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MIRE FUTJA A PÉNZÜNKBÔL
Minden esztendôben, miután a képviselô testület elfogadta az aktuális költ-
ségvetést, tájékoztatást szoktam adni arról, ami a leginkább közérdeklôdés
tárgya lehet: a fejlesztésekrôl, beruházásokról. Hogy megtudhassa minden-
ki, aki állandóan, vagy szezonálisan, nyaralópolgárként, visszatérô vendé-
günkként itt tartózkodik, mit szeretnénk, és fôként, hogy mit tudunk ebbôl
megvalósítani 2010-ben.
Gondolom, nem meglepô az információ, hogy Balatonfenyvesnek az önálló-
ság elnyerése óta nem voltak, így idén sincsenek likviditási gondjai, nem
szorultunk hitelekre azért, hogy mûködni tudjunk. Különösen szerencsés,
hogy így szervezhetjük az életünket, ha nem így lenne, az a napjainkban 
tapasztalható labilis gazdasági helyzetben akár végzetes is lehetne. Számos
olyan településrôl szólnak az elmúlt hónapokban, hetekben a hírek, amelyek
olyan adósságspirálba kerültek, amelybôl egyáltalán nem, vagy csak igen
nagy áldozatok árán van kiút.
Idei költségvetésünk példaértékû: tartaléka a megfontolt, takarékos gazdálko-
dás következménye, mely tényt a költségvetési beszámolóban az annak fe-
lülvizsgálatát végzô független könyvvizsgáló is mind szóban, mind pedig írás-
ban megerôsített. Ugyanakkor nagyon óvatosan lehet csak tervezni, nagyon
szigorúan kell betartani, és betartatni a költségvetés jól megtervezett tételeit.
Álmodozni persze lehet, nagy ívû fejlesztésekrôl, de megítélésem szerint ez
az idôszak nem errôl, sokkal inkább a túlélésrôl, a jelenlegi kondíciók minél
hatékonyabb megôrzésérôl szól.
Egy település gazdálkodása éppen olyan, mint egy családé, pusztán annyi
a különbség, hogy a községnek sokkal többel kell és lehet gazdálkodni – eb-
ben az esztendôben több mint félmilliárd forinttal.
Sokkal nagyobb összeg, ezzel arányosan nagyobb felelôsséggel, hiszen
több ezer fenyvesi vagyonával kell a lehetô legjobban gazdálkodni.
Joggal kérdezhetnék, mégis honnan tudják, akik a költségvetés összeállítá-
sakor döntési helyzetben vannak, hogy mi az a sorrend, ami a fejlesztések
„erôsorrendjét” meghatározza? A válasz egyszerû: nyitott füllel, és szemmel
kell a településen járni, meg kell hallani, amit a fenyvesiek (akár állandó 
lakosok, akár nyaralópolgárok) mondanak.
Azt is tudja mindenki – bár többször tapasztaljuk, hogy néhányan úgy 
gondolják: Balatonfenyves csak egy üdülô telep –  itt egész évben közel
2200-an élünk. Van óvodánk, iskolánk, egészségügyi alapellátásunk, szoci-
ális ellátó rendszerünk, és egy kisvárosnyi önkormányzati fenntartású infra-
struktúránk (közel 1600 közvilágítási armatúra, valamivel több mint 62 kilo-
méter út és így tovább). Mindegyik fenntartása komoly, és kötelezô feladat.
Ezen kívül itt élnek, ha nem is az egész évben, a Fenyvesen üdülôvel ren-
delkezôk, akik az évente befizetett adó fejében várják el az ôket (is) érintô fej-
lesztéseket. Az is tény, hogy bármi, ami a településen történik, közvetlenül,
vagy közvetve a turizmust, idegenforgalmat, így Balatonfenyvest szolgálja.
Mindezek ismeretében, és tudatában kell határoznunk a felhasználható
összegekrôl, melyek 2010-ben a következôk:
Útépítés útalapból, strandrekonstrukció tervezési költsége, strandrekonstrukció
pályázati önrész, buszvárók felújítása, ivókutak telepítése, Bethlen utcában
és Fenyves-alsón járdák építése, kommunális traktorhoz adapterek, Vachott
utcában a közvilágítás rekonstrukciója, strandok, sportpályák felújítása.
Ezen kívül számítógép, és kismotor beszerzés, temetôi padok, az intézmé-
nyekben nyílászáró cserék szerepelnek a költségvetésben.
Apró, de fontos lépések, melyek közérzetünk, komfort érzésünk szempont-
jából sem mellékesek.
Ezek hát azok a fejlesztések, beruházások, amelyeket 2010-re terveztünk.

Lombár Gábor

A NYÁR 
PROGRAMJÁBÓL

JÚNIUS

19. Szombat 
18.00 óra
Görbéné Nagyfenyvesi Valéria 
kiállításának megnyitója
Helyszín: Községháza nagyterme
(Kölcsey u. 27.)

