangzottak el a
sebességkorlátozó táblák beszedé-
sérôl, a közlekedési szabálysértések
büntetési tételének nagyságáról. A pol-
gármester kérte, hogy iskolásainkat 
a nyári vakáció elôtt tájékoztassák a
szünidôben rájuk váró veszélyekrôl
(ez a vízirendészetre is vonatkozott),
valamint fokozott figyelmet kért azon
helyeket illetôen, ahol elôfordulhat-
nak kis- és gyermekkorúak (éjszakai
szórakozóhelyek, játéktermek).
Verb István százados a Fonyódi Vízi-
rendészeti Ôrs parancsnoka részle-
tes tájékoztatójában kitért a szemé-
lyi, és technikai feltételekre, melyek
bíztatóak. Az elôzetes elképzelés
szerint a hirtelen idôváltozások elôtt
lesz mód járôrhajókkal is jelezni azt a
vízen tartózkodóknak.
A testület több tagja is megköszönte
a szárazföldi, és vízi egységek pa-
rancsnokainak, és elsôsorban Pécsek
Zoltán zászlósnak, körzeti megbízot-
tunknak az elmúlt esztendô elisme-
rést érdemlô munkáját.

A vitorláskikötô beruházás jelenlegi
állásáról a testületi ülést megelôzôen
a Pénzügyi Bizottság ülésén adtak
tájékoztatást az Elôny Kft. képviselôi,
valamint az építész: látványos, több
mint egy órás prezentáció keretében.
A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy
március végén megkötötték a majd
négy esztendeje húzódó mederhasz-
nálati szerzôdést a Vízügyi Igazgató-
sággal. Ez a dokumentum hiányzott
ahhoz, hogy a kikötô vízjogi létesíté-
si engedélyét az illetékes hatóság ki-
adhassa. Most erre várnak. Tavaly
óta pályáztak és nyertek a kikötô lé-
tesítéséhez százmillió forint vissza
nem térítendô támogatást, melynek
felhasználására a szerzôdést is aláír-
ták. A leendô szálloda létesítéséhez
jogerôs építési engedéllyel rendel-
keznek, melynek megvalósítására
szintén pályáztak – jó eséllyel.
Hosszas vitát, érveket, és ellenérve-
ket követôen döntött a testület arról,
hogy elfogadja a tájékoztatót, nehe-
zebben, de meggyôzô többséggel ar-
ról, hogy a beruházó kérésének
megfelelôen a szálloda építésére al-
kalmas területen a Balaton törvény
módosulásával lehetôvé vált – épü-
letmagasságot módosította 12,5 mé-
terre. Ismét egyhangú szavazással
arról, hogy a módosítást lehetôvé
tevô szerzôdésben milyen további
biztosítékokat építsünk be. Örömteli
a hír, hogy a vállalkozás még ebben
az esztendôben meg kívánja indítani
a kivitelezési munkálatokat.
Elfogadták a képviselôk a Tanya-
gondnoki szolgálat munkájáról szóló
beszámolót, melynek az elkövetke-
zendôkben további feladata lesz az
Imre majori egészséges ivóvíz bizto-
sításában. A Szolgálat szakmai prog-
ramját is elfogadták a képviselôk.
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszol-
gáltatási Központ munkájáról szóló
beszámolót elfogadták a képviselôk.

Druskóczi Tünde, a Szolgálat vezetô-
je kiegészítésében elmondta, hogy
további létszámbôvítésre lenne szük-
ség, ezt Balatonfenyves igyekszik
közfoglalkoztatásban megoldani. Tá-
jékoztatót hallgatott meg továbbá a
testület a jelzôrendszeres házi segít-
ségnyújtás új formájáról: ezt a felada-
tot is a Szolgálat fogja ellátni, mivel
pályáztunk, és nyertünk ezen tevé-
kenység finanszírozására. Balaton-
fenyves Képviselô Testülete fontos-
nak tartja, hogy ez a szolgáltatás for-
ma a továbbiakban is mûködjön.
Hidvéginé Molnár Csilla védônô adott
számot munkájáról, melyet elfogad-
tak a képviselôk.
A község 2009. évi gazdálkodásáról
szóló zárszámadást a könyvvizsgáló,
és a Pénzügyi Bizottság ajánlása
alapján egyhangú szavazással fo-
gadták el a képviselôk. A könyvvizs-
gáló szóbeli kiegészítése szerint a te-
lepülés a jelen gazdasági helyzetben
is megtartotta stabilitását, úgy hogy
közben a betervezett beruházásokat,
fejlesztéseket is  elvégezték, ez a szi-
gorú, egyben hatékony gazdálkodás-
nak köszönhetô.
A 2009. évi belsô ellenôrzés végre-
hajtásáról szóló beszámolót ugyan-
csak elfogadták a képviselôk, egyben
ismételten elhangzott annak fontos-
sága, hogy a vendég étkezések költ-
ségeirôl részletes vizsgálat készül-
jön.
Az intézményvezetôk, a jegyzô, vala-
mint az Alapszolgáltatási Központ
vezetôje számoltak be a gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról, melyet a
testület elfogadott.
A Háziorvosi tevékenységrôl dr. Ve-
ress Zsolt háziorvos a képviselô tes-
tület tagja adott számot, melybôl
megállapítható, hogy nagyon komoly,
példaértékû preventív tevékenységet
folytat – erre fordítja a település által
adott támogatást. Meggyôzôen érvelt
a különbözô szûrések fontossága, az
azokon való részvétel mellett. Tájé-
koztatta egyben a képviselôket, hogy

