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FENYVES A LEGFONTOSABB!
Ez lehet az elkövetkezendô idôszaknak az alapgondo-
lata, amelyet Balatonfenyves régi-új polgármestereként
fogalmaztam meg az október 15-én tartott ünnepi ala-
kuló ülésen.
A Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette az októ-
ber 3-i önkormányzati választás eredményét, átadta 
a megbízó leveleket. Az ülést Kalmár Lajos képviselô
korelnök vezette a polgármester eskütételéig, melyet
Nagytiszteletû Szabó Lajos nyugalmazott református
esperes elôtt tett le. Ilyenkor kötelezôen kell foglalkozni
az eskütételek mellet a polgármester által elôterjesztett
ciklusprogrammal is, mely nem azonos a kötelezôen
megalkotandó gazdasági programmal. Ebben a meg-
osztottság káros hatásáról, az összefogás fontosságá-
ról, valamint a választási kampány hangulatáról, annak
személyes hangvételérôl is szó esett.
Balatonfenyves a jövô esztendôben több olyan évfordu-
lót is ünnepel, melyek egyenként is figyelemre méltóak.
Száztizenöt esztendôt számláló történelmünk hosszú
korszakából az elmúlt húszat élhettük önállóan, ebbôl
másfél évtizedet lélekemelô testvéri együttlétben Erdély
legszebb, belsô Székelyföld szívében lévô Zetelaka
nagyközség Zeteváralja településrészével. A lengyel
kapcsolatunk is öt esztendôs lesz, mely a kölcsönös
tiszteleten, és az ôszinte szereteten nyugszik.
Meg kell jegyeznünk, hogy a múlt ismerete nélkül nem
lehet jelent élni, és jövôt építeni. A kiváló elôdök adnak
iránymutatást, amikor elbizonytalanodunk, az ô tiszta,
feltétel nélküli szeretetük volt a példánk, amikor ki mer-
tük mondani: Fenyves a legfontosabb! …
Nagyon magasak az elvárások Balatonfenyvesen, de
ezt is magunknak köszönhetjük, hiszen annak alapja 
az elmúlt majd két évtized tisztességes, következetes
munka, a teljes infrastruktúra kiépítettsége, intézmé-
nyeink magas színvonalú mûködtetése, közben hagyo-
mányok teremtése, mely sokat segített abban, hogy
büszkék legyünk arra, hogy fenyvesiek vagyunk, 
hogy érezzük fenyvesinek lenni szívet, lelket melengetô
érzés.
Csak jobban szabad, és kell dolgoznunk, melynek alap-
ja az a számos kérdôív, amelyet visszajuttattak, vála-
szolva a kérdésekre, sok ötletet adva a programhoz,
mely így igazán a Mi Programunk lehet.
Néhány elemét – a teljesség igénye nélkül – vegyük itt
is számba, mint a talán legfontosabbakat.
Mindent el kell követnünk, hogy nevelési és oktatási in-
tézményeink továbbra is önállóan, magas színvonalon
végezhessék felelôsségteljes munkájukat. Támogatni
kell lehetôségeinkhez képest a településért  munkálko-
dókat civil szervezeteket. Meg kell szilárdítani közbiz-

