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MEGTARTÓ 
EMLÉKEZET
Január a megemlékezések hónapja
Fenyves ünneptörténetében.
A gyász ünnepei ezek, tisztelgés rég
elmúlt idôk áldozatai emléke elôtt, akik
hôsök voltak. A szó szoros értelmé-
ben azok, mert életüknek egy tragikus
pillanatában a vállalt kötelesség paran-
csára a legnagyobb áldozatot hozták,
amit ember hozhat. Hazáért, nemze-
tért, civilizációért, közösségért – az ér-
tékekért, amelyeket megéltek és épí-
tettek maguk is, míg el nem jött a
kegyetlen és emberhez méltatlan vég.
Ha egy közösség – amilyen Balaton-
fenyves, ez a késôn született, s sajátos
társadalomformáló erôk nyomán formá-
lódó falu –, jelenének és jövôjének is
biztos pilléreként tekint saját múltjának
tragikusan jeles napjaira, nagyobb esé-
lye van arra, hogy nemzedékek remél-
hetôleg hosszú sorának váljon igazi ott-
honává. Hogy együvé szervesül, múltját
megismerve, annak tanulságait meg-
értve, megôrizve a település.
Hogy a doni magyar katasztrófáról meg-
emlékezünk most már hosszú évek óta,
az annak az elhatározásnak a nyomán
keletkezett helyi hagyomány, amelyet a
Dont is megjárt egykori magasrangú ka-
tona, az azóta már elhunyt köztisztelet-
ben álló polgárunk, Kovách Imre fogal-
mazott meg, és fogadtatott el a község
vezetésével, közönségével. Mert való-
ban: minden családnak megvan minde-
nütt az országban – s itt is – személyes
oka a gyászra. Földváry Miksa tragikus
halálának tényét pedig – egyike a hábo-
rú fenyvesi civil áldozatainak, aki sze-
mélyében is sokat tett azért, hogy ez az
akkor még alig több mint nyaralótelep
végleg meggyökeresedjen a tóparti ho-
mokon – a község történetének feldol-
gozása során tárta fel a kutatás. Ennek
nyomán publikálhattuk azt, mi is történt
vele negyvenöt januárjában: a mi halot-
tunk, közösségünk hôse, példája a civil
kurázsi erejének példája. Ha kegyelettel
emlékezünk rá, azt tesszük, ami minden
közösség kötelessége.
Tisztelet jár azoknak, akik személye-
sen is fontosnak érezték, hogy ezt a
gesztust most januárban, Földváry
egykori villájánál, s temetônk emlékke-
resztjénél gyakorolják. (B. P.)

A doni tragédia
Az 1943. január 12-én megindult doni áttörésre, a második világháború-
nak a magyarok számára egyik legtöbb áldozatot követelô csatájára
emlékeztek Balatonfenyvesen.
Nincs olyan település az országban, melyet ne érintett volna a 68 éve
történt tragédia – kezdte megemlékezô beszédét a doni áldozatok em-
lékoszlopánál Lombár Gábor. – Különös idôszaka volt az a magyar tör-
ténelemnek hangsúlyozta a polgármester, utalva arra; hogy a vesztesé-
gek valós mértékérôl a hivatalos közleményekbôl nem, csak a londoni
és a moszkvai rádió adásából lehetett értesülni. Ennek ellenére a 
II. hadsereg pusztulása az egész ország lakosságát megrázta. Szinte
minden család gyászolta vagy aggódva várta vissza valakijét.
A megemlékezésen Ify Géza, a település plébánosának vezetésével
mondtak imát az elesett katonákért.

Nyaralópolgárunk volt
A település kiváló, országos tiszteletnek örvendô nyaralópolgárára, a
mártírhalált halt Földváry Miksára, volt miniszteri tanácsosra emlékeztek
egykori villája udvarán Balatonfenyvesen.

– Fontos, hogy a felnövekvô generá-
ciók is ismerjék Balatonfenyves múltját,
azokat a személyeket, akiknek elévül-
hetetlen érdemei vannak a település
fejlôdésében – mondta január 7-én,
Földváry Miksa kivégzésének 66. év-
fordulóján rendezett megemlékezésen
a község polgármestere. Lombár Gá-
bor ismertette az 1935-tôl Balaton-
fenyves fürdôegyesületének elnöke-
ként is tevékenykedô, természetvéde-
lemmel foglalkozó szakember életútját,
felolvasta 1945. január 6-án kelt utolsó
naplóbejegyzését. A ma a Baranya me-
gyei Gyermektábor tulajdonát képezô
egykori Földváry-villa falán elhelyezett
emléktábla koszorúzását követôen, kö-
zös imával emlékeztek az orosz kato-
nák által kivégzett Földváry Miksára.

(fotó: Márton László)

(fotó: Márton László)
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Hulladékgazdákolkodás 2011’

Táblázatunkban világos számokkal
megjelölve a kommunális hulladék,
szürke háttérrel kiemelve a zöldhulla-
dék szállítási napjai, fekete keretben
a lomtalanítás idôszaka látható.