A községházáról jelentjük
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a híresztelések ellenére az elmúlt
idôszakban nôtt az általa ellátottak
száma.
Jelentésében adott tájékoztatást a
polgármester Imre major ivóvíz ellátá-
sának jelenlegi helyzetérôl, valamint
a Vachott Sándor utcában megkez-
dett elektromos hálózat rekonstrukció
állásáról, tekintettel, hogy annak má-
jus végére el kell készülnie. Ebben ez
ügyben hamarosan rendkívüli ülés
keretében kell döntést hoznia a testü-
letnek.
Az Általános Iskola, az Óvoda, és a
Hivatal Szervezeti, és Mûködési Sza-
bályzatát is módosította a testület az
Ügyrendi Bizottság javaslata alapján.
Módosította a testület a település
2010. évi, tehát az idei költségvetési
rendeletét.
Határoztak a képviselôk az ELKO EP
Hungary Kft.-vel kötött ingatlan-
ügyletrôl, mely szerint az ingatlan tu-
lajdonjoga visszaszáll a településre,
melyet munkahelyteremtés reményé-
ben jelképes összegért adott el a tes-
tület a cégnek. A cég a megváltozott
gazdasági helyzetre, és üzletpoliti-
kája változására hivatkozva mondta
vissza üzemépítési szándékát.
Döntött a testület arról a pályázatról,
mely során a siófoki gesztorsággal
megvalósuló közmunka programban
tíz fô dolgozót alkalmazunk hat hó-
napra – ehhez az önrészt is biztosí-
tottuk.
A támogatásokról szóló elôterjesztés,
sürgôsségi indítvány keretében dön-
tés született arról, hogy részt ve-
szünk a Hubertus Vendégházzal
együtt a május 8–9-én megrende-
zendô Balatoni Vágtán Rádpusztán,
melyhez a részvételi díjat vállaltuk
(50 ezer forint). Támogatja továbbá a
testület a Balatonboglár–Balatonlelle
Köztestületi Tûzoltóságot 14 pár spe-
ciális tûzoltó kesztyûvel – (140 ezer
forint).
Szándéknyilatkozatot fogalmazott meg
a testület, mely szerint tagja kíván
lenni az alakulóban lévô Fenyvesi 
Turisztikai Egyesületnek, melybe 
Haszon Zsolt alpolgármestert dele-
gálta képviselete ellátására. 100 ezer
forint támogatást szavaztak meg a
képviselôk a Balatonkeresztúr–Ba-
latonmáriafürdô Sportegyesület Lab-
darúgó Szakosztályának.

Lombár Gábor

Fenyves ünnepén
Balatonfenyves önállósága kivívásának évfordulóján, idén május 9-én is meg-
emlékezett a község történetének errôl a jeles eseményérôl. A hagyományok-
nak megfelelôen ezúttal is sor került a település jeles polgárai kitüntetésére.
Balatonfenyves Községért elismerést kapott Pék Hajnalka. Az Általános 
Iskolát itthon Fenyvesen végezte, Fonyódon érettségizett, majd az OKJ szak-
tanfolyamán általános ápolói képzettséget szerzett.
Immár 10 esztendeje orvos asszisztens, itt teszi a dolgát közöttünk, éppen 
akkor, amikor a legnagyobb a szükségünk a törôdésre. Önzetlenül végzett mun-
kája közben elvégezte az Egészségügyi Fôiskolát, így ma már diplomás ápoló.
Számára munkája a hivatása, önzetlenül, mosolygósan segít mindenkinek,
mely önmagában is fél gyógyulást jelent a rászorulóknak.
Posztumusz díszpolgári címet nyert el Tüttô János. A település Balaton-
fenyves háború elôtti, és utáni idôszaka kulturális életének motorja, mozgatója
volt Tüttô János, aki a nyaralótelep közönségének ellátásában is kulcsszerepet
játszott, a helyi élelmiszerbolt megalapításával, mûködtetésével. A színjátszó
kör vezetôje, rendezôje, szereplôjeként az egyik megteremtôje volt a helyi kö-
zösségnek, kulturális hagyományai megalapozójának: a harmincas éveket bát-
ran tekinthetjük Fenyves legszebb korszakának ebbôl a szempontból. E tevé-
kenységével nem csak magának vívott ki országos hírnevet, de otthonának,
Balatonfenyvesnek is, dalait ma is gyakran játsszák, és játszani fogják, amíg
zene fontos lesz és marad számunkra.

