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Ezen a napon tört ki az ezernyolcszáznegyvennyolc–
negyvenkilences forradalom és szabadságharc, ettôl
a dátumtól számítjuk a modern parlamentáris Ma-
gyarország létrejöttét is. Jelképpé vált, nemzetünk
szabadságvágyát fejezi ki, melynek kibontakozására,
térnyerésére nagy hatással volt az 1789-es francia
forradalom eszméje, de a „kalapos király”, II. József
reformpolitikája is, amely nem nélkülözte a polgári
fejlôdés elômozdításának elemeit. Jelentôs fejlemény
ebbôl a szempontból például a szabad vallásgyakor-
lást biztosító „Türelmi rendelete”. Már a 18. század
végén, a felvilágosult ural-
kodó országában megfo-
galmazódott e mellett a
jobbágyfelszabadítás gon-
dolata, a nemzeti irodalom
és tudomány eszménye,
vagy éppen a sajtó sza-
badsága.
Az értelmiség, a nemes-
ség legjobbjai, arisztokra-
ták is két generáció leg-
jobbjai építeni kezdik azt 
a jövôt, amely Európa job-
bik feléhez kapcsolhatná
Magyarországot, túllépve
végre a feudalizmus sok
százada minden elôreha-
ladást elfojtó korszakán.
A 18. század végén – ha
másutt nem, a végre ma-
gyar nyelven diadalmaskodó költészetben – leplezet-
lenül jelenik meg immár a szabadság reménye, fel-
szólítva a világot s az országot, hogy lépjen. Mert:
„Nemzetek, országok! Kik rút kelepcében / Nyögtök a
rabságnak kínos kötelében” (1792, Batsányi János).
A Habsburg uralom ellen szervezkedô Martinovits
mozgalomnak még véres megtorlás lett a vége, s a
szövetkezô „lázadók” megtapasztalhatták az elnyomó
hatalom brutalitását is (1795-ben ugyancsak Batsányi
írta zárkája falára: „Szép hazáért tûrni, viselni rab-
láncot, / S halált szenvedni dicsô dolog!”), de már
érlelôdött a változás, amit elsôsorban az európai ál-
talános történelmi helyzet aktualizált, nagyjából a 
19. század elsô harmadának végére.
A Habsburg elnyomás, az elavult társadalmi beren-
dezkedés, a napóleoni háborúk, a pénzromlás súlyos
terheket róttak az országra s az országlakókra. A leg-
jobbak látták, ez a világ végleg zsákutcába jutott. Az
1820-as évek elején Széchenyi István és Wesselényi

Miklós Angliában jártak, láthatták milyen magas szín-
vonalat ért el az angol gazdálkodás: a polgári beren-
dezkedés motorjának teljesítményét kihasználva.
1825-ben összegyûlt az Országgyûlés, ahol a magyar
nyelv használata volt a központi kérdés, s döntöttek a
Magyar Tudományos Akadémia létrehozásáról is. Ezt
követôen megjelent Széchenyi Hitel címû mûve, mely-
ben hazánk gazdasági és társadalmi átalakulásának
alapprogramját fogalmazta meg. Kossuth Lajos pedig
1832-tôl állította össze az „Országgyûlési Tudósítá-
sok” címû lapot, melybôl az ország értesülhetett a 

tanácstermekben folyó vi-
tákról. Ezt az erôsödô 
reformmozgalmat V. Fer-
dinánd a magyar vezetôk
bebörtönzésével sem tud-
ta megakadályozni.
Batthyány Lajos vezeté-
sével 1847 nyarán meg-
alakult az Ellenzéki Párt,
melynek nyilatkozatát 
Deák Ferenc fogalmazta
meg. Ez a dokumentum
vált nem sokkal késôbb a
forradalom programjává.
A magyar radikális ifjak, 
a Pilvax Kör tagjai, élükön
Petôfi Sándorral megfo-
galmazták a Tizenkét pon-
tot, elindítva a forradal- 
mi események sorozatát,

azért, amit Petôfi versében reményként jövendölt meg
akkor: „Eljô, eljô az a nagy szép idô /  Amely felé remé-
nyeim szállnak. / Mint ôsszel a derültebb ég alá / Hosz-
szú sorban a vándormadarak. / A zsarnokság ki fog
pusztulni, és / Megint virító lesz a föld színe.”
De a forradalom még be sem fejezôdött, a császár-
pártiak már meg is kezdték a megtorlást. Haynau Ha-
ditörvényszéke több száz tisztet és polgári személy
ítélt halálra, várfogságra. 1849. október 6-án tizen-
három tábornokot végeztek ki, Batthyány Lajost az
elsô magyar miniszterelnököt, néhány héttel késôbb
Kazinczy Lajost.
Az ezt a nehéz korszakot lezáró, 1867-es kiegyezést
követôen hazánk mégis megindult a polgárosodás és
a függetlenség útján, hogy ennek az akkor kezdôdô
korszaknak eredményire építve a nemzet megalapoz-
hassa napjaink modern demokráciáját.

