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ÉLHETÔ ÚJ ÉVET!
A szokás és az illem is azt kívánja, hogy ilyenkor,
ezekben a napokban – amikor új naptárat függesztünk
a falra, s hogy már síppal-dobbal-mulatsággal elbú-
csúztattuk az elmúlt esztendôt, háromszázhatvanöt
napot az életünkbôl végleg lezártunk –, sikeres, gaz-
dag, boldog újévet kívánjunk egymásnak.
Miközben azt is tudjuk mindnyájan, akiknek életkoruk
miatt elegendô gyakorlatuk van már az ilyesmiben,
hogy ezeknek a kívánságoknak a teljesülése majdnem
mindig esetleges. Aminthogy azt is: a szerencsés 
folytatás – a folytatás szerencséje – sok tekintetben
tôlünk, de legalább ilyen mértékben másoktól, akara-
tunktól és tehetségünktôl független döntésektôl,
körülményektôl függ.
Ami rajtunk múlik, arra nézve legalább is az elhatá-
rozás könnyebben megfogalmazható. Élhetô új évünk
zavartalan mindennapjai érdekében takarékosan és
bölcsen kell gazdálkodnunk a bevételeinkkel, úgy,
hogy közben ne csorbuljanak a közösség és polgá-
raink érdekei, értékeink (ez sem egyszerû persze, 
keskeny pallón jár az, akinek nincs számolatlanul fe-
dezete mindarra, amit elérni szeretne).
De mit kezdjünk mindazzal, ami várva vagy váratlanul
változás lesz a környezetünkben? Mit kezdjünk azzal,
hogy látni már, tovább szûkültek az önkormányzatok
mûködésének állami forrásai? S hogyan egyensúlyoz-
zunk, ellensúlyozzunk nem várt hatásokat. Olyanokat,
amelyek érzékenyen érintik lehetôségeinket nem csak
Fenyves üzemeltetése, de jövôje, fejlesztési elképze-
lései szempontjából is?
Az elmúlt hetekben átéltünk egy katasztrófát, itt, a Ba-
laton déli partján, az otthonunkban is. Ami történt – s
sajnos nincs még vége vélhetôen a történendôknek –
olyan munka- és pénzkiadási terhelést jelentett és je-
lent a közös kasszának, amit csak igen nehezen lehet
– ahogy mondani szokás – „kigazdálkodni”. Közben
pedig arra is költeni, azért is dolgozni kell – a köz- 
ségházának éppen úgy, mint az ingatlantulajdono-
soknak –, hogy ami rajtunk múlhat megtegyük. Hogy a
magas vízállás újabb fenyegetése ne érjen bennünket
olyan készületlenül, ahogyan most, novemberben–de-
cemberben.
Ha mindazt, amirôl eddig szó volt a gyakorlat nyelvére
fordítjuk le – mert, tetszik, nem tetszik a pénz az úr –,
azt látjuk a legnagyobb kihívásnak, amivel a képviselô-
testületnek, a községházának meg kell felelnie, ho-
gyan állítjuk össze 2011 költségvetését.

Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezése sze-
rint a helyi önkormányzatok testületeinek – a miénk-
nek is – választási években december 15-éig meg kell
határozniuk a következô esztendô költségvetése ösz-
szeállításának fôbb elemeit, és koncepcióját. A költ-
ségvetési törvény mellékleteiben teszik közzé azokat
a mutatószámokat, és a hozzájuk tartozó fajlagos ösz-
szegeket, amelyek alapján a számunkra (is) juttatott
támogatások (normatívák) összegei kiszámíthatóak.
Ezeket a kalkulációkat áttekintve most úgy látjuk, hogy
személyi jövedelemadó bevételeink némileg csökken-
nek, amit azonban kiegyenlít a normatíva növekedése.
A gépjármûadó átengedett bevétele pedig várhatóan
valamivel több lehet az ideinél.
Intézményi mûködési bevételeinket a múlt esztendei-
hez igazítjuk, mivel azok reálisnak bizonyultak, így
2011-ben is befolyhatnak. A helyi adók közül az ipar-
ûzési adóból kevesebb lesz a bevételünk, illetve óva-
tosan kell terveznünk az építményadó összességét,
végsummáját, két adónem összevonása miatt. A strand-
rekonstrukcióra pályázaton elnyert összegnek azzal a
részével is számolhatunk, amit 2011-ben ténylegesen
elköltünk erre a projektre. A lakossági hozzájárulással
megvalósuló útépítések befizetéseit a helyi rendelet-
nek megfelelôen ötven százalékkal vettük figyelembe
a teljes bevétel tervezésénél.
Mindezeket figyelembe véve úgy látjuk, az eddig is
stabil, és körültekintô gazdálkodásnak köszönhetôen
hozzávetôlegesen 98 millió forintnyi pénzmaradvány
segítheti gazdálkodásunkat a jövô esztendôben. Bevé-
teleink pedig, amelyekbôl gazdálkodhatunk 550 millió
863 ezer forintot tesznek ki.
Úgy tetszhet, sok pénz. De így sem elég mindarra, amit
elérni szeretnénk, s különösen nem, ha a támogatandó
elképzelések, az elképzelhetô megtakarítások körét
pontatlanul határozzuk meg. Éppen ebben volna, van
szüksége településünknek mindazok aktivitására, taná-
csára, véleményére, akik hajlandóak velünk együtt gon-
dolkozni a most ránk köszöntô új esztendô dolgairól.
Küldjék el javaslataikat, ötleteiket, legyenek partnereink
a fejlesztések, beruházások sorrendjének meghatáro-
zásában, egyáltalán: a költségvetés elkészítésében.
Mert élhetô új évet remélünk s várunk mindnyájan
Fenyvesen, fenyvesi polgárok. Élhetôt: s akkor sikere-
set, akár boldogat is, bár hogy gazdagot is? Ahhoz
még kell sok évnyi türelem…