A fent megjelölt szállítási napokon 
a hulladékot, az alábbi szabályok és
idôpontok szerint fogja gyûjteni a
szolgáltató:

Kommunális hulladék:
Balatonfenyvesen: január 01–április
30. és október 01–december 31. kö-
zött, hétfôn 06.00–22.00 óra közötti
idôszakban, május 01–június 30. és
augusztus 29–szeptember 30. között,
hétfôn 18.00 óra és másnap reggel
10.00 óra közötti idôszakban, július
01–augusztus 28. között, hétfôn, szer-
dán, pénteken 18.00 óra és másnap
reggel 10.00 óra közötti idôszakban.
Imremajorban: Január 01–április 30.
és október 01–december 31. között,
hétfôn 06.00–22.00 óra közötti idô-
szakban, május 01–szeptember 30.kö-
zött, hétfôn 18.00 óra és másnap reg-
gel 10.00 óra közötti idôszakban.
A kommunális hulladékszállítás
igénybevétele az állandó lakás céljá-
ra szolgáló ingatlanok tulajdonosai
részére egész évben, az üdülôingat-
lan tulajdonosok részére április 01.
napjától október 31. napjáig kötelezô,
a szüneteltetés lehetôsége nélkül.
Az idei évben a 60 literes gyûjtôedény
egyszeri ürítési díja 170 Ft + áfa, míg
a 110 literes edényé 214 Ft + áfa.
A Potecz Iparcikk Üzletben, valamint

a COOP ABC-ben megvásárolható
és kizárólag a többlethulladék elszál-
lítására szolgáló AVE Zöldfok Zrt. fel-
irattal ellátott mûanyag zsákok ára
340 Ft + áfa/db. A feliratos zsák ára a
szállítás és ártalmatlanítás díját is
magába foglalja.

Zöldhulladék:
A mindenki által kötelezôen igény-
beveendô zöldhulladék szállítás,
2011. április 01–2011. október 31.
között, minden második szerdán
történik. A megjelölt idôszakon kívül,
2011. november 30-án lesz még to-
vábbi egy alkalom, a késô ôszi zöld-
hulladék elszállíttatására. Fontos a
feltûntetett szállítási napok betartása
és a zöldhulladék kizárólag zsákok-
ban, vagy kötegekben történô kihe-
lyezése. Az egyidejûleg kirakható
zöldhulladék mennyisége nincsen
korlátozva, de a kihelyezés módja,
csak a fent leírtak szerint történhet.

Lomtalanítás:
Az illegálisan lerakott háztartási 
hulladék elhelyezésének megszünte-
tése érdekében önkormányzatunk
2011. szeptember 22–2011. szep-
tember 25. között, lomtalanítási ak-
ciót szervez. Tavasszal nem lesz
lomtalanítás! A lim-lomot a fent
megjelölt idôszakban tegyék ki a köz-
területekre annak figyelembevételé-
vel, hogy csak a megnevezés tárgy-
körébe tartozó – háztartásokban el-
használódott – eszközök kihelyezése
engedélyezett. Nem tartoznak ide 

a kerti munkálatok során képzôdô
növényi eredetû hulladékok! 
Egyidejûleg tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy idén a meglévô 7 db
szelektív hulladékgyûjtô sziget mel-
lett, további 9 kerül telepítésre. A hul-
ladékgyûjtôk – melyekben szelektí-
ven mûanyagot, üveget és papírt le-
het elhelyezni – az alábbi helyszíne-
ken találhatók: 1.) BKV Zrt. Üdülôvel
szemben a 7. számú fôút mellett, 
2.) Bevásárló utcában a Piactéren,
3.) Bihari utcában a trafóház elôtt, 
4.) Parti ABC elôtti parkoló, 5.) Pol-
gármesteri Hivatal elôtti parkoló, 
6.) Bethlen Társasüdülô, 7.) Balaton-
fenyves-alsói strand, 8.) Fenyves
Tours Utazási Iroda elôtt a Feny- 
vesi utcában, 9.) Nimród utcában a
volt Hubertus Irodaházzal szemben, 
10.) Deák F.–Bem utcasarok, 11.) Csa-
logány strand, 12.) Dózsa György tér,
13.) Központi-strand keleti parkoló,
14.) Általános Iskola elôtti parkoló,
15.) Temetô bekötôút, 16.) Imremajor.
A településkép megôrzése érdeké-
ben kérem, hogy a szelektív hulladé-
kot kizárólag a gyûjtôszigetek tárolói-
ba helyezzék el. A gyûjtôedények
mellé lerakott szemét, illegális hulla-
dék elhelyezésnek minôsül. Ezt idén
szigorúan fogjuk ellenôrizni és jogkö-
vetkezményként a szabálysértôkkel
szemben, hatósági eljárást fogunk in-
dítani.
Számlázással és a szolgáltatással
kapcsolatosan információk kérhe-
tôk, továbbá az igénybevett gyûj-
tôedény méretének változtatása,
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megelôzô év december 15-ig beje-
lenthetô (írásban) a Zöldfok Zrt.
alábbi elérhetôségein:
AVE Zöldfok Zrt. Balatonboglári Kom-
munális Divízió, 8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 6. Pf.: 140.
Tel./Fax: 85/575-086, 85/575-087,
AVE Zöldfok Zrt., 8600 Siófok,
Bajcsy-Zs. u. 220. Tel: 84/502-220,
84/502-221, 84/502-222
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot,
hogy hulladékszállítási napokon a
AVE Zöldfok Zrt. alkalmazottai kismé-
retû tehergépkocsival, vagy gyalogo-
san fogják elhordani az ingatlanok
elé kihelyezett kommunális és zöld-
hulladékot az alábbi utcáinkból, illet-
ve egyes utcák adott szakaszaiból:
18-1 számú gyalogút (Hrsz.: 184),
amely a Kaposvári utca, valamint a
Nyírfás utca között helyezkedik el
és a Kaposvári utcából az 50–52.
házszámú ingatlanok között nyílik,
Agancs köz, Hullám köz, Tátra köz,
Ady Endre köz, Reviczky köz, Er-
zsébet köz, Iglói utca, Lehel utca,
Szondi utca, Petôfi utca (Zsolnai
utca és István utca közötti szaka-
sza), Cinke utca, Hermann Ottó ut-
ca, Hernád köz, Szárcsa utca, Ta-
vasz utca (Táskai utca és a Zsolnai
utca közötti szakasza), István utca
(Egri utcától délre esô szakasza),
Táskai utca és a Zsolnai utca kö-
zötti keskeny gyalogútnak a Somló
utca és az Egri utca közötti szaka-
sza.
Mindezek értelmében a naptárban
megjelölt szállítási napokon, a fent
említett szûk utcák ingatlantulajdono-
sainak is – úgy mint a szemétszállító
tehergépkocsival jól járható, ezért fel-
sorolásunkban nem szereplô többi
utcánk tulajdonosainak is – jól látha-
tó módon, közvetlenül ingatlanaik
elé kell kihelyezniük a kommunális
hulladékot tartalmazó gyûjtôedé-
nyeiket és a maximálisan 1 m
hosszban kötegelt, vagy szeme-
teszsákokban elhelyezett zöldhul-
ladékot, mert az AVE Zöldfok Zrt. al-
kalmazottai azokat, kizárólag onnan
fogják elszállítani.
Nyomatékkal felhívom tisztelt in-
gatlantulajdonosaink figyelmét ar-
ra, hogy a kommunális hulladék 
utcák végére történô kihordása, a
zöldhulladék és egyéb kerti hulla-
dék (pl. faág, gallyak stb.) közterü-
leten kupacokban történô felhal-
mozása, továbbá a szemét nem
szabványos szemeteszsákban,
gyûjtôedényben (például szatyrok-
ban, dobozokban stb.) való kihe-
lyezése, szigorúan tilos! Az elmúlt