Joó Tamás

MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE

Petôfi sakktáblája

fenyv_mÆrcius.qxd  2011.03.07.  17:44  Page 1



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2011. MÁRCIUS

2

A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK
Február 17-én tartotta képviselô-testületünk az esztendô elsô munkaterv
szerinti ülését, melynek talán legfontosabb napirendje a község 2011 évi
költségvetési rendeletének megalkotása volt. Meghatározta a testület az
iskola igazgatójának elôterjesztésére a tankötelesek idei beíratásának dá-
tumát: április 11–12-én lesz.
Elfogadta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
elôterjesztést, mely során egy határozat végrehajtási határidejét a már- 
ciusi ülésre módosították. Módosították a képviselôk a lakáscélú támogatá-
sok rendjérôl szóló helyi rendeletet a Jogi, és Szociális Bizottság ajánlása
alapján. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását is elfogadta 
a képviselô testület, egyben nem támogatta azt a képviselôi javaslatot,
mely szerint a polgármester átruházott jogköreibôl vegyen vissza a köz-
gyûlés.
A rendelet módosítás egyik lényeges eleme a rendkívüli élethelyzetek ke-
zelésére irányul, melynek részletei a többi rendelet módosítással együtt a
honlapon lesznek elérhetôek.
Elfogadta a testület az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, valamint az intéz-
ményi térítési díjakról szóló rendeleteink módosítását. Elfogadták a 2010
évi rendezvényekrôl szóló beszámolót. Az elôterjesztésben szerepelt, hogy
az elmúlt esztendôben 83 rendezvényünk volt ebbôl 35 az idegenforgalmi
idényben. Jó lehetôségnek tûnik a volt „kertmozi” területének hasznosítá-
sa, ahol van lehetôség szabadtéri színpadot mûködtetni, míg erre a célra a
zenepavilon nem alkalmas.
Elfogadták a képviselôk a 2010 évi pályázati munkáról szóló tájékoztatót,
rendelkeztek az ebben a munkában résztvevôk premizálásáról, továbbá a
polgármesternek árajánlatokat kell beszereznie a pályázatíró cégektôl.
Egy, a központi strandon lévô vállalkozás nyújtott be kárigényt a testület-
nek, melyet a képviselôk elutasítottak.
Egy Fenyves-alsói strandon lévô vállalkozás üzemeltetésérôl hoztak dön-
tést a képviselôk, a bérleti díjának csökkentésére vonatkozó kérelmét el-
utasították, egyben az érintett strandon álló fagylaltozó bérleti jogának
meghirdetésérôl rendelkeztek.
Felkérte a testület a jegyzôt, hogy a közterület használatok általános 
rendjérôl szóló rendelet módosítását a márciusi ülésre készítse elô.
Felajánlotta a DRV a képviselô-testületnek a szennyvízátemelôk területé-
nek gondozását, mellyel a képviselôk nem kívántak élni, abból kiindulva,
hogy a nyári idôszakban elsôsorban a település területeinek kell rendben
lenniük.
Döntött a testület arról, hogy a Fonyód városával eddig együtt mûködtetett
Alapszolgáltatási Központ fenntartói jogát a Fonyódi Kistérség számára át-
adja, mely változás az intézmény mûködését nem érintené, abban változás
nem történne.
Rendkívüli ülés elé utalta a testület a Turisztikai Egyesület támogatási ké-
relmét, melynek összehívásáról a polgármesternek kell rendelkeznie. Elfo-
gadták a képviselôk az Alapszolgáltatási Központ 2011 évi költségvetését.
Kétszeri hosszas egyeztetést követôen, a Pénzügyi, és Fejlesztési Bizott-
ság ajánlása után is még maradtak kérdések a költségvetést illetôen.
A polgármester megköszönve munkatársai, a jegyzô, a szakbizottság, és
az egyeztetésen részt vevôk munkáját 592 millió 295 ezer forint bevétellel,
és ugyanennyi kiadással ajánlotta elfogadásra a község költségvetését, 
s mivel a módosító indítványok nem kapták meg a támogatást a testület a
rendeletet megalkotta.
A testületi ülés végén meghallgatták a képviselôk az ügyvédi tevékenység-
rôl szóló beszámolót dr. Nagy Marianntól, melyet elfogadtak.

(lombár)

Balatonfenyves
Polgárôr Egyesület
A telephely a Hubertus Bt. régi
portájának épületében található.
Az Egyesület elnöke Szabó Csa-
ba. Napi járôrszolgálatot 18.00 és
06.00 között tartunk, telefonunk
egész nap hívható.
Jelenleg Egyesületünk 35 fôvel
mûködik, de folyamatosan várjuk
a további részvevôk jelentkezését
is. Legyen Ön is aktív tagja a
Szomszédok Egymásért Mozga-
lomnak (SZEM)! Várjuk bejelen-
téseiket, ha bármi szokatlant
vagy idegent tapasztalnak.
Érdeklôdni lehet Szabó Csabánál
a 30/334-2711-es telefonszámon.