Fél évszázad képei

Fotó: Márton László

Május elejéig látogathatta Fenyves közönsége Papp S. Gábor fonyódi fes-
tômûvész retrospektív kiállítását a községháza nagytermében. Április 8-án
Lombár Gábor polgármester nyitotta meg a közel ötven év munkásságának
kiemelkedô alkotásait felvonultató tárlatot. Az erdélyi származású alkotó be-
szélt a Balatonhoz és Erdélyhez fûzôdô sajátos viszonyához, rövid történetek-
kel színesítve mesélt egy-egy alkotásának születésérôl.
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2010. február 26.-án kormányrende-
let jelent meg a kedvtelésbôl tartott
állatok tartásáról (41/2010. (II. 26.)
Korm. Rendelet). Az alábbiakban
szeretném a rendelet néhány, a la-
kosság számára fontos paragrafusát
idézni.
13. § Az állattartónak rendelkeznie
kell a kötelezô immunizálásra vonat-
kozó mindenkori adatokkal és doku-
mentumokkal, egyedi tartós megje-
löléssel rendelkezô állat esetében 
az állat azonosítására vonatkozó
adatokkal és dokumentumokkal is.
Amennyiben az állat új tulajdonoshoz
kerül, részére e dokumentumokat át
kell adni, illetve tájékoztatni kell az ál-
lat fajáról (fajtájáról), – ha ismert – az
egyed nemérôl és koráról, továbbá
az egyed tartásához szükséges mini-
mális ismeretekrôl.
14. § (1) Az állatok számára a táplá-
lékot, továbbá a nyulak és rágcsálók
esetében a fogak koptatásához szük-
séges rágóanyagot az adott fajnak,
az egyed korának és élettani állapo-
tának megfelelô minôségben, meny-
nyiségben és lehetôség szerint az
adott faj természetes viselkedési szo-
kásaihoz leginkább alkalmazkodó
idôközönként kell biztosítani.
(2) A kedvtelésbôl tartott állatot úgy
kell tartani, hogy az állat tartása
lehetôvé tegye annak természetes 
viselkedését, ugyanakkor a környezô
lakóközösség kialakult élet- és szo-
kásrendjét tartósan és szükségtele-
nül ne zavarja.
(3) A kedvtelésbôl tartott állatot és az
állattartási helyét az állat tartójának
naponta legalább egy alkalommal
ellenôrizni kell. Az állattartónak gon-
doskodnia kell arról, hogy az állatok
tartási helyén a környezeti viszonyok
megfeleljenek az állatok szükségle-
teinek. Állandó fényben vagy állandó
sötétségben, valamint állandó zajban
állatot tartani nem szabad.
(4) A kedvtelésbôl tartott állattartási
helyének olyan méretûnek kell len-
nie, hogy az állat fajára jellemzô moz-
gási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék
és eb esetében a mozgási igény az
állat mozgatása útján is kielégíthetô,
azonban esetükben is törekedni kell
az olyan tartási módra, amely lehe-
tôvé teszi az állat kedve szerinti moz-
gását.
(5) Tilos :
a) ebet tartósan 10 m2-nél kisebb te-

rületen,
b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb

eszközzel kikötve,

c) gerinces állatot kör alapú kalitká-
ban,

d) gerinces állatot gömb alakú akvá-
riumban tartani

(6) Ebek csoportos tartása esetén
számukra egyedenként legalább 6 m2

akadálytalanul használható területet
kell biztosítani. Nem minôsül csopor-
tos tartásnak a szuka együtt tartása a
kölykeivel, azok hathetes koráig.
(7) Amennyiben ebet futólánccal – vagy
ahhoz hasonló elven mûködô szerke-
zettel – kikötve tartanak, a feszített és
futó részek hosszának összege nem
lehet kevesebb 5 m-nél, valamint a 
futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.
(8) A csoportosan tartott állatok ese-
tében – hacsak az adott fajra vonat-
kozó tudományosan elfogadott isme-
retekbôl más nem következik – a tar-
tási helyet úgy kell kialakítani, hogy
mindegyik egyed versengés és ag-
resszió nélkül egy idôben hozzáfér-
jen az etetô-, itató-, fürdô-, pihenô-, 
illetve búvóhelyhez.
(9) A talajszinten élô állatok hálós alj-
zaton nem tarthatók, kivéve, ha füves
területen, illetve közvetlenül a talajon
helyezik el a ketrecet.
(10) A nem kizárólag talajon, illetve
vízben lakó fajok esetében legalább
két olyan polcot vagy ágat, ülôrudat
kell elhelyezni, amelyek mérete és 
kialakítása olyan, hogy az állat biz-
tonságban és természetes testhely-
zetben tud rajtuk ülni, pihenni.
(11) Az akváriumot, amelyben halat
tartanak, üveglappal, hálóval vagy
más arra alkalmas tárggyal kell lefed-
ni, illetve az akvárium olyan mérték-
ben tölthetô fel vízzel, hogy a vízszint
és az akvárium felsô pereme közti 
távolság alkalmas legyen a hal kiug-
rásának megakadályozására.
(12) Patás állat és eb kivételével
kedvtelésbôl tartott állatot kikötni 
tilos. Patás állatot és ebet állandó jel-
leggel kikötve tartani tilos.
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve ve-
zetéséhez használt eszközöknek az
állatra történô rögzítésére kizárólag
nyakörv vagy hám használható oly
módon, hogy az az állat egészségét
ne veszélyeztesse.
(14) Az (5) bekezdés a) pontjában,
valamint a (6) bekezdésben foglalt
rendelkezés nem terjed ki az állat-
menhelyekre.
15. § (1) Az állatokat úgy kell tartani,
hogy ne veszélyeztethessék más ál-
latok – kivéve a ragadozó állatok táp-
lálására szánt élô egyedek –, illetve
az ember biztonságát.