idôszak rossz tapasztalatai miatt 
a közterület-felügyelô ezeket foko-
zottan ellenôrzi és a szabály-
sértôkkel szemben, bírság kisza-
bását fogja alkalmazni.
Az elmúlt évek tapasztalatai bebizo-
nyították, hogy az olyan speciális
helyzetû településeken, ahol a vi-
szonylag nagyszámú állandó lakos-
ság mellett, a tulajdonosok nagy ré-
sze rendelkezik üdülôingatlannal, az
önkormányzatok részére törvényi
elôírás alapján kötelezôen ellátandó
feladatkörbe sorolt települési hulla-
dékgazdálkodás, a felsôszintû jog-
szabályi feltételek betartása mellett
eredményesen csak akkor üzemel-
tethetô, ha annak gyakorlati meg-
valósítása során, a lakosság és az 
önkormányzatok partnerként együtt-
mûködnek. A tavalyi kellemetlen ta-
pasztalatok elkerülése, valamint köz-
területeink tisztaságának megôrzése
érdekében kérem Önöktôl, hogy a
hulladékot csak a fent részletezett
szállítási napokon, csak az engedé-
lyezett módon és mennyiségekben
helyezzék ki saját ingatlanaik elé.
A fizetô vendéglátó engedéllyel
rendelkezôk feltétlenül hívják fel
üdülôvendégeik figyelmét a tele-
pülés hulladékgazdálkodási elôírá-
saira és azokkal kapcsolatos köte-
lezettségeikre! 
A fentiekre tekintettel kérem a tájé-
koztatóban leírtak szíves betartását,
mert önkormányzatunk szeretné el-
kerülni az esetleges jogszabálysérté-
sek során kiszabható hulladékgaz-
dálkodási és szabálysértési bírságok
alkalmazását.

A községházáról 
jelentjük
Február 17-én, csütörtökön 10 órá-
tól tartja következô ülését Fenyves
képviselôtestülete. Napirendje sze-
rint megtárgyalják az önkormány-
zat 2011. évi költségvetését, a sze-
zonra történô idegenforgalmi felké-
szülés kérdéskörét, a polgármester
tájékoztatót ad a 2010. évi ren-
dezvényekrôl, a 2010. II. félévi ha-
tározatok végrehajtásáról, a tavalyi
pályázatokról, beszámol az önkor-
mányzat megbízásából végzett
ügyvédi tevékenységrôl. Meghatá-
rozzák a tankötelesek beíratásá-
nak idôpontját, módosítják a lakás-
célú támogatásokról, illetve a szo-
ciális ellátásokról szóló rendelete-
ket. Az ülés nyilvános.

