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Az ôskeresztény közösségek 1900 évvel ezelôtt már
úgy nevezték a húsvétot, hogy „az Ünnepek Ünnepe.”
Minden más ünnep ebbôl az egybôl meríti erejét és 
fényét. Nagypénteken emlékezünk Jézus kereszthalá-
lára, húsvétkor pedig már ragyog a feltámadt Krisztus
feletti öröm. Gyakorlatilag ez az örömhír egy mondat-
ban, melyet a Biblia hordoz. Szegények lennénk a
húsvét nélkül, a feltámadás nélkül. A karácsony is már
egy rég elfelejtett születésnap lenne valahol a hábor-
gó Közel-Keleten, vagy akár a Szûzanya ünnepek sem
érdekelnének senkit.
Az ember éli az életét, bandukol felfele az idô hegyére,
és egy ponton aggódva megkérdezi: van-e értelme az
életnek? Van-e értelme a
küszködésnek, a nehéz-
ségeknek, a mindennapi
munkának? Honnan is
vagyok? Valóban, az em-
ber csak az evolúció té-
vedése volna?
Ekkor hangzik el a bal-
gaságnak tûnô válasz:
„Isten majd gondosko-
dik, mert a bárány, aki
meghalt, mégis él!” Ez
ugyan a hívô ember vá-
lasza. Viszont, ahol az
ilyesfajta mondatokat
megmosolyogják, felvi-
lágosultan lesöprik az
asztalról, ott az öröm ha-
mar eltûnik az emberek
arcáról. Marad helyette a
keserûség, a fásultság és a sokszor irigységbôl faka-
dó cinizmus. A föltámadás örömhírét, amire minden
ember hívva van, sokszor balgaságnak tartja a világ.
Megmosolyogja úgy, mint ahogy az elsô húsvétkor.
A „híreket” a tanítványok csak „asszonybeszédnek”
mondták és legyintettek rá (vö. Lk 24,22). A keresz-
ténység, kétezer éve hirdeti ezt a balgaságnak tûnô
örömhírt a maga több száz vértanújával, kik ezért 
haltak meg, és azzal a több millió odaszánt élettel, kik
ennek hirdetésére adták a fejüket.
Geothe Faustjának utolsó jelenetében Faust kezébe
veszi a méregpoharat, ám akkor hirtelen felmerenge-
nek a húsvéti harangok. Faust már nem tud hinni a 
feltámadásban, de mégis benne él a húsvéti örömhír
megfakult emléke. Ennek a picinyke korhadt tanúság-
nak az ereje elég volt ahhoz, hogy letegye a méregpo-
harat és az életet válassza.
Ez a balgaságnak tûnô örömhír kétezer éve nyugtala-
nítja a világot. Egy ateista is folyton küzd az Isten léte

ellen. Azzal, hogy ezt teszi, valahol mélyen meggyô-
zôdéssel vallja, hogy Isten él! Bertold Brecht mondta
kissé gúnyosan: „Ne hagyjátok magatokat félrevezetni!
Meghaltok mind, mint az állatok, s utána nem követke-
zik semmi”.
Ha az ember valóban ezt gondolja, hogy úgy fog meg-
halni, mint az állatok, és egy idô utána valóban úgy fog
élni, mint az állatok.
Azt hiszem, nem lehet egy embernek úgy reményt 
adni, hogy megveregetjük a vállát és mondjuk: fog ez
menni, fel a fejjel. Az ember nem tudja önmagát a sa-
ját hajánál fogva felemelni. Csak egy valódi remény,
amit nem ember alkotott, ami valóban odaföntrôl szár-

mazik, csak azt tud min-
ket önmagunk fölé emel-
ni, csak az tud reményt
és lendületet adni az 
ember életének. Korunk
embere talán semmitôl
nem szenved jobban,
mint a reménytelenség-
tôl, a belsô ürességtôl és
attól, hogy nem szeretik,
és nem szerethet igazán.
A húsvéti örömhír min-
denkinek szól! Van miért
küzdeni, van miért nor-
mális életet élni, van mi-
ért a mellettem lévôt sze-
retni, hiszen minden ilyen
tett a túlvilágra mutat, ho-
vá meg vagyunk hívva.
A földi szeretet jutalma a

mennyei. A szentbalázsi iskolában mondta a télen egy
elsô osztályos kisfiú: „a mennyek országa valami
olyasmi lehet, mint egy nagy szálloda, ahol Isten az
igazgató, de vele együtt lakhatunk ott, angyalok szol-
gálnak minket, és ami a legjobb, hogy, mindenki szeret
mindenkit. Nem veszik össze senki-senkivel, nem ha-
zudik senki, nem verekszünk majd egymással és
nincs iskola.”
Lehet, hogy balgaságnak tûnik a válasz: Jézus feltá-
madt és mi is fel fogunk, ha földi életünk is ebbe az
irányba megy! Jézus szájából elhangzik: „Mert úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte,
hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön általa a világ
(Jn 3,16-17).