Lombár Gábor

KEDVES OLVASÓINAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN a 18 éves FENYVESI ÚJSÁG!
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December 10-én a sürgôsségi indítvánnyal együtt 11 napirend tárgyalására
hívta össze a polgármester a testületet.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatásával fogadták el az iskola pedagógiai
programjának módosítását, melyre a Közoktatási törvény módosítása miatt ke-
rült sor, mely szerint lehetôség van a második év végén ismételten osztályozás-
sal értékelni a tanulók teljesítményét. A rendeletmódosítás tartalmazza a ta-
nulók tanulmányi munkájának, és magatartásának értékelési feltételrendszerét.
A Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány legutóbbi kuratóriumi ülésén kérte
az alapítóktól, hogy a kedvezményezettek körét terjesszék ki az óvodás gyer-
mekek közösségére is, ezt a javaslatot a képviselôk elfogadták, majd zárt 
ülésen szavazott az testület delegáltjairól. E szerint az alapítvány munkájában
Haszon Zsolt képviselô, és Zrinyiné Récsey Dóra vesz részt a következôkben.
Módosította a testület a temetô használatának szabályairól szóló rendeletét,
annak 3. számú mellékletét a kötelezôen igénybeveendô létesítmények, szolgálta-
tások díjairól.
Megbízta a közgyûlés a 2010–2011 évi könyvvizsgálattal a Mikle és társai
Könyvvizsgáló, és Számviteli Szolgáltató Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t,
akik már öt esztendeje magas színvonalon végzik ezt a fontos, és kötelezô 
feladatot. Nem tartotta fontosnak a testület többsége, hogy több céget keres-
sünk meg ajánlat kéréssel, hiszen ezt az együttmûködésünk kezdetén meg-
tettük. Kérdésre a polgármester elmondta, hogy a könyvvizsgáló tesz konkrét
javaslatokat a gazdálkodás optimális mûködtetése érdekében.
Elfogadták a képviselôk saját 2011 évi munkatervüket, melybe beépítették a
beérkezett javaslatokat. Elhangzott, hogy vissza kell állítani a közmeghallgatá-
sok rangját, hogy azokon minél többen jelenjenek meg. A Jogi Bizottság elnö-
ke a közmeghallgatások idôpontját javasolta módosítani, de elhangzott az is,
hogy nevezzük nevén a gyermeket, hisz a közmeghallgatás tulajdonképpen:
falugyûlés, s ha így hirdetjük meg polgárainknak talán vonzóbb lenne.
Törvényi kötelezettségének tett eleget a testület akkor amikor a jegyzôasszony
elôterjesztésére elfogadta, és meghatározta a teljesítménykövetelmény alapját
képzô célokat. A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy miért kell ezzel
foglalkozni, hiszen mindenkinek van munkaköri leírása, amelyben a teendôk vi-
lágosan meg lettek fogalmazva? Nos, a köztisztviselôi törvény követelte meg
ezt a döntést.
Rendeletet alkottak a képviselôk a 2011. évi átmeneti gazdálkodás szabályáról,
melynek jelentôsége annyi, hogy a végleges költségvetésig ennek alapján
(2010 évi eredeti elôirányzatok szerint) lehet mûködtetni a települést.
A köztisztviselôk jogállásáról szóló törvény elôírására a jegyzô, mint munkálta-
tó elôterjesztésében elfogadta a testület, hogy a polgármesteri hivatal december
27–31 között igazgatási szünetet tart.
További információk beszerzése után még ebben az esztendôben döntenek az
iskolához pályázandó fedett kerékpár tárolóról. A pályázat benyújtása mellett
annak magas intenzitása (90 százalék) szól, de vannak még tisztázandó kér-
dések ezzel kapcsoltban.
Elfogadta a testület a 2011. évi költségvetési koncepciót valamivel több mint
550 millió forint bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Gazdálkodásunk tovább-
ra is stabil, megteremti a biztonságos mûködés lehetôségét, de mindent el kell
követni a dologi kiadások további csökkentésére, ez a tervezés egyik legfonto-
sabb feladata kell, hogy legyen.
Egy tehetséges fenyvesi kisdiák szülôje kérésére született döntés, hogy a tele-
pülés részt vesz az Arany János tehetséggondozó programban, melyhez a 
pályázatunkat benyújtottuk. A napirend tárgyalása során felvetôdött, hogy jó
lenne, ha ezekrôl a lehetôségekrôl a pedagógusok jelzésére a szülôk idejében
értesülnének. A jelen lévô iskolaigazgató jelezte, hogy a gyakorlatban mûködik
ez a folyamat.
A napirendek tárgyalása végén a polgármester tájékoztatást adott a Balaton
magas vízállása, és a viharos északi szél által okozott példátlan helyzetrôl, is-
mertette a Vízügy vonatkozó levelét. Az Úttörô utca árkainak helyzetérôl még a
testületi ülés délutánján Stamler képviselô, a polgármester és a hivatal illetékes
dolgozói meggyôzôdtek, onnan a szivattyúzást másnap el is végezték. (A pél-
dátlan helyzetrôl lapunkban bôvebben is olvashatnak).
Az AVE Zöldfok Zrt. közgyûlésérôl, valamint a hulladékgazdálkodással kapcso-
latos információkról tájékoztatta végül, az utolsó megtárgyalt napirendi pont
szerint a polgármester a képviselôket.

(lombár)

A községházáról jelentjükPályázati felhívás
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület
pályázatot hirdet Turisztikai desztináció
menedzser munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idôtartama:
2011 február 01-tôl határozatlan ideig
Munkavégzés helye: Balatonfenyves, vala-
mint szükség szerint esetenként változó
helyszíneken
Munkaköri feladatok:
• Partnerkapcsolatok további fejlesztése.
• Széleskörû partnerségre épülô marketing

akciók szervezése: kampányok, reklám
(on-line, nyomtatott és elektronikus sajtó)
direkt marketing, kiállítások és vásárok.

• Információs tevékenység folytatása.
• Értékesítési tevékenység megszervezése.
• Oktatás-tréning szeminárium sorozatok

megszervezése a TDMSz tagjainak: tanul-
mányutak, szakmai és nyelvi képzések,
külföldi elôadók bevonásával workshop-ok,
konferenciák szervezése.

• Tursztikai termékfejlesztés ösztönzése és
elôsegítése a térségben.

• Önálló rendezvények szervezése.
• Kutatások, felmérések, vendégmegkérde-

zések végzése a reprezentativitás szem-
pontjának érvényesítésével.