Tisztelt 
Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatom, hogy a köztisztasággal
és a települési szilárd hulladékkal
összefüggô tevékenységekrôl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM – EüM rendelet 
6. § (1) bekezdésében elôírtakkal össz-
hangban, Balatonfenyves Község
Önkormányzat Képviselô-testüle-
tének, Balatonfenyves köztisztasá-
gáról és közrendjérôl szóló 10/2009.
(IV. 30.) számú rendelete 3. § (2) be-
kezdése értelmében a tulajdonos kö-
teles gondoskodni többek között:
– az ingatlan elôtti járdaszakasz, járda

hiányában egy méter széles terület-
sáv, illetôleg ha járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedô teljes terület,

– a járdaszakasz melletti nyílt árok és
ennek mûtárgyai, továbbá

– tömbtelken a külön tulajdonban álló
egyes épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szolgáló te-
rület tisztántartásáról, a csapadék-
víz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolí-
tásáról.

A lehullott extrém mennyiségû csa-
padék, a Balaton magas vízállása, a
Nagyberek víztelítettsége, valamint 
a magas talajvízszint által együttesen
okozott további káros hatások elkerülé-
se érdekében kérem az érintett ingat-
lantulajdonosokat, hogy a telkük
elôtti nyílt csapadékvíz elvezetô ár-
kok, illetve az ingatlanok megközelí-
tését elôsegítô gyalogos- és gépko-
csibejárók alatti átereszek kitisztítá-
sáról, a jogszabályi elôírások alapján
gondoskodni szíveskedjenek.
Amennyiben a telkükre történô bejárás
céljából, a közterületi árok – áteresz el-
helyezése, vagy a víz szabad átfolyását
biztosító egyéb mûszaki megoldások
nélkül – feltöltésre került, akkor a csa-
padékvíz elvezetésének biztosítása ér-
dekében kérem, hogy az átereszek utó-
lagos beépítését szíveskedjenek sür-
gôsen elvégeztetni.
A mûszaki kivitelezéssel kapcsolato-
san a Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Csoportjának munkatársai, ügyfélfoga-
dási idôben, állnak rendelkezésükre.
Ha az árokszelvénybôl anyagkiterme-
lés szükséges, akkor az önkormányzat
írásos bejelentés alapján, az úttest
felôli oldalon depózott földet, díjmente-
sen elszállíttatja.
Munkatársaim elérhetôségei: Községi
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Csoport,
8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.,
telefon: 85/560-158, 85/361-478, fax:
85/361-802, e-mail: muszak@balaton-
fenyves.hu  

Lombár Gábor 
polgármester

fenyv_februÆr.qxd  2011.02.07.  7:18  Page 3



FENYVESI ÚJSÁG KÖZ(SÉGI)ÉLET 2011. FEBRUÁR 

4

Jégnap

Iskolánkban, két év után, január ötödikén újra megrendezték a jégnapot. Nagy
izgalommal készültünk. Tíz órakor kezdôdött a rendezvény, a gyerekek lelkesen
vették lábukra a korcsolyát. A jég egy része tükörsima volt, néhol hófoltok tarkí-
tották, így egy kijelölt helyen lehetett sportolni. A társaság jókedvét a parton 
szóló zene is fokozta. A gyerekek többsége már elég jól korizott. A felsô tagoza-
tosok részére gyorsasági verseny, illetve jégkorongmérkôzés is volt. Némelyek
székeken tolták társaikat, és egy fakutya is siklott a jégen. Forró teát is kaptunk.
Ez a délelôtt óriási örömöt jelentett mindenki számára. Köszönjük tanáraink és
az önkormányzat segítségét, nem minden iskolában van ilyen lehetôség.

Horváth Szófia

Pótszilveszter kupa 2011
Január 29-én jó hangulatú focitorna színhelye volt a fenyvesi csarnok.
A résztvevô csapatoknak köszönhetôen jól szórakozott a nézôközönség is.
Hiszen több mérkôzés, s különösen a döntô igazi fociélményt is nyújtott.
A torna végeredménye: 1. a „Panna” csapat, 2. a „Trombitás” csapat, 3. a
„Kockák” csapat. A torna gólkirálya Mezôfi József (Panna). A legjobb kapus
Szanyi Gábor (Trombitás). A legjobb mezônyjátékos Kiss Péter (Panna).
A legsportszerûbb csapat címét a komoly szurkolótábort felvonultató, a Fekete
István Általános Iskola diákjaiból alakult „Fiatal Nyugdíjasok” csapata nyerte.