Világos Krisztián 
diákónus

AZ EMBER REMÉNYE
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Képviselôink teljes létszámban
fogtak neki a márciusi közgyûlés
napirendjei tárgyalásának, nyilvá-
nos ülésen 27, míg zárt ülésen 
1 napirenddel foglalkoztak.
Az egyesületek, és közalapít-
ványok beszámolója során szá-
mot adott múlt évi tevékeny-
ségérôl az Ezüstfenyô Nyugdíjas
Egyesület, melynek munkáját a
képviselôk, Somogyi István kép-
viselô indítványára nagyra érté-
kelték. A Gyermekekért Balaton-
fenyves Alapítvány elnöke, Ha-
szon Zsolt elöljáróban megkö-
szönte az elôzô elnök, Fábián
György és az eddigi kuratóriumi
tagok áldozatkész munkáját, és
ajánlotta a beszámoló elfogadá-
sát, melyet a testület megtett,
egyben a tevékenység kibôvítése
okán (óvoda bevonása az ala-
pítvány tevékenységi körébe) to-
vábbi százezer forint támogatást 
biztosított. Az Egészséges La-
kosságért Közalapítvány elnöke,
dr. Metz József közölte megkere-
sésünkre, hogy a munkaszerve-
zet ügyintézôjének ismételt mun-
kába állása után az alapítókkal,
így velünk is egyeztet a további
mûködés módjáról, szükségessé-
gérôl.
A Fonyód Többcélú Kistérségi
Társulást annak irodavezetôje,
Nagy Brigitta képviselte a közgyû-
lésen, beszámolóját a képviselôk
elfogadták. Fontosnak tartják a kép-
viselôk továbbra is a Somogy Me-
gyei Munka, és Tûzvédelmi Tár-
sulásban való tagságot, melynek
tájékoztatóját szintén elfogadták.
Élénkebb diskurzus alakult ki a
Zöldfok Zrt. 2010 évi tevékeny-
ségérôl szóló tájékoztató során.
A polgármester kifogásolta a tele-
pülés tisztaságával kapcsolatos
általános tapasztalatokat, a sze-
lektív gyûjtôk környezetében ki-
alakult nyári állapotokat, azok ke-
zelését, a szelektív gyûjtôk mû-
szaki állapotát. Felvetôdött az
egyéni komposztálás máshol már
mûködô lehetôségének helyi al-
kalmazása, melyrôl a következô

ülésre a polgármester tájékozta-
tást ad.
Tájékoztatót adott a Dél-Balatoni
Hulladékkezelési Konzorcium, va-
lamint a Balaton, és Sió Térség-
fejlesztô Kft. tevékenységérôl an-
nak ügyvezetôje, mely során el-
hangzott, hogy éveken keresztül
nem, vagy csak nagyon hézagos
információkat kaptak a szerveze-
tek mûködésérôl, és úgy tûnik,
hogy most, amikor várhatóan a
konzorciumi forma felbomlik, és új
szervezetet kell létrehozni az el-
készült mûvek mûködtetésére vált
csak fontossá a tájékoztatás, a
személyes találkozás. A tájékoz-
tatót a képviselôk elfogadták.
Az óvodavezetô elôterjesztésére
meghatározta a képviselô-testület
az óvodai beiratás idôpontját, eb-
ben az esztendôben május 2–6
között lesz.
Hozzájárult a képviselô testület
az ISPA Dél-Balaton hulladékgaz-
dálkodási Társulás megalakításá-
hoz, melynek elôkészítésében a
polgármester, és jegyzônk is te-
vékenyen részt vett. Azt várjuk,
hogy igazi gazdája legyen a kon-
zorcium által létrehozott hulladék-
gazdálkodási rendszernek.
Elfogadták a képviselôk a polgár-
mester jelentését a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról,
és a két testületi ülés között
történtekrôl. A jegyzôasszony be-
számolt a Polgármesteri Hivatal
tevékenységérôl, melyet a testület
elfogadott.
A támogatási kérelmek elbírálása
hosszabb idôt vett igénybe, annak
ellenére, hogy a szakbizottsága
annak elfogadását ajánlotta a tes-
tületnek. A módosítások után a
következô szervezetek kaptak tá-
mogatást:

A Turisztikai Egyesület támogatá-
si kérelmét további bizottsági
egyeztetés után bírálja el a tes-
tület.
Módosította a képviselô-testület a
Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatáról szóló rendeletét, majd a
Szociális ellátások helyi rendsze-
rérôl szóló önkormányzati rende-
letet, valamint módosították az
Alapszolgáltatási Központ közös
fenntartásáról szóló Társulási
Megállapodást.
Módosította a testület a 2010. évi
költségvetési rendeletét, majd pá-
lyázatokhoz önerô biztosításáról
született döntés. Ebben az esz-
tendôben közfoglalkoztatásban
14 fôt alkalmaz a községháza, va-
lamint a sportcsarnok felújítására
adott be több mint ötmillió forint
értékû pályázatot a Polgármesteri
Hivatal, az önrész biztosításáról
szóló elôterjesztést a testület elfo-
gadta.
Meghatározta a képviselô-testület
az idei fejlesztések, beruházások
körét majd 55 millió Ft összegben,
melyben hangsúlyosan szerepel
az útépítés, javítás, járdafelújítás,
közmûépítés Imremajorban, a te-
lepülés rendezési tervének felül-
vizsgálata, a strandrekonstrukció,
járdaépítés, partvédelem felújítá-
sa, bérlakás felújítása, térfigyelô
kamerák telepítése, és közvilágí-
tás fejlesztése.
Egyhangúlag fogadta el a testület
a polgármester által elôterjesz-
tett, a következô önkormányzati
idôszakra vonatkozó gazdasági
programot, így a következô esz-
tendôk fejlesztési irányát is.
Megválasztották a képviselôk a
pályázatok bíráló bizottságainak
tagjait, melyben a bizottsági el-
nökök (Haszon Zsolt és Kalmár
Lajos képviselôk), valamint Búza
Máté képviselô vesznek részt, ôk