tonságunkat, mely a közérzetünket is pozitívan befolyá-
solhatja (az önkormányzat közremûködik a helyi pol-
gárôrség életre hívásában).
Mindezek közben fokozott figyelmet kell fordítanunk ifjú-
ságunkra és a szépkorúakra, valamint a várható és
sûrûsödô szociális problémák kezelésére.
Feladatunk utak, járdák felújítása, építése, új turisztikai
attrakciók bevezetése (ezek sikerességet ígérô új esé-
lye, hogy megalakult településünkön a Turisztikai Egye-
sület). Strandjaink felújítása is a közeli jövô feladata,
melyet a tavasszal meg kell kezdenünk az elnyert vala-
mivel több, mint negyven millió forint felhasználásával.
Felül kell vizsgálnunk a HÉSZ-t (Helyi Építési Szabály-
zatot), aktualizálásával a település számára is kedvezô
beruházások valósulhatnak meg. Fontos tennivalónk a
település csapadékvíz elvezetésének a közelmúlt ta-
pasztalatain alapuló felújítása, Imre-major infrastruktú-
rájának kiépítése. Intézményeinknél sort kell keríteni a
fûtés és világítás korszerûsítésére.
Mindezek közben ápoltabb, és virágosabb közterületek-
kel, nívós programokkal, rendezvényekkel kell az ide-
genforgalom piacán talpon maradnunk, egyben keresni
a rendelkezésünkre álló fejlesztési lehetôségek kihasz-
nálásának hatékony módját.
Erôsíteni kell gyermekeink, polgáraink nemzettudatát,
melynek legegyszerûbb módja a testvértelepülési kap-
csolat lehetôségeinek további szélesítése, gyermekeink
csereutaztatása, mely négy éve rendszeresen uniós
pályázatokból folyik, melybe bevontuk a lengyel part-
nertelepüléseket is.
Mindezt egyedül, illetve a képviselô-testülettel képtele-
nek leszünk megvalósítani, ehhez kellenek Önök mind-
nyájan, kérem, hogy továbbra is álljanak mellettünk, és
akkor a siker nem maradhat el, mely mindnyájunk érde-
ke, hisz nekünk Balatonfenyves kell, hogy a legfonto-
sabb legyen, és csak utána következhet a Balaton, 
a megye, és az ország, mert itt élünk, itt dolgozunk, 
és mert FENYVES A LEGFONTOSABB…!
„Kitûnôvé egy szerencsés perc által is válhatunk, de
hasznos emberré a fáradságos évek tesznek” (Kemény
Zsigmond). Mit is kívánhatnék mindnyájunknak, kérdez-
tem gondolatban, amikor a fentieket a számítógépbe 
fogalmaztam. Azt hiszem református emberként a mi
köszöntésünket, azzal, hogy az elkövetkezendô idôben
halljuk meg a fenyvesiek hangját, problémáikat, megol-
dásukra biztosítsunk pénzt, tegyük ezt egészséggel, és
mély hittel. Áldás! Békesség!
Áldást a munkánkra, békességet az együtt munkálko-
dásban.

Lombár Gábor
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Szeptember 15-én tartotta Balaton-
fenyves Képviselô Testülete Ünnepi
alakuló ülését a Hubertus Hof konfe-
rencia termében. A Helyi Választási
Bizottság elnöke, Tábor Tamás tájé-
koztatást adott a választás ered-
ményérôl, elôolvasta a képviselôk 
eskü szövegét,  kiosztotta a megbí-
zóleveleket.
Tájékoztatójában elmondta, hogy a
választás esemény nélkül zajlott, 
a szavazatok újraszámlálására be-
nyújtott, négy képviselô által jegyzett
kérelmet a Területi Választási Bizott-
ság elutasította, azt a kérelmezôk
nem fellebbezték meg.
Az ünnepi ülés alkalmával döntés
született a polgármester illetmé-
nyérôl, és költségátalányáról, illetve
módosította a testület (alkotmány, és
törvénymódosítás alapján) a Szer-
vezeti, és Mûködési Szabályzatot 
(9 képviselô helyett 6, három bizott-
ság helyett kettô). Sor került a polgár-
mester ciklusprogramjának ismerte-
tése. Módosította az új testület a köz-
ség költségvetési rendeletét (a be-
nyújtott strandrekonstrukciós pályá-
zat miatt). 200 ezer forint támogatást
nyújtottak a vörös iszap katasztrófa
kolontári károsultjainak.
A november negyedikei testületi ülé-
sen a közgyûlés meghallgatta a pol-
gármester jelentését az elmúlt ülés
óta eltelt idôszak történéseirôl. Ezt
azzal fogadta el a testület, hogy a
strand átereszeit haladéktalanul ki
kell tisztítani.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mesternek az átruházott hatáskörben
hozott döntéseit, egy képviselô ré-
szérôl felvetôdött annak igénye, hogy
a segélyezettek személyét, és a szá-
mukra nyújtott összegeket is megis-
merje, melyre van mód az érintett
szakbizottság zárt ülésén (augusz-
tus 31–szeptember 30 között ilyen
módon 5 segély lett megállapítva – 
2 átmeneti, 2 temetési, és 1 szülési).
Megbízta a testület a jegyzôt, hogy a
Szervezeti, és Mûködési Szabályzat
felülvizsgálatát 6 hónapon belül ter-
jessze elô, mely törvényi kötelezett-
ség is. Megbízta a polgármestert,
hogy 2011. március 15-ig készítse el
az önkormányzat gazdasági prog-
ramját).
Vélemények ütköztetését követôen
módosították a képviselôk a Szerve-
zeti, és Mûködési Szabályzatnak a
képviselôi tiszteletdíjakra vonatkozó
részét. Határozat született arról is,