Haszon Zsolt

Téli 
betegségek 
A nátha és az influenza megelôz-
hetô. Táplálkozzunk változatosan,
mozogjunk sokat a friss levegôn,
erôsítsük immunrendszerünket!
Ezek a betegségek cseppfertôzés-
sel terjednek, ezért mossunk gyak-
rabban kezet. Az immunrendszer
erôsítésére használhatunk homeo-
pátiás szereket (Vincetoxicum,
Echinacea, Oscillococcinum), gyógy-
teákat (gyömbér, csipkebogyó,
echinacea, borsmenta, fodormenta,
macskamenta, lícium), vitaminké-
szítményeket (például Béres Immun
Herbal, különbözô multivitaminok
és C-vitamin). Szelôztessünk gyak-
ran, és a levegô fertôtlenítésére
használhatunk különbözô illóolajo-
kat aromalámpában.
Ha mégis megbetegszünk, marad-
junk ágyban, ne akarjuk „lábon ki-
hordani”, ezzel a szövôdmények
elkerülhetôek. A gyerekeket ne en-
gedjük vissza félig gyógyultan a 
közösségbe, mert egymást újra 
visszafertôzik, és a betegségtôl
megviselt immunrendszerük védte-
lenné teszi ôket az újabb fertôzé-
sekkel szemben.
Ilyenkor nagyon fontos a megfelelô
folyadékbevitel, a lázcsillapítás, a
napi 1-3 gramm C-vitamin bevitel.
Az egyik legerôsebb természetes
baktérium- és vírusölô szer a Gra-
pefruit mag kivonat, mely már íz- és
alkoholmentes változatban gyer-
mekek részére is kapható. A köhö-
gés oldására kaphatóak teák, ter-
mészetes köptetôk (lándzsás útifû
szirup, ánizs és kakukkfû cseppek
stb.), gyógynövényes mellkas be-
dörzsölôk, inhalálásra szolgáló illó-
olaj keverékek. A hagyma, fokhagy-
ma, torma, csípôs paprika és gin-
seng fogyasztása segít legyôzni a
betegséget, erôsíti immunrendsze-
rünket. Ha a láz nagyon magas,
nem csillapodik, a köhögést mellka-
si fájdalom kíséri, forduljanak or-
voshoz.
Segítô kezek és hasznos, pénztár-
cát kímélô tanácsok, minden hó-
napban megújuló akciók várnak
mindenkit a Turul gyógyszertárban.

Hegedûs Józsefné

A gyôztes csapat tagjai. Balról: Schiszler, Kôvári, Mezôfi, Kiss,

Horváth, elôl: Bozsó és Cseh
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– Már gyerekkorom óta faragok, isko-
lás koromban kezdtem. A szülôfalum-
ban szerettem meg a népmûvésze-
tet, a fafaragást. Negyven évet dol-
goztam a szakmában, mikor nyugdíj-
ba mentem. Hivatásszerûen 1957 óta
csináltam, annak az évnek az ôszén
már népmûvész lettem.
– Mit jelent pontosan, hogy valaki
népmûvész?
– A faragásnak, ahogy általában a mû-
vészeteknek, fokozatai vannak. A nép-
mûvész felett csak a mesteri rang áll.
– Tanulta valakitôl?
– Részben igen; például az öreg Kál-
mán Pista bácsitól, aki fiatal korom-

ban fenyvesi fafaragó volt. Ugyanak-
kor a tudásomat más módon is igye-
keztem folyamatosan fejleszteni.
– Miket faragott?
– A somogyi pásztorstílust tanultam
és használtam legtöbbször. Nagyon
sok mindent készítettem már a ciga-
retta tartótól kezdve a hamuzón, a
bonbonieren át a kürtig.
– Egy fokost és sakk-készletet is lá-
tok. Mire a legbüszkébb, ha lehet ilyet
kérdezni?
– Sok munkámra büszke lehetnék,
de nem tudom kiemelni egyiket se.
– Legutóbb az Ön nevével akkor ta-
lálkoztam, amikor a temetôk új kapui
elkészültek. Még milyen mûveivel ta-
lálkozhatunk itt, Fenyvesen?
– Leginkább köztéri szobrokat készí-
tek, de már nem egyedül, hanem több
kollégával együtt. ôk javarészt kör-

nyékbeliek, de van, aki az Alföldrôl jár
ide, sôt, Kárpátaljáról. Néha összejö-
vünk – nemcsak itt Fenyvesen, ha-
nem más helyeken is, faragótábort
tartunk, jókat beszélgetünk, eszünk,
iszunk, közben pedig készülnek az al-
kotások.
– Melyik az a fa, amelyik különösen
jól megmunkálható?
– Szobrokat tölgyfából érdemes ké-
szíteni, az a legtartósabb. A dísztár-
gyakhoz pedig a gyümölcsfák a leg-
jobbak, így a cseresznye vagy a körte.
– Magánszemélyek is vásárolnak
Öntôl?
– Sajnos ez a mûvészeti ág is egyre
inkább visszaszorulóban van, évente
alig egy-egy ember rendel tôlem ki-
sebb tárgyakat születésnapra, név-
napra. Fenyvesen csak én foglalko-
zom faragással, a környéken is na-
gyon kevesen vagyunk már, bár Fo-
nyódon most is vezetek egy szakkört.
A fiatalok sajnos már nem foglalkoz-
nak ilyesmivel, mivel ez nem egy jól
fizetô szakma. Ezt amúgy sem pén-
zért, hanem szeretetbôl csinálja az
ember.

Radák Kata

Faragni fából, szeretettel
Buzsákon született, Balatonfenyvesen él több mint ötven éve. Nyugdíjas,
bár reggeltôl estig dolgozik. Mára az egyik legismertebb polgárunk, falu-
szerte találkozhatunk munkáival. Tapolcai Sádorral, a fafaragó népmûvé-
szet egyik utolsó mesterével beszélgettem.