A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK

Nyugdíjas Egyesület (mindösszesen) 400 000 Ft
Polgárôr Egyesület 1 300 000 Ft
Balatonboglári Tûzoltóság 157 000 Ft
Római Katolikus Plébánia Hivatal 800 000 Ft
Balatonkeresztúr Sportkör 100 000 Ft
Pécsek Zoltán KMB-s rendôrc (havi bruttó) 10 000 Ft
SINOSZ Megyei Szervezete (Siketek, és Nagyothallók) 10 000 Ft
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tesznek ajánlást az egyes pályá-
zatok esetén a polgármesternek.
Továbbra is pályáztatni kívánja a
testület a nyári közterület hasz-
nálati kérelmeket – szólt a határo-
zat –, mivel nem lehet megfelelô
jogi lehetôséget találni arra, hogy
a helyi vállalkozókat már ebben a
szakaszban lehessen elônyben
részesíteni.
Önkormányzati külterületi ingatla-
nok gondozására kötött megálla-
podást a testület Fehér Lajos he-
lyi lakossal, melyért ellenértéket
nem kért. Részben járult hozzá
Barna Antal strandi vállalkozó
helyi lakos kérelméhez a testület
bérleti díj fizetési halasztási ké-
relméhez. Vállalja a testület a
Wimmer Vivien balatonfenyvesi
bölcsôdés korú kisgyermek böl-
csôdei elhelyezésével kapcsola-
tos költségeket.
A következô közgyûlésre a Feny-
vesi Újság szerkesztô bizottságá-
nak és internetes megjelenésünk
megújításához kell további infor-
mációkat, árajánlatokat kérni.
További információk szükségesek
a kertmozi hasznosításra benyúj-
tott ajánlat pontosításához, me-
lyet áprilisban ismételten tárgyal a
képviselô-testület.
Tudomásul vették a képviselôk a
polgármester 2011. évi szabad-
ság ütemtervét.
Támogatta a testület az új Fo-
nyódi Rendôrkapitány, Lengyel
László alezredes kinevezését.
Egy meghirdetett strandi üzlet
bérlôjét jelölte ki a testület, aki a
páylázati felhívásra nyújtotta be
jelentkezését, elfogadva a kiírás-
ban szereplô kondíciókat.
Ismételten tárgyalni kívánja a tes-
tület a Cormorán 97 Bt. kérelmét
a mozinál lévô horgászbolt továb-
bi használatára, ahol a testület a
Turisztikai Egyesületet kívánja el-
helyezni.
Zárt ülésen döntöttek a képvi-
selôk a 2011. évi kitüntetô cím
(díszpolgár) adományozásáról,
mely díjat a község huszadik szü-
letésnapján tartandó ünnepi köz-
gyûlésen adják majd át.

(LG)

– Hogyan kerültél Balatonfeny-
vessel kapcsolatba?
– Édesanyámék 1956-ban költöz-
tek ide, én már itt születtem, tôs-
gyökeres fenyvesi vagyok.
– Milyen iskolákat végeztél?
– Ide jártam általános iskolába, és
nagyon szerettem. Az összes isko-
lám közül az itteni a szívem csücs-
ke. Jó volt az osztály, a tanárok, a
légkör, egyszóval minden. A fonyó-
di gimnáziumban érettségiztem.
Nem tudom, mi vitt az egészség-
ügyi pályára, hiszen mindig féltem
a tûtôl, kivétel nélkül minden alka-
lommal én maradtam utolsónak a
kötelezô oltásnál. Ugyanakkor sze-
retem az embereket, szeretek má-
sokon segíteni, gondoskodni róluk,
így végül ezt választottam. Olyan
családban nôttem fel, ahol öregek-
kel voltam körülvéve. Megtanultam
bánni velük, gondot viselni rájuk,
vagyis a családom segítségével ta-
láltam meg a hivatásomat. Elôször
felsôfokú szakápolói, illetve fizikote-
rápiás szakasszisztensi képzése-
ket végeztem el. Nem gondoltam,
hogy a fôiskola is menne, de aztán
mégis megpróbáltam, és sikerült.
2008-ban államvizsgáztam a Pécsi
Tudományegyetem Diplomás Ápoló
karán. Elsô munkahelyem a kapos-
vári szülészet volt, majd Fonyódon
két évig háziorvosi körzetben tevé-
kenykedtem. Most már több mint 
tíz éve dolgozom a fenyvesi orvosi
rendelôben.
– Nagyon sokan elmennek innen,
miután leérettségiztek, vagy szak-
mát szereztek. Téged mi hozott 
vissza?
– Ez nem is kérdés. A haza. Itt ér-
zem otthon magam.
– Milyen terveid vannak? Esetleg
az orvosi egyetem?
– Nem. Szeretek ápoló lenni. Ter-
mészetesen folyamatosan tovább-
képzem magam, szívesen olvasok
a témában, érdekelnek az újdonsá-
gok. Ugyanakkor én már megtalál-
tam a hivatásom.