19.30 óra
Mardi Brass Jazz Band (Budapest)
koncert
Helyszín: Zenepavilon, Sétáló utca

20. Vasárnap
19.00 óra
Bábovi színház gyermekmûsora
Helyszín: Zenepavilon, Sétáló utca

26. Szombat
18.00 óra
Ezüst Fenyô Nyugdíjas Egyesület
mûsora
Helyszín: Csalogány strand 

19.00 óra
Délipart együttes gyermekmûsora

20.30 óra
Délipart együttes koncertje
Helyszín: Zenepavilon, Sétáló utca

JÚLIUS

3. Szombat
20.00 óra
Dallamok szárnyán – Operett est 
Helyszín: Kertmozi

10. Szombat
18.00 óra
Ezüst Fenyô Nyugdíjas Egyesü-
let mûsora
Helyszín: Fenyves-alsói strand 

20.00 óra
Phoenix együttes koncertje
Helyszín: Zenepavilon, Sétáló utca

A mûsor változhat! 
Érdeklôdjön a községházán!
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Május 5-én rendkívüli ülésén módo-
sította a képviselô-testület a szociális
ellátások rendszerérôl szóló helyi
rendeletet, azt kiegészítve a jelzô-
rendszeres szociális ellátással, bele-
foglalva a térítési díjak mértékét is.
A 124/2010 (V. 05) Kt számú határo-
zattal döntött a testület a Vachott
Sándor utcai közvilágítás korszerûsí-
tése többlet költségének viselésérôl.
Erre azért volt szükség, mert az érin-
tett ingatlantulajdonosok a költségve-
tésben eredetileg beállított 2,4 M Ft
költségbôl 900 ezer forintot vállaltak.
A 125/2010 (V. 05) Kt számú határozat-
tal egy strandi bérelt üzlethelyiség javí-
tási költségeit az üzlet bérleti költségei-
ben kompenzálja, mivel a javítandó
hibák nem róhatóak fel az új bérlônek.
A 126/2010 (V. 05) Kt számú határo-
zattal egy, a bíróság által megítélt
pénzbeli követelésnek (földhasználati
díj) a bérlô által egyéb módon való tel-
jesítését a testület nem fogadta el, 
a kérelmet elutasította – annak hala-
déktalan megfizetéséhez ragaszkodik.

A 129/2010 (V. 05) Kt számú határo-
zattal egy helyi lakos számára lakás-
célú kölcsönt biztosított a képviselô
testület.
Május 20-án újabb rendkívüli ülésre
került sor.
A 131/2010 (V. 20) Kt számú határo-
zattal, tekintettel arra, hogy a Feny-
ves-alsói üzletsorra kiírt pályázat
eredménytelenül zárult, a képviselô
testület egy hetes határidôvel ismé-
telten kiírta módosított bérleti díjért
az üzlet bérleti lehetôségét – május
27-i benyújtási határidôvel.
A május 28-i rendkívüli ülésen
133/2010 (V. 28) Kt számú határoza-
tával a képviselô-testület a Fenyves-
alsói strandon lévô üzlethelyiség 
bérleti jogát a 2010-es esztendôre a
balatonfenyvesi székhelyû Roland
Appartman Kft.-nek adja. A 134/2010
(V. 28) Kt számú határozat szerint új
költségvetést kell bekérni a Kölcsey
utca 83. szám alatti bérlakás teljes
körû felújítására.

Lombár Gábor

Több szóbeszéd is kering a községben,
melyet jól értesültek igyekeznek kom-
mentálni, mert ôk tudják, hallották, látták.
A baj csak az, hogy ezekben a kérdések-
ben éppen azok véleménye nem fontos,
akik az információk birtokában vannak.
Falunapon újítják fel a Sétáló utcát.
Nem érzek semmi problémát a szom-
bati munkavégzéssel kapcsolatban, hi-
szen azt több határidô is sürgeti. A mun-
kát pályázatból valósítjuk meg, melynek
mint általában mindnek: van határideje.
Az elektromos szolgáltatóval kötött
szerzôdésnek is van, amit a képviselô-
testület szabott meg, figyelembe véve
az utcában mûködô vállalkozások kí-
vánságát, érdekeit. Végezetül amikor
munkaterületet adtunk át a kivitelezésre,
tudtuk, hogy szükség szerint hétvége-
ken is lehet és kell munkát végezni.
Jó hír, hogy a község által megbízott
vállalkozó határidôre, az érintett utcabé-
liek legnagyobb megelégedésére vég-
zett a munkával. Ami még hiányzik, az
kizárólag az E-on kötelezettsége.
Imre major ivóvíz ellátása. Kimondot-
tan rossz privatizáció, amikor egy lakott

településrész magánosításához járult
hozzá a kilencvenes évek elején az ab-
ban eljáró kormányzati szerv – a döntés
következményei körüli vitában keresnek
egyesek kizárólagos felelôst az önkor-
mányzatban. A tények.
Imre majort többfordulós eljárásban a
Hubertus Bt. egyszemélyes Kft.-je
(Imre-Otthon Kft.) eladta fôként a laká-
sokat bérlôknek, az infrastruktúra álla-
potát figyelembe véve nyomott áron.
A társasházi alapító okiratban a köz-
mûvek tulajdon jogát, és annak üzemel-
tetési kötelezettségét is a lakóközössé-
gekre testálták.
A társasház (Imre major) belsô ivóvíz
hálózata az elmaradt karbantartások 
következtében visszafordíthatatlanul kri-
tikus állapotba került, melynek egyenes
következménye a vízvizsgálati jegyzô-
könyv tartalma. Az ivóvizet a Hubertus
Bt. szolgáltatta. Az ivóvíz minôségi 
elôírásait is tartalmazó jogszabály(ok)
változása miatt, pontosabban annak
bórtartalma miatt, a majori víz nem
minôsíthetô ivóvíznek, csupán haszná-
lati víznek. A valóság az, hogy a víz