FILMVETÍTÉS
a községházán
Március
18. Péntek
19.00 óra 
Filmklub: Az Utolsó csók
(színes, feliratos, amerikai vígjáték,
115 perc, 2006)

Április
1. Péntek
19.00 óra
Filmklub: Színes fátyol
(színes, feliratos, kínai–amerikai 
romantikus dráma, 125 perc,
2006)
Helyszín Községháza nagyterme

15. Péntek
19.00 óra
Filmklub: A csíkos pizsamás fiú
(színes, magyarul beszélô, angol–
amerikai filmdráma, 94 perc,
2008)
Helyszín Községháza nagyterme

29. Péntek
19.00 óra
Filmklub: Szerelmes film
(színes, magyar filmdráma, 
140 perc, 1970)

Fenyves kitüntetô címeire vár-
juk javaslataikat, melyeket a
községházán adhatnak le már-
cius 21-ig.
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– 1971-ben végeztem a pécsi Tanár-
képzô Fôiskolán történelem és ének
szakon. Rögtön ezután Fenyvesre ke-
rültem, és innen mentem tavaly nyug-
díjba. Másodállásban Fonyódon, a ze-
neiskolában hegedülni tanítottam a
gyerekeket. Amikor idekerültem, nem
volt énekkar a faluban. Mivel ez egyfaj-
ta különóra, bizony nagyon nehéz volt
és maradt a gyerekeket motiválni. Saj-
nos az is elôfordul, hogy valaki szere-
pelni szeretne, de nincs jó hangja. Én
lehetôséget adtam az olyanoknak,
akiknek jó adottságai voltak, és akiket
érdekelt az énekkar. Ugyanakkor el-
vártam tôlük a szorgalmat, tehát köte-
lesek voltak minden próbán ott lenni.
Mert bizony szerepelni csak azokkal
lehet, akik tehetségesek és tudnak is,
hiszen félig készen, megfelelô gyakor-
lás nélkül nem lehet kiállni a közönség
elé. Induláskor a nagykórus mellett
alakult egy kisebb kamarakórusom is.
Ôket vittem hétvégente fellépni ünne-
pekre, családi eseményekre, esküvôk-
re. A gyerekkórus minimum ötventagú
volt, eleinte csak felsôsök kerültek be,
késôbb már a 3–4. osztályból is be-
vettük a gyerekeket. Nyugdíjazásomig
a létszám nem is nagyon változott.
Büszkén állíthatom, hogy nagyon
színvonalas együttes volt, a szakem-
berek is dicsértek bennünket. Eleinte
persze csak egyszerûbb mûveket, ká-
nonokat énekeltünk, de késôbb már
háromszólamú mûveket is megtanul-
tunk. Még minôsítô koncertre is eljutot-
tunk, ahol ezüstérmet szereztünk. Ez
bizony nagy szó volt, hiszen ott ének-
zene tagozatos iskolák kórusai is ver-
senyeztek, ami igen magasra tette a
lécet.
– Felnôtteket mikor kezdtél el tanítani?
– Úgy húsz éve Kanizsai Klári kezdte
el szorgalmazni, hogy legyen itt kórus.
Nyüstölt vele, aztán persze igent
mondtam. Így alakult meg a Viktória

Nôi Kar. Az elsô jó pár évben Fonyód-
ról is átjártak többen, mivel ott nem
volt lehetôség énekelni. Úgy tizenöt
törzstaggal, elsôsorban a helyi ünne-
pélyeken léptünk fel, de a környékre is
gyakran hívtak, fôleg a karácsonyi és
tavasznyitó koncertekre. Nagyon sokat
szerepeltünk együtt a keresztúri Bár-
dos Lajos Nôi Karral. Most a legfonto-
sabb fellépésünk nyaranta a Komoly-
zenei Est. Legelôször a fô szervezô,
Hollósi Mihály szavazott nekünk bizal-
mat, bár egy kicsit kételkedett benne,
hogy a mûsor színvonalának meg tu-
dunk felelni. Az elsô évben két nappal
a koncert elôtt gyôztem meg, hogy
igenis, helyünk van ezen az esemé-
nyen. Azóta minden évben megkeres-
nek, hívnak bennünket. Külön köszön-
jük a mûvészeknek, hogy partnerként
kezelnek bennünket a próbák és a fel-
lépések során. Idén is nagyon várom
az eseményt, hiszen Liszt Ferenc év-
forduló van, már nyár elején elkezdjük
a felkészülést, a kórus a népdalkörrel
együtt lép fel. Külön öröm számomra
ez, hiszen már nem „kötelességem” a
kórus vezetése, most, hogy nyugdíjas
vagyok, ám a kórustagok, a kollégák, a
gyerekek ragaszkodtak hozzám, hívtak
vissza, így természetesen jöttem. Ez
úton is köszönöm lelkes munkájukat.
– A Viktória Nôi Kar honnan kapta a
nevét?
– Már nem is tudom… A Viktória a
gyôzelmet, a kitartást jelképezi. És mi-
lyen igaz ez rá, hiszen folyamatosan
mûködünk, annak ellenére, hogy a ta-
gok állandóan cserélôdnek. A fiatalab-
bak általában elkerülnek innen, az
idôsebbeknél pedig ki a család, ki az
egészsége miatt nem tud tovább járni.
Ugyanakkor ritka az ilyen kórus, hi-
szen öregebbek, fiatalabbak mind
együtt énekelnek, és ha azt mondom,
próba, akkor mindenki ott van. A nép-
dalkör is kitartóan mûködik, állandó