hogy a Fonyódi kistérség Társulási
Tanácsában az elkövetkezendô idô-
szakban a polgármestert Somogyi
István képviselô helyettesíti a testület
felhatalmazása alapján.
A területfejlesztési ügyekben a he-
lyettesítést csak polgármester lát-
hatja el, mely feladattal a testület
Hidvégi Józsefet, Fonyód polgármes-
terét bízta meg.
Módosította a testület a megyei köz-
gyûlés elnökének ajánlására a me-
gye Tûzvédelmi, és Adótanácsadói
Társulással kötött megállapodást,
melybôl esetünkben kikerül az adóta-
nácsadói szolgáltatás, mivel azt ed-
dig sem, és ezután sem kívánjuk
igénybe venni.
Megkötötte a testület a DRV Zrt.-vel
az üzemeltetési szerzôdést, egyben
határozott arról is, hogy a következô
esztendôben a közszolgáltatási be-
számolók között szerepeljen a Vízmû
tájékoztatója is, valamint hogy egyez-
tetni szükséges a cég hálózati hibaja-
vításainak helyreállításáról.
Elfogadta a testület a 2011 évi belsô
ellenôrzési ütemtervet az Óvoda, az
Iskola, és a Polgármesteri Hivatal
belsô ellenôrzésérôl.
A jelzôrendszeres házi segítségnyúj-
tás fejlesztési pályázatában Balaton-
fenyves részt kíván venni, ehhez a
pályázathoz önerôt biztosítani nem
kell. Lakáscélú kölcsönt biztosított a
testület egy háromgyerekes család-
nak 300 ezer forint összegben.
A napirend tárgyalása során fel-
vetôdött a nyújtott támogatások
visszaellenôrzésének fontossága,
valamint annak a lehetôsége, hogy
ezen támogatást egy rendelet módo-
sítással tegyék alkalmassá a várha-
tóan egyre több helyen felmerülô vá-
ratlan élethelyzetek kezelésére, mely
elôkészítést a szakbizottság fogja a
jövô évi költségvetés tervezéséig el-
végezni.
A központi strand üzleteinek bérlé-
sével kapcsolatos kérelmeket a kö-
vetkezô testületi ülés elé kell terjesz-
teni, addig a kérelmek tartalmáról,
azok teljesíthetôségérôl egyeztetni
szükséges. Egy Fenyves-alsói üzlet
2010-évi bérleti díjának mérséklé-
sérôl hozott döntést a testület, mivel
azt már az üdülési idény közepén si-
került csak bérbe adni.
Elfogadták a 2010/2011 évi hóeltaka-
rítási, és síkosságmentesítési pályá-
zati kiírását, melynek benyújtási ha-
tárideje 2010. november 12.

3 803 000 Ft pótelôirányzatot szava-
zott meg a testület többsége az idei
útépítések megvalósításához. Ennek
köszönhetôen napokon belül meg-
kezdôdhet a Petôfi utca (Martos, és
Rigler közötti), a Dózsa György utcá-
nak (a Noszlopy, és Dózsa tér kö-
zötti), valamint a Somló utcának 
(Tömörkény, és Rigler közötti sza-
kasz) a kiépítése.
Tulajdonosi hozzájárulást adott a
képviselô-testület egy strandi bér-
lônek, bérleményének a szakhatósá-
gok elôírásai szerinti átalakítására.
Nem szavazta meg a testület a polgár-
mesternek az illetményén kívüli jutta-
tásainak elszámolását, annak ellené-
re, hogy azt jogszerûnek tartották.
A település belvíz problémáinak (Út-
törô utca) kezelésére nyújtott be
sürgôsségi indítványt Somogyi István
képviselô, melynek eredményeként
az árkok szintezése megkezdôdött.
Ezen adatok, valamint a rendelkezés-
re álló tervek alapján fognak a továb-
bi teendôkrôl a képviselôk dönteni.
Búza Máté képviselô sürgôsségi in-
dítványára született döntés 800 ton-
na (500 m3) aszfalt darálék vásárlá-
sáról (800 ezer forint) mely kb 2,5 km
kôszórásos út javítására lehet ele-
gendô (a terítés vastagságának függ-
vényében),  amit a tavasszal az üdü-
lési idényig kell felhasználni.
Zárt ülésen került sor a testület mel-
lett mûködô szakbizottságok elnökei-
nek, tagjainak, és külsôs (nem kép-
viselô) tagjainak megválasztására.
Az ünnepi alakuló ülésen hozott dön-
tés értelmében két bizottság fog
ezentúl mûködni