Pályázati feltételek: szakirányú idegenfor-
galmi képzettség, minimum 5 év igazolható
szakmai gyakorlat a turizmus területén, leg-
alább két idegen nyelv tárgyalóképes ismere-
te (angol, német), A menedzsernek vállalnia
kell, hogy a TDM szakirányú továbbképzésen
részt vesz, felhasználó szintû Windows és
Office alkalmazások, web-es ismeretek.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: a
balatonfenyvesi kötôdés, TDM menedzseri
végzettség, „B” kategóriás jogosítvány, saját
gépjármû.
Elvárt kompetenciák: elkötelezett mened-
zserszemlélet, konfliktuskezelési készség, jó
szintû önálló munkavégzés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
részletes szakmai önéletrajz és motivációs
levél, esetleges támogató ajánlások.
Alkalmazási forma és feltétel: a kiválasztott
munkatárs a próbaidô után határozatlan ide-
jû munkaviszonyban kerül alkalmazásra, 
bérezés és egyéb juttatások, megegyezés
szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011.
január 17.
A pályázatokat e-mailen az info@balaton-
fenyvesen.hu, vagy a Balatonfenyvesi Turisz-
tikai Egyesület postacímére 8646 Balaton-
fenyves, Kölcsey u. 27. kell megküldeni. A bo-
rítékon kérjük feltüntetni a „TDM menedzser”
megjelölést.
A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatokat, a benyúj-
tási határidôt követôen 14 napon belül bí-
ráljuk el. A pályázókat még egy személyes 
elbeszélgetésre idôpont egyeztetés mellett 
behívjuk, és az elbírálást követôen írásban
(e-mailben) tájékoztatjuk az eredményrôl.
A munkakör az elbírálást követôen 2011. feb-
ruár 1-jétôl tölthetô be. A pályázat elbírálása
a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület ha-
táskörébe tartozik.
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Községi 
karácsony
Több száz érdeklôdô elôtt mutatták be
a Fekete István Általános Iskola diákjai
betlehemes mûsorukat a vasútállomás
elôtti téren huszadik alkalommal ren-
dezett községi karácsonyi ünnepség al-
kalmával. A rendezvényen, melyet elsô
alkalommal kísért – a Turisztikai Egye-
sület részvételével – adventi vásár, ka-
rácsonyi énekek csendültek fel a Bala-
tonfenyvesi Népdalkör elôadásában.
Tizennégy általános iskolás adott mû-
sort december 20-án, az Imre majori 
településrészen szervezett karácsonyi
ünnepségen. A község polgármestere
ünnepi köszöntôjében hangsúlyozta: az
idôsekre gondolva, akik nehezen moz-
dulnak ki a majorból, szervezik meg
már hagyományosan a karácsonyi
programot.

Fotó: Márton László

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: Hivatalos Biztonsági Okmány-, Értékpapír és Menetjegynyomda Kft., 
Budapesten. MKM nytsz.: PHF/1296/ve/1993.
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Kálvin szobor 
az imaház udvarán

Ünnepélyes keretek között, november

14-én került sor a református imaház

udvarán felállított Kálvin szobor lelep-

lezésére. A fából készült alkotást – a

Kálvin évek (2009–2014) alkalmából –

a nyáron Balatonfenyvesen rendezett

nemzetközi fafaragótábor résztvevô

készítették

(fotó: Márton László)

Hivatal galéria

Werner Stökl osztrák grafikus és festô

munkáiból nyílt kiállítás november 

25-én a községházán. Az alkotót és

munkásságát Dr. Laczkó András Mó-

ricz Zsigmond-díjas irodalomtörté-

nész, a Magyar Jövô irodalmi és társa-

dalomélettani folyóirat fôszerkesztôje

mutatta be a közönségnek. A fest-

ményekbôl, grafikákból rendezett tár-

lat 2010. január 12-ig látogatható mun-

kanapokon  

(fotó: Márton László)