fellépéseink vannak. Nagyon sajná-
lom, hogy pár éve véget értek a kará-
csonyi koncertek, ezzel egy húsz éves
hagyomány szakadt meg. Miért? Hi-
szen három helybeli kórusnak adott
szereplési lehetôséget és a fenyvesiek
is természetesnek vették a meghitt
hangulatú rendezvényeket.
– Ki az a szerzô, akinek a mûvei min-
denképpen benne vannak a repertoár-
ban?
– Nem tudok ilyen alkotót megnevezni,
bár Bartók Béla kórusmûveit nagyon
szeretem, így azok gyakran szerepel-
nek a nôi kar és a gyerekkórus mûsorá-
ban is. A népdalkörrel balatoni népdalo-
kat éneklünk a legtöbbet. Mindig odafi-
gyelek, milyen mûveket válogatok. Fon-
tos, hogy ne legyen túl nehéz a mû,
ugyanakkor unalmas, egyhangú sem.
– Volt olyan koncert, amelyre különö-
sen szívesen emlékszel vissza?
– Amikor Zeteváralján léptünk fel, ép-
pen magasrangú egyházi vezetôk ta-
lálkozóját tartották. Mi nem tudtunk ró-
la, csak mikor felmentünk a színpadra,
akkor láttuk meg ôket, meg a sok em-
bert. Ott bizony megremegett a lábam,
és a kórus is megfagyott egy pillanat-
ra, de aztán vettünk egy nagy levegôt,
és csak énekeltünk és énekeltünk.
Szerencsére a közönségnek tetszett.
Ha belegondolsz, nekem jó dolgom
van, hiszen elôadás közben sosem lá-
tom szemtôl szembe a közönséget –
bár a kórustagok arcáról mindent le le-
het olvasni. Aztán a mûsor végén jön a
feketeleves, amikor megfordulok és
meghajolok. Mondhatjuk úgy is: a leg-
végén én viszem el a balhét.

Radák Kata

Cili néni
Ha csak annyit mondok: Cili néni, a legtöbb fenyvesi kapásból rávágja,
ismerem, a kórusunk vezetôje. A fiatalabbak esetleg hozzáteszik: ô volt
az énektanárom. A nagyon fiatalok pedig, hogy az ének- és a szolfézs
tanárom. Kovácsné Gelencsér Cecília keze alatt generációk nôttek fel és
ismerkedtek meg a zenével. Ugyan már nyugdíjas, de még mindig vezeti
a fenyvesi kórust, a népdalkört, tanít az iskolában és a fonyódi zene-
iskolában.

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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Módosított 
rendelet 
a szociális 
ellátásokról
Balatonfenyves Község kép-
viselô-testülete a helyi szociá-
lis ellátásokról szóló 5/2000.
(III. 30.) számú rendeletét mó-
dosította. Változás a méltá-
nyossági közgyógyellátásra
való jogosultság jövedelem ha-
tárában történt. Szociálisan rá-
szorultnak tekinthetô az a sze-
mély, akinek családjában az
egy fôre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 százalékát
(2011-ben 42 750 Ft), valamint
az az egyedülálló személy, aki-
nek havi rendszeres jövedel-
me nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legki-
sebb összegének 200 száza-
lékát (2011-ben 57 000 Ft).
Emellett havi rendszeres gyó-
gyító ellátásának költsége az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 15 szá-
zalékát meghaladja (4275 Ft).
A nyugdíjas kérelmezô esetén
eddig 10, március 1. napjától
20 százalékkal magasabb jö-
vedelem esetén is megállapí-
tásra kerül az ellátás. Ez 2011-
ben családban élô nyugdíjas
esetén 51 300 Ft havi egy fôre
jutó jövedelmet, egyedülálló
nyugdíjas esetén 68 400 Ft 
havi jövedelmet jelent. A havi
4275 Ft összegû gyógyszer-
költség ebben az esetben is
feltétel.
2011. március 01. napjától mó-
dosulnak az intézményi és
személyi térítési díjak az ét-
keztetésben, a házi segítség-
nyújtásban és a jelzôrendsze-
res házi segítségnyújtásban is.
További változás, hogy a sze-
mélyi térítési díjak megállapí-
tásának alapja a kérelmezô
személyes havi jövedelme.