1. Pénzügyi, és Fejlesztési Bizottság
(5 fôvel)
Elnök: Kalmár Lajos
Tagok: Búza Máté

Haszon Zsolt
Somogyi István

Külsôs tag: Péter Istvánné

2. Jogi, és Szociális Bizottság 
(5 fôvel)
Elnök: Haszon Zsolt
Tagok: Gyanó Józsefné

Somogyi István
Stamler József

Külsôs tag: Tábor Tamás

Az elsô ülésen még érzôdött a vá-
lasztások, illetve a kampány, annak
hangulatának hatása, melyet remél-
hetôleg hamarosan csak és kizárólag
a településért érzett felelôsség fog
felváltani.

LG

A községházáról jelentjük

fenyv_nov.qxd  2010.11.09.  13:09  Page 2



2010. NOVEMBER KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

3

Emlékeztünk
Október 23-án az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc emlé-
ke elôtt tisztelgett Balatonfeny-
ves. A községháza nagytermé-
ben rendezett ünnepi megemlé-
kezésen Lombár Gábor polgár-
mester idézte fel az 54 évvel
ezelôtti eseményeket, beszélt
azok üzenetérôl. A Fekete Ist-
ván Általános Iskola irodalmi
összeállítását követôen fáklyák-
kal vonult az ünneplô tömeg a
kisvasút épületéhez, melyben
1956. október 31-én megalakult
a balatonfenyvesi forradalmi
munkástanács. Az ünnepség
zárásaként az épület falán
2006-ben felavatott emléktáblá-
nál a település intézményei, civil
szervezetei helyezték el az em-
lékezés koszorúit.

Elkészült 
a faragott
kapu
A nyáron megrendezett bala-
tonfenyvesi nemzetközi fafara-
gó táborban készítették a so-
mogyi motívumokkal faragott
kaput a temetôhöz, melynek a
napokban fejezôdött be a fes-
tése. Tapolcai Sándor balaton-
fenyvesi népi iparmûvész irá-
nyításával hat fafaragó – Fehér
József, Garay Imre, Kovács 
János, Csináth Lajos, Molnár
János és Molnár József – dol-
gozott a kapu elkészítésén,
melyek vasalatát Kovács Zol-
tán balatonfenyvesi vállalkozó
készítette.

Fotó: Márton László

Fotó: Márton László
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Végre sikerült!
Hatodik alkalommal rendezték a nyugdíjasok országos sakk egyéni- és csa-
patbajnokságot szeptember 23-án Budapesten a Magyar Sakkszövetség szék-
házában.
A balatonfenyvesi csapat eddig négy második, egy harmadik helyezést ért el
csapatbajnokságok során.
Az idén végre sikerült megnyerni a tornát és az érte díjazásként járó érmeket
és kupát is.
Ebben az évben a versenyen való részvételhez jelentôs erkölcsi és anyagi 
támogatást nyújtott a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület, ezért a nevükben
indult a csapat.

Csapatverseny végeredménye:
1. Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
2. Honvéd Buda SE
3. Kabai ôszirózsák

A csapat tagjai:
– Király Tibor
– Mike János
– Rázsits Géza
– Pap Ferenc

Egyéni Bajnokság:
1. Rázsits Géza Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
2. Szapásy György Ajka
3. Mike János Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület

Gratulálunk!