Azért a víz az úr!
Komoly nosztalgiával gondoltunk 2010-ben többször is a tíz esztendôvel
ezelôtti száraz nyárra, amikor testületi ülést tartottunk a Csalogány-
strand elôtt kialakult „szigetek” egyikén. Akkor némely szakértôk a Rába
vizét akarták a Balatonba vezettetni, nem törôdve az ökológiai problé-
mákkal, s megfeledkezve arról a nem mellékes körülményrôl, hogy ha
aszály sújtja a vidéket, egyáltalán nem biztos, hogy a folyóban is lenne
elég hozam egy ilyen „utántöltésre”.
Meg sem akarták hallani a mértéktartó szakmai helyzetelemzést, mely-
nek lényege, hogy a Balaton természetes állóvíz, amelynek életébe per-
sze folyamatosan és durván beleavatkozunk – a természetre hagyva a
mindenkori probléma megoldását. Az a probléma persze azóta megol-
dódott. A természet ismételten megmutatta teremtô erejét.
Szóval nosztalgiáztunk, hogy milyen jó is volt, amikor a szigetekre zarán-
dokoltak a kisgyermekes családok, hiszen tényleg fantasztikus volt a lát-
vány, és különleges az élmény. De emlékeztünk arra is, hogy nem kalan-
dot keresni költöztünk be székeinkkel a tóba, hanem hogy felhívjuk a
figyelmet a partközeli vízterületek eliszaposodására. Az akkor már tra-
gikus méreteket öltött.
2010 novemberében–decemberében aztán már nem ez, éppen ellenke-
zôleg, a sok víz okozta nem egy parti település súlyos gondjait, hiszen
hatvan-hetven esztendôs csapadékmennyiségi rekord dôlt meg, nálunk
is néhány nap alatt hullott le egy egész havi adag. A Balaton vízszintjét
nem tudták kordában tartani, hiszen mindenhol sok volt a víz a Sió men-
tén, és ôket sem lehetett elárasztani.
Az „eredmény”: a talajvízszint 80–85 centiméterrel magasabb az átla-
gosnál, tó szintje pedig 129 centiméter! (110 az üzemi maximum, ekkor
kell megnyitni a Sió-zsilipet). Bizonyos napokon a szél ereje is orkánként
sújtott le ránk, volt hogy sebessége elérte Fenyvesen a 110 kilométert.
Mindezen tényezôk egy irányba egyesülô hatására a csúcsközeli víz-
szint 20–40 centiméterrel megnövekedett, közel méteres hullámok kísé-
retében.
A következmény tragikus. A község partközeli területein megjelent a 
Balaton, a strandhoz száz méternél közelebb menni nem lehetett, a víz
sok telket birtokba vett, elsôsorban a központi strand, a „madaras” utcák,
és a Kaposvári utca környékén. Komoly problémáink voltak még az
Úttörô, valamint a Kossuth utcában is.
Szerencsére beigazolódott az a vigasztaló elôrejelzés, hogy az elöntést
követôen 24–36 óra alatt a víz visszahúzódik, s ez a nagy szél hétvégé-
jére meg is történt. Munkatársaim több száz telefonhívást kaptak, mivel
a fenyvesi eseményeket a média túlozva mutatta be, sokakban aggodal-
mat keltve. Megnyugodni azonban nem lehet, hiszen az erôs fagy hatá-
sára a partközeli részeken jég képzôdött, majd nagy mennyiségû hó is
hullott, mely az érkezô esôvel együtt olvadt el, ismételten próbára téve
bennünket.
Közben a Nagyberekbôl is folyamatosan szivattyúzzák a vizet a tóba, ott
is komoly problémákkal küszködnek. A  Balaton átlagvízszintje tartósan
128 centiméter.
Kapunk ötleteket, javaslatokat, ezeknek töredéke ugyan, de használha-
tó is akad. Folyamatos a kapcsolatunk a Balatoni Vízügyi Kirendeltség-
gel, a fagyok elôtt felmérettük a problémás területek árkait, néhol szi-
vattyúztunk (nem nagy hatékonysággal). Tavasszal árkokat fogunk közö-
sen tisztítani: azok elhanyagoltsága közös bûnünk. Mert tisztításuk
ugyan az ingatlantulajdonosok kötelezettsége, de ennek ellenôrzése, és
a munka kikényszerítése a munkatársaimé.
A természet erôivel nem tudjuk a lépést tartani, de amit mi tehetünk
azért, hogy csökkentsük kárainkat, azt meg kell tennünk kérlelhetetlenül.
Számunkra ez a legfôbb tanulsága a történteknek. S az is, hogy forráso-
kat kell biztosítanunk a belvíz kezelésére határainkon belül, tervek kell
hogy készüljenek, de a kivitelezéssel sem várhatunk sokat.