minôsége nem annak romlása, hanem
az elôírások változása miatt olyan ami-
lyen. Amennyiben az ivóvíz minôsége
megváltozik, és az alkalmatlanná válik 
a fogyasztásra – a szolgáltatónak bizto-
sítania kell az egészséges ivóvizet.
Foglaljuk össze: a szolgáltató (haszná-
lati vízre) a Hubertus, aki sietve kötötte
meg ezt a szerzôdést a lakóközösség-
gel, illetve az addigi lakókkal. (Ôk nem
tudtak semmit sem kezdeni ezzel a kér-
déssel, így érthetô az álláspontjuk). Min-
denki az önkormányzattól várja a meg-
oldást. Elôkészítés alatt áll az ivóvíz 
biztosítására a megállapodás, várjuk a
kötelezést az üzemeltetô részére az
ÁNTSZ-tôl. A végleges megoldás ér-
dekében megkezdôdött a Majornak a
regionális vezetékre történô csatlakozá-
sának tervezése, pályázati elôkészíté-
se, mely közel 100 millió forintos költ-
séget igényel. Közben elfogadhatatlan
stílusban követelôdznek egyesek a vizet
illetôen. Ebbôl is politikát csinálva, ami
elfogadhatatlan. Véleményem szerint
nem hangulatot kell kelteni, hanem a
mielôbbi megoldást kell megtalálni,
melyhez és kizárólag ehhez! a testület
bizonyára partner lesz.

(Lombár)

A községházáról jelentjük Marcsi emlékére
Ennyien még nem álltunk egyet-
len ravatalnál sem, mint május
tizedikén délután Illés Mária 
– Marcsi – temetésén. El sem
akartam hinni, amikor hallottam
a hírt, hogy 29 éves korában el-
sietett. Magukra hagyva mind-
azokat, akik szerették életvi-
dám, agilis, kedves, szeretetre
méltó egyéniségét.
Gyászom ôszinte, és mély, hi-
szen hasonló korú az én fiam is,
a szülôk: Marika és Pista a kor-
osztályom, és mert Fenyves is-
mét szegényebb lett egy kiváló,
tiszta, szeretetre méltó fiatallal.
De gazdagabbak azzal az aján-
dékkal, hogy ismerhettük, sze-
rethettük.
A temetés alkalmával mindnyá-
jan kevesebbek lettünk, sajá-
tunkként búcsúztunk Tôle.
Nyugodjék békességben!

Lombár Gábor

Szóbeszéd, és ami mögötte van...
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Függetlenség
napja
Megemlékezett településünk Feny-
ves önálló önkormányzattá válásá-
nak emléknapjáról. Ahogy ez már ha-
gyomány, ezen a napon adták át
azoknak a kitüntetô elismerést, akik
különösen sokat tettek településün-
kért, közösségünkért. Márton László
felvételén Pék Hajnalka veszi át az
elismerô diplomát Lombár Gábor pol-
gármestertôl.

Fotó: Márton László

Kárelhárítás 
a nyári felkészülés
közben
Jelentôs károkat okozott a települé-
sen az elmúlt idôszak viharos idôjá-
rása. Megrongálódott több önkor-
mányzati üzlet, strandon lévô épület
tetôszerkezete. A központi strandon
egy kilométer hosszban mosta el a
felkorbácsolt Balaton a sétányt. Több
szakaszon megsérült a parti védmû.
A felázott talaj és a viharos szél kö-
vetkeztében közel ötven fa – köztük
tizenhat védett fenyô – dôlt ki, meg-
rongálva házakat, kerítéseket. Ko-
moly károkat okozott a vihar a villa-
mos hálózatban is. A helyreállítást 
folyamatosan végzi a szolgáltató.