(2) Különbözô fajhoz tartozó állatok
csak akkor tarthatók együtt – az 
(1) bekezdésben leírtak figyelembe-
vételével –, ha az állatok egymás 
testi épségét nem veszélyeztetik, 
az együtt-tartás idegi megterhelést
egyik fajhoz tartozó egyed számára
sem okoz, továbbá ha minden egyed
rendelkezik olyan tartózkodási hely-
lyel, ahol zavarás nélkül nyugalom-
ban táplálkozhat és pihenhet. Ag-
resszív viselkedésû állatokat tilos
más állatokkal együtt tartani.
16. § (1) A kedvtelésbôl tartott álla-
tokkal kíméletesen kell bánni, azok-
nak szükségtelenül fájdalmat, szen-
vedést, illetve félelmet okozni nem
szabad.
(2) A kedvtelésbôl tartott állat tartója
köteles az állat életfeltételeinek kiala-
kítása és a tartása során
a) az adott faj viselkedési és szociá-

lis igényeit is figyelembe venni,
b) az állatot a fajának (fajtájának),

korának, fiziológiai állapotának és
tartási céljának (használatának)
megfelelôen olyan takarmánnyal
ellátni, amely annak jólétét szol-
gálja.

(3) A kedvtelésbôl tartott állat tartójá-
nak meg kell akadályozni azon álla-
tok szaporodását, amelyeken olyan
küllemi, illetve viselkedésbeli hibák
fordulnak elô, melyek szenvedést
okoznának az utódaiknak, vagy ká-
ros egészségügyi hatással lennének
rájuk nézve.
17. § (1) Belterület közterületén – ki-
véve az ebek futtatására kijelölt terü-
letet – ebet csak pórázon lehet ve-
zetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására
képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosá-
nak biztosítania kell, hogy az eb sem
más állatot, sem embert harapásával
ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) be-
kezdésben foglaltak végrehajtása ér-
dekében – ha külön jogszabály a
szájkosár használatát nem írja elô –
kizárólag az egyed jellemzôen ag-
resszív magatartásának ismerete
esetén kell.
A fenti jogszabály jobb életlehetô-
séget nyújt kedvenceinknek. Betartá-
sukat most már nem csak a józan
ész, hanem a kormányrendelet is
elôírja. Kérem, hogy ne feledkezze-
nek meg a tavasszal esedékes ve-
szettség elleni védôoltásról. Errôl a
tájékoztatót a honlapunkon és a hir-
detô táblákon is olvashatnak.

Dr. Szilvássy Györk

Tisztelt balatonfenyvesi állattartók!
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Versenyeken 
a gyerekek
Az idei tanévben több német nyelvi
versenyen vettek részt iskolánk ta-
nulói. Sokat tanultak és készültek
arra, hogy több készségszinten
összemérhessék tudásukat saját
korosztályukkal. Az ehhez szüksé-
ges képességek (beszédértés, be-
szédkészség, olvasásértés, írás)
felölelik a szóbeli üzenetek megér-
tését, beszélgetések kezdeménye-
zését, folytatását és lezárását, va-
lamint a szövegolvasást, -értést és
-alkotást, az egyéni igényeknek
megfelelôen.
Ahhoz, hogy a diákok hazánk, 
Európa és a nagyvilág mûvelt, mo-
bilis, többnyelvû polgárai lehesse-
nek, használható és továbbfejleszt-
hetô idegen nyelvi tudással kell
rendelkezniük, mely személyiség-
fejlôdésüket is elônyösen befolyá-
solja.

Lôkkösné Millich Mária

Eredményeink
Körzeti kétfordulós német nyelvi
verseny (Balatonlelle)
2. hely Varga Bence 7. o.
2. hely Kruppai Sára 8. o.
3. hely Nemes Alex 8. o.

Mátyás Király Gimnázium német
nyelvi verseny
6. hely Kruppai Sára 8. o.
7. hely Stamler Júlia 8. o.

„Hier spricht man Deutsch” német
körzeti verseny (Marcali)
10. hely Horváth Márton 8. o.
11. hely Varga Bence 7. o.

Április 14-én alapmûveleti verse-
nyen vettünk részt matematikából.
A neve ellenére egyáltalán nem
egyszerû a feladatok megoldása.
Egyaránt szükség van a gyors ész-
járásra, a fejben számolásra, a
szabályok pontos alkalmazására, 
a logikus gondolkodásra. Mind-
ezekben különösen eredményesen
szerepelt Lelkó Attila, aki a 7. osz-
tályosok versenyében 2. helyezést
ért el. Ügyesek voltak a többiek
(Kiss József Krisztián 4. o., Horváth
Gergô 5. o., Barnaki Barnabás és
Papp Donát 7. o.) is, akik a közép-
mezônyben végeztek.
Gratulálunk nekik!

Balogh Tünde

Köszönjük…
…hogy fogta a kezünket, amikor az elsô betûket formáztuk sután.
Mellettünk állt mindig, igaz szeretettel, megértéssel, és elhivatottság-
gal. Számára, hogy bennünket munkássága során többezer kisdiákot
tanított, nem munka, hanem hivatás, életforma, hobbi, volt, egyszóval
a mindent jelentette.
Csendesen, úgy ahogy tanított, éli életét férjével a Rákóczi utcai kicsi
házban. Szeretettel gondolok most is Rá, csendes szép nyugdíjas
éveket kívánva, amikor együtt örülhetünk annak, hogy megkapta
aranydiplomáját: Ida Néni Banitz Józsefné.
Isten tartsa meg még nekünk sokáig! 