Szilvesztereztünk!
Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
tagjai, és néhány kedves vendégünk
elhatároztuk, hogy hagyományaink-
nak megfelelôen szilveszterezünk!
No, de nem ám akárhogyan – hanem
kivilágos-kivirradtig! 18 órakor meg-
kezdtük zenével és többféle üdvözlô
itallal – valamint a szépen megterített
asztalok bôséges bor és hidegtál vá-
lasztékával, miután már otthon is kel-
lôen megalapoztunk. Elôkerültek per-
sze a hazulról hozott, finomnál-fino-

mabb ételek és italok is. Így a jókedv-
hez minden feltétel adott volt, de még
tovább fokozta, hogy megköszöntöt-
tük Dömötöréket 55., Perneczéket
pedog 45. házassági évfodulójukon.
Még menyasszonyi tánc is volt – ha-
talmas sikerrel!
Gyorsan szaladt az idô, rögtön éjfél
lett! Sokakat csak a himnusz hangjai
és a pezsgôk durrogása tudta enyhe
mámorában ráébreszteni, hogy itt az
új év! Lezártuk az elmúlt évet! Lezár-
tunk egy borzalmas korszakot, olyat,
ami már nem lehet többé! Ennek örö-

mére aztán még féktelenebb jókedv-
vel, boldog derûvel mulattunk tovább!
Némi pihenôt csak a tombola jelen-
tett, de a lendületünk nem tört meg.
Ezen az éjszakán az idô is rohant.
Máris hajnalodott! Néhányan már 
5 óra körül kidôltek a sorból, de a
legkiválóbbak valamikor 7 óra körül
(de erre már pontosan senki nem
emlékszik) hagyták abba fergeteges
mulatságukat. Valahogy így kell ezt
csinálni, és minél többször megismé-
telni!

Papp Lajos
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Ebben az évben is fogadom a

Fenyvesi u. 21. szám alatti ren-

delôben az állatorvosi kezelés-

re, védôoltások beadására, ve-

szettség elleni immunizálásra

váró kutyákat, macskákat. Ren-

delési idô hétfôtôl péntekig

13–15 óra között. Ettôl eltérô

idôpont egyeztethetô, s megbe-

szélés alapján a vizsgálatot, ke-

zelést háznál is elvégzem. Te-

lefon: 20/9613-224, 85/560-074.

Dr. Szilvássy György állatorvos

Támogassa adója 1 százaléká-

val a Gyermekekért Balaton-

fenyves Alapítványt! 

Számlaszám: 117-43095-1-14.

Adószám: 19198956-1-14.

Köszönjük!

Ulti – huszonharmadszor
A januári ultiverseny eredménye: elsô Bogdán László, második Dégi János,
a harmadik Németh Dezsô. A következô fordulót február 20-án rendezik a
Játékbárban. Jelentkezni lehet Hackl Gyulánál, tel.: 30/406-2043.

Turul Gyógyszertár
8646 Balatonfenyves Bocskai tér 1.
tel: 85/560-012
e-mail: orieniko@gmail.com
nyitva tartás: H–P: 8–17 óráig, 
Sz: 8–13 óráig.
Februári ügyeleti beosztás: az
ügyelet hétköznap 20 óráig, szom-
baton 14 óráig, vasárnap pedig 
12 óráig tart.
Január 31–febr. 6: Három Királyok
gyógyszertár Balatonboglár
Február 7–13: Fonyód Gyógyszer-
tár Fonyód 
Febr. 14–20: Mária Gyógyszertár
Balatonlelle
Febr. 21–27: Arany Kígyó Gyógy-
szertár Balatonboglár
Febr. 28–márc. 6: Isteni Gondvise-
lés Gyógyszertár Fonyód

Ha egészségügyi problémája van
és segítséget kérne, kérdezze
szakértônket:
http://www.orvostudakozo.hu/Sza
kemberValaszol/HegedusJozsefne
Eniko
http://www.flavin7hydrogen.com/p
age/index.php?o=0&sw=630961

– Melegburkolás, parketta készítés,
javítás. Kovács Lajos, Fenyvesi ut-
ca, 30/403-0181.

– Vízvezeték szerelés, bádogozás!
Fürdôszobák felújítása, dugulásel-
hárítás! Fûnyírás, kertrendezés, 
kisebb ház körüli munkák elvég-
zése! 30/261-6308.

– Tanárnô vállalja tanulók felkészíté-
sét, fôleg matematikából, kémiá-
ból, fizikából. Tel.: 70/541-3042.

– Tanítványokat vállalok! Alsósokat
minden tárgyból, németet középfo-
kig, angolt alapfokig, számítógé-
pes ismereteket, felnôtteknek, diá-
koknak egyaránt. Radák Kata:
70/411-2948, 
radakkatalin@gmail.com

– Tanítványokat vállalok – alsósokat,
felsôsöket (fôleg matematika, ké-
mia, fizika), szakiskolásokat, gim-
nazistákat 1., 2. évf. fôleg mate-
matika, kémia). Gálicz Etelka, tel.:
85/361-739 – 18–19 óra között.

– Angol nyelvoktatás gyors, hatékony,
egyéni módszerekkel! Tíz éves
magántanári és nyelviskolai gya-
korlat, beszédcentrikus, dinamikus,
garantáltan aktív, igényekre sza-
bott órák, felkészítés nyelvvizsgá-
ra, érettségire. Minden szinten,
minden korosztálynak! 
Tel.: 30/3188-675,
riahun2003@yahoo.co.uk

– Gitta fodrászat (férfi, nôi, gyermek)
és körömkozmetika (manikûr, pe-
dikûr, mûköröm) szeretettel várja
vendégeit Balatonfenyves, Vörös-
marty u. 15. szám alatti üzletében.
(virágbolt mellett). Igény szerint
Balatonfenyvesen házhoz me-
gyünk. Bejelentkezés: fodrászat
30/321-4146, körömkozmetika
30/716-3258.