Étkeztetés
Intézményi térítési díj:

kiszállítás nélkül: 405 Ft/adag
kiszállítással: 515 Ft/adag

Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 115 Ft/gondozási óra

Nappali ellátás
(igénybe vehetô a fonyódi telephelyen)

Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevôk
Intézményi térítési díj: 890 Ft/fô/ellátási nap

Napközbeni tartózkodást és ott étkezést (reggeli, ebéd) igénybe vevôk
Intézményi térítési díj: 1295 Ft/fô/ellátási nap

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 60 Ft/fô/ellátási nap

Jövedelem Kedvezmény Fizetendô
Fizetendô 

(Ft/hó) mértéke (Ft/adag)
kiszállítással

(Ft/adag)

0–28 500 75% 100 Ft 210 Ft

28 501–42 750 65% 140 Ft 250 Ft

42 751–57 000 50% 205 Ft 315 Ft

57 001–71 250 25% 305 Ft 415 Ft

71 250 ≤≤ 00% 405 Ft 515 Ft

Jövedelem Kedvezmény mértéke Fizetendô (Ft/óra)

0–42 750 65% 040 Ft

42 751–71 250 30% 080 Ft

71 251 ≤≤ 00% 115 Ft

Jövedelem Kedvezmény mértéke Fizetendô (Ft/ellátási nap)

1–57 000 90% 090 Ft

57 001 ≤≤ 83% 150 Ft 

Jövedelem Kedvezmény mértéke Fizetendô (Ft/ellátási nap)

1–28 500 86% 180 Ft

28 501–42 750 83% 220 Ft

42 751–57 000 78% 285 Ft

57 001–71 250 65% 455 Ft

71 251 ≤≤ 57% 560 Ft

Jövedelme (Ft) Kedvezmény mértéke Fizetendô (Ft/ellátási nap)

1–50 000 100% 00 Ft

50 001–70 000 50% 30 Ft

70 001 ≤≤ 00% 60 Ft
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A rendezvény támogatói voltak:
Tomisa Tibor, Tünde Virágbolt Fonyód, Lom-
bár Gábor polgármester úr, Kalmár Lajos
képviselô úr, Búza Máté képviselô úr, Ha-
szon Zsolt képviselô úr, Somogy István
képviselô úr, Stamler József képviselô úr,
Balatonfenyvesi Polgárôrség, ZSO-LI Kft.,
Somogyi Zoltán, Dallos Imre, Varga Gábor
és családja, Sólyom Krisztián és családja,
Czobor család, Friskó Karolin, Harmath 
Attila és családja, Potecz Csaba, Magyarfi
László, Vörös Béla, Fekete István Általános
Iskola, Papp Csaba, Erdélyi Ernô, Halker
Kft., Varga Kürtöskalács Kft., Bíró Károly,
Stefán Kft., Nemes Ottó, Kémenes Róbert,
Balaton Nyelvstúdió Fonyód, Eurotréd Bala-
tonboglár, EUROFRUCHT Kaposvár, Der-
misz Kozmetika Fonyód, Tapolcai család,
Posta hivatal Balatonfenyves, Kolip Zoltán,
Hackl Szilvia, Napközi Otthonos Óvoda,
Barnaki Lajos, Turul Gyógyszertár, Hegedûs
Józsefné, Sáfár Attila, Nagy ABC, Nagy 
Tamás, Fûzfás Tibor, Gyurákovics Rózsa,
Árkosi Viktória, Gyanó József, Lakatos 
Zoltán Marcali, Mosoda Bt., Balatonfenyves,
Majorka Bt., Balatonnagyberek Kft., Lelkó 
Attila, HUBERTUS HOF, Kôváriné Siess
Zsuzsanna, Osváth Cukrászda, Kottán 
László Cukrász Kéthely, Friskó Virágbolt, 
Hubertus Vadgazdálkodás.
Pártoló jegyek: Fábián György, dr. Szilvássy
Györk, Pucskó Zsolt, Kozsár és Társa Bt., 
Id. Vágner József és felesége, Ôsz Ernôné,
Kruppai Gyôzô, Rauch Melinda, Hilszenráth
György, Hilszenráth Krisztián, Encz Katalin,
Öregfiúk csapata, Harmath Attila.

Sulifarsang
„Jó estét, jó estét kedves Mindnyájuknak! Eljött a nap, melyen min-
denki mulathat”. Így kezdte báli köszöntôjét Wágner Benedek elsô
osztályos kisfiú anyukája, Takács Judit. Joó Tamás tanár úr titkot
morgó százéves jövendômondóként konferálta fel a színvonalas
mûsorszámokat:
Tradicionális népdal (Ôsz Tímea adta elô furulyán). Dorothy dala 
az Ózból (Török Alexandra fuvolán játszotta), Pokov: Polka (Papp 
Donát zongorajátéka), Skót népdal (Varga Márton fuvolán adott
elô), Most múlik pontosan, Élj vele (énekelte és gitáron kísérte 
Horváth Cintia), Henry Moncini: Rózsaszín párduc (játszották Varga
István trombitán, Pártai Kristóf harsonán, zongorán kísérte
Schweitzer Jolán tanárnô), Webber Nekls: Uborkasaláta leves
(elôadták Papp Kitti, Varga István trombitán, Pártai Kristóf harso-
nán, Szabó Koppány tubán).
A zeneszámok után latin táncot láthattunk Király Márk és Horváth
Tímea elôadásában.
Végül az est fénypontja következett: a Fodros Álmok Tánccsoport,
Offenbach-Brahms zenére lebbentette szoknyáját és fodrait.
Felléptek az ovis és iskolás gyerekek anyukái is. A táncot betaní-
totta: dr. Keményné Domonkos Eszter. Elôadták: Berkes Andrea,
Kôváriné Gyuricza Zita, Márkusné Takács Krisztina, Potecz Réka,
Stamlerné Dr. Bodor Katalin, Takács Judit, Tillman Éva, Tóthné
Csetei Zsófia.
A mûsorszámok után svédasztalos vacsora következett. Fino-
mabbnál-finomabb ételek közül válogathattak a vendégek. Az ízle-
tes falatokat az iskola dolgozói készítették és tálalták fel. A zenét 
a balatonszentgyörgyi Lakos László szolgáltatta. A kellemes zene-
számokra sokan táncra perdültek, és hajnalig ropták.
Köszönöm a Szülôi Munkaközösség fáradságot nem ismerô
szervezôkészségét, az iskola dolgozóinak lelkiismeretes munkáját,
a megjelent szülôk és vendégek részvételét.
A befolyt bevételt továbbra is gyermekeink szabadidôs és kulturá-
lis tevékenységére fordítjuk.