– Van olyan dolog a napi munkád-
ban, amit nagyon szeretsz csinálni,
és van, amit nem?
– Alapvetôen mobilis ember va-
gyok, így jobban kedvelem az olyan
dolgokat, amikor sürögni-forogni le-
het. A legjobban azt szeretem, hogy
a fenyvesi nagy család része lehe-
tek, és nagyon sok embert megis-
merhetek. Úgy gondolom, az egyik
feladatom az, hogy ez a közösség
békében és szeretetben mûködjön.
Megpróbálok mindenkinek segíteni,
például, ha két beteg között valami-
lyen súrlódás van, mindenképpen
próbálom ôket kibékíteni. Azt
mondják, mindenkinek a lelkén át
vezet az út. Hiszem, hogy a beteg-
ségeknek lelki alapja is van. Ha ezt
meggyógyítjuk, a test is könnyeb-
ben válik egészségessé.
– Kaptál egy kitüntetést is a munká-
dért…
– Nagyon meg is lepôdtem. Kaptam
meghívót az ünnepi közgyûlésre,
de nem akartam elmenni, mivel
nem igazán tudtam, mit is keresnék
ott. A doktor úr azonban ragaszko-
dott hozzá, hogy ott legyek. Aztán,
mint derült égbôl a villámcsapás
ért, amikor átadták a Balatonfeny-
vesért kitüntetô címet. Jó két hét
telt el, mire felfogtam, tényleg én
kaptam. Nagyon megtisztelô, hogy
ezt elnyertem, de úgy érzem, én
csak a munkámat végzem.

Radák Kata

Mosoly az egészség szolgálatában
„Egy mosoly nem kerül semmibe, de sokat ér. Gazdaggá teszi azt,
aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. A mosoly csak egy pil-
lanatig tart, de emléke mindig él. Senki sem oly szegény, hogy ezt
ne tudná adni.” Ez Pék Hajnalka mottója.
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Február 25-én az ovisok is farsangol-
tak. A két kiscsoportos Mátyásunk bi-
zony még jeget csinált nekünk akkor,
de a mondás beigazolódott: Sándor,
József, Benedek – zsákban hozták a
meleget.
Olyan sokan voltunk kíváncsiak az
apróságok mulatságára, hogy szûk-
nek bizonyult az aulánk.
A programot a nagycsoportosok – e
jeles napra tartogatott – táncbemuta-
tója, valamint az anyukák és nagy-
mamák sütötte farsangi fánk tette
gazdagabbá, mellyel vendégeinknek
kedveskedtünk. A jelmezes felvonu-
lást táncház, eszem-iszom és dínom-
dánom követte.

Március 9-én az SZMK támogatásá-
val színházlátogatáson vettek részt 
a nagyobb ovisok. Rémusz bácsi
meséibôl A róka és a héja címmel
nézhettek meg egy kedvesen humo-
ros elôadást a balatonlellei Mûve-
lôdési Házban. Maradandó élményt
jelentett ez a délelôtt a gyermekek
számára, nagyon köszönjük! Igyek-
szünk hagyományt teremteni a szín-
házlátogatással, és minden évben
eljuttatni a mindenkori nagycsoporto-
sokat, valamely közelben megrende-
zésre kerülô elôadásra.
Nemzeti hovatartozásunkat kisgyer-
mekkorban leginkább a külsôségek-
kel tudjuk erôsbíteni, ezért március
11-én zászlókkal és nemzeti színû
szalagokkal a kezükben, kokárdával
a mellükön és huszár csákóval a fejü-
kön, sétáltak el a nagyok a Polgár-
mesteri Hivatal elôtti kopjafához. Így
emlékeztünk a márciusi ifjakra.
17-én a XII. Kistérségi Népmese-
mondó Versenyen vett részt két óvo-
dásunk: Bogdán Roland és Kolip
Márton. Élmény volt hallgatni az ap-
róságokat, amint tréfás, humoros ele-
mekkel teleszôtt meséiket mély át-
éléssel adták elô a fonyódi Balaton
Kollégium színpadán. Balatonboglári
és fonyódi óvodásokkal vették fel a
versenyt. Köszönet illeti a két fel-
készítô pedagógust: Garzóné Kozma
Andreát és Szekeresné Takács Évát.