Lombár Gábor
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Hírek az iskolából
Január 22-én, szombaton tartjuk a Szülôk bálját
a Hubertus-Hof Étteremben (Balatonfenyves,
Nimród u. 1.). Minden mulatni vágyót szeretettel
várunk! A hangulatról a nagykanizsai BÓLÉ
DUÓ és a szülôk meglepetés mûsora gondosko-
dik majd.
Belépôjegyeket 1600 forintos áron lehet vásárol-
ni, tartalmazza a hidegtálas vacsorát is: fasírt-
golyó, sonkatekercs tormakrémmel töltve, csa-
bai karaj, vaddisznó pástétom, kaszinótojás és
francia saláta. Éjfélkor kemencében sült vadhús-
sal kedveskedünk vendégeinknek! Az italokat a
megszokott választékban és mérsékelt áron kí-
náljuk. TOMBOLA-ZENE-TÁNC

Február 12-én 19 órai kezdettel iskolánk a Szü-
lôi Szervezettel –  immár hagyománynak számí-
tó –  „Jótékonysági” bált rendez. A jó hangulatról
a népszerû BÓLÉ DUO együttes gondoskodik.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Barnaki Lajosné SZM elnök
Magyarfiné Kalmár Franciska

A Diákönkormányzat február 26-án rendezi az
iskolai „jelmezbált”. A jelmezesek felvonulását
és mûsorát DISCO követi Papp Tamás közremû-
ködésével. Szeretettel várjuk a kedves szülôket
és hozzátartozókat. Reméljük, hogy minél több
színes, ötletes jelmezben gyönyörködhetünk.

Balogh Tünde DÖK tanárelnök
Papp Donát DÖK elnök

Man spricht hier Deutsch
A Fekete István Általános Iskola és Községi
Könyvtár tanulói is részt vettek az immár 15. al-
kalommal megrendezett körzeti német kommu-
nikációs versenyen a Mikszáth Kálmán Általá-
nos Iskolában, Marcaliban.
A 7. és 8. osztályos tanulók jelentkezhettek.
A szituációs párbeszédekben, képleírásban és a
kedvenc tárgy bemutatásában a legjobbnak bi-
zonyult Nagy Ivett 7. osztályosunk, aki elsô lett,
és Varga Bence nyolcadikos, aki második helye-
zést ért el.
Gratulálunk a szép eredményhez!

Mika Mária

Bajnoksággal ünneplôk
Iskolánkban a két utolsó nap már a karácsonyi
készülôdés jegyében telt. Hétfô délután néhány
szülôvel együtt mézeskalácsot süthettek és
szép díszeket készíthettek a gyerekek.
Másnap délelôtt tanulóink elôadásában betlehe-
mi elôadást tekinthettünk meg, majd az alsósok
játszóházat szerveztek, a felsôsök egy „szalon-
cukorgyûjtô bajnokságon” vettek részt, melyen a
karácsonyhoz kapcsolódó játékos feladatokat ol-
dottak meg. A nap végén az elkészült díszeket
felrakták az iskola udvarán álló fenyôfára.

Nálunk járt a Mikulás!

Mint minden évben, idén is ellátogatott hozzánk a Mikulás. Két kram-
pusz kíséretében érkezett, lovas kocsival. Osztályról-osztályra járt
és mindenkinek hozott egy ajándékcsomagot. A kisebbek versekkel,
dalokkal, de volt, aki apró ajándékkal kedveskedett neki. Az ajándék-
osztás után mindenki mehetett egy kört a lovas kocsival. Mivel ez a
gyerekek napja volt, mindenkit meghívtak ebédelni, és desszertként
csoki mikulást kaptunk. Végül a felsô tagozatosok a nyolcadikosok
által rendezett bulin vehettek részt.

Török Alexandra, Somogyi Emese

Egy jólesôt sportoltunk!