MKF

Maszkok, jelmezek, 
mulatság
Február 26-án ismét megrendezte a
Fekete István Általános Iskola a már
jól megszokott farsangi bálját. Sokfé-
le finomsággal és programmal várták
a kicsiket és a nagyokat. A tanárok és
a diákok szellemes, ötletes maszkok-
ba, álarcokba, különféle jelmezekbe
öltöztek. Láthattunk táncosokat, ba-
nyákat, akcióhôsöket, rabokat. A jel-
mezverseny után tombolával, majd
karaoke versennyel folytattuk a mu-
latságot, késôbb a diszkó követke-
zett. A programok között büfé várta
az éhes, szomjas vendégeket, és a
diákok szerelmes üzeneteket küld-
hettek a szívküldi-vel.
A jó hangulat idén is garantált volt,
remélhetôleg mindenki jól érezte ma-
gát.

Nagy Ivett és Sziva Klaudia
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Tisztelt Szülôk, Támogatók!

Amennyiben módjukban áll ma-
gánszemélyként a balatonfeny-
vesi ovisokat és diákokat támo-
gatni, akkor azt az alábbi módon
tehetik meg: az SZJA 1%-os fel-
ajánlása a Gyermekekért Bala-
tonfenyves Alapítvány javára, az
adóbevalláskor az arra mellékelt
nyomtatványon történhet.
Az alapítvány adószáma:
19198956-1-14
Segítségüket köszönjük!

A XX. ULTI VERSENY eredmé-
nyei: 1. Ország Sándor, 2. Táskai
Sándor, 3. Németh Dezsô.
A következô versenyt március
20-án rendezzük meg a Játék-
bárban. További információ:
Hackl Gyula 30/406-2043.

A Fonyód-Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermek-
jóléti és Családsegítô Szolgálata
értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy 2011. évben a következô
idôpontokban, mindig csütörtöki
napokon, 8.30–10.30 között tart
RUHAOSZTÁST: március 17.,
április 14., május 19., június 16.,
július 21., augusztus 18., szep-
tember 15., október 20., novem-
ber 17., december 15. Helyszín:
Balatonfenyves, Kölcsey u. 30.

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.
Ha egészségügyi problémája
van és segítséget kérne, kérdez-
ze szakértônket:
http://www.orvostudakozo.hu/Sz
akemberValaszol/HegedusJozs
efneEniko
http://www.flavin7hydrogen.com/
page/index.php?o=0&sw=630961

– A RESTI nyitva: 06–22 óra között
minden nap. Tavalyi árakkal és ki-
lencféle hamburgerral várjuk ven-
dégeinket!

– Veszélyes fák kivágását, hulladék
eltakarítását vállalom! Ország
Sándor, Csokonai utca 58. vagy 
a Bevásárló utcai zöldségbolt.
Ugyanitt: 750 kg súlyú utánfutó 
ELADÓ! Tel.: 30/226-9220

– Kétajtós akasztós szekrény (20 ezer
forint), polc (4000), tévé-állvány
(4000), háromajtós polcos szek-
rény (40 000), továbbá nôi ezüst
ékszerek és nôi bundák eladók.
Telefon: 20/471-7225, 
szlivka86@ freemail.hu

– Zsiguli 1200 s típusú személygép-
jármû eladó. 20/357-5887.

– Nyaraló, tetôtér-beépítéses, a me-
zôcsáti gyógyfürdôhöz közel, be-
rendezéssel, borospincével, szôlô-
préssel, hordókkal, 1 hektáros
zárt, panorámás gyümölcsössel
együtt eladó. Irányár: 1,5 millió fo-
rint. 70/224-1887.

– Gorenje négycsillagos, hat fiókos
fagyasztószekrény megkímélt álla-
potban, reális áron eladó. 30/853-
2422.

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

– Meleg burkolás, parkettakészítés,
javítás. Kovács Lajos, Fenyvesi utca,
30/403-0181.