A két kisfiú emléklappal és sok-sok új
élménnyel gazdagodott.
Március 31-én az Alapszolgáltatási
Központ szervezésében a fonyódi
rendôrség munkatársai látogattak el
hozzánk. Filmvetítéssel, beszélge-
téssel és játékos feladatokkal készí-
tették fel az aprónépet a biztonságos
gyalogos közlekedésre, felhívták a 
figyelmet a forgalomban való kerék-
pározás veszélyeire és a balesetek
megelôzésére.
Április 8-án újabb kulturális esemény
vár ránk: a Kemény-bábok társulata a
mi óvodánkban tartja egyik fôpróbá-
ját, mely a kaposvári Csiky Gergely
Színházban tartandó elôadást elôzi
meg.
Már elkezdtük a készülôdést a Len-
gyeltótiban, második alkalommal meg-
rendezésre kerülô Óvodások Tavasz-
köszöntô Fesztiváljára. A tavalyi év-
ben a nagytekintélyû szakmai zsûri
kiemelte a mieink produkcióját, bí-
zunk benne, hogy idén is nagy sikert
aratunk!
A tavasz folyamán még egy nagyon
fontos esemény vár ránk: nevet
adunk az óvodánknak. A névválasz-
tással igyekszünk egyedivé tenni 
intézményünket. Május elején pedig
felköszöntjük az édesanyákat, és
még számos izgalmas programmal
színesítjük a nevelési év még elôt-
tünk álló idôszakát.

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Tavaszváró ovis programok

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szent Erzsébet Plébánia

A húsvéti istentiszteletek idôpontja: Máriatemplom, nagy-
péntek este 6 óra (feltámadási körmenettel), húsvét más-
napján reggel 9 óra.
Szent Erzsébet plébániatemplom: ugyanezeken a napo-
kon – kivéve az ünnepnapok esti idôpontjait – este 8 óra-
kor (nagyszombat este körmenet nélkül), ünnepnapokon
10 óra 30 perckor.
Alsóbélatelep Szent Anna kápolna: Húsvét vasárnap este
6 óra.
A plébános telefonszáma és e-mail címe: 30-339-8787,
revify@invitel.hu

Zrínyi Ilona matematikaverseny
A matematika népszerûsítése az országos versenysorozat
fô célja. 1990-ben szervezték meg elsô alkalommal. Kez-
detben még csak Bács-Kiskun megyében, majd két év
múlva csatlakozott Somogy megye, három év elteltével
már országos méretûvé nôtte ki magát, pár éve pedig a
határainkon túl élô magyarul tudó diákok is részt vehetnek
rajta.
A versenyen 3-12. osztályos tanulók indulhatnak, az idén
66 ezer 704 gyermek nevezett be. Somogyban összesen
79 általános- és középiskola vett részt a területi döntôn.
Iskolánkat tizenegy tanuló képviselte: Bozsó Henrik és
Stadler Tünde (3. o.), Percze Patrik (4. o.), Harmath Klau-
dia, Harsányi Anna Kamilla és Kiss József Krisztián(5. o.),
Tomisa Dorina (6. o.), Barnaki Barnabás, Horváth Szófia,
Lelkó Attila és Papp Donát (8. o.).
Különösen eredményesen szerepelt Lelkó Attila, aki a me-
gyei forduló kilencedik helyezését szerezte meg a 8. osz-
tályosok mezônyében. Fontos megemlíteni, hogy Attila az
elmúlt hat évben mindig meghívást kapott az ünnepélyes
megyei eredményhirdetésre, vagyis folyamatosan a leg-
jobb tíz között szerepelt. Gratulálunk, és további jó ver-
senyzést kívánunk minden résztvevônek!

Balogh Tünde

Ify Gézától, plébánosunktól kaptuk az értesítést,
hogy a jövôben – ahogy már néhány hónap óta –
nem tudja a lap szerkesztése rendelkezésére bo-
csátani az anyakönyvi híreket: adatvédelmi okok-
ból. Egyúttal arról tájékoztatott, hogy 2010-ben 
42 keresztelésre került sor Fenyvesen (mindössze 
4 helybelit érintett), esketés 10 volt (köztük 4 hely-
beli párt adott össze), és 15 temetési szertartásra
került sor.
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Megemlékezés
Március 15-én délelôtt tisz-
telegtek Balatonfenyvesen
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc emléke
elôtt. A községháza nagyter-
mében 10 órakor kezdôdô
ünnepségen Lombár Gábor
polgármester megemléke-
zését követôen a Fekete Ist-
ván Általános Iskola zenés
irodalmi mûsorát tekinthet-
ték meg az érdeklôdôk, majd
a Balatonfenyvesi Népdalkör
énekelt toborzó dalokat. A
megemlékezés zárásaként
a községháza elôtti kopja-
fánál helyezte el virágait, ko-
szorúit az ünneplô közön-
ség.

Fotó: Márton László

Utazás 2011
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület képvisel-
tette magát a 4 napos rendezvényen 2011. március
03. és 06. között Budapesten. A Balatoni Regionális
Marketing Igazgatóság társkiállítója a Fonyódi Kis-
térség standján kaptunk lehetôséget kiadványaink
terjesztésére. Egy nyolcoldalas invitatív jellegû szó-
róanyag és az idei évre szóló (továbbiakban még
bôvülô) rendezvénynaptár nagy sikert aratott. Ter-
mészetesen tagjaink prospektusait is (díjmentesen)
terjesztettük. Rengeteg látogató töltötte ki kérdô-
ívünket, mely segítséget ad további célkitûzéseink-
hez, feladataink megvalósításához, hogy még több
vendéget tudjunk Balatonfenyvesre csalogatni.
Figyelje honlapunkat! www.balatonfenyvesen.hu 
Várjuk észrevételeiket, ötleteiket, hozzászólásai-
kat az info@balatonfenyvesen.hu e-mail címen
vagy a 70/304-0440-es telefonszámon!
Kérjük, segítse munkánkat!