A Nyugdíjasok és Idôsek Életet az Éveknek Országos Szövetsége Üdültetési
Sport – és Szabadidô Bizottság évente több versenyt rendez a sakkon kívül,
Pl. römi, teke, úszás, természetjárás, stb. Ezért felmerült az igény, hogy a 
Turisztikai Egyesületen belül, egy nyugdíjas – szabadidôs sport szakosztály
alakítása, amihez várjuk a „szépkorúak” jelentkezését. A helyi sportfoglalko-
zásokon, rendezvényeken kívül az Országos Nyugdíjas Szövetség versenyein
indulhatnánk.

Kedves
Balatonfenyvesi 
Lakosok, 
Vállalkozók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Somogy Megyei Bíróság jogerôs
végzése alapján bejegyzésre került a
Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
Ez részünkrôl azt jelenti, hogy meg-
kezdhetjük mûködésünket! Nem is
tétlenkedünk! Az Önkormányzat jó-
voltából az idei évre, az induláshoz
300 000 Ft támogatást kaptunk és
igyekszünk minden adódó pályázati
lehetôséget is kihasználni. A marke-
ting tevékenységünket elkezdtük egy
„Télen is Balatonfenyves” címû kiad-
ványunkkal, mellyel Budapesten ok-
tóber 06–09-ig tartó Ligno Novum –
Woodtech kiállításon a Hungexpon
egy támogatói felajánlás keretében
már népszerûsítjük Balatonfenyvest
a látogatók körében.
Téli programjaink között szerepel a
kedvezô idôjárás tekintetében egy
jégpálya kialakítása, melynek lehetô-
ségére építve különbözô programo-
kat szeretnénk megszervezni.
Figyelje honlapunkat, szóróanyagain-
kat! Mi hamarosan készen állunk!
Bízunk abban, hogy nemsokára Önt
is tagjaink között üdvözölhetjük!

Tóth József
elnök

A szeptember–október igencsak moz-
galmas volt. Az, hogy Somogy me-
gyében jó híre van az Egyesü-
letünknek, nagyon kétélû dolog, van
jó és rossz oldala is. Jó, hogy sok
helyre hívnak szerepelni, de ez a
rossz is, mert ennek bizony magas 
a költsége, és gátat szabnak, hogy
minden meghívásnak eleget tudjunk
tenni. Sok a próba és sok az utazás
is, de azért az elismertség nagyon
jól esik.

A nyári fellépések a strandokon sike-
resek voltak, melyekhez a vendég
klubok szereplôi is hozzájárultak.
Az Egyesület kultúrcsoportja szere-
pelt: Balatonberényben, már nem
elôször, a siker most sem maradt el.
Berzencén a táncosok polkával, és
az énekkar nótacsokorral lépett szín-
padra. Iharosberényben a „Geszte-
nye Fesztiválon” mutatkoztunk be, és
magas színvonalú vendéglátásban
részesültünk.

Kadarkuti Ki Mit Tud-on meghívásos
versenyen, Törökné Kati szólóénekkel,
a tánccsoport egy tánccal szerepelt.
Október 17-én a Világgyalogló Nap
tiszteletére Imremajorba gyalogol-
tunk, nemcsak nyugdíjasok, és ott
hangulatos szalonnasütés követke-
zett, mindenki jól érezte magát.
A régi temetô rendbetételénél 10 fô
dolgozott.
Az október 6-i és október 23-i ünne-
pélyen az egyesület képviselôi is el-
helyezték a kegyelet koszorúját

Zöld Jánosné 

Ôsz az egyesületben

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Tóth Árpád.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Digitális és Jegynyomda Kft., Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.
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Egyed Emese kiállítása

Szépkorúak 
köszöntése
Az idôsek hónapja alkalmá-
ból operett és musical esttel
köszöntötték Balatonfenyves
szépkorú lakosságát október
25-én. A település polgár-
mesterének köszöntôjét kö-
vetôen Tihanyi Tóth Csaba,
Bognár Rita és Bognár Ba-
lázs – a Tihanyi Vándorszín-
pad mûvészei – szórakoztat-
ták a megjelenteket.

A fonyódi festô – a Sirály Art
Képzômûvészeti Kör tagja – 
képeibôl nyílt kiállítás október 
27-én a községháza nagyter-
mében. A tárlat november 21-ig
látogatható, munkanapokon
9–16 óra között

Fotó: Márton László

Fotó: Márton László
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– Vállalok mindennemû bádogos munkát,
tetôfedést, tetôszigetelést (lapos tetôt
is) és tetôjavítást. Tel.: 20/212-6203.