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

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatos-
munkák. Tel.: 06-85-362-151,
30/986-2565.

– Kránitz István háztartásigép-sze-
relô vállalja automata mosógépek,
mosogatógépek, bojlerek, takarí-
tógépek, centrifugák javítását, fel-
újítását. Egy-két éves automata
mosó- és mosogatógépek eladók,
megrendelhetôk. Telefon: 30/904-
4527.

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

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

– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk felújítá-
sát, új tetôszerkezetek ácsolását,
fedését, valamint belsô burkolást
és gipszkartonozást, kerti pihenôk,
teraszok, kocsibeállók elkészíté-
sét. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 30/387-6573.

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

– Szakmunkák A–Z-ig! Vízszerelés,
karbantartás, festés-mázolás, kô-
mûves munkák, felújítások, külsô
és belsô munkák, nyaralók téli víz-
telenítése. Hívjon, mindent megol-
dunk! 30/409-5803.

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

APRÓ

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.

fenyv_februÆr.qxd  2011.02.07.  7:25  Page 6



2011. FEBRUÁR KÖZ(SÉGI)ÉLET FENYVESI ÚJSÁG

7

Ahogy az a januári számban meg-
jelent – tévesen: nem óvodai, ha-
nem iskolai hírként – január 22-én
megrendeztük az ovis szülôk bálját.
A Hubertus-Hof Étteremben fogad-
tuk a nagyon szép létszámmal
érkezô vendégeket.
Este 8 órakor Tóthné Csetei Zsófia
a szülôi munkaközösség elnöke
megnyitotta a bált, mely után Gabi
óvó néni idôsebb fia és partnere
táncolt bécsi és angolkeringôt.
Majd mi, szülôk (8 anyuka) követ-
keztünk, meglepetés mûsorunkkal
kápráztattuk el a nagyérdemût.
Offenbach kánkánjára Kemény
Zsombor anyukája által betanított
koreográfiával a közönség tetszé-
sét elnyertük, mert visszatapsolás
után ismételhettünk. Ezután latinos
táncok következtek. A keringôt
elôadó fiatal pár, Szávity Tímea és
Slezák Barnabás fellépésével szí-
nesítették programunkat. Ezúton is
köszönjük, és további sikereket kí-
vánunk! A produkciók alapozták
meg a bál jó hangulatát.
Pohárköszöntôvel folytatódott prog-
ramunk. Hackl Szilvia óvodavezetô
kívánt jó egészséget és jó szórako-
zást az estéhez, melyre a „kánkán
ruhás” anyukák által felszolgált bó-
léval koccintottunk.
Majd gusztusosan tálalt ízletes 
hidegfalatkákat fogyaszthattunk,
ezen felül svédasztalon forró vadra-
gu leves és kemencében sült vad-
malac hús barnaszósszal, hasáb-
burgonyával, zsemlegombóc-szele-
tekkel várt bennünket. Elismeré-
sünk az étterem séfjének!
Zene és tánc követte a rendkívül fi-
nom vacsorát. A zenét a nagykani-
zsai BÓLÉ DUÓ szolgáltatta, bár
nem duóként, hanem trióként ér-
keztek, ez az új felállás kissé más
hangzással bírt, mint amit meg-
szoktunk tôlük.
Éjfélkor tombolát húztunk értékes
nyereményekkel. Ezúton is, köszö-
net a 130-nál is több felajánlásért

és a Fortunában bízók adakozásá-
ért. Hajnali 4-ig roptuk a táncot.
Reméljük, mindenki jól érezte ma-
gát (mi igen), és jövôre is megtisz-
telnek bennünket-gyermekeinket a
jelenlétükkel, támogatásaikkal!
Köszönet a Hubertus-Hof Étterem-
nek a színvonalas ellátásért, kö-

szönet a fellépôknek, felajánlóknak,
támogatóknak, minden közremû-
ködônek az önzetlen munkáért, hi-
szen a bál eredményébôl majd
gyermekeink programjait színesít-
hetjük!

Takács Judit

A csoportképen (balról jobbra, felülrôl lefelé):Takács Judit,Tóthné Csetei
Zsófia, Kôváriné Gyurica Zita, Márkusné Takács Krisztina, Sólyomné Csor-
bics Veronika, Keményné Domonkos Eszter, Potecz Réka, Tillman Éva)