Kôváriné Gyuricza Zita
turisztikai menedzser
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A XXII. ultiverseny eredményei:
1. Horváth Tamás, 2. Ekker Csa-
ba, 3. Ország Sándor. A kö-
vetkezô versenyt április 17-én
rendezzük meg a Játékbárban.
További információ: Hackl Gyu-
la 30/406-2043.

A Fonyód-Balatonfenyves Alap-
szolgáltatási Központ Gyermek-
jóléti és Családsegítô Szolgála-
ta értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy 2011. évben a következô
idôpontokban, mindig csütörtöki
napokon, 8.30–10.30 között tart
RUHAOSZTÁST: március 17., áp-
rilis 14., május 19., június 16., jú-
lius 21., augusztus 18., szeptem-
ber 15., október 20., november
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, kérdezze szak-
értônket:
http://www.orvostudakozo.hu/Szak
emberValaszol/HegedusJozsefne
Eniko
http://www.flavin7hydrogen.com/
page/index.php?o=0&sw=630961

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

– Kiadó szoba, hölgynek. Tel.:
70/541-3042

– DVD lejátszó hangszórókkal el-
adó. Ára: 10 000 Ft. Tel.: 30/271-
2537

– Samsung TV (5 éves, síkképernyôs,
72 cm-es) eladó. Ára: 50 000 Ft
Érd.: 30/271-2537

– Balatonfenyvesen a Mária út 42.
sz. alatti Fenyvesi Bisztró hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/271-2537

– Kanapé, kinyitható, 2 személyes, 
1 fotellal világos színben, kifogás-
talan állapotban 25 000 Ft-ért el-
adó. Érdeklôdni:Vas Gereben u. 17.
Tel.: 85/363-456

– KOZMETIKA! Teljeskörû kozmeti-
kai szolgáltatással várom kedves
vendégeimet. Információ és beje-
lentkezés: Kovács Brigitta 30/222-
5606

– A RESTI nyitva: 06–22 óra között
minden nap. Tavalyi árakkal és ki-
lencféle hamburgerrel 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

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

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

– Vízvezeték szerelés, bádogozás!
Fürdôszobák felújítása, dugulásel-
hárítás! Fûnyírás, kertrendezés, ki-
sebb ház körüli munkák elvégzé-
se! 30/261-6308.

– Tanítványokat vállalok – alsósokat,
felsôsöket (fôleg matematika, ké-
mia, fizika), szakiskolásokat, gim-

nazistákat 1., 2. évf. fôleg matema-
tika, kémia). Gálicz Etelka, 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.: 30/318-8675, 
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.

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

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

– 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.

– Fûnyírásra és/vagy macskaetetés-
re jelentkezôt várok. Díjazás meg-
állapodás szerint. Tel.: 20/223-
4054.

– Balatonfenyvesen a Mária út 42.
alatti Fenyvesi Bisztró hosszú táv-
ra kiadó. Tel.: 30/271-2537.

– Kozmetika! Teljeskörû kozmetikai
szolgáltatással várom kedves ven-
dégeimet. Információ és bejelentke-
zés: Kovács Brigitta 30/222-5606.
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a balaton-
fenyvesi Napköziotthonos Óvodába
2011. május 2-tól május 6-ig irat-
hatják be gyermekeiket.
A beiratkozás helye: Napköziotthonos
Óvoda, Balatonfenyves Fenyvesi u.
35–37. óvodavezetôi iroda, 
naponta 8–16 óra között.
Beíratható az a gyermek, aki 2011. jú-
nius 1. és 2012. május 31. között 
tölti be harmadik életévét.
Kérem, a szülô hozza magával: szemé-
lyi igazolványát, lakcímkártyáját, gyer-
meke születési anyakönyvi kivonatát.
Felhívom a szülôk figyelmét, hogy a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 24. paragrafusa szerint, azok
a gyermekek, akik 2011-ben betöltik,
betöltötték ötödik életévüket, az óvo-
dai nevelési év elsô napjától kezdô-
dôen (2011. szeptember 1.) óvodai
nevelés keretében folyó, iskolai élet-
módra felkészítô foglalkozáson köte-
lesek részt venni.