Lombár Gábor

Pannonhalmán az iskolával

2010. április 9-én (pénteken) félhétkor indultunk két busszal az iskolai kirán-
dulásra. Célunk elsôsorban Pannonhalmán az apátság megismerése volt. A ta-
nulókat három részre osztották, ezért a várakozási idôben mindenkinek volt
ideje körbesétálni az apátságot. A csoportok elôször egy 15 perces filmet néz-
tek meg, majd makettekbôl kirakták az apátságot. Ezek után körbevezettek
bennünket, ahol sok érdekes dolgot tanultunk meg.
1001–1002 körül adta ki Szent István a pannonhalmi adománylevelet. A temp-
lom 800 éves, ahol a szerzetesek közösen imádkozhatnak és énekelhetnek.
Az apátságban bencés szerzetesek tartózkodnak. Hatalmas könyvtára van,
amely még ma is mûködik, kb. 400 ezer kötetbôl áll. Jelenleg négy és hatosz-
tályos gimnázium is mûködik itt, ahol csak fiúk tanulhatnak. A kerengô udvará-
ban gyógynövényeket termesztettek. A levéltár a Tihanyi alapítólevél eredeti
példányát ôrzi, amelynek különlegessége, hogy magyar szavak is fellelhetôk
benne. Pannonhalma 1996 decemberében a világörökség része lett.
Sétánk végén a könyvtárban tesztet töltöttünk ki, amelybôl kiderült, hogy
mennyire figyeltünk a körút során. Igen sokan voltunk elégedettek.
A szellemi értékek után egy kis fizikai megpróbáltatás várt ránk, ugyanis
Csesznek várában bolyongtunk egy kicsit a ragyogó napsütésben. Mindenki
nagyon jól érezte magát. A séta után elindultunk hazafelé, és hat óra körül itt-
hon is voltunk. Szívesen emlékezünk vissza erre a szép napra.

Csicsák Alexandra és Pintér Bianka
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Nyugdíjas Klubunk a rendeleteknek
megfelelôen már évekkel ezelôtt,
kötelezôen egyesületté alakult, és így
szigorú követelményeknek kellett a
mûködés során megfelelni. Többek
között kötelezô az éves közgyûlés,
amelyet most, április 12-én tartottuk
meg: értékelve a tavalyi munkát.
A közgyûlés negyven fôvel határozat-
képesen összegyûlt, titkos szava-
zással a vezetôséget megerôsítették
pozíciójában.
Bán Dezsô az egyesület elnöke 
beszámolt a 2009-es évi munkáról,
melyet elôzôleg a balatonfenyvesi
képviselô-testület is elfogadott és po-
zitívan értékelt.
2009-ben 37 klubnapra került sor, 
az aktuális témákat beszéltük meg, a
község által rendezett ünnepségeken
ott voltunk, és koszorúztunk, ha kel-
lett. Fenyves költségvetési tervezetét
minden évben ismertetik a tagokkal.
Az énekkar és a tánccsoport hetente
próbál, ez nagyon is szükséges, hi-
szen sok meghívásnak kell eleget

tenni, megyeszerte ismerik tevékeny-
ségünket.
Ott voltak fellépôink Nagyatádon a
Nyitnikék, Toponáron az Ôszikék ren-
dezvényein, melyet az „Életet az
éveknek” megyei szervezete rende-
zett. Szerepeltek Kéthelyen, Táskán,
Balatonkeresztúron, Balatonboglá-
ron. Országos népdalverseny máso-
dik helyezettje lett Török Kati, a kislá-
nya, Alexandra pedig elsô helyezett.
Gratulálunk.
Országos sakkversenyen a sakkcsa-
patunk második, és egyéniben elhoz-
tuk az elsô és második helyet.
Nyáron három alkalommal adunk
mûsort a strandokon. Vendégeink
voltak: a kéthelyi asszonykórus, a
balatonkeresztúri népdalkör, és az
iharosberényi hagyományôrzô klub.
Ezeknek a programoknak mindig
nagy sikere volt.
A karitatív tevékenység tovább folyta-
tódott, négy zsák ruhát adtunk a niklai
rászorulóknak. A régi temetô környé-
kének rendben tartatását hosszú

évek óta a nyugdíjasok végzik. A pá-
lyázatokon nyert hulladékgyûjtôk ki-
helyezésénél öt fô vett részt. Ott vol-
tunk a falunapi fôzôversenyen. A köz-
ségi tanácsteremben lévô székeket 
2 tagunk 44 munkaóra alatt megjavítot-
ta. Októberben 37 fô a „Világgyalogló
Nap” alkalmával elsétált Imremajorba.
Minden évben megemlékezünk az
egyesület halottairól, imával – gyer-
tyagyújtással.
Azért a munka mellett egy kis szóra-
kozás is jól jön. Jól sikerült a somogy-
szentpáli pinceparty. Évente szer-
vezzük a farsangi bált, májusfa-ki-
táncolást, a zenés névnapokat és az
évzáró szilveszteri bált. Címszavak-
ban leírva is sok, amit végeztünk, hát
még a valóságban! Ezt csak azok
tudják, akik ennek részesei.
Fáró Lászlóné a 2009-es év pénz-
ügyi mérlegét ismertette. A közgyûlés
a tevékenységrôl szóló  és a pénz-
ügyi beszámolót elfogadta.
A 2010-es év terveiben is sokféle te-
vékenység szerepel, melyekrôl itt a
Fenyves Újságban továbbra is hírt
adunk. Ha valakinek kedve van Feny-
ves jó híréért dolgozni, jöjjön közénk!