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

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

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

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

– Angol nyelvoktatás gyors, haté-
kony, egyéni módszerekkel! Tíz
éves magántanári és nyelviskolai
gyakorlat, beszédcentrikus, dina-
mikus, garantáltan aktív, igényekre
szabott órák, felkészítés nyelvvizs-
gára, 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 Ba-
latonfenyvesen házhoz megyünk.
Bejelentkezés: fodrászat 30/321-
4146, körömkozmetika 30/716-
3258.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, takarítás, lakatos-
munkák. Tel.: 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.Tel.: 30/904-4527.

– Minden, ami villanyszerelés! Far-
kas András vállalkozó, Fenyvesi u.
214., tel.: 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
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Zalai alkotók tárlata 
Három zalai képzômûvész mutat-
kozott be Balatonfenyvesen. Pasco
(Szabó Attila), Varga Dezsô,
Zuggó Tibor képeit február 11-én
Zatkalik András újságíró ajánlotta
a közönségnek. A községházán
rendezett kiállítás-megnyitót fuvo-
laszólóival Péterdi Gabriella mû-
vésztanár színesítette.

Bejött a karate!

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy iskolánk szeptemberben alakult 20 fôs karate cso-
portja túl van az elsô sikeres öv- illetve csíkvizsgán! A megmérettetésre február 6-án
került sor, hagyományosan a balatonszárszói általános iskola tornatermében. Óriási
büszkeség volt látni, hogy a gyerekek milyen lelkesen készültek az elsô számadásra.
A vizsgagyakorlatokat kivétel nélkül mindenki, a saját tudásához mérten, maximális
erôbedobással teljesítette, és boldogan vették át Zallel László 6 danos mestertôl, illet-
ve Somogyi Péter senseitôl a jól megérdemelt övcsíkokat.
Néhány sportoló a komoly munkának és felkészülésnek köszönhetôen már az elsô vizs-
gán megszerezte a következô övfokozatot, és a vele járó diplomát, így ôk már narancs-
sárga övesek lettek!
Íme, az eredmények: Bíró Botond – 3 csík, Fehér Dóra – 2 csík, Fehér Bálint – narancs-
sárga öv és 1 kék csík, Hilszenráth Dániel – narancssárga öv, Kémenes Dániel – na-
rancssárga öv, Kiss Levente – 3 csík, Lázár Zsolt – 2 csík, Lelkó Attila – narancssárga
öv, Lôrinc Csenge – 2 csík, Nemes Dominik – 2 csík, Németh Márk – narancssárga öv
és egy kék csík, Rózsahegyi Nikolett – narancssárga öv, Sáfár Zsófia – narancssárga
öv, Péter Márk – narancssárga öv és 2 kék csík.
Gratulálunk!
Az eredményeket és az aktuális híreket, képeket mindenki megtekintheti Somogyi Péter
edzô www.balatonbudo.hu internetes oldalán, ahol a Péter által vezetett karate klubok
mellé felkerült immáron Balatonfenyves lelkes csapata is.
Február 19-én rendezték meg Ráckeresztúron a II. Fincsi Kupa elnevezésû, meghívá-
sos karate verseny, ahol az ország 12 karate csapatának, több mint 100 versenyzôje
vett részt. A fenyvesieket, fonyódiakat Péter Márk képviselte, aki 2009 szeptemberében
kezdte az edzéseket Fonyódon, de ma már mindkét klub edzésein részt vesz, heti 4 al-
kalommal. Márk a 2002 fiú B korcsoportban kata versenyszámban bronzérmet, illetve 
a 2002 fiú +35 kg-os kategóriában kumite versenyszámban ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk Neki!
Végül engedjék meg, hogy szülôként és a kezdeményezés elindítójaként felhívással 
forduljak az önkormányzat, a vállalkozók és a magánszemélyek felé.
A gyerekek az elmúlt félév során nagyon megszerették a karate edzéseket és az edzôt
is, akinek személyében egy olyan edzôt kaptak, aki lehetôséget tud biztosítani számuk-
ra arra, hogy évente két alkalommal övvizsgán, illetve 5-6 alkalommal különbözô nehéz-
ségû versenyeken vegyenek részt, mely a fejlôdésük, önbecsülésük és kitartásuk szem-
pontjából nagyon fontos lenne. Emellett minden év júliusában megrendezésre kerül 
Balatonszárszón egy egyhetes tábor, ahol napi 2 intenzív edzés mellett számos színes
program és strandolás vár a gyerekekre és az ôket elkísérô felnôttekre.
Mint mindennek a mai világban e programoknak is anyagi vonzatai vannak. Vizsgadí-
jak, nevezési díjak, utazási költség, belépôk. Ahhoz, hogy a kezdeményezést életbe
tudjuk tartani, kérem Önöket, hogy képességeikhez mérten támogassák a gyerekeket
akár anyagilag, akár egyéb módon, gondolok itt esetleg ásványvíz- vagy üdítô, az uta-
zásokhoz az önkormányzati kisbusz felajánlására, sportszer- vagy ruhavásárláshoz
hozzájárulásra.
Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató asszony már biztosított bennünket az iskola és a
Gyermekekért Balatonfenyves Alapítvány támogatásáról, melyet ezúton is nagyon köszö-
nünk! Búza Máté képviselô úrral pedig szeretnénk bevonni az alakuló sportegyesületbe a
karatésokat is, mellyel talán többféle támogatást tudnánk biztosítani a gyerekeknek!
Várjuk ötleteiket és szíves felajánlásaikat!