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

– Kránitz István háztartásigép-szerelô
vállalja automata mosógépek, mosoga-
tógépek, bojlerek, takarítógépek, cent-
rifugák javítását, felújítását. Egy-két
éves automata mosó- és mosogatógé-
pek eladók, megrendelhetôk. Tel.:
30/904-4527.

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

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

– Megrendelhetôk nagy sebességû és
IPTV szolgáltatások Fenyvesen. Csep-
regi Endre, tel.: 30/283-9336, 30/613-
7864, tel./fax: 85/361-810.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat min-
den tárgyból, németet középfokig, an-
golt alapfokig, számítógépes ismerete-
ket, felnôtteknek, diákoknak egyaránt.
Radák Kata: 70/411-2948, E-mail:
radakkatalin@gmailcom

– Autógumi szerelés – javítás, nyári-téli
gumicsere. Szabadi Gumi, Vörösmarty
u. 18., tel.: 70/455-4466.

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkartono-

zást, kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balatonfenyves, Rá-
kóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Tanítványokat vállalok – alsósokat, fel-
sôsöket (fôleg matematika, kémia, fizi-
ka), szakiskolásokat, gimnazistákat 1.,
2. évf. fôleg matematika, kémia). Gálicz
Etelka, tel.: 85/361-739 18–19 óra között.

– Torta, sütemény, habkarika és beigli
rendelést felveszünk! Szeretettel várjuk
vendégeink jelentkezését az alábbi tele-
fonszámokon: 85/362-491, 30/9275-274

– Csónak eladó! Mûanyag, duplafalú,
egypár evezôs, fehér-kék színû csónak
eladó. Pereme körben gumiszegélyes,
villával, evezôvel együtt eladom. Érdek-
lôdni: 70/417-4175

– Balatonfenyvesi nyaraló teljes belsô fel-
újítására keresek generálvállalkozót.
A munkálatokat szeptemberben lehet
kezdeni. Érdeklôdni: a 30/609-9983-as
telefonszámon lehet.

– Számítógépek javítását vállalom. Or-
bán János 06-70/379-8301

– Öntöttvas üvegajtós „KAMINO” kan-
dalló, 150 légköbméter fûtésére alkal-
mas, 3 hónapig használt, füstcsövekkel
(új ár kb. 70 ezer forint) eladó. Irányár:
50 000 Ft. Tel: 20/55-99-828

– F8 kéményes gázkonvektor és AL-KO
TE550VA típusú kézi fûnyíró eladó.
Tel.: 70/655-4943

– A 2011-es szezonra kiadó, színvonalas
nyaralókat (medencés, vízparti) kere-
sünk külföldi vendégeink részére. Tel.:
30/544-71-89

– Minden 5000 forintos vásárlás után
sorsjegyet adunk ajándékra, mellyel
megnyerheti december 20-án az 5 da-
rab 10 000 forintos ajándékcsomag
egyikét vagy a 25 ezer forintos fôdíjat.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves,
Bocskai tér 1., tel.: 85-560-012.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–17,
szombaton 8–13 óra között.

– Szakmunkák A-Z-ig! Vízszerelés, kar-
bantartás, festés-mázolás, kômûves
munkák, felújítások, külsô és belsô
munkák, nyaralók téli víztelenítése.
Hívjon, mindent megoldunk! 30-409-
5803.

– Reklám- és hirdetôtáblák készítése, ar-
culattervezés. Tel.: 30-581-7184.

– Elektromos robogó eladó. Tel.: 85/460-
494.

– Kerékpárok javítását és felújítását, és
mindenféle házkörüli munkát (festés,
hidegburkolás stb.) vállalom. Balaton-
fenyves, Nimród u. 121., 30/693-1783.

– Cserépkályha – szakszerûen bontott
(0,8×08×2,0 méter méretû) – ELADÓ!
Tel.: 20/374-1729, 
e-mail: mtibi55@freemail.hu

– Tûzifa rendelhetô. Aprított-hasított akác:
17 ezer, vegyes 16 ezer Ft/köbméter.
Három köbméter felett köbméterenként
100 Ft kedvezmény! Rácz Szabolcs:
30/744-7313.