– Eladó 1 db ABRIKTER m/m-es KÉS,
220V, 900W-os, újszerû állapotban.
Egy 4 funkciós, derék- és hátmasszí-
rozó fotel, újszerû állapotban, áron
alul. Egy háromlángú gázrezsó pa-
lackkal. Egy 2 m2 m/m vastag vasle-
mez, egyik oldalon bordázott. Eladó
egy jó állapotban lévô camping ke-
rékpár. Érdeklôdni a 85/460-127-es
telefonszámon lehet.

– Balatonfenyvesen lakás hosszú távra
kiadó.Tel.: 30/317-9153, 30/636-9711.

– Stégberakás, bejáró berakás, telkek
fûnyírása és segédmunka. Osztályo-
zott kavics 18 m3 – 70 E Ft kiszállí-
tással. Tel.: 70/579-2389.

– F8 kéményes gázkonvektor, Vesta M
gáztûzhely, AL-KO TE 550 VA típusú
kézi fûnyíró eladó. 70/655-4943.

– Eladó négyütemû Trabant combi, 
19 éves, egy év mûszakival. Érdek-
lôdni: Balatonfenyves, Halász u. 5.,
30/361-3182.

– Elektromos robogó eladó! Érd.:
85/460-494.

– Kránicz István háztartásigép-szerelô
vállalja automata mosógépek, moso-
gatógépek, bojlerek, takarítógépek,
centrifugák javítását, felújítását. Egy-

két éves automata mosó- és moso-
gatógépek eladók, megrendelhetôk.
Tel.: 30/904-4527.

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

– Építési mûszaki ellenôrzést, felelôs
mûszaki vezetést vállalok! Tel.:
70/456-7216.

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

– A Superal ABC (Fenyvesi utca 79.)
várja kedves vásárlóit. Hétfôtôl–pén-
tekig 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.

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

– BÓDI SZÓDA – gázpalack, szódavíz
a legjobb áron. Halász u. 1., hétfôtôl
péntekig 8–12 és 15–19 óráig, szom-
baton 8–12 óra között.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat
minden tárgyból. Németet közép-

fokig, angolt alapfokig, széleskörû
számítógépes ismereteket (Word,
Excel, Outlook, Internet, Photoshop)
felnôtteknek, diákoknak egyaránt.
Radák Kata: 70/411-2948;
radakkatalin@gmail.com.

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

– Ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítását,
új tetôszerkezetek ácsolását, fedé-
sét, valamint belsô burkolást és
gipszkartonozást. Vállalom továbbá
teraszok, kerti pihenôk, kocsibeállók
elkészítését. Elérhetôségem: 8646
Balatonfenyves, Rákóczi u. 2. Tel.:
30/387-6573.

– Tanítványokat vállalok – alsósokat, fel-
sôsöket – (fôleg matematika, kémia,
fizika) – szakiskolásokat, gimnazistá-
kat 1., 2. évf. – (matematika, kémia)
Érdeklôdni: 85/361-739 18–19 óra kö-
zött, Gálicz Etelka.

– Eladó: színes televízió Philips 63 cm,
Daewoo 55 cm – 5000 Ft/db. Bükk
színû TV és DVD állvány 6000 Ft.
Gázpalack 2 db, 3000 Ft/db. Szú-
nyogháló lehúzható ajtóra és két-
szárnyú ablakra (2 db) 75×2 m,
115×1,45 m 10 000 Ft/db. Beltéri 
ajtó tokkal együtt 75 cm 5000 Ft/db,
fehér színû. Érd.: 20/917-4300.

Az Ezüstfenyô 2009-ben

APRÓ
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Végre itt a hétvége! Csupa pihenés
és játék! – gondoltam magamban,
miközben szemeimet dörgölve fel-
keltem az ágyból. Ám még nem is
sejtettem, milyen élményt rejt szá-
momra ez a nap! 
Leszaladtam az ebédlôbe reggelizni,
majd a délelôttöt azzal töltöttük apá-
val, hogy cinkegombócokat készítet-
tünk a cinegék számára, de arra
nem gondoltunk, hogy más madarak
is ide vetôdhetnek hozzánk.
Közeledett az ebédidô. A nappaliban
üldögéltem, mert kíváncsi voltam ar-
ra, hogy milyen kismadarakat vonz
ide ez a „madárpogácsa”. Közben
egy csodálatos könyvet lapozgat-
tam, melynek címe: Madarak a kert-
ben. Egy versenyen elért szép ered-