Útépítés 2010 
Balatonfenyvesen tovább folytatódott az utak felújítása, a kijelölt szakaszok május
végére el is készültek. A községben több utca újult meg, köztük az imremajori
részen három. Az eddigi sáros, gödrös utak helyén a kôszórással elkészülteken
már lehet közlekedni. A képek az útépítés elôtti illetve utáni állapotot mutatják.
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Pécsett jártak a nyolcadikosok
Május 13-án reggel 8 órakor indultunk az iskola parkolójából, s féltizenegykor már
meg is érkeztünk a Mecsek nyugati részén fekvô Abaligetre, ahol betekintést nyer-
tünk a gyönyörû cseppkôbarlang rejtelmeibe. Az abaligeti barlang, más néven Pap-
lika 1768 óta ismert. A vezetôvel látogatható része mintegy ötszáz méter. Szép
cseppkôképzôdmények láthatók itt. A barlang egyik termében padokat helyeztek el
azok számára, akik légzôszervi megbetegedésük gyógyítása céljából érkeznek ide.
Átmentünk a közeli Denevér múzeumba is, hogy megismerkedjünk ennek a repülô
„egérnek” az életével.
Kirándulásunkat Orfûn folytattuk, ahol egy nagy sétát tettünk. Már a történelem elôtti
idôkben laktak a területen, jelenlétüket a környéken megtalált használati eszközök
igazolják. Erdôlakó, kóborló, vadászó, gyûjtögetô életmódot folytattak. A falu legfôbb
vonzereje a hatvanas, illetve hetvenes évek során megépített három mesterséges
tó, név szerint az Orfûi, a Pécsi, illetve a Herman Ottó tó. Ellátogattunk az orfûi tó
mögött található Malommúzeumba, és elsétáltunk a tanösvényen a Vízfô Forrásig.
Megnéztük a Kemencés Udvar és Tájházat, mely kivételes néprajzi gyûjteménnyel
rendelkezik. A madárijesztô kiállítás különösen érdekes volt.
Két óra körül megérkeztünk Európa Kulturális Fôvárosába, Pécsre. Elôször a szál-
lásunkra mentünk, ami a Széchenyi-téren volt a Nagy Lajos Gimnázium kollégiumá-
ban. Lepakoltuk a holminkat, majd vacsoráig felfedeztük a környéket. A tér északi
részén állt a Dzsámi, az ország egyetlen épen maradt török temploma, amit belül-
rôl meg is tekintettünk. Sétánk folyamán megnéztük a bazilikát, a székesegyházat,
a város alatt lévô ôsi temetkezési helyet, egy különleges képkiállítást és – ami min-
denkinek elnyerte a tetszését – a szerelmeseket szimbolizáló lakatokat.
Vacsora után szabadprogrammal töltöttük az idôt. Villanyoltásig sokat beszélgettünk,
és megismerkedtünk az ottani diákokkal, akik nagyon barátságosak voltak. Lassan 
tízet ütött az óra, ezért mindenki visszament a szobájába. Néhány perc múlva a villa-
nyokat is lekapcsolták, ennek ellenére sokáig ébren maradtunk.
Másnap reggel a bôséges reggeli után egy zarándokhelyre, Máriagyûdre mentünk
el, itt megnéztük a kálváriát és a templomot. Ezen a napon még Siklóson is jártunk,
ahol fagyiztunk egyet. Utolsó állomásunk Szigetvár volt, itt a várat és a múzeumot
néztünk meg.
De – mint egyszer mindennek – ennek is eljött a vége. Élményekkel és emlékekkel
gazdagodva tértünk haza.

Balog Dorina, Kruppai Sára, Babaics Nóra 
8. osztályos tanulók

Véget ér 
a 2009/10-es tanév

Utolsó tanítási nap:
2010. június 14.

Tanévzáró, ballagás:
2010. június 19. 8 óra

Litteratum
A Litteratum német nyelvi verseny
megyei fordulóján Both Jackeline,
Nagy Ivett és Varga Bence sikere-
sen szerepelt. 2010. május 17-én
Budapesten az országos fordulón
Both Jackeline 3. helyezést ért el.
Gratulálunk eredményes munká-
jukhoz! 

Lôkkösné Millich Mária

Elsô alkalommal hirdette és rendezte meg – hagyo-
mányteremtô céllal – a Lengyeltóti Városi Önkor-
mányzat valamint a város Mûvelôdési Háza és
Könyvtára ezt a kulturális programot a környékbeli
óvodák számára. 12 gyermekintézmény képviselte
magát a fesztiválon, köztük a fenyvesi óvoda is.
Nagycsoportosaink (közöttük két középsôssel)
Gyermeklakodalmas címû mûsorukkal örvendez-
tették meg a szép számmal megjelent közönséget.
A népviseletbe öltözött kisfiúk és kislányok elôadása
a szakértô zsûri elismerését is kiváltotta. Lampertné
Zákonyi Judit közoktatási szakértô, aki az óvodape-
dagógia országos hírû szaktekintélye, vastapsra
szólította fel a nagyérdemût, a fenyvesi gyermekek
produkciója láttán! 
A fellépô gyermekek: Bogdán Roland, Botos Ádám,
Iváncsics Ivett, Kapitány  Kira, Kôvári Adrián, Loren-
csics Ferenc, Németh Vivien, Novák Zsanett, Papp
Vivien, Sólyom Diána, Szirmay Szabolcs és Vágner
Benedek voltak. Az ismeretlen környezet és a nagy
számú közönség sem bátortalanította el ôket, maga-
biztosan és határozottan adták elô kis mûsorukat,
mely a két óvónéni: Garzóné Kozma Andrea és
Szekeresné Takács Éva felkészítô munkáját dicséri.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk és gratulálunk nekik!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Óvodások 
Tavaszköszöntô Fesztiválja
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FELHÍVÁS 
SZÁLLÁS-KIADÓKNAK!
Elkészült a balatonfenyvesi szállás-
helyeket bemutató oldal. A szállás-
adók hirdetése (név, elérhetôségek,
férôhely + 1 db fénykép,) 3000 Ft/év
díjért elhelyezhetô a balatonfenyvesi
szállásadók honlapján. Regisztrálni
csak annak lehetséges, aki a szállás-
hely üzemeltetési engedéllyel ren-
delkezôk nyilvántartásában szerepel.
A részletes ismertetô megtekinthetô
a www.balatonfenyves.hu szálláshe-
lyek oldalon és itt van lehetôség a
regisztrációra is.