APRÓ

Magyar Állatorvosi Kamara
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Október az óvodában 
Október 4-én az állatok világnapjáról emlékeztünk meg.
A szülôk kisállatokat hoztak az oviba: akváriumi halakat,
szárazföldi teknôst, házinyulat, kutyát, papagájokat. Áldo-
zatul esett egy medencébe pottyant vízisikló és egy aprócs-
ka szarvasbogár is. Az ovisok érdeklôdve hallgatták, ho-
gyan kell ezeket az állatokat etetni, gondozni. Kézrôl-kézre
járt a bogárnézegetô, boldogan sikoltottak fel, amikor a
teknôs kidugta páncéljából a fejét, és komótosan rágcsálni
kezdte a felkínált szôlôszemeket. Élvezettel simogatták a
kisnyuszit de távolságtartón szemlélgették a vízisiklót. Bala-
tonfenyves honlapján fotókat is találhatnak az érdeklôdôk.
Október 6-án emléksarkot rendeztünk be az óvoda aulájá-
ban és gyertyát gyújtottunk az aradi vértanúk emlékére.
Október 7-én kicsit hangosabban szólt nálunk az ének,
ugyanis a Bojtorján együttes egyik tagja, Pomázi Zoltán
látogatott el hozzánk. A koncerten aktívan vettek részt a
gyermekek is: rajzoltak, énekeltek és zenéltek. Az ügye-
sebbek ajándék CD-vel gazdagodtak.
Október 16-án, szombaton, Somogyszentpálon szüretel-
tünk. Már a kisvonattal való utazás is élmény volt számunk-
ra. Pálmajorban lovaskocsikra szálltunk, ami tovább fokozta
a jókedvünket. A pincénél mosolygó szôlôszemek várták a
dolgos kis kezeket. Az apróságok azonnal munkához is lát-
tak: kicsi vödrökbe gyûjtötték a szôlôt, vitték a darálóba és
mustot is préseltek – amit aztán jóízûen el is kortyolgattak.
Munka után mindannyiunknak jólesett a finom, bogrács-
ban fôtt étek és a desszertként felszolgált aludttejes pró-
sza. Míg a szülôknek a bor, addig a gyermekeknek a házi
készítésû bodzaszörp hozta meg igazán a jókedvet a
tánchoz – merthogy az is volt.
Csodálatosan éreztük magunkat, öröm volt látni a sok csil-
logó szemû gyermeket. Köszönettel tartozunk Tóth Józsi-
nak és feleségének, Zsófinak, hogy ilyen nagyszerû élmény
részesei lehettünk. Köszönjük! (Szüreti fotók a honlapon.)

Október 21-én szülôi segítséggel konténerbe raktuk azt a
rengeteg papírt, amit szeptember folyamán gyûjtöttünk
össze, ezzel is növelve az SZMK bevételét.
Október 22-én ismét megemlékeztünk az ’56-os forrada-
lomról. Nemzeti ünnepünkön ünnepi ruhában érkeztek a
kicsik az óvodába. A nagycsoportosok – nemzeti színû
szalagokkal, gyertyával és virágokkal a kézben – a Köz-
ségháza elôtti Kopjafához sétáltak, ahol az óvónénik a
gyermekek korának megfelelôen meséltek az akkor
történtekrôl.
Október 26-án, kedden különbözô hangszerekkel ismer-
kedhettek a kicsik: zongora, hegedû, cselló, fuvola stb.
A vállalkozó kedvûek meg is szólaltathatták ôket.
Mozgalmas volt az októberünk, és még számtalan érde-
kes program vár ránk ebben a nevelési évben is!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Idén a papírgyûjtési versenyt mi, a 
6. osztályosok nyertük meg. Az I. he-
lyezett jutalma egy szabadnap volt.
Mi ezt a napot a Hubertus parkban
töltöttük el. Reggel mindenki biciklire
pattant és Tamás bácsival az élen jó-
kedvûen tekertünk ki a szabadba.
Amikor kiértünk szárazágakat gyûj-
töttünk az ebédfôzéshez.
Megbeszéltük, hogy paprikás krumplit
készítünk és szalonnát sütünk. Amíg a
szülôk az ebédet fôzték, addig mi az
erdôben számháborúztunk. Vissza-
mentünk, megebédeltünk, és aki akart
szalonnát sütött forró parázson.
Ebéd után még volt idônk egy újabb
játékra, majd összepakoltunk és elin-
dultunk haza.
A Fenyves felé vezetô úton kicsit már
lassabban tekertünk, mert fáradtak
voltunk a sok futkosástól. Nagyon szép
idônk volt és jól éreztük magunkat.
Köszönjük ezt a szép napot az osz-
tályfônökünknek, Tamás bácsinak, és 
a segítô szülôknek.