ményemért kaptam. Számos hasz-
nos információ található benne a
madarak fôbb külsô jegyeirôl, fész-
kelési szokásaikról, az egyes fajok
táplálékáról és téli etetésérôl. Hirte-
len apu szólított meg.
– Tessék! – ugrottam fel a fotelbôl.
Apa intett, hogy lassabban. Akkor
már tudtam, hogy lát valamit. Izga-
tottan lopakodtam mellé az ajtóhoz,
és éberen figyeltem a bokrokat. Az
ezüstfa ágai között bukkantam rá a
jövevényre, ám késôbb úgy tûnt,
hogy nagyon kedveli a borókánkat
is, azon kívül a tujákat, melyek ágai
között jól el tud bújni. Egy rigóféle
volt. Abból tudtam, hogy a napokban
egy feketerigó hímje cikázott a ker-
tünkben. Nagyjából sikerült messzi-
rôl megfigyelnünk a látogatót, és
még azt is észrevettük, hogy többen
vannak. Lázasan lapozgatni kezdtük
a madárhatározót, és kis idô eltelté-
vel meg is leltük, amit kerestünk. Egy
fenyôrigó repdesett a bokrok közt,
némi élelem után kutatva. Igazán
szép kis állat volt: sárga a csôre, 
világosszürke a feje, a háta és a
szárnyai vörösesbarna színben ját-
szottak. Kis fehér hasa pedig szinte
vakított az egyébként is ragyogó
napsütésben! Arról is olvastam még,
hogy ezek az állatok soha nincsenek
egyedül. Kis csapatokba verôdve 
élnek, de akár ötven pár is lehet egy
kolóniában! Úgy döntöttünk, hogy
megetetjük szegénykéket, mert biz-
tosan éhesek, hisz mindent hó 
borított.
Azt találtam a könyvemben, hogy a
fenyôrigók elôszeretettel fogyaszta-
nak különbözô konyhai ételmaradé-
kokat, például a kenyér- és süte-
ménydarabkákat, amelyek ugyan
laktatóak, de kevés bennük a fehérje
– ami nagyon fontos számukra –,
ezért ezt csak ritkán adhatunk. Az-
tán ott van a fôtt krumpli, amit szin-
tén kedvelnek tollas barátaink (sere-
gélyek, feketerigók). De itt van még a
fôtt rizs (kizárólag fûszer nélkül), a
különbözô gyümölcsök, a szalonna-
bôr, illetve a száraz sajt, mely nagy
hidegben magas fehérjetartalma mi-
att akár életmentô is lehet. Szeren-
csére apu talált néhány almát, amit
kettétört, és kitett nekik közel a meg-
figyelôhelyhez (az ajtóhoz), ahol
könnyebben szemügyre vehettük
ôket.
Elhatároztam, hogy meglesem, majd
egy kevés szerencsével lefényképe-

zem ôket. A terv a következô volt:
jómagam mozdulatlanul állok az aj-
tónál egy fényképezôgéppel a ke-
zemben, és a megfelelô pillanatban
kattintgatok. Mivel sokféle madarat
láttam már, de fenyôrigót még soha,
nagyon izgultam, hogy a kép sikerül-
jön. Szép emlék lehetne a jövôben,
hiszen nem biztos, hogy visszatér-
nek a következô télen, mivel nem
igazán kedvelik a városi életet, még
ha a házunk a település szélén van
is. Csakhogy kiderült, nemcsak ôk
szeretik az almát, hanem a feketeri-
gók is! Ennek még jobban örültem,
hisz közelrôl figyelhettem meg e cso-
dás madarakat táplálkozás közben.
A képek eleinte kicsit homályosak
voltak, ráadásul még el is ijesztettem
a madarakat a mozgolódásommal.
De én akkor sem adtam fel, tovább
próbálkoztam! Olyan lehet ez, mint
amikor a sztárfotósok mindent meg-
tennének azért, hogy lencsevégre
kapják valamelyik híres embert. Ám
lassan az ebéd ideje is elérkezett.
Rakott káposzta volt, amiért egye-
nesen odavagyok! Sietve bekana-
laztam, majd indultam is vissza a
bejáratoz. Kis idô elteltével apa is
csatlakozott hozzám, és együtt pró-
bálkoztunk tovább. Sok fotót készí-
tettünk, melyek között volt jobb is,
rosszabb is. De nem bántam, mivel
jó szórakozásnak tûnt.
Késôbb kimentünk az udvarra, hogy
mást is megörökítsünk, ne csak a
madarakat. A levegô friss volt és
tiszta. Mélyet sóhajtottam. Kimond-
hatatlanul jólesett! A legjobban
azonban azt élveztem, hogy a ma-
darak nem féltek tôlünk. Pár napig
szinte folyamatosan jártak az almá-
inkra. Ám idôvel egyre kevesebbet
láttuk ôket. Sajnos nem maradtak túl
sokáig, mivel a jó idô beálltával már
találtak élelmet máshol is.
Nagyon remélem, hogy nem most
találkoztam velük utoljára, mert hoz-
zám nagyon közel áll a természet,
és szívesen segítek az éhezô álla-
toknak is. Még szerencse, hogy a
kertünket nyáron is betölti a tengeli-
cek, zöldikék, sármányok, zsezsék,
vörösbegyek, kenderikék és más kis-
madarak éneke, a balkáni gerlék tur-
békolása, mivel imádják a tavunkat.
Így nem csak télen figyelhetem meg
ôket. Mindig is azt szerettem volna
elérni, hogy az udvarunk igazi para-
dicsom legyen a madarak számára.

Kruppai Sára

Kele napja
„A szálak nem szakadnak el, vég-
telenül peregnek le az idô orsójá-
ról… nem szakadnak el soha, mert
gyökerük a szívekben van.” Az idén
április 17-én ezzel a mottóval várta
a Fekete István Irodalmi Társaság
és az általános iskola Ajkára a diá-
kokat a Kele napra.
Immár kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Fekete István Általá-
nos Iskolák Országos Találkozóját,
melyen a legkülönfélébb kategóri-
ákban mutathatták meg tudásukat
a tanulók. A mi intézményünk is
évek óta részese e megmérettetés-
nek. A versenyekre megadott szem-
pontok, témák szerint kellett felké-
szülnünk. Balog Dorina Fodor And-
rás egyik költeményével bizonyítot-
ta verstudását. Kruppai Sára Ottho-
ni rigóles címû elbeszélésében
személyes élményeit mesélte el.
A zsûrinek is tetszettek a leírtak,
Sára munkáját különdíjjal jutalmaz-
ták.
Horváth Szófia a helyszínen készí-
tett rajzot: egy fekete-fehér berácso-
zott képet kellett nagyítással szí-
nessé varázsolnia. Török Alexandra
már rendszeres résztvevôje a talál-
kozónak. Népdalaival, ruhájával
feltûnô jelenség, ismét elsô lett.
Valamennyien lelkesen készültünk,
mindannyian szeretjük, óvjuk a ter-
mészetet, Fekete István örökében
járunk.