Tisztelt kutyatulajdonosok!
Nyilvántartásom szerint ebben az év-
ben kevesebb kutyát hoztak veszettség
elleni oltásra a meghirdetett idôpont-
ban, mint az elôzô években. Ez az oltás
változatlanul kötelezô és elmaradása
hatósági intézkedést von maga után.
Kérem, hogy aki elmaradt az oltással,
keresse fel kutyájával rendelômet, ahol
a szükséges és kötelezô védôoltást és
bélféreg elleni kezelést elvégzem.
Rendelési idô: naponta 13-tól 15 óráig.
Az oltás beadása a lakóhelyén is lehet-
séges, egyeztetett idôpontban.
Kérem hívjon a 20/961-3224, vagy az
560-074 telefonon.

Dr. Szilvássy Györk
állatorvos

2010 Nosztalgia Nap
A tavalyi sikerre való tekintettel 2010. jú-
nius 27-én ismét megrendezzük László
napi nosztalgia napunkat Balatonfeny-
vesen a Játékbárban. Egy korsó Arany
Ászok 3 forint 50 fillér, egy nagyfröccs 
1 forint 70 fillér, egy kisfröccs 1 forint 
20 fillér. Egy tételben csak 1 pohár ital
vásárolható, azonnal fizetendô, az árnak
megfelelô címletekben, aprót visszaad-
ni nem áll módunkban. Borravalót nem
fogadunk el. Stílusosan az 50-es, 60-as
és 70-es évek zenéi szólnak ezen a 
napon akár kívánság szerint is. Régi
pénzgyûjtésre fel!
Mindenkit szeretettel várunk!
Az akciónkat támogatja a Dreher Sör-
gyárak Rt. És a Beszedics Borászat.

A könyvtár 
nyári nyitva tartása

Hétfô: 10–12 és 13–16
Kedd: 12–18
Szerda: 10–12 és 13–16
Csütörtök: 12–18
Péntek: 10–12 és 13–16

Számítógép használata: 150 Ft/30 perc
Nyomtatás: fekete-fehér: 40 Ft/oldal

Öt csodálatos nap…
Német táborunk április 17-én kezdôdött, egy régóta várt vasárnapon. Kora reggel indul-
tunk útnak: bizony elég hosszú volt, de megérte!  Olyan helyeket csodálhattunk meg
ezen a héten, hogy bármely turista szívesen cserélt volna velünk. A Boden-tónál laktunk
az Oberreute nevû kisváros közelében. A szállásunk éttermébôl és a szobáink erkélyé-
rôl hihetetlen panoráma tárult a szemünk elé: hósapkás hegyek mindenütt! 
Az elsô nap Bregenzbe látogattunk el, megismerkedtünk a belvárossal és egy különle-
ges felvonóval felvittek minket a város fölé emelkedô hegyre. Mintha a világ tetején let-
tünk volna! A hegytetôn egy aprócska játszótér, egy pár ajándékbolt és egy icipici
vadaspark fogadott bennünket. Majd a program végén elmentük Lindauba, melynek 
történelmi óvárosa egy 68 hektáros part menti szigeten fekszik, ami a Vatikán területé-
nek másfélszerese, egy gát és egy híd köti össze a szárazfölddel.
Igazán kellemes hely, amely a tolvajok tornyán, a Lindavia-kúton, a város jelképének
számító kikötôn túl egy figyelemre méltó patináns önkormányzati épületet rejt magában
(egészen pontosan a fôutcán). Itt aztán kaptunk egy kis szabadprogramot, hogy min-
dent tüzetesebben megnézhessünk.