Hackl Szilvia

A Nônapot ünnepeltük
Március 5-én ünneplôbe öltözött nyugdíjasok jelentek meg a Polgármesteri 
Hivatal nagytermébe tartandó Nônapi ünnepségre. Hegedûs János köszöntô-
je után, Bán Dezsô az egyesület elnöke tartotta az ünnepi beszédet.
Méltatta a nôk szerepét a férfiak és a családok életében. A nô végig kíséri az
életet, a férfiak csak félemberek a nô nélkül. (Egyszer évente elismerik.) Ha kö-
rülnézünk, azt láthatjuk, hogy minden sikeres férfi mellett ott van a „minden 
áldozatra képes” Nô.
Az ünnepi beszéd után Máté Jenô verset mondott: „Óda a nôkhöz” címmel.
Kiss Gábor dalokkal, egy kis szöveggel megfûszerezve, köszöntötte a nôket.
A köszöntôk után a férfiak virágot és kozmetikai csomagot (hozzájárulás, hogy
a nôk szépek maradjanak) adtak minden nônek. Majd a vacsoráig a bala-
tonkeresztúri nyugdíjas zenei együttes szórakoztatta a jelenlévôket.
Nagyon finom disznótoros vacsorát szolgáltak fel a férfiak az iskola ebédlô-
jében. Köszönjük a konyhások közremûködését.
Hogy a finom vacsora senkinek ne okozzon egészségügyi problémát, reggelig
tartó tánccal orvosoltuk. A Nyugdíjas Egyesület nô tagjai nevében köszönöm
az önzetlen munkát, csak az kár, egyetlen napig tartott.

Zöld Jánosné

Az Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület közgyûlése
Március 21-én tartottuk a kötelezôen elôírt éves közgyûlést. A 2010. évi mun-
kákról, rendezvényekrôl Bán Dezsô az egyesület elnöke számolt be. Ezen cikk-
ben csak címszavakban és a teljesség igénye nélkül foglalkozom az évi ese-
ményekkel, mivel évközben részletesebben is írtam róla.
Rendszeres évi klubnap 36 volt, melyen mindig az aktuális feladatokat beszél-
jük meg, és egy kicsit kártyázunk, beszélgetünk egymással. A község által ren-
dezett ünnepségeken képviseltetjük az egyesületet, és koszorúzunk is.
Fontosnak tartjuk a hagyományok ôrzését, melyet szeretnénk átörökíteni az
utókornak. Ennek szellemében megtartjuk az álarcos farsangi bált, a májusfa
állítást, majd a kitáncoló bált és az elmaradhatatlan, felvonulással egybekötött
szüreti bált.
Évek óta megtartjuk a zenés névnapokat, nônapot, világgyalogló napot. Vol-
tunk Somogyszentpálon pinceszeren, ahol a május elsejei majálist tartottuk.
Köszönet a Világos házaspárnak, hogy ezt lehetôvé tették. Kirándultunk Buda-
pestre, ahol a Parlament és Múzeum látogatása volt a cél. Az Ôrségbe, ahol
hazánk e szép vidékét jártuk körbe. Volt egy kis badacsonyi kiruccanás is.
A nyáron a strandokon mûsort adtunk. Vendégeink voltak, a balatonkeresztúri-
ak és az iharosberényiek klubcsoportja. Novemberben az egyesület hatottaira
emlékeztünk. Ismétlôdô rendezvény az Ó-év búcsúztató.
Sok vidéki meghívásnak teszünk eleget. Taszár: Mûvészeti csoportok megyei
bemutatója, Balatonberény: Kistérségi kulturális bemutató, desedai piknik 
18 fôvel. Táska: falunap. Balatonberény: Dunántúli amatôr néptánc minôsítô
(zsûri különdíj a Kiscsónak Tánccsoportnak). Berzence: Ôszikék kulturális be-
mutató. Iharosberény: Gesztenye fesztivál. Kadarkút: Somogy megyei gálamû-
sor. Balatonberény: meghívásos kulturális bemutató.
Ezeket a rendezvényeket a megyei nyugdíjas csoportoknak szervezték. Minde-
nütt szerepelt a tánccsoportunk, az énekkarunk és volt ahol Törökné szólót
énekelt és a kislányával duettet is. Az egyik klubnapunkon bemutatkozott az új
gyógyszerészünk.
A sok szép és pozitív rendezvény mellett volt egy szégyenletes negatívum is.
Nem a klubtagjainak, hanem annak az ügynöknek kellene szégyellnie magát,
aki termékbemutatót tartott; mivel senki nem vásárolt, minôsíthetetlenül visel-
kedett és szónokolt.
Köszönet azoknak a strandi vállalkozóknak, akik több alkalommal is megven-
dégelték az egyesület tagjait, és mindazoknak, akik bármilyen módon segítik a
nyugdíjas egyesületet.
Az elnök feladatul és célul tûzte ki, a színvonal nem csökkenhet, és ha lehet
újabb programokat kell tervezni.
Fáró Lászlóné a 201. évi gazdálkodásról számolt be.
Hozzászólásként elhangzott, hogy 2011. legyen a spórolás éve. Reméljük
jövôre ismét ilyen programmal gazdag évrôl számolhatok be.