Balog Dorina

Otthoni rigóles
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Júniusi számunk lapzártája

május 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: május 20. Beküldendôk a vízszintes 1.
és a függôleges 51. sorok. A helyes megfejtôk között a Takarékszövetkezet
ajándékát sorsoljuk ki. Az áprilisi helyes megfejés: Örök virágzás sorsa már az
enyém. A SZABADI GUMI ajándékát nyerték Király Tiborné (Tavasz u. 78.),
Kozma Zsigmondné (Vadász u. 1.).

Vízszintes: 14. Masírozás 15. Görög szi-
get 16. Táplál 17. Vietnami holdújév 19.
Cinez 20. Parazita közepe! 22. Rostmály-
va 24. Kevert len! 25. Francia sziget 26.
Nyomja az ágyat 28. Fészket épít 29. Ja-
pán, Olaszország autójele 30. Fürdô-
szobai kellék 32. Vegyjele Fe 33. Heves
megyei község 34. Kiejtett betû 35. A víz-
ben lévô, bomlott elegy 37. Kátrány 
40. Francia borvidék 41. Magas rangú pap
42. Estefele! 43. Gyógynövény 44. Kettôs
betû 45. Elmúlik 47. Itt van, fogd! 49. Ma-
gyar király volt 50. Somogyi falu 51. Athé-
ni sportklub 52. Újság 53. Mesterséges
eledel 54. Végtelen Ferkó! 55. Orvos rövi-
dítve 56. Végtag 57. Szimfonikus zenész
58. Az elején meleg! 59. Devon nagyobb
része 61. Fehér színû fafajta 64. La …
Bolívia fôvárosa 65. Hiteget 67. Csúnya
69. Végtagja 70. Fordított tó

Függôleges: 1. Mellfurdancs (kézifúró)
2. Élettani kifejezés, második szakasz 
3. Spanyol nôi név 4. Gyakorító képzô 
5. … Pölten 6. Német ABC utolsó betûje
7. Történetíró volt (Lajos) 8. Az anyag ré-
sze 9. Esni kezd! 10. Elôd 11. Étlen Néró!
12. Kellene 13. A legvégén 18. Komám
21. Nem sok 23. Vidéken 27. Egyik óra-
hang 31. Horgász márkanév 33. Gyötrel-
mek 34. Kivagyi 6. Szobortakaró 37. Föl-
desúr a cári Oroszországban 38. Tisztes-
ség 39. A masinéria 41. Felsô, népies
szóval 43. Leharap 44. Eredô 45. Nyári
ház 46. A Föld termô rétege 47. Ve-
rôfényes 48. Liliomfi írójának névbetûi 
49. Hada 50. Esetleg, népiesen 53. Erdé-
lyi szoros 57. Vietnami pénz 60. Gondol
62. Árkos nagyobb része! 63. VOI 64. Pe-
ru autójele 66. Gyerünk a közepén 
68. Félig azaz! 69. Néma kín!

Zárt betûk: T, T, G, N, A

ÚJRA NYITVA!!!
Szépségszalonom újra megnyílt! Szeretettel
várom a szépülni és fiatalodni vágyó, leendô
és már meglévô vendégeimet, a megszokott
helyen (Balatonfenyves, Bocskai tér 1.) ked-
vezô árakkal, új szolgáltatásokkal.
Nôi–férfi–gyerek fodrászat, manikûr-pedikûr,
mûköröm építés, 3D tartós szempilla-hosz-
szabbítás stb. Bejelentkezni személyesen
vagy a 30/603-8050-es telefonszámon lehet.

Ultiverseny tizenhetedszer
A tavaszi versenysorozat utolsó fordulójában
– amellyel a szezon véget ért, a következôt
ôsszel kezdjük majd – az elsô helyezett Bog-
dán László, a második Dégi János, a harma-
dik Horváth Tamás lett.

Hackli Gyula

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÔEN KÖZHASZNÚ ALAPÍT-
VÁNY együttmûködésben a SOMOGY MEGYEI IGAZSÁGÜGYI
HIVATALLAL, mint a „NÉP ÜGYVÉDJE” program egyik jogi segítô-
je, szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Somogy
megyei jogászok közremûködésével.
Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES
jogi szolgáltatást, akiknek az egy fôre jutó havi jövedelme, vagy
szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van,
amely jogi tanácsadást igényel. Kérjük az ügyfeleket, hogy jöve-
delmigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi
okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányai-
kat (például közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.
A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idôpontok:
Fonyód 2010. 04. 19., Alapszolgáltatási Központ, Családsegítô 
Iroda 2010. 05. 03., 2010. 05. 17. Minden 2. héten az alábbi
idôpontokban: hétfô 12.00-tól 13.30-ig, 2010. 06. 28., 2010. 07. 12.
7623 Pécs, Szabadság u. 5., tel.: 20/536-2787

Mobil Jogsegély Program
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