Másnap Svájcba mentünk a Schaffhausenben lévô vízeséshez, amely az ország egyik
legnagyobb látványossága. Elképesztô, hogy milyen ereje van ennek a vízzuhatagnak!
Egy kisebb hajóval vittek minket közvetlenül mellé, egy sziklához, amelynek a tetejére
kellett felmásznunk. És, hát nem kis feladat megmaradni a csúszós lépcsôkön. Olyan
érzés, mintha a szikla szét akarna esni alattunk! Nagyon izgalmas volt! Ezután
Konstanzba mentünk, sétáltunk a városban és megnéztük a környéket.
A harmadik napon Lichtensteinbe utaztunk, ahol a fôvárossal Vaduzzal ismerkedtünk
meg. Itt is gigantikus hegyek vették körül a fôvárost.
Számomra a legnagyobb élményt a negyedik nap jelentette. A Neuschwanstein kastély-
ba mentünk, amit II. Lajos 1869–1886 között építtetett, akit a legenda szerint a saját 
népe tartóztatott le, és zárt börtönbe. Csodálatos a környéke is, s az épület, mint egy
mesevár! Az Alpsee felett emelkedik, a Pöllat-szakadék magányos szikláján, büszke,
kecses, helyes tornyaival igazi kôbôl épült álom. Állítólag errôl az épületrôl mintázták a
disneylandi Hamupipôke palotát. A belsejében sajnos nem fényképezhettünk, de sze-
rencsére találtunk olyan prospektust, amiben volt kép azokról a helyekrôl, amiket mi is
megnézhettünk. Ezután egy olyan hídra mentünk fel, amelyrôl az egész várat be lehe-
tett látni. Majd néhányan lementünk a kastély alatti szakadékba és megkerültük a he-
gyet. Csodás volt! Itt egy egész kis vízesésrendszert találtunk!
Az utolsó nap egy természetvédelmi parkban jártunk Salemben. Ôzek, szarvasok, gólyák
és majmok élnek itt. Aznap este tartottuk a búcsúestet, ahol mindenki megmutathatta,
amit tud. Volt, aki bûvésztrükkökkel, volt, aki vicces színjátékkal szórakoztatta a közönsé-
get. Ezután egy nagy közös éneklés következett, majd indultunk a szobáinkba pakolni.
Másnap korán keltünk, és reggeli után már indultunk is haza. Este nyolc elôtt értünk a
fenyvesi iskola parkolójába, ahol már tárt karokkal vártak minket! Nagyon jó érzés volt
újra látni a családot, bár tény, hogy soha nem fogom elfelejteni ezt a hetet!

Kruppai Sára 
8. osztályos tanuló
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Zsúfolásig megtöltötték a Szent Er-
zsébet Plébániatemplomot május
24-én a bérmálandók szülei, barátaik
és természetesen a rokonság. A ra-
gyogó napsütésben délután négy óra-
kor kezdôdô szentmisére Varga László
püspöki irodaigazgató, kancellár láto-
gatott el hozzánk, hogy fiatal híveim-
nek kiszolgáltassa a felnôtt keresz-
ténység szentségét, a Szentlélek Isten
ajándékait lehívja a Mindenhatótól.
El sem tudtuk hinni, hogy egy héttel
ezelôtt milyen zord idô uralta a Bala-
ton térségét, és most az isteni aján-
dék mellé megkaptuk ezt a szépsé-
ges napos délutánt a családias, ben-
sôséges hangulatot 7. és 8. osztályos
fiataljaink – Árkosi Adrián, Babaics
Nóra, Balogh Dorina, Barnaki Barna-
bás, Bíró Anikó, Czanka Dóra, Gócza
Anna, Horváth Szófia, Horváth Már-
ton, Kalányos András, Kruppai  Sára,
Ludvig Kristóf, Nemes Alex, Rógán
Kristóf, Stamler Júlia, vendégként:
Hajagos István, Hajagos Miklós és
Kulcsár István András – bérmálására
Pünkösd hétfôn.
Nyári miserend: a Szent Erzsébet
Plébániatemplomban vasárnapon-
ként reggel 8 és 10.30 órakor, Mária-
templomunkban vasárnap 9 órakor,

alsóbélatelepi kápolnánkban szomba-
tonként este 6 órakor lesz szentmise.
Tisztelettel jelzem az ôszi iskolakez-
déssel kapcsolatban, hogy a vallás-

oktatásra jelentkezô gyermekek szü-
leinek kell kérni a plébánostól szemé-
lyesen szeptember hónap folyamán 
a hittanoktatást.

A bérmálkozók kirándulása Balaton-
berénybe (közös ebéd, nevezetessé-
gek megtekintése),  június 7-én hétfôn
lesz. Fél kettôkor indulunk az iskolától.
Érdeklôdni lehet, felíratkozni a plébá-
nosnál, telefonon is 30/339-8787.

Ify Géza

Az Ezüst Fenyô Nyugdíjas Egyesület
néhány tagja 15-én kiránduláson vett
részt a fôvárosban. Elsô utunk a Várba
vezetett, ahol megnéztük a Halász-
bástyát, ismét megtekintettük a még
mindig gyönyörû Budapestet, a pano-
ráma csodálatos, elbûvölte az ide lá-
togató több száz japán, kínai, koreai
turistát is.Természetes volt a Mátyás-
templom mûvészien szép építési re-
mekét kintrôl és belülrôl megcsodál-
ni, amirôl az volt a véleményünk,
hogy akárhányszor látjuk, mindig
szebbnek és szebbnek találjuk. Itt na-
gyon-nagyon jó volt magyarnak – itt-
hon lenni! 
Kora délután került sor az Országház
meglátogatására, amelyhez hasonló
élmény nagyon kevés akad. A hatal-
mas és csodálatos építészeti remek-