Zöld Jánosné

Tavaszi megújulás
Az öt elem tana szerint a tavasz a kez-
det, a gyors növekedés, a fejlôdés és a
gyermek jelképe. Az ôsi kínai tanítás
szerint a tavasszal uralkodó fa elem új
energiákkal, lendülettel tölt fel minket,
hogy megfelelô táplálkozással vissza-
nyerjük régi formánkat. Ez a legjobb
idôszak a szervezet kíméletes méreg-
telenítésére, melyre nagyon sok mód-
szer áll rendelkezésre (Phoenix kúra,
salaktalanító-, lúgosító teák, májmé-
regtelenítôk kúrák, Múmijó, Chlorella,
Pentagram méregtelenítés stb.) Pihen-
jenek sokat, a 23 és 3 óra közötti alvás
segít a test méregtelenítésében!
A böjt, mely a világ valamennyi vallásá-
ban megtalálható, jóval több, mint egy fo-
gyókúra. Ez az önmegtartóztatás idôsza-
ka, mely nemcsak az evésrôl, alkoholról
való lemondást jelenti, hanem lehetôség
az önvizsgálatra, a lelki feltöltôdésre.
A templomi lelki gyakorlatok, a meditá-
ció, a jóga, a taj-csi, tartalmas együttlé-
tek, közös programok a családdal, mind
a lelki feltöltôdés eszközei lehetnek.
„Nemcsak azért vagyunk manapság ki-
merültek, mert sokat robotolunk, ha-
nem mert olyasmit csinálunk, amit nem
szeretünk, és olyan légkörben élünk,
amelyben nincs szeretet. Ha valamit
szeretettel teszünk, észre sem vesz-
szük, milyen teljesítményre vagyunk
képesek. A szeretet mérhetetlenül sok
energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az
embert, feltölti erôvel.” (Müller Péter)
Mindenkinek áldott, békés, szeretettel-
jes húsvétot kívánok!

Hegedüsné Enikô
a falu gyógyszerésze
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Májusi számunk lapzártája

április 20., 12 óra

KOCKAVADÁSZAT
E havi rejtvényünk beküldési határideje: április 20. A helyes megfejtôk között
az önkormányzat ajándékát sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk helyes megfej-
tése: „Lehet, hogy hosszú távon a pesszimistának van igaza, de az optimista
jobban érzi magát közben”. Az önkormányzat ajándékát nyerte: Pék Ferencné,
Táskai u. 2.

Vízszintes:
14. Széttáruló 15. Mulató páholya 
16. Szocs centruma 18. Szónak is lehet
19. Levesbetét! 20. Ógörög hangsor 
22. Szemüveg 24. Ez a másik 26. Bi-
zony ôs szavunkkal 27. Lenti helyrôl
28. Díszkerti fa 30. Heves megyei tele-
pülés 33. Kitölt 34. Kötôszó 35. Költôi
napszak 36. Madár kicsinye 38. Azonos
hangzók 39. Szótoldalék 40. Angol fiú-
név 41. Román folyó 43. Athéni polgár
41. Krétai hegy 45. Hosszú morzejel
46. Osztrák, spanyol, thaiföldi autójelek
48. Kerti házikó 50. Londonban él 
51. Biztosan áll 53. Tranzit 55. Némán
vés! 56. Semmi 57. Négylábún utazó
59. Szerkezet 60. Végein levon! 61. Na-
gyobb méretû

Függôleges:
1. Hordó ûrmértékét megállapítja 
2. Hashajtó 3. Belsô hang! 4. Ruhát
koptat 5. Belül nyír! 6. Formai 7. Állóvíz
8. Zajos határok! 9. Emiatt 10. Jelfogó
11. A máj termeli 12. Rajta hát! 
13. olasz város a Pó partján 17. Elemi
ismeret 21. Átmérô 23. Nagyhatalom
24. Nem utó! 25. Forgácsol 28. Szilárd
víz 29. Középkori énekmondó 31. Hely-
meghatározás 32. Gépkocsi-márkanév
37. Mondatrész 40. -tól rag párja 42.
Berakva 45. El innen 47. Kártyafajta 
49. Kiküldött más országokba 52. Svéd
férfinév 54. Becézett Katalin 57. A vé-
gén felró! 58. A végén kérdéses! 
59. V.E.B. 61. Vasútmodellméret 62. Kö-
zépen beforr! 63. Sarka végein! Zárt
betûk: S, S, L, R, E, N

HÁZI RECEPT
Joghurtos szelet
Magyarhoni Ági ajánlásával

Tészta: 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 6 tojás, 1 csomag 
vaníliás cukor, 23 dkg liszt, 3 dkg kakaópor, fél dl étolaj.
Krém: 0,5 l joghurt, 10 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 
fél liter habtejszín, 1 csomag zselatin, 1,5 dl tej.
A margarint, a cukrot és a vaníliás cukrot habosra kikeverjük.
A 6 tojás sárgáit egyenként hozzáadjuk, majd rácsurgatjuk az 
olajat. A lisztet és a kakaóport összevegyítjük. A tojásfehérjét
habbá verjük. Az összetevôket óvatosan összekeverjük, tepsibe
öntjük, és közepes lángon megsütjük.
A joghurtot, a cukrot és a vaníliás cukrot kikeverjük, majd hozzá-
adjuk a habtejszínt. A zselatint felfôzzük a tejben, és a krémhez
keverjük.
A megsült tésztára banán- vagy almaszeleteket teszünk, és a kré-
met a tetejére kenjük.
Fogyasztás elôtt legalább egy órára tegyük be a hûtôbe.
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