Lelkó Anna és Tomisa Dorina

A papírgyûjtés nyertesei
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Decemberi számunk lapzártája

november 25., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
A kimaradt hat szóból állíthatja össze Lermontov egy máig aktuális mondatát.
A helyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki. Októberi
rejtvényünk helyes megfejtése: Tamási Áron: Ábel. A nyertes megfejtô Tillmann
József (Fenyvesi út 271.)

Hárombetûsek: AVA, AZT, BÁR,
CAP, CÁR, DID, DIK, HAD, LER,
LER, VÁR

Négybetûsek: AARE, AMIT, ÁKOS,
APOR, ÁRAS, BARA, DELI, ÉBER,
ELÍR, ENID, EPER, ETON GERA,
HETI, INAL, ISLI, KABA, KALÓ,
KELL, LALA, LALI, LANA, LUCA,
MAHÉ, PIPA, TANA, TEST, TEVE,
TRÓN, ÜTEM, ZIDI, ZSEB

Ötbetûsek: ALESI, ARSIN, CSIGA,
DAKAR, DERES, ENIKÔ, GÓZON,
KÔLAP, MAGÓG, MLADA, OMEGA,
OPITZ, PEREL, SPÓRA, ÜZEMI,
ZANÓT

Hatbetûsek: ASSISI, MAKAKÓ,
MINDIG, ÔRIZET, SZÁRAZ

Hétbetûsek: CSAKNEM, BÉKAHAL,
ERDÔSÍT, KÖDÖSÍT, LEPEREG,
LÉZERES, MAKEDÓN, MODERÁL,
RADAMES

Tízbetûsek: BELESZÁRAD, NICARA-
GUAI, PARAMARIBO, SZENESIVÁN

Tízenkét betûs: MEGÉRKEZTÜNK,
MEGBOCSÁTJUK

Márton napi ludasságok a Hubertus-Hofban!
November 5. és 15. között. 

Asztalfoglalás: Tel.: 06-85/560-930 
E-mail: hubertus-hof@hubertus.hu 

Üdülési csekket elfogadunk. 
Várjuk Önöket szeretettel! A Hubertus-Hof csapata 

www.hubertushotel.hu 

Töltse az év utolsó napját 
a balatonfenyvesi Paprika Csárdában! 

Információ és jegyvásárlás: 
Kanizsai Roland, 36/30-4752-792.

PARADISO BÁR!
Újra megnyílik, Nimród u. 43-as szám alatt, 

2010. szeptember 1-én.
Szombatonként zenés-táncos est.

Sok szeretettel várom régi és új vendégeimet. Ági

A Kéthely és vidéke Takarékszövetkezet kitûnô szolgál-
tatásokkal várja régi és leendô ügyfeleit! Lakossági és
vállalkozói számlák vezetése, devizaszámlák megnyitá-
sa, kezelése, hosszabb és rövidebb távú betételhelye-
zések, hitelezés, gépjármû felelôsségbiztosítás, utas-
és lakásbiztosítás, hirdetésfelvétel a Somogyi Hírlap
megbízásából.
Köszönjük, hogy minket választanak pénzügyeik inté-
zésére. Ne feledjék: Együtt tovább, jövet-menet a Taka-
rékszövetkezet!

ELADÓ!
Somogy Megye Tájvédelmi Körzetében – Balatontól 
11 km-re Somogyszentpál pincesoron 165 négyszögöl
termôszôlô (othello) a hozzá tartozó cseréptetôs, torná-
cos, 3 helyiségbôl álló berendezett gazdasági épülettel,
borászati- és mezôgazdasági eszközökkel.
Villanyhálózat kiépítése 2010 novemberében!
Irányár: 800 000 Ft. Ugyanitt 675 négyszögöl szántó- 
rét is ELADÓ! Irányár: 600 000 Ft.
Tel.: 06-30/455-0475
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