2010. december 11-én sportnapot tartottunk az iskolában. Kez-

désként karatésaink tartottak egy nagysikerû bemutatót, majd

sorversenyekben és labdajátékokban mérhettük össze tudá-

sunkat. Jó volt végre a szellemi megerôltetés után az izmainkat

is megmozgatni
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December 6-án izgatottan vártuk a Mi-
kulást. Ünnepi hangulatúvá varázsoltuk
az óvodát, ünneplô ruhába öltöztünk mi
magunk is. Versekkel, dalokkal készül-
tünk a Nagyszakállú fogadására, aki 
piros ruhájában, puttonyával és két kí-
sérôjével – egy angyalkával és a kram-
pusszal – meg is érkezett hozzánk.
Minden kisgyermekhez volt egy-egy
kedves szava. Virgácsot senki nem ka-
pott de jóindulatú figyelmeztetést néhá-
nyan igen. Gazdagon megrakott csoma-
gokat és kellemes emlékeket hagyott
maga után. Jövôre is visszavárjuk!
December 8-án ismét megszerveztük
munkadélutánunkat. A kicsik pattoga-
tott kukoricát fûztek, színes papírláncot
készítettek, míg az anyukák mézeska-
lácsot sütöttek – melyek azóta az óvo-
da hatalmas karácsonyfáját ékesítik.
A kellemes hangulatot karácsonyi ze-
nével és forró teával fokoztuk.
December 16-án zajlott karácsonyi 
ünnepségünk. Erre a napra elfogytak
az adventi naptár meséket rejtô zsá-
kocskái, ünnepeltünk. A kicsik versek-

kel, dalokkal, a nagycsoportosok egy
gyönyörû betlehemes játékkal ajándé-
kozták meg szüleiket és vendégeinket.
A nap végén az apróságok birtokba

vették a sok szép és új játékot, melye-
ket erre az alkalomra kaptak.

Hackl Szilvia
óvodavezetô

A kiváló junior
Junior kategóriában Prinz-díjjal 
jutalmazták Varga Györgyöt, az
MTA Földrajztudományi Kutatóin-
tézet tudományos segédmunka-
társát, községünk szülöttét. Kovács
János méltatta az ifjú kutatót, aki a
PTE TTK-n szerzett geográfus
diplomát, majd a PTE Földtudo-
mányi Doktori Iskolájában folytatta
tanulmányait. Jelenleg porviharok
kutatásában végez tudományos
munkát. A neves földrajztudós em-
lékére a pécsi egyetemen alapított
díjat immár tizenkét éve adják két
kategóriában: egy-egy oktatónak,
illetve hallgatónak.

Turul Gyógyszertár, Balaton-
fenyves, Bocskai tér 1., tel.: 85-
560-012. Nyitva tartás: hétfôtôl
péntekig 8–17, szombaton 8–13
óra között.

Rendületlenül folytatódnak az
ultiversenyek Fenyvesen, a 18.
fordulót Kiss György (1.),
Országh Sándor (2.) és Hakli
Gyula (3.) nyerték. A következô
versenyre január 23-án reggel
kilenctôl kerül sor a Játékbár-
ban. Minden játékost tisztelettel
várunk! Hakli Gyula

December az óvodában

– Kiadó szobát vagy kisebb lakást kere-
sek. Érd.: 30/264-8085.

– Eladó egy terménydaráló és perme-
tezôgép. Tel.: 85/363-984, 30/533-4834.

– Eladó elektromos robogó Tornádó TRD
33-as típusú. Tel.: 30/538-1924.

– Tanárnô vállalja tanulók felkészítését,
fôleg matematikából, kémiából, fizikából.
Tel.: 70/541-3042.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat minden
tárgyból, németet középfokig, angolt alap-
fokig, számítógépes ismereteket, felnôt-
teknek, diákoknak egyaránt. Radák Kata:
70/411-2948, radakkatalin@gmail.com

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

– Angol nyelvoktatás gyors, hatékony,
egyéni módszerekkel! Tíz éves magán-
tanári és nyelviskolai gyakorlat, beszéd-
centrikus, dinamikus, garantáltan aktív,
igényekre szabott órák, felkészítés nyelv-
vizsgára, érettségire. Minden szinten,
minden korosztálynak! Tel.: 30/318-8675,
riahun2003@yahoo.co.uk

– Gitta fodrászat (férfi, nôi, gyermek) és
körömkozmetika (manikûr, pedikûr, mû-
köröm) szeretettel várja vendégeit Bala-
tonfenyves, Vörösmarty u. 15 szám alatti
üzletében. (virágbolt mellett). Igény sze-
rint Balatonfenyvesen házhoz megyünk.
Bejelentkezés: fodrászat 30/321-4146,
körömkozmetika 30/716-3258.