mû megtekintésére egy rövid órát
kaptunk, de ez is bôven elég volt ah-
hoz, hogy az egyik ámulatból a má-
sikba essünk! Elképesztôen szép
megoldások, csodálatos kivitelezésû
remekmûvek kápráztattak el ben-
nünket. Példamutatása a szellemi és 
iparos munka tökéletes, harmonikus
összehangolásának. (Egy doktor sem
volt közöttük!)
A csaknem ötven méter hosszú lép-
csôsor után következett a kupola-
csarnok, ami még fokozta a látványt,
kifejezetten megható volt. Itt találkoz-
tunk Szent István elsô királyunk koro-
nájával és a koronázási ékszerekkel
is. Elmondták a korona kalandos tör-
ténetét, vándorlását és a hazatérését
az 1970-es években Amerikából. Ha
egy kicsit belegondolunk a történet-

be, lehet, hogy a Mindenható rendez-
te így, hiszen elment a Korona ha-
zánk fiai után, talán tudatosítani velük
hovatartozásukat, és ahogy a Korona
hazatért, talán úgy várjuk az ilyen-
olyan okból elmenni kényszerült test-
véreinket is haza a Kárpát-medencé-
be, hogy itt a legméltóbb helyen újból
tisztelegjenek a magyarság jelképe
elôtt, merítsenek példát hazaszere-
tetbôl, emberségbôl.
Az éltünk során már  sok ezer kilomé-
tert megtett lábainknak ez bôven elég
volt ahhoz, hogy elmondhassuk az
eltelt napról: fárasztó volt, de ha ösz-
szevetjük, hogy miért és mitôl fárad-
tunk el, a véleményünk az volt hogy
talán sosem volt ilyen fáradtságunk,
mint ami ennyire megérte volna, és
ilyen maradandó élményeket ôrizne.
Bízunk benne, hogy honfitársaink is
mindezt el tudnák mondani elôbb-
utóbb e látványról.

Máté Jenô

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Kirándulás a fôvárosba 
Egy nap Budapesten
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Elsô tavaszi 
sikereink!
Ez a tavasz is sikeres volt az alsó
tagozatosaink számára. Péter Márk
2. osztályos tanuló két mesemondó
versenyen is képviselte iskolánkat.
A fonyódi népmesemondók között
különdíjban részesült március 8-án,
négy nap múlva pedig Balatonbog-
lárról a második helyezést hozta el.
Tanítványaink szépen szerepeltek
a matematika tantárgyból rendezett
versenyen Balatonkeresztúron. Di-
cséretet érdemelnek a 3. osztályból
Ôsz Tímea Kincsô és Fehér Bálint,
továbbá a 4. osztályból Harmath
Klaudia és Kiss József Krisztián.
Eddigi eredményeinket még tovább
gazdagították a 2010. április 23-án
elért helyezések. Marcaliban több
kategóriában küzdöttek gyermekeink:

Mészáros Levente
1. o. Verses mesemondó 

Rózsahegyi Nikolett
2. o. Verses mesemondó 6. hely

Stadler Tünde
2. o. Tollforgató 1. hely

Ôsz Tímea Kincsô,
Fehér Bálint, 

3. o. Szövegértés 5. hely
Percze Patrik
Dömötör Rebeka,
Harmath Klaudia,

4.o. Szövegértés 3. hely
Pucskó Rozi Zselyke

Szívbôl gratulálunk!

Nagyné Keszte Jolán
Szalai Krisztina

Futottak, próbáztak

Március 22-én megkezdôdött az atlétikai versenyidôszak. Az elsô versenyen a
mezei futók mérték össze erejüket. A hideg, szeles idôjárás nem kedvezett 
a több száz Marcaliban megjelent gyereknek. Négy korcsoportban hirdettek
eredményt, külön a fiú és a lány csapatok között. A fenyvesi diákok kitûnô ered-
ményeket értek el, a lányok 2. és 3. helyet (Hackl Dorina, Lelkó Anna, Sziva
Barbara, Tokaji Kitti, Sziva Klaudia, Stamler Júlia, Pintér Bianka, Balog Dorina,
Babaics Nóra) szereztek, a fiúk 3. helyen végeztek (Bozsó Erik, Fenyár Ro-
land, Rógán Kristóf, Nemes Alex, Somogyi Ádám). A legkisebbeket Kruppai 
Lili képviselte. Májusban folytattuk a versenyeket a többpróba bajnoksággal.
A négypróbázó 5.–6. osztályosok közül a lányok 6., a fiúk 2. helyen végeztek.
(Tokaji Kitti, Czobor Lúcia, Lelkó Anna, Pintér Csenge, Sziva Barbara, Hackl
Dorina, Máté Róbert, Bulyáki István, Barnaki Barnabás, Fenyár János, László
Szilveszter, Rógán Martin). Egyéniben kiemelkedô eredményt ért el Barnaki
Barnabás, második helyezettként tovább jutott a kaposvári megyei versenyre.
Az ötpróba csapatversenyen, a nyolcadik osztályosok távolléte miatt a hetedi-
kes fiúk indultak, és az 5. helyen szerezték meg. (Bozsó Erik, Rógán Kristóf,
Varga Bence, Fenyár Roland, Kalányos András, Pári Tamás.)