Támogatóink a teljesség igénye nélkül: Ambrus Attila, Anikó kozmetika
Fonyód, Ari papírbolt Fonyód, Balaton Színház Keszthely, Barka Attila,
BB Tenisz Klub, BKV Üdülô, Boórné Kovács Krisztina, Buza Máté,
Czanka Lajos, Dallos Imre, Fábián György, Fenyvesi mosoda, Friskó
Lászlóné, Gyurákovics Rózsa, Haszon Zsolt, Hegyi mosoda Fonyód,
Hermann Gábor, Hobertus-Hof Étterem és Vadásztársaság, Húsbolt
Fonyód, IKR Balatonkeresztúr, Játék bár, Kertbarátok Boltja Fonyód,
Kolip Zoltán, Kócsa Mátyás, Kôváriné Siess Zsuzsanna, Lelkó Attila,
Lengyel Tímea Fonyód, Lombár Gábor, Magyarfiné Kalmár Franciska,
Magyar Posta Balatonfenyves, Matyi-papír Balatonkeresztúr, Mega Pa-
pír Kft., Nagy Tamásné, Országh Sándor, Osváth Cukrászda, OTP Fo-
nyód, Óvodánk dolgozói és családjaik, Papp Csaba, PC Pont Kft.,
Potecz Csaba, Roaming World Kft., Slezák János, Somogyi István,
Stamler József, Szabadi Szabolcs, Kapitány Büfé Szabadstrand, Timi
fodrászat, TÓTI Aqua Kft., Trombitás Vendéglô, Turul Gyógyszertár,
Varga Kürtöskalács Kft. Fonyód, Végh József, Virágbolt Fonyód, Vörös
Béla, Zrinyi Péter, Zsinkai Anna, ZSO-LI Kft. Nagyon sok szülôi tombo-
la-felajánlás érkezett és szép számban vásároltak támogatói jegyet.
Köszönjük!

Ovis szülôk 
bálja 
Jó volt egy kicsit 
kikapcsolódni!
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Márciusi számunk lapzártája

február 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: február 20. Fejtse meg a rejtvényt, majd a
kiemelt betûk segítségével alkossa meg a megfejtendô szavakat. A befejezendô
idézet: „Depressziós az az ember, aki, ha virágillatot érez, körülnéz, hogy…” A he-
lyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki. Januári rejtvényünk
helyes megfejtése: „Balatonfenyves”. A GÜNTER PROMOTION KFT. (Ecsedi köz
2.) ajándékát nyerték: Kômíves Judit, Balatonfenyves, Fenyvesi u. 183.; Kalucza
Zsolt, Balatonfenyves-Imremajor

Vízszintes: 1. Telefon, rövidítve 3. Apa
becézve 6. Lábikra 8. Szökik 11. Létez-
ni 13. Inkább a másik 15. Kémlel 16.
Pázsit, gyep 18. Puskát elsüt 19. Díj-
szabás 21. Kairói 23. Végtag 25. Apró
pókféle 27. Kilokalória 30. Heg 33.
Megszégyenülés 34. Indok, motívum
35. Mázol 36. Mozgókép 37. Afféle, ha-
sonló 39. Román autójel 40. Folyószé-
lek 41. Októberi 43. Vihog 45. Beáta,
becézve 46. Maró folyadék 49. Legelô
50. Ti, németül 54. United Kingdom 
55. Tok 56. Tárna 57. Német tévéadó
60. Nikkel vegyjele 62. Kocsisátor 
65. Fagyos évszak 66. Zenei mûfaj 67.
Merre? 68. Hétszer tíz 70. 12 darab 
72. Ama, mutató szó 75. Sízés kelléke
76. Férfi énekhang 77. Jelet vés 
78. Gárdony része 81. Fiatal

Függôleges: 2. Zuhanás 3. Brit együt-
tes 4. Lábbeli 5. Igen, németül 7. Ver-
bum magja 9. Alulra 10. Megfázás 
12. Nigéria rövidítve 14. Atália, becézve
15. Megszégyenít 17. Az egyik égtáj
18. Mélybe hajít 20. Forint, rövidítve 22.
Róma, angolul 24. Paszuly 25. Emerre
párja 26. Lakodalom 28. Római 52 29.
Jerry társa 31. Elfojt, elfúj 32. Verset
megváltoztat 35. Fuvola 36. Borbély 38.
Dáma 42. Hintett 43. Angol tagadás 44.
Idegen Heléna 45. Ki ellentéte 47. Sza-
vazat 48. Nyugszik 51. Kábítószer 
52. Ízesít 53. Zúdít 58. Könyvet kinyit
59. Felesége 61. Dülöngél 63. Oszlop,
Rovat 64. Hamvveder 68. Bizalom 69.
Összeölt 70. Tágas helyiség 71. Akkor
73. Ki nem állhat 74. Anya, becézve 
79. Római 501 80. Friss

HÁZI RECEPT
Forgácsfánk
Pernecz Lászlóné ajánlásával

Hozzávalók:
Hozzávalók: 2 tojás, liszt, csipet só.
A tojáshoz adjuk a sót és a lisztet, amelyet folyamatosan
adagolunk, annyit, amennyit a tojás felvesz. (A tészta leves-
tésztaszerû legyen, azaz könnyen lehessen sodorni, ne ra-
gadjon.) Kinyújtjuk, majd derelyevágóval hosszú csíkokat vá-
gunk belôle. A csíkokat a kezünkre lazán feltekerjük, majd a
legvégét átcsavarjuk a hurkon. Bô, forró olajban világosbar-
nára sütjük. Vigyázzunk, mert nagyon gyorsan megsül! Vaní-
liás vagy fahéjas cukorral tálaljuk.

Kedves fenyvesi asszonyok! Új rovatunkba várjuk azokat a 
recepteket, melyeket szívesen megosztanának az olvasókkal,
legyen szó régi, családi hagyományos ételrôl, vagy akár saját
fejlesztésrôl. A recept mellett kérjük, küldjék el nevüket és cí-
müket is, hogy fotót tudjunk készíteni. És persze várjuk a visz-
szajelzéseket a már megjelent receptekkel kapcsolatban is.
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