– 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 vál-
lalja automata mosógépek, mosogató-
gépek, bojlerek, takarítógépek, centrifu-
gák javítását, felújítását. Egy-két éves
automata mosó- és mosogatógépek el-
adók, 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 mû-
szaki 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.

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, valamint
belsô burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók el-
készítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 30/387-6573.

– Számítógépek javítását vállalom. Orbán
János 70/379-8301.

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

– Kerékpárok javítását és felújítását, és
mindenféle házkörüli munkát (festés, hi-
degburkolás stb.) vállalok. Balatonfeny-
ves, Nimród u. 121., 30/693-1783.

APRÓ
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Februári számunk lapzártája

január 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: 2011. január 20. Fejtse meg a rejtvényt,
majd a kiemelt betûk segítségével alkossa meg a megfejtendô szót. A helyes meg-
fejtôk között a Günter Promotion Kft. (Ecsedi köz 2.) ajándékát sorsoljuk ki. Decem-
beri rejtvényünk helyes megfejtése: Boldog karácsonyt! A BéPé Bt. könyvajándékát
nyerték: Varga Lívia, Nimród u. 117., Magyarhoni Sára, Fenyvesi u. 96., Somogyi
Emese, Nimród u. 121/B. A mesekönyveket a nyertesek a községházán vehetik át.

Vízszintes:
1. Végtag 2. Teniszkellék 6. heg 
9. Verdi operája 10. Nigéria rövidítve
11. Ízesít 12. Bizalom 14. Emerre pár-
ja 15. Német tévéadó 17. Szántóesz-
köz 19. Az egyik égtáj 20. Gárdony
része 21. Felad, postáz 23. Román
autójel 24. Telefon, rövidítve 25. Nik-
kel vegyjele 26. Apró 27. Megfázás
28. Gyalogátkelô 29. Római 501 
30. Folyószélek 31. Lábikra 33. Ma-
gyaros kabát 35. Indok, motívum 
36. Elhamvad 37. Apa becézve 38.
Szavazat 39. Jerry társa 41. Odanyújt 
43. Forint, rövidítve 44. Csermely 
45. Lakodalom 49. Ama, mutató szó
50. Mázol 51. Mélybe hajít 52. Alulra
53. Friss 54. Lábbeli 55. United
Kingdom

Függôleges:
1. Római 52 3. Októberi 4. Római 11
5. Igen, németül 7. Megszégyenülés
8. Angol Mária 9. Inkább a másik 
10. Felesége 13. Dülöngél 16. Moz-
gókép 18. Elfojt, elfúj 19. Enyeleg 
20. Tárna 22. Kémlel 24. Tágas helyi-
ség 27. Vihog 29. Kábítószer 
30. Könyvet kinyit 32. Megszégyenít
34. Torkoskodik 38. Összeölt 40. Ki
nem állhat 42. Kairói 44. Létezni 
46. Anya, becézve 47. Fiatal 48. Csu-
pán 52. Puskát elsüt

HÁZI RECEPT
Mézes puszedli
Kovács Lászlóné ajánlásával

Hozzávalók:
50 dkg sima liszt, 
25 dkg kristálycukor, 
4 evôkanál langyos méz, 
5 dkg zsír, 
3 egész tojás, 
1 púpos kávéskanál szódabikarbóna,
fahéj és szegfûszeg tetszés szerint,
dió.
Az összetevôket összegyúrjuk, fél
órát pihentetjük. Kis golyókat formá-
lunk, és zsírozott, lisztezett sütôla-
pon, egymáshoz nem túl közel rak-
juk (mert nagyobb lesz). A tetejükre
fél-fél diót nyomunk. 180 fokon sütjük.
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