Gyermeknap 
az iskolában 
Évek óta a gyermeknapon az egész
iskola izgalmas sorversenyeken vesz
részt. Idén mi 8. osztályosok dönthet-
tük el, hogy milyen izgalmas fejtörô,
és ügyességi versenyeken vegyenek
részt a csapatok.
Az elôzô évekhez hasonlóan, az idén is
ötletesebbnél ötletesebb nevek és csa-
patkiáltások születtek. A vezetôk ügye-
sen fegyelmezték a csapatukat, és 
a feladatokat is sikeresen teljesítették.
A nagyon ügyeseknek pluszpontokat is
adtunk. Az elsô három helyezett csoko-
ládé jutalomban részesült, és termé-
szetesen rólunk sem feledkeztek meg:
a fárasztó vetélkedôk után a konyhán
hideg üdítô, és pizza várt minket.

Stamler Júlia
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Júliusi számunk lapzártája

június 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: június 20. Helyezze el az alábbi 
szavakat, betûcsoportokat 7 kivételével az ábrában. Egy szót könnyítésül beír-
tunk. A helyes megfejtôk között BéPé Bt. ajándékát sorsoljuk ki. Májusi rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: Amíg szeretünk utazni, addig élünk igazán. A Taka-
rékszövetkezet ajándékát nyerte: Banitz Józsefné, Rákóczi u. 59.

Kétbetûsök: DE, DO, EC, EZ, KI,
LA, MA, MI, OD, PI, RÁ, RÓ, ÛP, 
VA, ES

Hárombetûsök: ACE, AIC, ARA,
ANO, ARO, ÁVE, EME, ERI, FAL,
GOS, KEA, KEN, KOL, LEV, LIS,
MÁL, NEM, ODA, ÔSI, PÉK, RÁD,
ROL, SEM

Négybetûsök: ADOS, ARMA, ÁKOS,
AMIG, AMOR, CATO, COMO, EPER,
ÉGET, KINA, LALO, LÉNA, MODI

Ötbetûsök: ABODI, AMATI, ATALA,
BAZÁR, CÁPÁK, EDAMI, ELÔLE,
ÉLHAL, FOGÁS, JAVÍT, IDEGI, LA-
GOS, LODEN, NAPOS, SENKI

Hatbetûsök: ALAKIT, ALUMEN,
ARABOK, ÁTUTAL, EMELET, FI-
GYEL, NERUDA, REKEDT, TRIPOD

Hétbetûsök: ADAGOLÓ, ADOGATÓ,
ELAKADT, EGERÉSZ, HIBÁZOL,
JÉGECET, KALÓCSA, MAGÁVAL,
PASALIK, RAGOZÁS, RAKODÁS,
VARIÓLA

Nyolcbetûsök: ADAKOZIK, ERÔLE-
VES, KANOPUSZ, REPÜLÔSÓ

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

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

– Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
a Magyar Telekom befejezte a hálózat
bôvítését. Ezzel lehetôség nyílt Fenyves
Bélatelep felôli részén is a hálózat bô-
vítésére 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–pénte-
kig 6.30–13.00 és 15.00–17.00, szom-
baton 6.30–12.00 között.

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

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

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat min-
den tárgyból. Németet középfokig, an-
golt alapfokig, széleskörû számítógé-
pes ismereteket (Word, Excel, Outlook,
Internet, Photoshop) felnôtteknek, diá-
koknak egyaránt. Radák Kata 70/411-
2948; radakkatalin@gmail.com 

– Ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, új te-
tôszerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-
zást. Vállalom továbbá teraszok, kerti
pihenôk, kocsibeállók elkészítését. El-
érhetôségem: 8646 Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2. 30/387-6573

– Tanítványokat vállalok – alsósokat, fel-
sôsöket (fôleg matematika, kémia, fizi-
ka) szakiskolásokat, gimnazistákat 1.,
2. évf. (matematika, kémia) a nyárra is.
Érdeklôdni: 85/361-739 18–19 óra kö-
zött, Gálicz Etelka

– Ház kiadó Balatonfenyvesen a lakóte-
lepen. Tel.: 30/636-9711

– Esti Resti. Minden este. Nyitva hétfô–
csüt. 16–23-ig. Péntek–szombat–vasár-
nap 06–23-ig. Ital akció minden pénteken!

– A Fenyves Tours Kft. kiadó nyaralóhá-
zakat keres a nyári szezonokra! Érd.
Fenyves Tours Kft., 8646 Balaton-
fenyves, Vörösmarty u. 2., Tel.: 85/554-
104, 70/593-6009

– F8 kéményes gázkonvektor, Zanussi
ZC500G típusú gáztûzhely, AL-KO
TE550VA típusú kézi fûnyíró eladó.
Tel.: 70/655-4943, 85/705-548

– Matematika korrepetálást és angol
nyelvoktatást a nyári szünidôben válla-
lok. Érdeklôdni a 70/779-1574-es tele-
fonszámon.

– Eladó 10 db kerti fa garnitúra, fagyasz-
tóláda, 2×8 l fritôz, mosogatótálcák,
csapokkal, kézimosók, ingyen elvihetô:
350 l italhûtô, betonit lapok, keresünk:
olcsó ágyat, szekrényt, ülôgarnitúrát,
szônyeget. Tel.: 20/543-9221

APRÓ
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