Kovács Anikó

Ezüstérmes 
kolbászt töltöttek
Második alkalommal rendeztek kol-
básztöltô fesztivált Fonyódon. Ötven
csapat mérte össze tudását, vetette
be féltve ôrzött titkos receptjét a fo-
nyódi sportcsarnokban február utolsó
szombatján.
Balatonfenyvesrôl két csapat, a Ba-
latonfenyvesi Polgárôrök és a Bala-
tonfenyvesi Kolb-Ász Királyok nevez-
tek a megmérettetésre, melyre töb-
bek között Békéscsabáról, Buda-
pestrôl, Érsekújvárról (Nové Zamky)
is érkeztek szakértô mesterek.
A látogatók ínycsiklandózó finomsá-
gokat kóstolhattak, melyekre szomj-
oltóul balatoni borokat és házi pálin-
kákat fogyaszthattak. Számos kultu-
rális program is kísérte a gasztronó-
miai rendezvényt, melynek ered-
ményhirdetésén balatonfenyvesi csa-
patot is a dobogóra szólítottak. A 22
számmal versenyzô Balatonfenyvesi
Kolb-Ász Királyok ezüstérmes kol-
bászt töltöttek, Vörös Béla csapatka-
pitány vette át a serleget és az okle-
velet.
A fenyvesiek ezüstérmes receptje:
10 kilógramm húshoz. 20 dkg só, 
15 dkg édes ôrölt paprika, 2 kanál
csípôs paprika, 8 dkg ôröltbors, 7 dkg
fokhagyma, negyed zacskó ôrölt
szegfûbors, ízlés szerint kömény.

Az ezüstérmes csapat: Vörös Béla,
Világos Zoltán, Lakatos Zoltán,
Babaics Attila
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Áprilisi számunk lapzártája

március 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: március 20. Fejtse meg a rejtvényt, majd
a kiemelt betûk segítségével alkossa meg a megfejtendô szavakat. A kiegészí-
tendô idézet: Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimis-
ta jobban … közben. A helyes megfejtôk között az önkormányzat ajándékát sorsol-
juk ki. Februári rejtvényünk helyes megfejtése: „Depressziós az az ember, aki, ha
virágillatot érez, körülnéz, hogy hol a koporsó.” Az önkormányzat ajándékát nyerte:
Szigeti Gyula, Fenyvesi u. 193.

Vízszintes: 3. végigmotoz 8. táplál-
kozó 9. inda 11. erkölcstan 13. élet-
éveink száma 14. építôjáték 15. kis
kerek kenyér 16. skandináv férfinév
18. vezetô helyen 22. a Nap is ez 
23. arc, régiesen 25. idômérô része
26. választ kérô szó 27. fedél 
29. Muszti ..., énekesnônk 31. tetejé-
re 34. erdei gyümölcs 36. tejbegríz 
41. megrohan 43. sereghajtó 46. bú
49. erôsen elszomorodó 52. fedd 
53. szótoldalék

Függôleges: 1. részvénytársaság,
röv. 2. asztácium vegyjele 4. színültig
5. ugyanaz, röv. 6. amely irányba 
7. távoli férfiôs 8. alkonyat utáni 
10. származik 12. téli csapadék 13. a
Károly név nôi párja 14. Amália be-
cézve 17. papírra vet 19. orosz autó-
típus 20. növény megtámasztása 
21. e napon 23. azon a helyen 
24. bálna 28. a ház „szeme” 29. bif-
lázva megtanul 30. e helyre 32. el-
lenérték 33. utolsó kettôs betûnk 
35. szántóeszköz 37. talmi, hamis 
38. maroknyi 39. ló csemege 40. tex-
tilnövény 41. régi mérték 42. de, bi-
zony 44. szaglószerv 45. érzôrost 
47. az esôn álló 48. az argon vegy-
jele 50. ételízesítô 51. strázsa

HÁZI RECEPT
Sajtos pogácsa
Somogyi Istvánné ajánlásával

Hozzávalók:
1 kg liszt, 
50 dkg margarin, 
1 csomag élesztô, 
1 nagy pohár tejföl, só, 
1 tojás, reszelt sajt.
A hozzávalókat összegyúrjuk, kinyújtjuk, tojással megkenjük a te-
tejét és megszórjuk sajttal. A kiszaggatott pogácsákat elômele-
gített sütôben aranybarnára sütjük.

Kedves fenyvesi asszonyok! Új rovatunkba várjuk azokat a 
recepteket, melyeket szívesen megosztanának az olvasókkal, le-
gyen szó régi, családi hagyományos ételrôl, vagy akár saját fej-
lesztésrôl. A recept mellett kérjük, küldjék el nevüket és címüket is,
hogy fotót tudjunk készíteni. És persze várjuk a visszajelzéseket a
már megjelent receptekkel kapcsolatban is.
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